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1. Enquestes realitzades.

Model d’enquesta

ENQUESTA AL SECTOR AGRORAMADER I TURÍSTIC 
DE LA VALL DE LLÉMENA

Nom           Edat
Professió Correu electrònic 
Població (opcional)

 Opinió (per tots els sectors)

1.  La situació actual de la ramaderia i l’agricultura a la Vall és? 
                          
  Molt Bona  Bona  Regular  Baixa   Molt Baixa

   Perquè?

2. La situació actual del sector turístic a la Vall és? 

   Molt Bona            Bona             Regular  Baixa   Molt Baixa

Perquè? 

3. Considera que són necessàries millores en algún sector 
(agricola/ramader i turisme)?  

No Sí          

4. Ordeni aquests sectors amb números de l’1 al 6 segons la prioritat de 
millora.            

          Agricultura
          1: necessita molta millora,              Ramaderia
                  6: necessita poca millora                 Forestal

Hosteleria
                                        Comerç

Patrimoni natural/cultural

5. Ens podria anomenar algunes propostes de millora a aplicar a la Vall?

6. Coneix les oportunitats que ofereixen les següents activitats? 

Sí     No     Agricultura ecològica 
Sí     No     Ramaderia ecològica                              
Sí     No     Agricultura integrada                                       
Sí     No     Plantes Medicinals i Aromàtiques
Sí     No     Turisme Rural
Sí     No     Agroturisme
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Ordeni amb números de l’1 al 6 segons la viabilitat  d’aquestes pràctiques 
a la Vall. 

1: Màxima viabilitat
6: Mínima viabilitat

__  Agricultura ecològica 
__  Ramaderia ecològica                              
__ Agricultura integrada                                       
__ Plantes Medicinals i Aromàtiques
__ Turisme Rural
__ Agroturisme

7. Que en pensa de la protecció i conservació de la Vall, dinamitzant els 
sectors de la pregunta anterior?

     Molt Bona  Bona Regular Baixa   Molt Baixa

8. Coneix alguna figura de protecció?

No Sí 

Quina/es? 

9. Ha sentit a parlar de Parc Rural1 ?  

      No Sí      

Considera  convenient i viable la seva aplicació a la Vall de Llémena?  

No Sí

10. Cita els llocs més freqüentats tant de forma:

- individual :

- col·lectiva (aplecs, trobades, etc) :

11. Anomena els llocs més interessants i que us agradaria que perduressin 
al llarg del temps tal i com són ara.

12. Digui alguns elements als quals creus que se’ls dóna menys 
importància de la que tenen.

13. Anomena algun dels relats relacionats amb la vall: un conte, una 
llegenda, etc. 

1 *Parc  Rural:  espais  naturals  amplis,  en  els  que  coexisteixen  activitats  agrícoles  i 
ramaderes, amb unes altres d’especial interès natural i ecològic, conformant un paisatge de 
gran interès ecocultural que precisi la seva conservació. La seva declaració té per objecte la 
conservació de tot el conjunt i promoure, a la vegada, el desenvolupament harmònic de les 
poblacions locals i millores en les seves condicions de vida, sense que siguin incompatibles 
els nous usos aliens a aquesta finalitat. 
(font: Administración de las Islas Canárias. Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos)
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 Si és agricultor i/o ramader

1.  Té terres conreades?         

No                  Sí   
  

Quantes hectàrees?  
   Quines plantacions i ha. de cadascuna?

2. Té bestiar? 

No                  Sí   

Quin tipus i nombre de caps?

 3. Quin tipus de producció treballa?     
      

Intensiva Extensiva
                                                                             

4. És propietari , mesover o arrendatari ?

5. Quantes persones treballen a l’explotació? 

6. Rep alguna ajuda econòmica/subvenció per l’activitat que desenvolupa? 

    No Sí   

                   Quin tipus d’ajuda?                         
Quin és el seu grau de satisfacció respecte aquesta?  

Alt Mig Baix                         Perquè?          
    
7. L’activitat agrícola/ ramadera és la única font d’ingressos?

Sí    No      
                       

 Si és que no, l’altra activitat es desenvolupa a la 
Vall? 

                                        Sí               No

8. Les seves explotacions tenen animals i/o plantes autòctones2? 

No     Sí                 

  Quines?
  

Si disposa/treballa en algun establiment de comerç de la Vall

1. Quin tipus d’establiment és? 

Restauració Allotjament               Altres    
            

  Quin?
                   

2 Originaris del lloc on viuen.
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Quants anys fa que s’hi dedica?
Quanta gent hi treballa ? 

2. Rep alguna ajuda econòmica/subvenció per l’activitat que desenvolupa? 

    No     Sí                     

         Quin tipus d’ajuda? 
                        Quin és el seu grau de satisfacció respecte aquesta?  

Alt Mig  Baix
  
                                               Perquè?          

3. L’activitat és la única font d’ingressos?

    No Sí                        

Si és que sí, l’altra activitat es desenvolupa a la 
Vall? 

                                          
Sí                     No

 4. Els productes que ofereixen són procedents de la Vall? 

No Sí                                 

Quins?

Moltíssimes gràcies pel vostre suport i col·laboració.

Grup de l’Espiga.sl
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Només incloses les parts contestades

Nom           Edat
Professió Correu electrònic 
Població (opcional)

 Opinió (per tots els sectors)

2.  La situació actual de la ramaderia i l’agricultura a la Vall és? 
                          
  Molt Bona  Bona  Regular  Baixa  Molt Baixa

   Perquè?
Situació general de l’agricultura, no rentabilitat, manca de reconversió 

2. La situació actual del sector turístic a la Vall és? 

   Molt Bona            Bona             Regular  Baixa   Molt Baixa

Perquè? 
Manquen: informació de la Vall, recuperació del patrimoni cultural i natural, millora 
dels equipaments, actuacions mancomunades dels diferents municipis

3. Considera que són necessàries millores en algun sector 
(agrícola/ramader i turisme)?  

No Sí          

4. Ordeni aquests sectors amb números de l’1 al 6 segons la prioritat de 
millora.
                        

           Agricultura      1
            1: necessita molta millora,         Ramaderia      1
                    6: necessita poca millora            Forestal          1

 Hosteleria       4
                                         Comerç           3

 Patrimoni natural/cultural    1

5. Ens podria anomenar algunes propostes de millora a aplicar a la Vall?

Inventari del patrimoni cultural i projectes de restauració
Equipaments culturals i promoció de l’associacionisme per omplir-los d’activitats
Informació i promoció de l’agricultura ecològica, productes amb marca de la Vall
Evitar les línies d’alta tensió, fer un carril bici per tota la Vall, fer un ecomuseu... 

6. Coneix les oportunitats que ofereixen les següents activitats? 

Sí     No     Agricultura ecològica 
Sí     No     Ramaderia ecològica                              
Sí     No     Agricultura integrada                                       

6

director d’ocupació AG 

Llorà – Sant Martí de Ll.
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Sí     No     Plantes Medicinals i Aromàtiques
Sí     No     Turisme Rural
Sí     No     Agroturisme

Relativament

Ordeni amb números de l’1 al 6 segons la viabilitat  d’aquestes pràctiques 
a la Vall. 

1: Màxima viabilitat
6: Mínima viabilitat

4_  Agricultura ecològica 
4_  Ramaderia ecològica                              
5_ Agricultura integrada                                       
4_ Plantes Medicinals i Aromàtiques
5_ Turisme Rural
5_ Agroturisme

7. Que en pensa de la protecció i conservació de la Vall, dinamitzant els 
sectors de la pregunta anterior?

     Molt Bona  Bona Regular Baixa   Molt Baixa

Depèn de moltes coses (MAT, inversions, agenda 21, protecció del riu i fonts, 
boscos, etc.)

8. Coneix alguna figura de protecció?

No Sí  

Quina/es? 
PEIN, Pla director, parc natural, etc.

9. Ha sentit a parlar de Parc Rural3 ?  
      No Sí    

Considera  convenient i viable la seva aplicació a la Vall de Llémena?  

No Sí  

10. Cita els llocs més freqüentats tant de forma:

- individual : Les Medes, Sant Aniol, La Barroca, Rocacorba, Adri, Font del 
Mont  (Llorà), riera Llémena 

- col·lectiva (aplecs, trobades, etc) : excursions mensuals per la Vall, 
aplec de la Carbonera a Cartellà (1 de maig), xerrades i cine-fòrum de l’Ateneu, 
neteja de la riera amb La Llémena Espai Natural, etc. 

3 *Parc Rural: espais naturals amplis, en els que coexisteixen activitats agrícoles i ramaderes, amb unes 
altres d’especial interès natural i ecològic, conformant un paisatge de gran interès ecocultural que precisi 
la seva conservació. La seva declaració té per objecte la conservació de tot el conjunt i promoure, a la 
vegada, el desenvolupament harmònic de les poblacions locals i millores en les seves condicions de vida, 
sense que siguin incompatibles els nous usos aliens a aquesta finalitat. 
(font: Administración de las Islas Canárias. Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos)
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11. Anomena els llocs més interessants i que us agradaria que perduressin 
al llarg del temps tal i com són ara.

Capçalera de la Llémena (traient l’embotelladora), Font dels Socals i les Medes 
(Sant Aniol), Bustins, fagedes del Puigsallança, La Barroca, Sant Roc,  volcans. El 
riu hauria de millorar molt per deixar de ser una claveguera a Sant Esteve i Sant 
Martí (per`s’hauria d’obligar a les indústries a tenir depuradores com deu mana), 
igual que els boscos (prohibint l’accés de motos i la talla depredaroa d’arbres), 
s’hauren de prohibir l’abocament de purins i altres contaminants als camps, etc. 
etc.
   
12. Digui alguns elements als quals creus que se’ls dóna menys 
importància de la que tenen.

Al riu amb aigua neta i amb vida, als camps sense purins ni residus de 
depuradores, al bosc sense motos ni motoserres, als ponts, molins, ermites, que 
estan abandonats 

13. Anomena algun dels relats relacionats amb la vall: un conte, una 
llegenda, etc. 

Llegendes de la Gorga de les Bruixes (Sant Martí), i història (que no conte) dels 
remences com els pobladors de la Vall que van lluitar contra els abusos feudals i 
per què tothom pogués viure i només uns quants.
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Nom Sole Build           Edat
Professió Veterinària Correu electrònic 
Població Canet d’Adri (opcional)

 Si és agricultor i/o ramader

1. Té terres conreades?          Sí     Quantes hectàrees? __0,5___  
                                                  No   Quines plantacions i ha. de 

cadascuna?LAVANDA
                                                           Quin tipus de bestiar i nombre de 

caps?

     Quin tipus de producció treballa?            Intensiva
                                                                      Extensiva

     És propietari , masover o arrendatari ?

2. Quantes persones treballen a l’explotació? 

3. Rep alguna ajuda econòmica/subvenció per l’activitat que 
desenvolupa? 

     Sí                     Quin tipus d’ajuda? __________
                        Quin és el seu grau de satisfacció respecte aquesta?  Alt
                                                                                                     Mig
                                               Perquè? _____________________  Baix
    No

4. L’activitat és la única font d’ingressos?

    Sí                        Si és que sí, l’altra activitat es desenvolupa a la Vall? 
   No                                           Sí               No

5. Les seves explotacions tenen animals i/o plantes autòctones? 

   Sí                 Quines? ____________________
  No

• Si disposa/treballa en algun establiment de comerç de la Vall

1. Quin tipus d’establiment és? (restauració, allotjament/hosteleria, 
altres)       

                   _________________________________

Quants anys fa que hi dedica? _______

Quanta gent hi treballa ? _______
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2. Rep alguna ajuda econòmica/subvenció per l’activitat que 
desenvolupa? 

     Sí                     Quin tipus d’ajuda? __________
     
     No               Quin és el seu grau de satisfacció respecte aquesta?  Alt

    Mig 
                                                                                                     Baix

                                                           Perquè? _____________________

    
3. L’activitat és la única font d’ingressos?

    Sí                        Si és que sí, l’altra activitat es desenvolupa a la Vall? 
   No                                         Sí                     No

             4. Els productes que ofereixen són procedents de la Vall? 

Sí                                 Quins? __________________________

No

• Opinió (per tots els sectors)

3. La situació actual de la ramaderia i l’agricultura a la Vall és? 
                          
                          Molt Bona,  Bona,  Regular,  Baixa, o  Molt Baixa

                  Perquè? S’ha abandonat la ramaderia extensiva i nomes es sembren 
cultius subvencionats___________________________________________

4. La situació actual del sector turístic a la Vall és? 

                           Molt Bona,  Bona,  Regular,  Baixa, o  Molt Baixa

       Perquè? La densitat i contaminacio que produeix la industria no 
afavoreixen el sector turistic___________________________________________ 

5. Considera que són necessàries millores en algun sector?  Sí       No 

     Numeri per ordre de prioritat:                 Agricultura 1
          (1: necessita molta millora,                  Ramaderia 1
                     6: necessita poca millora)                  Forestal 1

     Hosteleria 4
                                             Comerç 2

     Patrimoni natural/cultural 1
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6. Ens podria aportar algunes propostes de millora a aplicar?

                      _dedicar la vall als productes ecológics, agricultura, ramaderia, fins i 
tot la industria derivada d’aquests 
productes_____________________________________________________

7Coneix les oportunitats que ofereixen les activitats? :

Sí     No    Agricultura ecològica         1                    Ordeni de major a 
menor la viabilitat

                                                                             d’aplicació de
Sí     No    Ramaderia ecològica           4                   les pràctiques que 

coneix a la Vall de
                                                                              Llémena. 
Sí     No    Agricultura integrada          2                    1: Bona aplicació
                                                                               6: Baixa aplicació
Sí     No    Plantes Medicinals i Aromàtique         2

Sí     No    Turisme Rural        3

Sí     No    Agroturisme          3

8.Que en pensa sobre la protecció i conservació de la Vall, a partir de 
mesures de dinamització?

                           Molt Bona,  Bona,  Regular,  Baixa, o  Molt Baixa

Coneix algun mecanisme o figura d’aquest tipus?

Sí                                 Quina/es? __________________________

No

Ha sentit a parlar de Parc Rural * ?   Sí      No 

Considera  convenient i viable la seva aplicació en aquest espai?  Sí      No 

__________________________________________________________________
*Parc Rural: espais naturals amplis, en els que coexisteixen activitats agrícoles i 
ramaderes o pesqueres, amb unes altres d’especial interès natural i ecològic, 
conformant un paisatge de gran interès ecocultural que precisi la seva conservació. 
La seva declaració té per objecte la conservació de tot el conjunt i promoure, a la 
vegada, el desenvolupament harmònic de les poblacions locals i millores en les 
seves condicions de vida, sense que siguin incompatibles els nous usos aliens a 
aquesta finalitat.
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Nom                         Edat 21
Professió Estudiant Correu electrònic 
Població Sant Medir (St Gregori) (opcional)   

 Opinió (per tots els sectors)

8.  La situació actual de la ramaderia i l’agricultura a la Vall és? 
                          
  Molt Bona  Bona  Regular  Baixa   Molt Baixa

   Perquè?
Perquè cada vegada hi ha menys gent que pugui o vulgui dedicar-s’hi. Els que tota 
la vida han treballat d0’això ara es veuen obligats a deixar-ho, ja sigui tant per què 
els beneficis que dóna aquesta feina no són rentables com perquè els fills no volen 
continuar amb la feina familiar.

2. La situació actual del sector turístic a la Vall és? 

   Molt Bona            Bona             Regular  Baixa   Molt Baixa

Perquè? 
Cada vegada més s’estan habilitant antigues masies com a cases rurals fet que 
produeix que molta gent de les grans ciutats vingui a gaudir de la Vall. I també els 
restaurant que hi ha a la vall fan que molta gent de Girona i rodalies  vinguin cap 
aquí.

3. Considera que són necessàries millores en algún sector 
(agricola/ramader i turisme)?  

No Sí          

4. Ordeni aquests sectors amb números de l’1 al 6 segons la prioritat de 
millora.
                        

          Agricultura 1
          1: necessita molta millora,          Ramaderia  1
                    6: necessita poca millora           Forestal  3

Hosteleria  5
                                        Comerç  3

Patrimoni natural/cultural  2

5. Ens podria anomenar algunes propostes de millora a aplicar a la Vall?
Més activitats culturals i que fomentin la Natura, tant per a grans com per a 
nens petits. Conservar els tradicions de la Vall, i també el medi natural de 
què disposa.

6. Coneix les oportunitats que ofereixen les següents activitats? 

Sí     No     Agricultura ecològica 
Sí     No     Ramaderia ecològica                              
Sí     No     Agricultura integrada                                       
Sí     No     Plantes Medicinals i Aromàtiques
Sí     No     Turisme Rural
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Sí     No     Agroturisme

Ordeni amb números de l’1 al 6 segons la viabilitat  d’aquestes pràctiques 
a la Vall. 

1: Màxima viabilitat
6: Mínima viabilitat

__  Agricultura ecològica     2 
__  Ramaderia ecològica       2                     
__ Agricultura integrada      3                               
__ Plantes Medicinals i Aromàtiques 2
__ Turisme Rural  2
__ Agroturisme    3

7. Que en pensa de la protecció i conservació de la Vall, dinamitzant els 
sectors de la pregunta anterior?

     Molt Bona  Bona Regular Baixa   Molt Baixa

8. Coneix alguna figura de protecció?

No Sí                    Quina/es? 

9. Ha sentit a parlar de Parc Rural4 ?  

      No Sí      
Considera  convenient i viable la seva aplicació a la Vall de Llémena?  

No Sí

10. Cita els llocs més freqüentats tant de forma:

- individual : Sant Gregori, Canet d’Adri

- col·lectiva (aplecs, trobades, etc) : esglésies de cada poble, plaça de 
Sant     Gregori o pavelló de Sant Gregori.

11. Anomena els llocs més interessants i que us agradaria que perduressin 
al llarg del temps tal i com són ara.
 
Rocacorba, i les zones verdes (boscos,camps,etc)que hi ha ara a Canet, Adri i Llorà. 
Les fons, rius, també m’agradaria que es conservessin tal com estan ara.

12. Digui alguns elements als quals creus que se’ls dóna menys 
importància de la que tenen.
 Les zones verdes, la fauna que hi ha en la vall, i la importància del riu.

13. Anomena algun dels relats relacionats amb la vall: un conte, una 
llegenda, etc. Curiosament no en ser cap,  o no em  ve al cap

4 *Parc Rural: espais naturals amplis, en els que coexisteixen activitats agrícoles i ramaderes, amb unes 
altres d’especial interès natural i ecològic, conformant un paisatge de gran interès ecocultural que precisi 
la seva conservació. La seva declaració té per objecte la conservació de tot el conjunt i promoure, a la 
vegada, el desenvolupament harmònic de les poblacions locals i millores en les seves condicions de vida, 
sense que siguin incompatibles els nous usos aliens a aquesta finalitat. 
(font: Administración de las Islas Canárias. Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos)
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Nom                                      Edat      50 anys
Professió Empleat d’una fàbrica Correu electrònic 
Població Sant Medir (opcional)

 Opinió (per tots els sectors)

9.  La situació actual de la ramaderia i l’agricultura a la Vall és? 
                          
  Molt Bona  Bona  Regular  Baixa  Molt Baixa

   Perquè?
A causa dels preus que es paga el producte.

2. La situació actual del sector turístic a la Vall és? 

   Molt Bona            Bona             Regular  Baixa   Molt Baixa

Perquè?  
Perquè ve molta gent de fora i és un loc molt bonic on la gent pot gaudir molt amb 
el menjar, el paissatge, etc.

3. Considera que són necessàries millores en algún sector 
(agricola/ramader i turisme)?  

No Sí          

4. Ordeni aquests sectors amb números de l’1 al 6 segons la prioritat de 
millora.            

          Agricultura  4
          1: necessita molta millora,          Ramaderia    2
                    6: necessita poca millora           Forestal  5

Hosteleria  6
                                        Comerç   5

Patrimoni natural/cultural  5

5. Ens podria anomenar algunes propostes de millora a aplicar a la Vall?

Que no deixin fer res més, cap construcció més. 

6. Coneix les oportunitats que ofereixen les següents activitats? 

Sí     No     Agricultura ecològica 
Sí     No     Ramaderia ecològica                              
Sí     No     Agricultura integrada                                       
Sí     No     Plantes Medicinals i Aromàtiques
Sí     No     Turisme Rural
Sí     No     Agroturisme

Ordeni amb números de l’1 al 6 segons la viabilitat  d’aquestes pràctiques 
a la Vall. 

1: Màxima viabilitat
6: Mínima viabilitat

__  Agricultura ecològica 3 
__  Ramaderia ecològica   3                       
__ Agricultura integrada  4                                 
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__ Plantes Medicinals i Aromàtiques  2
__ Turisme Rural   1
__ Agroturisme   5

7. Que en pensa de la protecció i conservació de la Vall, dinamitzant els 
sectors de la pregunta anterior?

     Molt Bona  Bona Regular Baixa   Molt Baixa

8. Coneix alguna figura de protecció?

No Sí 

Quina/es? 

9. Ha sentit a parlar de Parc Rural5 ?  

      No Sí      

Considera  convenient i viable la seva aplicació a la Vall de Llémena?  

No Sí

10. Cita els llocs més freqüentats tant de forma:

- individual : Sant Gregori, Canet d’Adri

- col·lectiva (aplecs, trobades, etc) : Sobretot a Sant Gregori, i a les 
festes que es fan a cada poble, sovint primer missa, per tant a l’església i 
desprès sopar a la plaça o lloc habilitat per poder assentar a molta gent.

11. Anomena els llocs més interessants i que us agradaria que perduressin 
al llarg del temps tal i com són ara.

Sant Medir, Adri i en general tots els pobles.

12. Digui alguns elements als quals creus que se’ls dóna menys 
importància de la que tenen.
 
Rius

13. Anomena algun dels relats relacionats amb la vall: un conte, una 
llegenda, etc. 

No me’n recordo de com anava però hi ha una llegenda que explicar perquè hi ha 
una creu a l’ermita de Rocacorba: va ser una nena que va caure des d’adalt la 

5 *Parc Rural: espais naturals amplis, en els que coexisteixen activitats agrícoles i ramaderes, amb unes 
altres d’especial interès natural i ecològic, conformant un paisatge de gran interès ecocultural que precisi 
la seva conservació. La seva declaració té per objecte la conservació de tot el conjunt i promoure, a la 
vegada, el desenvolupament harmònic de les poblacions locals i millores en les seves condicions de vida, 
sense que siguin incompatibles els nous usos aliens a aquesta finalitat. 
(font: Administración de las Islas Canárias. Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos)
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pedra i la verge de Rocacorba la va salvar; tothom estava admirat i deien que era 
un miracle.estc. un home li va dir que si ho tornava a fer li donaria una peça de 
roba de seda(molt preuat en aquella època?, ella ho va fer però la verge no la va 
tornar a salvar.

 Si és agricultor i/o ramader

3.  Té terres conreades?         

No                  Sí   
  

Quantes hectàrees?  6
Quines plantacions i ha. de cadascuna?  Ordi, 
oserda i rei gras

4. Té bestiar? 

No                  Sí   

Quin tipus i nombre de caps?

 3. Quin tipus de producció treballa?     
      

Intensiva Extensiva
                                                                             

4. És propietari , mesover o arrendatari ?   propietari

5. Quantes persones treballen a l’explotació?  2

6. Rep alguna ajuda econòmica/subvenció per l’activitat que desenvolupa? 

    No Sí   

Quin tipus d’ajuda?                         
        Quin és el seu grau de satisfacció respecte aquesta?  

Alt Mig Baix
   
                                              Perquè?          

7. L’activitat agrícola/ ramadera és la única font d’ingressos?

Sí    No      
                       

 Si és que no, l’altra activitat es 
desenvolupa a la Vall? 

                                        Sí               No

8. Les seves explotacions tenen animals i/o plantes autòctones6? 

No     Sí     Quines? Ordri, oserda, rei gras, totes.

6 Originaris del lloc on viuen.
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Nom                                    Edat      48 anys
Professió hotelera Correu electrònic 
Població Sant Medir (opcional)

 Opinió (per tots els sectors)

10. La situació actual de la ramaderia i l’agricultura a la Vall és? 
                          
  Molt Bona  Bona  Regular  Baixa  Molt Baixa

   Perquè?
La gent ho deixa pq no tenen beneficis

2. La situació actual del sector turístic a la Vall és? 

   Molt Bona            Bona             Regular  Baixa   Molt Baixa

Perquè?  
 
Perquè s’hi està tranquil i l’entron és molt maco, no hi ha alderulls, etc.

3. Considera que són necessàries millores en algún sector 
(agricola/ramader i turisme)?  

No Sí          

4. Ordeni aquests sectors amb números de l’1 al 6 segons la prioritat de 
millora.
                        

          Agricultura  5
          1: necessita molta millora,          Ramaderia    3
                    6: necessita poca millora           Forestal  5

Hosteleria  6
                                        Comerç   5

Patrimoni natural/cultural  5

5. Ens podria anomenar algunes propostes de millora a aplicar a la Vall?

Més transports públics, sobretot per la gent gran.

6. Coneix les oportunitats que ofereixen les següents activitats? 

Sí     No     Agricultura ecològica 
Sí     No     Ramaderia ecològica                              
Sí     No     Agricultura integrada                                       
Sí     No     Plantes Medicinals i Aromàtiques
Sí     No     Turisme Rural
Sí     No     Agroturisme

Ordeni amb números de l’1 al 6 segons la viabilitat  d’aquestes pràctiques 
a la Vall. 
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1: Màxima viabilitat
6: Mínima viabilitat

__  Agricultura ecològica 3 
__  Ramaderia ecològica   2                     
__ Agricultura integrada  3                                
__ Plantes Medicinals i Aromàtiques  2
__ Turisme Rural   2
__ Agroturisme   5

7. Que en pensa de la protecció i conservació de la Vall, dinamitzant els 
sectors de la pregunta anterior?

     Molt Bona  Bona Regular Baixa   Molt Baixa

8. Coneix alguna figura de protecció?

No Sí 

Quina/es? 

9. Ha sentit a parlar de Parc Rural7 ?  

      No Sí      

Considera  convenient i viable la seva aplicació a la Vall de Llémena?  

No Sí

10. Cita els llocs més freqüentats tant de forma:

- individual : Sant Gregori, Canet d’Adri

- col·lectiva (aplecs, trobades, etc) : Sobretot a Sant Gregori, i a les 
festes que es fan a cada poble, sovint primer missa, per tant a l’església i 
desprès sopar a la plaça o lloc habilitat per poder assentar a molta gent.

11. Anomena els llocs més interessants i que us agradaria que perduressin 
al llarg del temps tal i com són ara.

Rocacorba i Sant Grau

12.Digui alguns elements als quals creus que se’ls dóna menys 
importància de la que tenen.

13.

7 *Parc Rural: espais naturals amplis, en els que coexisteixen activitats agrícoles i ramaderes, amb unes 
altres d’especial interès natural i ecològic, conformant un paisatge de gran interès ecocultural que precisi 
la seva conservació. La seva declaració té per objecte la conservació de tot el conjunt i promoure, a la 
vegada, el desenvolupament harmònic de les poblacions locals i millores en les seves condicions de vida, 
sense que siguin incompatibles els nous usos aliens a aquesta finalitat. 
(font: Administración de las Islas Canárias. Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos)

18



                                              
                                               Proposta de Parc Rural a la Vall de Llémena

 Carrils bici, perquè porten a molta gent a esmorzar, a contemplar l’entorn i en 
general a conèixe’l.

13. Anomena algun dels relats relacionats amb la vall: un conte, una 
llegenda, etc. 

La creu a l’ermita de Rocacorba: va ser una nena que va caure des de dalt la pedra 
i la verge de Rocacorba la va salvar; tothom estava admirat i deien que era un 
miracle. Aquest home li va dir que si ho tornava a fer li donaria una peça de roba 
de seda(molt preuat en aquella època?, ella ho va fer però la verge no la va tornar 
a salvar.

Nom           Edat    27
Professió     Ambientòleg Correu electrònic 
Població     Sant Martí de Llémena (opcional)

 Opinió (per tots els sectors)

5.  La situació actual de la ramaderia i l’agricultura a la Vall és? 
                          
  Molt Bona  Bona  Regular  Baixa  Molt Baixa

   Perquè? Abandonament de cultius. Producció exclusivament farratgera

2. La situació actual del sector turístic a la Vall és? 

   Molt Bona            Bona             Regular  Baixa   Molt Baixa

Perquè? Bon potencial d’ecoturisme, i per exemple per al món del ciclisme, però en 
canvi només es nota la presència de nombrosos restaurants de cap de setmana

3. Considera que són necessàries millores en algún sector 
(agricola/ramader i turisme)?  

No Sí          

4. Ordeni aquests sectors amb números de l’1 al 6 segons la prioritat de 
millora.            

          Agricultura 1
          1: necessita molta millora,              Ramaderia 2
                  6: necessita poca millora                 Forestal 3

Hosteleria 2
                                        Comerç 2

Patrimoni natural/cultural 4

5. Ens podria anomenar algunes propostes de millora a aplicar a la Vall?

Cultius alternatius que permetin cultivar paisatge i treure millors rendiments que 
els actuals, i al marge de la PAC. Buscar productes de major valor afegit, i perquè 
no, trobar una marca de qualitat per algun producte.

6. Coneix les oportunitats que ofereixen les següents activitats? 
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Sí     No     Agricultura ecològica 
Sí     No     Ramaderia ecològica                              
Sí     No     Agricultura integrada                                       
Sí     No     Plantes Medicinals i Aromàtiques
Sí     No     Turisme Rural
Sí     No     Agroturisme

Ordeni amb números de l’1 al 6 segons la viabilitat  d’aquestes pràctiques 
a la Vall. 

1: Màxima viabilitat
6: Mínima viabilitat

_1_  Agricultura ecològica 
_3_  Ramaderia ecològica                              
_1_ Agricultura integrada                                       
_1_ Plantes Medicinals i Aromàtiques
_1_ Turisme Rural
_1_ Agroturisme

7. Que en pensa de la protecció i conservació de la Vall, dinamitzant els 
sectors de la pregunta anterior?

     Molt Bona  Bona Regular Baixa   Molt Baixa

8. Coneix alguna figura de protecció?

No Sí 

Quina/es? Gallecs

9. Ha sentit a parlar de Parc Rural8 ?  

      No Sí      

Considera  convenient i viable la seva aplicació a la Vall de Llémena?  

No Sí

8 *Parc  Rural:  espais  naturals  amplis,  en  els  que  coexisteixen  activitats  agrícoles  i 
ramaderes, amb unes altres d’especial interès natural i ecològic, conformant un paisatge de 
gran interès ecocultural que precisi la seva conservació. La seva declaració té per objecte la 
conservació de tot el conjunt i promoure, a la vegada, el desenvolupament harmònic de les 
poblacions locals i millores en les seves condicions de vida, sense que siguin incompatibles 
els nous usos aliens a aquesta finalitat. 
(font: Administración de las Islas Canárias. Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos)
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Nom           Edat    57
Professió      Economista Correu electrònic 
Població      Sant Martí de llémena (opcional)

 Opinió (per tots els sectors)

6.  La situació actual de la ramaderia i l’agricultura a la Vall és? 
                          
  Molt Bona  Bona  Regular  Baixa  Molt Baixa

   Perquè?Desaparició de titulars. No reemplaçament generacional

2. La situació actual del sector turístic a la Vall és? 

   Molt Bona            Bona             Regular  Baixa   Molt Baixa

Perquè? Podria estar molt més ben desenvolupada: turisme rural. Lleure, 
senderisme, excursionisme, ciclisme, rutes històriques (Remences), culturals 
(esglèsies [romànic], cases monumentals, acastellades...), cuina local (senglar, 
cuina ecològica, etc.), cases de colònies, incompatibilitat amb fàbriques en 
capçalera de riu (Sant Esteve de Llémena), i al transport per carretera de vehicles 
pesants

3. Considera que són necessàries millores en algún sector 
(agricola/ramader i turisme)?  

No Sí          

4. Ordeni aquests sectors amb números de l’1 al 6 segons la prioritat de 
millora.            

          Agricultura 1
          1: necessita molta millora,              Ramaderia 1
                  6: necessita poca millora                 Forestal 1

Hosteleria 4
                                        Comerç 2

Patrimoni natural/cultural 1

5. Ens podria anomenar algunes propostes de millora a aplicar a la Vall?

Especialització econòmica del sector primari i terciari, connectar els PEIN de la Vall 
(Banya Boc, Rocacorba) entre sí amb altres. Inclusió de Sant Aniol de Finestres i de 
Sant Martí de Llémena al Pla Director Territorial del Gironès (nomès inclou Sant 
Gregori), fira de productes ecològics, denominació d’origen Vall de Llémena, cuina 
ecològica, informació de tècniques de ramaderia/agricultura ecològica, creació d’un 
espai d’activitat primària ecològica (facilitat geomorfològica i empresarial).

6. Coneix les oportunitats que ofereixen les següents activitats? 

Sí     No     Agricultura ecològica 
Sí     No     Ramaderia ecològica                              
Sí     No     Agricultura integrada                                       
Sí     No     Plantes Medicinals i Aromàtiques
Sí     No     Turisme Rural
Sí     No     Agroturisme
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Ordeni amb números de l’1 al 6 segons la viabilitat  d’aquestes pràctiques 
a la Vall. 

1: Màxima viabilitat
6: Mínima viabilitat

_2_  Agricultura ecològica 
_3_  Ramaderia ecològica                              
_6_ Agricultura integrada                                       
_4_ Plantes Medicinals i Aromàtiques
_1_ Turisme Rural
_5_ Agroturisme

7. Que en pensa de la protecció i conservació de la Vall, dinamitzant els 
sectors de la pregunta anterior?

     Molt Bona  Bona Regular Baixa   Molt Baixa

8. Coneix alguna figura de protecció?

No Sí 

Quina/es? Parc Rural

9. Ha sentit a parlar de Parc Rural9 ?  

      No Sí      

Considera  convenient i viable la seva aplicació a la Vall de Llémena?  

No Sí

9 *Parc  Rural:  espais  naturals  amplis,  en  els  que  coexisteixen  activitats  agrícoles  i 
ramaderes, amb unes altres d’especial interès natural i ecològic, conformant un paisatge de 
gran interès ecocultural que precisi la seva conservació. La seva declaració té per objecte la 
conservació de tot el conjunt i promoure, a la vegada, el desenvolupament harmònic de les 
poblacions locals i millores en les seves condicions de vida, sense que siguin incompatibles 
els nous usos aliens a aquesta finalitat. 
(font: Administración de las Islas Canárias. Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos)
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2. Extractes d’entrevistes. 

        Restauració i turisme rural             Agricultura i Ramaderia             Altres agents

Restaurant Can Toscà de Canet d’Adri 
Restaurant Can Perot de Granollers de Rocacorba 
Can Manel, Turisme rural de Canet d’Adri 
Ramader i agricultor de Canet d’Adri 
Agricultor i ramader jubilat de Canet d’Adri 
Ramader i agricultor jubilat de Sant Martí de Llémena 
Ramader de Granollers de Rocacorba
Agricultor de Sant Martí de Llémena
Ramader i agricultor de Sant Martí de Llémena
Ex-alcalde de Sant Martí de Llémena 
Alcalde de Sant Martí de Llémena 
President de la Federació de Caçadors 
Professor de la UdG i habitant de Llorà 
Veterinària de Granollers de Rocacorba 
Mossèn de la Vall de Llémena

2.1. Realitzades a la Vall.

CA’L TOSCÀ, Restaurant                                                                Canet d’Adri 

 El restaurant fa 18 anys que està obert, però la casa és molt antiga, de l’any 1300. 
La responsable és la Quimeta.

Hi ha 7 treballadors fixes (4 de Girona, 2 romaneses i el 2n cuiner és àrab) i quan 
hi ha més feina venen extres.

Tenen obert 11 mesos, fan vacances del 20 de desembre al 20 de gener.
Hi ha un dia a la setmana que tenen tancat, i el que fan són dinars i els divendres i 
dissabte també fan sopars.

Sobretot fan casaments, comunions i batejos, i minoritàriament carta.
Els  clients  que  tenen  són  procedents  de  Girona,  Barcelona,  Lleida,  França, 
Alemanya i Anglaterra, alguns d’aquests estrangers viuen a Girona província.

Els plats que elaboren són d’aquí: Ànec amb peres, vedella amb bolets, canelons, 
caragols, etc.

La temporada que tenen més gent són els mesos d’abril, maig, juny i setembre.

No compren el menjar a cap pagès sinó que totes les fruites i verdures les compren 
al mercagirona. El peix a Girona, la carn a Cornellà, algunes coses de pastisseria les 
elaboren al mateix restaurant.

Opina que amb el turisme a la vall del Llémena es poden fer moltes coses, però 
falta gent jove que en tingui ganes.
Opina  que  a  la  Vall  hi  fa  falten  allotjaments,  ja  que  molts  dels  clients  els  hi 
demanen cases per dormir, però ara des de que hi ha la ca rural els envien allà.

Li sembla molt bé la idea dels restaurant del baix Llobregat.
Hi ha una associació d’ hostaleria i comerços de la Vall de Llémena , el president és 
el propietari del Racó de’n Pep.
A l’ajuntament de Canet hi ha un llibre de Història de Canet.

23



                                              
                                               Proposta de Parc Rural a la Vall de Llémena

CAL PEROT, Bar Restaurant                                       Granollers de Rocacorba 

És un restaurant que fa 60 anys que està obert. Des de la seva obertura fins a 
l’actualitat ha canviat molt, ja que abans només es tenia obert 3 dies a la setmana i 
actualment obren cada dia. Sobretot han notat que fa 10 anys que el nombre de 
clients ha augmentat molt, sobretot els caps de setmana.
Tenen obert tot l’any, excepte per Nadal que tenen vacances.
A l’estiu tenen oberta la piscina.

Treballadors: Entre setmana tenen 3 treballadors i els caps de setmana entre 7-8 
treballadors,  aquests  són  alguns  del  poble,  altres  de  Girona  i  també  d’altres 
nacionalitats.
Forma part de l’associació de restaurants i comerços de la vall.

No creu en l’agricultura ecològica,  en part  degut a  que la  clientela no demana 
productes que en procedeixin.
Pensa  que ha disminuït  molt  l’agricultura a  la  vall,  i  veu que l’agricultura està 
perduda.
Encara que es combini l’agricultura amb el turisme, pensa que està ben perduda.

En  aquest  establiment  ja  es  cuina  amb  aliments  de  pròpia  producció,  ja  que 
compten amb un hort.

CA’N MANEL, Turisme Rural                                                          Canet d’Adri 

Entrevista realitzada al fill de la casa, els quals són de Canet d’Adri.
Només fa un any que està en funcionament, però els hi funciona força bé, sobretot 
a la temporada de l’estiu, ja que tenen més gent. 
A la casa només hi treballa una persona.
L’allotjament es per nou persones i ofereixen esmorzar i dormir.

Pensa que l’agricultura sobreviurà i el turisme a la vall va pujant.

CA’N GELADOR, Ramader i Agricultor                                           Canet d’Adri 

A l’explotació agrària hi ha dues persones que hi treballen. 

Dels camps de conreu, hi tenen sembrat: userda, alforja i civada, dels quals no en 
venen res, sinó que els hi serveix d’aliment per les vaques i vedells que tenen.

De les vaques en venen la llet a ATO.
Actualment tenen uns 45-50 vedells.

Respecte l’agricultura pensa que molta gent deixarà els camps, però ell segur que 
no.  “Els  camps  es  treballa  tot,  però  en  canvi  els  animals  no”

La figura de protecció d’un Parc Rural li sembla molt bé.
En cas que féssim una reunió miraria d’assistir, encara que no sol anar de reunions.
 
Respecta l’agricultura ecològica si funciona bé li pareix perfecte, en canvi no s’hi 
posaria  pas  amb  l’agricultura  ecològica.  Amb  els  animals  és  difícil  aplicar  la 
normativa ecològica, en canvi amb l’agricultura és més fàcil, amb els conreus ja ho 
faig força.
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L’empresa de la seva mare i ell s’anomena EFA CAN GELADOR CB i tenen:

Polígon 4 parcel·la 11 en propietat                                      

Llogats i a Canet d’Adri: Llogats i a Sant Gregori:
Polígon 2 parcel·la 11 Polígon  4  parcel·la 
36
Polígon 3 parcel·la 11 Polígon  13  parcel·la 
95
Polígon 3 parcel·la 11 Polígon  13  parcel·la 
159
Polígon 4 parcel·la 11 Polígon  17  parcel·la 
23
Polígon 4 parcel·la 11

Té el Pla de dejeccions de purins fet i aprovat, el projecte els hi va fer la Unió de 
Pagesos.
De maquinària tenen 3 tractors.

CAN CAVALLER, Agricultor i ramader jubilat                                Canet d’Adri 

Actualment té unes 40 ovelles, i unes 7-8 hectàrees de civada i maragall que és per 
alimentar les ovelles.
Abans cobrava la subvenció per les ovelles però actualment ja no. També venia les 
ovelles a Banyoles.

Té un tros petit de terra on hi té sembrada la vinya, de la que en fa vi cada any.

És un home “autosuficient” perquè es fa el pa ell mateix i els embotits també sel’s 
fa ell.

“Abans érem 8 o més a casa i sempre hi havia menjar per tots, abans es conreava 
molt més i es podia viure del camps, però actualment que visquin de l’agricultura ja 
en queden molts pocs, i d’aquí a 30 anys ja no quedarà ningú.”

El fet de ajuntar-se un grup de pagesos no funciona.

CAN VERDAGUER, Ramader i agricultor jubilat           Sant Martí de Llémena 

Té unes 30-40 hectàrees en total, contant el bosc; abans del bosc se’n feia carbó.
A casa seva havien tingut ovelles, i ell vedells i vaques.
Abans el terreny s’aprofitava molt, a casa eren 8 germans i tots menjaven i vivien 
del que produïen.

Actualment no té bestiar, perquè va tenir problemes amb el veterinari, perquè ho 
volen saber tot, té moltes queixes dels veterinaris.

Cultiva farratges, i ara com que no té vaques, vendrà les bales que pugui a alguna 
persona que tingui cavalls i estigui interessada en comprar-les.

Va demanar una ajuda per netejar el bosc i després d’una mesos li van denegar.
Té hort per vendre i per consum propi, i els animals que té són per consum propi.
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De les farratges que té hi ha blat, civada, blat de moro. Abans a cada casa tenien 
un poc de vinya, però ara ja s’ha perdut totalment. La olivera a la vall no s’hi fa i el 
pi s’hi fa poc. Predominen els boscos de roures i alguns alzinars.

L’agricultura des de fa una anys a ara ha canviat molt, en canvi el turisme no, sinó 
que la gent segueix venint els diumenges per menjar cabrit.

Hi ha ciclistes, però excursions no se’n fan gaire.

De cases no se’n construeixen de noves, però la gent que arriba a la vall és gent de 
fora, llogaters de BCN, França, etc.

De l’agricultura ecològica i integrada no en sap res.
Ara si es sembra és per la subvenció, ja veurem que passarà quan es treguin les 
subvencions.
Actualment només tenen feina els paletes i fusters.

Ramader                                                  Sant Martí -Granollers de Rocacorba 

Disposa d’una empresa anomenada ARNAU RAMADERS, S.L. amb orígens de família 
pagesa. El seu pare va iniciar, i encara l’ajuda.
L’activitat principal és la cria i l’engreix de vedells, de manera intensiva. També té 
una explotació de vaques que crien el seu vedell. Fa 30 anys que es dediquen a 
l’engreix de vedells. 

Té una finca forestal de 100 hectàrees, on el primer que van fer amb les seves 
vaques, va ser netejar el bosc. El bosc que tenen es troba a veïnat de Boscarós, a 
cara sud de Ca’n Sala. A les zones on hi ha pendent i coincideix que són espais 
PEIN no hi deixen posar les vaques.
Actualment tenen unes 100 vaques i entre 700 i 800 vedells. A part dels que tenen 
a les granges de fora de Granollers de Rocacorba.
També té una finca llogada de 50 hectàrees de farratges i la resta bosc. Tot del que 
s’alimenten les vaques surt dels seus conreus. 
Tenen un mas a Castell de Granollers i hi tenen una granja.

La seva família viu de l’activitat intensiva, ja que segons ell, l’activitat extensiva no 
és econòmicament rentable; és per aquest motiu que estan mirant si poden ampliar 
l’activitat intensiva.
Treballant a la seva granja hi ha 2 treballadors els qual treballen jornada completa, 
i una noia que fa d’administratiu, i treballa mitja jornada.

Tota la seva producció la porten a vendre a un carnisser de Girona
Actualment  amb  l’anul·lació  de  les  ajudes  europees,  els  empresaris  petits  no 
guanyaran res. El que interessa és fer una explotació gran, però per qualsevol cosa 
que  es  vulgui  ampliar  demanen  molts  papers  i  permisos  d’obres,  revisats  per 
l’arquitecte, terra suficient per gestionar els purins, etc.

A la Vall, sobretot es fan cereals i farratges, però hi ha més cereals per fer pinso.
Al Pla de Sant Joan tot el que es conrea és cereal.

- Si es plantegés l’agricultura ecològica a la Vall del Llémena, com ho veu? Seria 
rentable si es fes una paquet entre el turisme i l’agricultura ecològica, es podria 
sobreviure, en canvi, un pagès no pot viure tan sols de l’agricultura ecològica. 
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- I respecte la ramaderia ecològica? És molt complicat, ja que tots els animals, més 
que mai, tenen un control mèdic molt estricte. Consisteix en la trassabilitat, que és 
el control de tots els passos des de el naixement fins a la mort. Això es va imposar, 
des de que hi ha les dioxines de Bèlgica.

Problemàtiques:

- L’escorxador de Sant Esteve (1000 porcs diaris) no té gaire sentit. A aquest 
escorxador entren els animals de fora i també surten, de manera que a la 
Vall només queden els residus. A més a més, els ramaders porten els seus 
animals  a altres  escorxadors fora de la Vall,  perquè aquest  no el  poden 
aprofitar. 

- Actualment ja no es gestiona el bosc, en canvi abans, es vivia de la renda 
del carbó de l’ofici de carboner.

- Si  tots  els  agricultors  pleguen  de  la  seva  professió,  s’hauran  de  posar 
vaques a pasturar aquells camps.

- El pagès no pot  viure únicament de l’agricultura ecològica,   sinó que ha 
d’estar combinat amb el turisme.

- La ramaderia i control dels animals és cada vegada més estricta.
- Amb  l’anul·lació  de  les  ajudes  europees  els  petits  empresaris  es  veuen 

perjudicats. És millor tenir grans explotacions.

Agricultor                                                                       Sant Martí de Llémena 

Falta jovent. És fonamental impulsar-los, i si és necessari fer-ho amb ajudes.  

Respecte  al  turisme  rural,  considera  que  calen  plans  per  lluitar  contra  la 
contaminació, i de moment a la Vall no estan preparats sobre aquest tema. 

No considera  òptim el  turisme rural  ja  que hi  hauria  un  cicle  de consum i  de 
generació de residus, i encara no està habilitada la Vall per assumir-ho, de manera 
que suposaria la mort de la Vall. 
La lluita que s’està fent per créixer en Xarxa Natura 2000, també suposaria la mort 
de la Vall, ja que no deixa fer res, actua des del proteccionisme i conservacionisme, 
i així no s’avança. 

És agricultor professional de flors i altres espècies de plantes, on ell ha estudiat el 
mercat i ha vist que a Catalunya la seva comercialització és viable ja que és molt 
car portar-los de l’estranger.
Ara  mateix,  la  Vall  la  dominen  els  promotors  i  propietaris  majors  que  venen 
terrenys i cases de segona residència. 

Pel que fa a l’agricultura, substituiria les subvencions per ajudes de baix preu o 
sense  interessos,  per  poder  tirar  endavant.  Amb  les  subvencions  no  es  veu 
realment el  que hi  ha. Actualment es prenen com imprescindibles i  si  no hi ha 
subvencions no es treballa. Caldria tenir un punt de vista més de risc, i el que a la 
Vall es vol, és obtenir beneficis al moment i una seguretat 
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CAN BOSC NOU, Ramader i Agricultor      Sant Martí de Llémena 

Situació 

Ha realitzat el curs subvencionat de 250 hores de la incorporació de pagès.
Un curs d’insaminació que es va fer a Olot.
Ha assistit a algunes xerrades.

Té: 45 vaques per a l’obtenció de llet   1400 L de llet al dia
20 vaques de reserva
30 vedells per a la recria

Maquinària:  2  tractors  i  els  seus  equipaments  d’eines  (remolc,  arades,  discos, 
acondicionador, embaladora, etc).

Alimenten els animals amb farratge, blat de moro i pinso. L’ordi que produeixen ells 
mateixos  el  porten  a  un  productor  de  pinsos  de  la  vall  (Miquel  Cos),  a  qui  li 
compren el pinso elaborat.

No té cap terreny en propietat,  tot és arrendat a diferents propietaris.  En total 
cultiva aproximadament 100 Ha (entre 500 i 600 bassanes) repartides entre Sant 
Martí del Llémena, Granollers de Rocacorba, Sant Esteve  i el Pla de Sant Joan.

Rep 2 tipus de subvencions, una per la llet que produeix i una pels conreus.

Venen la llet a l’empresa de Llet Nostra (cooperativa CAN LLOM), igual que tots els 
ramaders de la vall. 

Ja fa 36 anys que treballen tots aquests camps.
Abans hi havia 20 0 25 petites explotacions treballades per  diferents pagesos, que 
actualment són totes portades per en ell.

A la vall trobem 3 granges de vaques:
• El castell, vedells d’engreix.
• Cel Estradé, vaques de llet, Llorà.
• Can Bosc Nou

Queda un remat d’ovelles a can Plana a Granollers de Rocacorba, portada per en 
Josep de Vinyals.
En els últims anys, l’aigua extreuen per a regar a disminuït.
Necessiten l’aigua per regar l’hort i per a abeurar les vaques.

El menjar que consumeixen és exclusivament de producció pròpia a l’hort de la 
finca on viu la mare.

Quan les vaques es fan grans les venen a l’escorxador de la Vall d’en Bas. En canvi, 
abans tenien cercle tancat, 30 truges de cria i 110 porcs, però ara no ho poden fer 
degut a la mà d’obra.

Tenen més terra del necessari per abocar els purins, llavors tenen un femer per 
abocar purins i una fossa just al cantó en capacitat per emmagatzemar purins per 6 
mesos.

Al terme municipal de Sant Martí del Llémena trobem, a sobre del nucli urbà, una 
zona urbanitzable que actualment està millorant les seves infrastructures. 
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Recentment els ha arribat l’aigua i està previst que s’asfaltin els carrers i es posi en 
condicions.
Viu a una de les cases que hi ha en aquesta urbanització. A ell i a altres propietaris 
ja els està bé tal i com està actualment la situació.
Està previst que s’hi construeixin moltes més cases, i això és el que no volen.

En Lluís Ramió, té una granja de porcs, i  actualment està fent un projecte per 
augmentar-la.

Fa aproximadament uns 20 anys, encara es podia trobar a gairebé cada casa unes 
quantes vaques i un tros de terra per a cultivar farratge per a les bèsties. Però fa 
30 anys que no s’ha trobat cap granja nova, sinó que les que hi havia s’han anat 
tancant. En canvi, els restaurants s’ha mantingut el nombre i s’han augmentat les 
places. La gent que ve als restaurants, es perquè li agrada la carn, no creuen gaire 
amb l’ecològic. En Camilo té gent de fora.

“Avui en dia si es vol muntar una explotació costa 200 milions”

Fa encara més anys (60 o 70 anys) els habitants de la vall tenien oliveres, i les 
olives que produïen les portaven al trull, que era a Can Sala (actualment casa d’en 
Camilo).

Fa uns 50 anys enrere encara es podien trobar carboneres en funcionament. La 
població treia molt profit del bosc i fins en podien treure el rendiment suficient per 
viure’n. No hi havia ni un cotxe a la vall.

Fa 20 anys hi havia escola i guarderia a Sant Martí de Llémena.
Respecta les cases de colònies s’han mantingut, ja que n’hi ha una a cada poble.
No hi ha cap casa de agroturisme en tota la vall.
Si  hi  hagués  una  associació  i  s’aconseguís  rendiment  estaria  bé,  però  les 
associacions de pagesos no han funcionat a la Vall.

No saben què és agricultura integrada.

Existeix una companyia que depèn de la Diputació de Girona anomenada SAMEGA, 
que realitzen un control de la qualitat de la llet que produeixen els agricultors, i dels 
farratges. Per poder beneficiar-se’n cal pagar una quota.

“El problema es que ve molta gent de fora”

FUTUR DE LA VALL: Explotacions agrícoles noves no n’hi haurà.

Ex-alcalde i habitant                                                     Sant Martí de Llémena 

Explotació del bosc:

El segle XIX, de les alzines de la Vall del Llémena se’n feia carbó, el qual es venia a 
Barcelona. Ara el bosc no s’explota. Només hi ha la finca d’un holandès, el qual té 
una Ajuda europea per gestionar el bosc, aquesta finca es troba a Granollers de 
Rocacorba.  

Sant Martí havia arribat a tenir 1300 habitants. Hi ha restauració, un taller de 
fusta i dos de electricitat. També hi ha quatre granges, de les quals dues són de 
porcs, una de vaques i una avícola. Només hi ha dos pagesos que habitin sempre a 
les granges. De joves pagesos hi ha un fill  d’un pagès. I de pagesos de la vall 
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només hi ha un home de Granollers de Rocacorba, la resta dels pagesos són de 
fora, són masovers, els propietaris de les terres no hi són.
Entre Sant Aniol de Finestres, Sant Esteve de Llémena i Sant Martí de Llémena hi 
ha uns 8 pagesos. I hi ha dues explotacions ramaderes il·legals, una a la carretera 
entre sant Martí i Bonmatí.

A Sant Esteve hi ha  Codilma escorxador on hi passen una 1500-1800 porcs/dia, 
que  aboca  residus  a  la  riera.  Tots  els  animals  de  l’escorxador  vénen  de  fora, 
Polònia; també els treballadors del mateix són externs, no són de Sant Esteve, són 
immigrants que cobren menys. Alcalde de St. Esteve ho controla.
L’aigua de la riera està totalment incontrolada, l’ús és indiscriminat, no hi ha cap 
tipus de control.
A Sant Aniol hi ha l’embotelladora d’aigua potable, Sant Aniol, la qual segons la Llei 
hauria de donar el 10% de l’explotació a Sant Aniol, però no es fa.

Encara hi ha alguns propietaris els quals tenen un tros de bosc, un tros de hort i la 
plana amb la casa.

Quan era alcalde es va crear una política de recuperació de les masies, de caràcter 
residencial, benefici social. A Sant Martí hi ha 12 cases comprades i un restaurant 
de gent de fora.

A la vall hi ha un procés de urbanització, ja que a Sant Martí hi ha 99 parcel·les (10 
cases ja estan construïdes, però encara no són legals) i a Sant Esteve n’hi ha 50. 
Ho construeix l’empresa Vall del Llémena, S.A.

L’Agenda 21 està en la primera fase, s’ha de fer l’entrevista per parlar amb els 
tècnics. I hi ha la revisió del pla general de Sant Gregori.

Alcalde                                                                           Sant Martí de Llémena 

- Com veu l’agricultura de la vall?

Abans hi havia 100 vaques i ara les té totes en Quim Pujolràs.
Es continuarà fent ordi al preu que s’ha fet fins ara.
La persona que està disminuint en l’agricultura és l’intermediari.
Una de les granges que funcionen bé a la vall del Llémena és la dels Arnau, perquè 
s’han agafat fort a l’agricultura.
L’ajuntament no té res pensat per no deixar perdre l’agricultura, ja que pensen que 
si algú deixa l’agricultura, sempre n’hi hauran d’altres que estaran interessats en 
agafar-ho.

Per exemple, el Pla de Sant Joan és un bon lloc per conrear, ja que es planer, té 
molta  aigua i  presenta  bones  característiques,  és  un bon  lloc  per  incentivar  la 
producció de reg, per diferents iniciatives, etc.

Hi ha 3 granges, integradors, que tenen 2500 porc d’engreix. També conreen blat 
de moro per vendre.??

-  Propostes  que  estan  previstes  que  s’executin  aquest  any  2006  a  la  Vall  del 
Llémena:

- Carril bici-cavall de la vall del Llémena. Com a restitució de l’antiga carretera de 
Girona – Les Planes. Es considera necessària un via que no sigui verda, ja que la 
via  verda  té  una  amplada  limitada,  per  tant,  no  permet  el  pas  a  camions  de 
bombers, ni que faci de tallafoc.
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- Senyalització de rutes per ermites per promocionar la vall.
 ·  Aquestes propostes rebran ajudes del  Consell  Comarcal  i  de  la  Diputació de 
Girona.

- Urbanisme:

Des de l’any 70 no s’ha modificat res en respecta a la normativa de la urbanització.
Sinó que les parcel·les que ja hi havia planejades amb aquesta normativa són les 
que es construiran.

A Granollers de Rocacorba es construiran unes 36-37 noves parcel·les.
A Sant Martí de Llémena, al casc antic, i l’ eixample urbà hi ha una cabuda per 6 
cases de terreny urbanitzable.
Al Pla de Sant Joan el casc urbà i la resta és zona PEIN (la Banya del Boc).
A les Serres no hi ha res qualificat.
Llorà, el sòl urbà hi ha 200 parcel·les, la urbanització està promoguda des de l’any 
78, quan es va tirar endavant es va fer en 34 fases. De les 300 parcel·les, n’hi ha 
200 de requalificades, en zona rústica i 100 s’edificaran, però legalment no n’hi ha 
cap.

- Ampliar la carretera, tota la vall, ja que el bus escolar i el bus de línia no 
passen junts.

- Ampliar el transport públic, (està publicat a la revista La Banya del Boc).
- Llar d’infants (aprovat), centre cívic, centre d’internet, pavelló polisportiu 

ja hi és però també es vol fer una altre pista poliesportiva, tot això està 
planificat perquè es faci a Llorà.

- Xarxa d’internet a banda ample a tota la vall del Llémena, tenir-ho en 4 
metres, el projecte supraminicipal.

- L’agenda 21 que està en procés i s’acabarà d’aquí un any i mig.

- Com veu el futur de la Vall?

- Que serà una única comarca, pel simple fet de la situació de la vall.
- L’agricultura  estarà  més  o  igual  de  treballada,  camps  erms  no  en 

quedaran.
- El turisme estarà més explotat.
- La urbanització estarà igual, perquè pitjor no serà sostenible.

“A Llorà hi ha la única església pre-romànica de la província de Girona, la qual 
l’estan restaurant”

Hi ha la riera que està protegida per la Xarxa Natura 2000.

President de la Federació de Caçadors 

A la Vall de Llémena, considerant els termes municipals de Sant Martí de Llémena, 
Sant Gregori, Sant Aniol de Finestres i  Canet d’Adri, hi ha 4 colles de caçadors 
federats que engloben un total de 409 persones.

La relació entre els caçadors i la població rural de la Vall de Llémena es pot definir 
com a bona, ja que els  agricultors  han tingut alguns problemes amb els  porcs 
senglars degut a que la seva població en tot el territori ha augmentat molt. Aquest 
augment està directament relacionat amb el fet de que aquests animals s’han 
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hagut  d’acostumar  a  menjar  qualsevol  cosa,  afectant  d’aquesta  manera,  els 
productes cultivats pels pagesos.

Les espècies que es cacen actualment a la vall són:

Caça menor:
- Conill
- Perdius
- Tords
- Bacada

De conills i perdius cal que se n’alliberin degut a la manca d’individus que arriben a 
criar de forma natural.
De conills se n’arriben a caçar pocs, ja que la major part dels que s’alliberen es 
veuen afectats per la mixomatosi i altres malalties.
De perdius se n’alliberen d’entre 100 a 150 individus l’any. La repoblació cal fer-la 
cada any degut a l’alta pressió que els caçadors exerceixen sobre aquesta espècie.

Caça major:
- Porcs senglars
- Cabirols

Durant el curs 2004-2005, als termes que conformen la Vall de Llémena, es van 
arribar a caçar:

•Sant Esteve 1: 77 porcs senglars 
•Sant Esteve 2: 50 porcs senglars 
•Canet d’Adri 1: 20 porcs senglars 
•Canet d’Adri 2: 15 porcs senglars 
•Taela-Sant Medí: 14 porcs senglars 
•Sant Gregori: 41 porcs senglars 

En la majoria de casos els membres de cada colla cacen als termes municipals als 
quals formen part.

Cada colla cal  que pagui els costos que comporta el  manteniment d’un coto de 
caça. Les despeses són les següents:

- Guarda.  Encarregat  de  la  vigilància  per  tal  d’evitar  que  els  caçadors  no 
s’emportin animals dels quals no n’està permesa la cacera.

- Repoblació d’espècies que es permeten caçar, com el conill i la perdiu, tot i 
que la seva població no pot arribar a l’equilibri.

- Matrícula del coto. Aquesta és un impost que cal pagar al Departament de 
Medi Ambient.

- Assegurances de responsabilitat civil. 

Cal destacar que les societats de caçadors exerceixen una pressió sobre el medi 
però  que,  per  altra  banda,  hi  actuen  de  forma  positiva  mitjançant  les 
compensacions, que estan valorades amb un import de 9’6 milions d’euros/l’any per 
a  tota la  província  de Girona.  Les  compensacions  consisteixen en certes  feines 
realitzades pels mateixos caçadors i que es concentren en 2 o 3 dies de treballs. En 
aquest temps els caçadors realitzen obres que es consideren beneficioses per la 
societat, a canvi del dret a caçar en les seves terres.   Les actuacions consisteixen 
en:
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- Arreglar refugis
- Arreglar camins
- Arreglar carreteres
- Arreglar fonts

La caça es pot considerar com la cinquena producció del subsector agrícola més 
important a Girona, ja que es calcula que en aquesta activitat es gasten 28’84 
milions d’euros l’any.

Durant els darrers deu anys aproximadament la caça a la vall ha canviat molt. Es 
denota una disminució de la caça menor vers l’augment de la caça major. Aquest 
darrer s’ha donat a causa de la variació que ha viscut l’agricultura de la vall. La 
disminució,   o  fins  gairebé  pèrdua  de  l’agricultura  tradicional  a  donat  lloc  a 
l’agricultura  extensiva  de  girasols,  blat  de  moro,  etc.  Aquests  productes  han 
permès  l’increment  de  la  població  de  senglars  ja  que  aquests  animals  poden 
acostumar-se a menjar qualsevol cosa. 
Amb l’agricultura que es practicava anteriorment els senglars tenien més dificultats 
per obtenir menjar i una femella podia arribar a tardar més d’un any a poder tenir 
cries, però actualment amb sis mesos de vida poden criar.
A més, alguns fenòmens naturals, com les baixes temperatures que s’han donat 
aquest any, afavoreixen que poblacions de porcs senglars del nord d’Europa baixin 
fins a terres gironines.  
Per  altra banda, cada cop es tendeix més a un augment de la massa forestal, la 
qual  cosa  implica  que  els  porcs  senglars  tinguin  més  territori  per  amagar-se. 
Aquests factors han influenciat en l’augment de la competència entre ells per als 
aliments i per tant en el fet de que aquests animals s’han acostumat a l’activitat 
humana i s’apropen als nuclis urbans amb molta més facilitat que antigament. En 
els successius viatges del bosc a les zones habitades es produeixen la major part 
d’accidents de trànsit degut a aquests animals.
Es pot destacar que entre els anys 2003 i 2006 s’han donat 71 accidents de trànsit 
deguts als porcs senglars al Gironès. 

El cabirol és un animal que s’ha introduït recentment a les terres gironines, però 
degut a la gran reproducció que ha tingut lloc a la vall de Llémena en els darrers 
tres anys, s’hi ha permès la seva caça.
Aquest animal s’alimenta de brots tendres, per la qual cosa és un bon mecanisme 
per a la regulació del sotabosc. Per altra banda pot suposar un problema per a les 
replantacions d’arbres.

La federació de caçadors està promocionant la creació de sales de tractament de 
caça silvestres. Aquests establiments estan dedicats al tractament de la carn dels 
animals de caça per a la seva venda posterior a restaurants i altres establiments 
propers a la zona en la que s’han caçat i processat.

Actualment no n’hi ha cap de prevista a la vall de Llémena, però n’existeixen tres a 
la província de Girona. I pròximament se’n muntarà una al terme de Girona. 

Geòleg de la UdG i habitant                                                                       Llorà 

L’Ateneu de la  Vall  de Llémena,  havia  proposat a  nivell  de diputació de fer  un 
ecomuseu,  que  l’idea  vindria  a  ser  més  o  menys  la  mateixa  pel  que  fa  a 
conservació. 
Sabent que sense gaires explotacions, l’agricultura no és viable, caldria actuar de 
manera que es mantingui en el territori. 

La Vall no és una zona de pas, i ha permès que de moment segueixi aïllada, però la 
proximitat a Girona fa patir.
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Fins fa poc s’ha començat a tenir en compte el concepte de la Vall com un conjunt, 
ja que abans les administracions anaven per lliure. Ara hi ha un lligam i hi ha ganes 
d’unir-la poc a poc, però de totes maneres encara està seccionada.
A nivell de turisme, la Vall té moltes possibilitats, com per exemple els itineraris de 
vulcanisme. 

El turisme rural va aflorant, però tothom va molt pel seu compte i falta unió de 
tipus municipal, d’entitats, associacions. Aposta també per un turisme controlat. 
Proposa també jornades gastronòmiques. Ara no hi ha coordinació, caldria aprofitar 
la gent que puja a la Vall i fer pedagogia, fer servir les cases rurals i moltes altres 
activitats.   

Tot i  que abans de donar a conèixer la Vall  turísticament s’hauria de regular la 
normativa urbanística que evités l’especulació urbanística.

Respecte al futur, al llarg dels anys s’ha anat movent la Vall com a grup, i sent 
optimista,  i  d’aquesta  manera  avançant  poc  a  poc.  Ara  encara  és  possible  un 
manteniment perquè hi ha un equilibri, però en el futur, ja es veurà. 

Veterinària                                                                 Granollers de Rocacorba 
                                               
Antigament a la vall hi havia una gran quantitat de vaques. Gairebé totes les cases 
en tenien. Però això s’acabà amb l’entrada al mercat comú. Com que a Espanya hi 
havia  molts  animals  però  de  poca  productivitat,  es  va  tendir  a  eliminar  els 
minifundis i potenciar les grans explotacions.
Les vaques que es troben actualment són de races amb molta carn.
Els preus dels animals que es produeixen no han augmentat, ni de bon tros, com 
ho ha fet el preu de la vida.

Es poden trobar 2 o 3 ramats d’ovelles.

Per tal que es pogués fer ramaderia ecològica caldria que ho fessin molts ramaders.

Els agricultors de la vall  planta blat de moro perquè se’n rep subvencions. Però 
aquest cultiu necessita més aigua que altres espècies, com la userda.

Ha provat de cultivar plantes medicinals, però el clima és massa humit. Necessita 
un tipus de maquinària de la qual no disposa.

Anys enrere es va formar una cooperativa, però no va funcionar.

Mossèn de la Vall                                                                                   

Ha canviat la forma de conrear i han augmentat els terrenys sense conrear.
La legislació referent a l’agricultura i la ramaderia és massa estricte i fa que molts 
agricultors es desmotivin de continuar amb les petites explotacions.
Els  joves que es queden treballant  en l’agricultura troben moltes dificultats  per 
continuar en aquest àmbit. Viure de pagès es pot considerar com un estil de vida 
que s’està perdent, entre altres coses perquè comporta no baixar a la ciutat, ...
Actualment, tot depèn de l’economia i la que millor funciona en aquest sentit és la 
indústria.

La vall de Llémena és molt estreta per la qual cosa s’hi troben molt poques terres 
de cultius. 
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Actualment no corre tanta aigua pel riu com abans. 

Es percep que existeix un interès per la vall  per part de la gent de fora de la 
mateixa pel fet de que actualment hi ha molts visitants, sobretot ciclistes.

Actualment trobem molins per tota la vall, tot i que la majoria estan en molt mal 
estat.
Can Fort (Sant Aniol); molí per a fer farina i llum.
Trobem:

2 molins a Sant Esteve
1 molí a Lorà

  
2.2. Realitzades a altres indrets.

Observatori de Paisatge                                                                              Olot 

Per mesurar el paisatge, hi ha maneres de valorar a partir de les activitats rurals i 
locals,  i  tots  uns  elements  que identifiquen aquell  paisatge  del  lloc.  Hi  ha una 
metodologia d’observació que es podria seguir, per exemple amb un inventari de 
patrimoni rural, que és important pel paisatge, o remarcant el mosaic agroforestal, 
i destacant la Vall com a connector biològic. 

Els catàlegs divideixen unitats homogènies de paisatge a més d’afegir l’element 
perceptiu que seria la participació ciutadana
Es  pot  classificar  fent  subunitats  de  paisatge  dintre  la  unitat,  de  manera  que 
determinen  zones  més  característiques,  no  només  indicant  diferents  tipus  de 
conreu, bosc....
Després s’han identificat els valors paisatgístics i s’ha fet una valoració: Primer el 
paisatge reconegut (amb espais protegits, ja té un valor afegit), i segon els valors 
del paisatge (emergir altres valors: estètic, ecològic, productiu, històric, ús social i 
mitològic/espiritual). Un cop identificat i determinada l’evolució, juntament amb els 
factors que influeixen: pla urbanístic, carreteres..., es busca l’oportunitat del Parc 
donant importància als valors.

L’absència de monuments no indica una falta de patrimoni, ja que també poden ser 
arxius, tradicions orals, formes de vida social, etc. 
Prendre una acció en el patrimoni o paisatge, es refereix a que en primer lloc s’ha 
d’identificar  i  valorar socialment,  cultural  i  econòmicament.  Aquesta identificació 
s’ha de fer per raons socials, culturals, econòmiques, d’educació, i per potenciar el 
turisme. 

Metodologia d’observació
- determinar el paisatge
- seleccionar una àrea amb: municipi (és el millor perquè engloba diferents 

aspectes), unitat biogeogràfica (Vall, conca..., unitat de clima, sòl, etc.) i 
diverses autoritats locals (comparteixen projectes comuns).

- Identificar el patrimoni rural a partir d’eines geogràfiques i històriques i així 
identificar  i  classificar  els  elements  al:  terreny  (paisatge,  elements 
constructius, rutes temàtiques...), nivell de documentació i localització dels 
elements (definint conceptes i contrastant opinions).

- Entendre les relacions i canvis, entre els diferents elements  i les condicions 
que  permeten  catalogar-los  dins  les  condicions  a  les  que  es  troben  : 
identificació  temàtica  (aigua,  religió,  feina,  viatge,  carretera,  tren...), 
localització d’àrees, classificació de funcions,  gradual  d’elements agregats 
(pobles, muntanyes, elements aïllats...), categoritzant els elements, ordre 
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del  més  visible  al  més  amagat,  i  de  l’operacional  al  més  obsolet  o 
desaparegut o desconegut.

- Entendre  el  patrimoni  i  el  paisatge  des  d’una  perspectiva  de 
desenvolupament  local  (impacte  sobre  les  regions  degut  als  interessos 
econòmics).  Desenvolupament  històric,  desenvolupament  paisatgístic 
(canvis a l’agricultura, construcció, forest...) i canvis d’ús. 

- Avaluant  el  patrimoni,  serà  millor  avaluat  si  s’integra  dins  de  conceptes 
mediambientals  i  territorials:  engegar  diàleg,  identificar  activitats  a 
potenciar,  identificar  projectes  intermunicipals  (parcs  naturals  regionals, 
etc.), i valorar aspectes ambientals positius i negatius (olors, sorolls, línies 
elèctriques, àrees abandonades, etc.)    

Director del Parc Agrari del Baix Llobregat                                      Barcelona 

Aquest Parc Agrari està format per 14 municipis i funciona com a tal des de ara fa 
un any, però ja en fa 30 que la població de la zona lluitava per la seva promoció. 
La majoria de les finques que constitueixen el  parc agrari  són privades,  i  cada 
pagès és l’únic responsable del seu cultiu. En total conten amb uns 600 pagesos.
Infants i joves tenen l’oportunitat de visitar-ho i adonar-se de l’oasi que significa 
entre tota la edificació de la vora, aquell espai de cultius, sobretot de carxofa. A 
més, s’hi realitzen diferents activitats d’educació ambiental. A Can Comas (al Parc) 
fan  una feina pedagògica  per  escoles  i  grups (fan  pràctiques  de plantar,  entre 
altres).

En alguns dels masos en que es practica la criança d’animals de granja, hi podem 
trobar una espècie pròpia de la zona, i que no es troba en lloc més de Catalunya: el 
pollastre de pota blava

Al Parc tenen tota una col·lecció d’arbres fruiters tradicionals del baix Llobregat que 
ja ningú els cultivava. Aquests productes els consumeixen els propis agricultors o 
bé els porten a hospitals..., tots amb el segell de producció ecològica.
El Parc Agrari inclou 14 municipis

Tot  els  pagesos  que  entren  han  de  fer-ho  per  concurs  ja  que  depèn  de 
l’administració. Tenen molta agricultura integrada

Una bona forma de promoció, és a partir del seu segell de qualitat “producte fresc”, 
on van a totes les fires i promocions. A més a més també promocionen el “pollastre 
de pota blava” que és relativament autòcton.  Cada any es fa una campanya,  i 
també es promociona als restaurants. 

Hi ha un servei de vigilància que a més a més, fan un control ambiental.  

El  Parc  és  conegut  a  nivell  internacional,  s’està  convertint  en  una  mena  de 
referència. 

Origen: Es va fer un Pla de Gestió, que diu que volen fer¡; el Pla Especial, diu què 
han de fer, a on, i l’àmbit de Parc Agrari (és obligatori de complir). 

Al 1976 es va fer el Pla General de la Regió Metropolitana de Barcelona, i la “clau 
24”, que es dedica a dir quins espais havien de ser agraris. 

Van  començar  a  treballar  amb:  unió  de  pagesos,  Pla  estratègic  del  Consell 
Comarcal, i Diputació de Barcelona  amb l’anella verda. 
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Al 1996 creen un Consorci i incorporen els 14 municipis dintre, i és l’encarregat de 
vetllar perquè es compleixi el Pla Especial. Encarreguen el Pla Especial (s’aprova al 
2004), i el Pla de gestió i desenvolupament que cada 2 anys es completa amb el pla 
d’actuacions.
El que més es volia treballar era el tema de la vigilància i el de l’aigua, a més a més 
del tema de la comercialització.

Valors: es que s’ha de protegir, funcions: el que s’ha de desenvolupar; s’ha de 
buscar un equilibri, i el punt on conflueixen és on es troba la sostenibilitat. 

Valors: recursos (aigua, clima, sòl...), ecològics (si en aquest cas es comporta com 
ecosistema, serà un “agrosistema”), i culturals (patrimoni arquitectònic, tradicions, 
xarxa de rec, etc.)
Funcions:  econòmiques  (molt  lligat  al  tipus  de  recursos  naturals),  ambientals 
(accions puntuals de la ciutat, divisió en municipis, paisatge...), i social. 

CAN FELIU, Ecoagroturisme                                               Porreres(Mallorca) 

Abans de fer-se l’agroturisme, a la finca hi tenien vaques i produïen cereals. La idea 
va  ha  sorgit  per  enfocar  l’agricultura  al  turisme,  per  tal  de  dimensionar  les 
produccions per proporcionar als clients de la causa.

A la casa hi  ha un jardí,  una piscina,  una granja i  una bodega de vi,  que ells 
mateixos produeixen i també vénen a fora. Els productes que fan són ecològics, ja 
que la majoria dels clients volen productes ecològics.

El  propietari  treballa  amb una empresa,  (PANIPLANT) de Plantes Aromàtiques i 
Medicinals,  pensa  que  per  cultivar-les  s’han  de  tenir  en  compte  una  sèrie  de 
factors:
 

- El que s’ha de tenir clar és que en faràs de les PAM.
- Aconseguir contractes amb empreses farmacèutiques.
- Fer un segell és una gran avantatge, però és molt costós.
- Es necessiten uns materials o altres, depenent del que es vol elaborar, ja 

sigui material sec o bé suc.
- També depèn de la terra, es tria un o altre tipus de planta.
- És més fàcil  elaborar producte en sec, però cada producte es pot vendre 

més o menys elaborat, com per exemple del tomillo, es pot assecar, separar 
la fulla de la branca, així com més seleccionat sigui, es vendrà més car, ja 
que es necessita més maquinària i més temps.

- El procés de producció i  elaboració de PAM requereix tot un protocol  de 
qualitat.

Pensa que el farratge ecològic és una molt bona opció.

Ex-funcionaria de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de les 
Illes Balears, delegació Comarcal de Manacor                                                

Algunes preguntes que s’han de fer abans de plantejar-se una nova plantació:

- Si aquestes espècies funcionen a un altre lloc?
- Les tones que es podrien produir?
- Si hi ha mercat d’aquest producte i com està aquest?
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- La pluviometria de la zona i la seva distribució temporal.

- Si hi ha moltes gelades i amb quina temporada, les mínimes temperatures 
que hi ha durant l’any.

La producció biològica és ideals per les lleguminoses, ja que no necessiten N, 
perquè elles mateixes se’l fabriquen. Sinó es pot adobar el fòsfor, n’hi ha per 
productes biològics.

USERDA, és alfals, es poden provar diferents espècies, com pot ser: medicago 
sativa i  medicago falcata que és alfals  bord.  El  sativa produeix més que el 
falcata.

La Enclova hi podria anar-hi bé, seria lo ideal en cas que no nevi.

Cereals (ordi,civada,xeixa) en cas que tinguin cosatxedora pel blat, perquè si 
no, no és una bona opció.
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3. Paisatge. Catàleg del Patrimoni Integral de la Vall de 
Llémena. 

- Terme municipal de Sant Aniol de Finestres: nuclis de Sant Aniol, Sant 

Esteve de Llémena i la Barroca.

• PATRIMONI HISTÒRICOARTÍSTIC:

Fonts 

Font del Ral Font de la Planta
Font de l’Arimany Font de l’Arbreda
Font de ca l’Esteve Font del Feliu
Font de l’Escopeta Font de l’Escuspires
Font del Mut Font de cal Paleta
Font de les Basses Font de Bell-Mirall
Font de Socals Font Fresca
Font de can Tura Font de can Sala
Font Bona La Fontica ( o Fonteta)
Font del Raig Font de la Rovira
Font del Ral Font de la Planta
Font de l’Arimany Font de l’Arbreda
Font de ca l’Esteve Font del Feliu
Font de la Plana Font de les Bassasses
Font del Raspat Font de les Canals
Font de la Ferreria Font de l’Escuspires
Font de l’Escopeta

Masies i construccions rurals d’interès

El Siubés (s.IX) Can Sala (s.XVI)
Molí d’en Coma (s.XVIII) Can Ros (s.XVIII)
Masia de can Llorenç (s.XVII) Gran Masia de Vilaplana
Paller de la Urb. Les Carreres (s.XVIII) Masia-local  social  dels  veïns  de  les 

Carreres (s.XVII)
Llinda de can Badruna Ca l’Arep (s.XVIII)
Llinda de la casa núm. 55, (s.XVIII) Casa núm. 50 (s.XVIII)
Can Dorca (s.XVIII) Pont a prop de l’Església

Molins

Riera del Llémena:

- Molinot de Sant Aniol: l’abandonament i el temps l’han fet gairebé desaparèixer. 

És  un  exemple  d’aprofitament  intensiu  d’un  desnivell.  Els  camps  assenyalen 

l’emplaçament de les basses.

- Molinot de Sant Esteve: Ben restaurat del tot i totes les peces. Habitatge. No mol.

- Molí d’en Camós: Manté totes les peces velles i abandonades. Un munt de ruïnes.

– Clascar: restaurat al complet i dedicat a habitatge i turisme rural. No mol.
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-  Molí  de  Can  Tura:  totes  les  peces  estan  velles  i  abandonades,  en  ruïnes, 

inservibles.

- Can Mitjana: Restaurat. Ben conservat com habitatge. No mol.

Construccions religioses 

Santuari  de  Santa  Maria  de  Finestres 

(s.X, XI, XVI)

Església  Parroquial  de Sant Aniol  (s.X-

XVIII)
Capella  de  Sant  Miquel  de  Bustins 

(s.XII)

Capella de Sant Joan de les Medes

Ermita de Sant Julià de les Medes. Ermita de Sant Cebrià (s.XII)
Església  Parroquial  de  Sant  Esteve 

(s.XVI-XVIII)

Santuari de la Mare de Déu de Bell-lloc 

de Llémena

Escultures i jaciments arqueològics

Escultura –la Senyora de la Garrotxa- de Picolives (1978)

Poblat ibèric de la Palomera. 

Construccions civils

Castell de Finestres (s.IX-X)

Castell de Sant Aniol (s.XI-XIII)

• PATRIMONI NATURAL 

La plana de Sant Esteve.

Les Medes.

L’antic camí ral

Rieres i boscos

Arbres monumentals

Aulina de les Medes, conjunt d’aulines, pins i lledoners del Siubés.

Espais PEIN

Massís de la Banya del Boc (1.002,82 hect) 

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (1.384,23 hect), que al mateix 

temps també és PEIN.

 

Xarxa Natura 2000

Sant Aniol de Finestres  (54 hect.).
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• PATRIMONI SOCIOCULTURAL

SANT ANIOL DE FINESTRES

1 de maig Sant Aniol                     Festa Major i anada 
al  
                                       Santuari de 
Finestres

13 de  desembre Ofici de Santa Llúcia

SANT ESTEVE DE  LLÉMENA

Santes Espines El Roser                      Festa Major
2 d’agost

LA BARROCA

1r diumenge de setembre                      Festa Major
? Romiatge al santuari

Del Puig d’Elena
? Romiatge a la capella

de Sant Roc

- Terme municipal de Sant Martí  de Llémena: nuclis  de Granollers  de 

Rocacorba, les Serres, el Pla de Sant Joan, Llorà i Sant Martí.

• PATRIMONI HISTÒRICOARTÍSTIC

Fonts  

Font de ca l’Oliva Font de ca n’Arós
Font dels Gelats Font de Ca’n Vila
Font de la Coromina Font de l’Esquirol
Font de can Plana Font del Pont
Font de ca n’Oliveres Font de cal Peu
Font del Castell Font de can Ribes
Font de can Pamar Font de can Salida
Font de can Bosch Nou Font de can Julià
Font de les Vinyes Font de can Sala
Font de can Perot Font de cal Fuster
Font de Riderou Font de May
Font de can Castells Font de Ortigues
Font del Sastre Font de l’Arbre
Font de can Solà Font de can Mitjà
Font de la Jaça Font de’n Dansa (o del Mont)
Font de Fontsabeu Font de l’església (o del rector)
Font de can Canals Font de can Quei
Font de Mas Ribes Font del Mont 

41



                                              
                                               Proposta de Parc Rural a la Vall de Llémena

Masies i construccions rurals d’interès

Rectoria (s.XVIII) Molí del Mas Arós i nucli antic (s.XVI)
Can Gifre Can Roure
Can Verdaguer i pallissa Can Tallada i pallissa
Can Jordi Mas Vila
Can Reixac de Pagès Can Pere Vila
Palanca del Molí del Mas Arós Molí del Mas Arós i nucli antic (s.XVI)
Rectoria (s.XVIII) Can Roure
Can Gifre Can Tallada i pallissa
Can Verdaguer i pallissa Mas Vila
Can Jordi Can Pere Vila
Can Reixac de Pagès Molí del Mas Arós i nucli antic (s.XVI)
Palanca del Molí del Mas Arós Can Sorna i pallissa
Ma Ubreda Molí d’en Glòria i d’en Sala
Pallissa de Can Teixidor Conjunt de Buscarós
La Blanquera Masos de la Barroca
Masos de les Serres La Coromina
Casa Vella Rectoria 
La Salica i pallissa Can Ribas
La Cabanya d’en Rourell Can Sorna i pallissa
Ma Ubreda Molí d’en Glòria i d’en Sala
Pallissa de Can Teixidor Conjunt de Buscarós
La Blanquera Masos de la Barroca
Masos de les Serres Casa Forta de Llorà (s.XI)
Can Mengol Conjunt de Pedaralta
Veïnat del Pla de Sant Joan Cal Ferrer
Mas Pedralta i pallissa Pallissa de Can Bosch
Mas Puig Can Solà i Pallissa
Can Bon Dia Molí d’en Carreras (s.XVIII)
L’Hostal de Constantins

Molins

- De Peradalta: El temps i les bardisses han esmicolat l’edifici i les peces.

- El Glòria: Restaurat amb molta cura tot el complex. Habitatge. No mol.

- D’en Nerós: Tot abandonat i menjat per les bardisses.

Construccions religioses 

Església Parroquial de Sant Martí (s.XI-XVIII)

Ermita de Sant Nazari

Ermita de Sant Miquel

Església Parroquial de Santa Maria(s.X).

Ermita de Sant Julià.

Església Parroquial de Sant Pere de Llorà (s.XI-XVII), construcció romànica.

La parròquia de Llorà és la Capella de Sant Joan.

Capella del Pla de Sant Joan (s.XI)

Església parroquial Santa Cecília (s.XI)
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Santuari de la Mare de Déu de Calders (s.XVI-XVIII)

Església parroquial de Sant Vicenç (s.XVIII)

Església parroquial de Santa Cecília de les Serres.

Ermita de Sant Julià, que pertany a Granollers de Rocacorba, construcció romànica 

força modificada.

Construcció civil

Castell de Granollers (s.XII-XV), d’època romànica.

• PATRIMONI NATURAL 

L’Antic camí ral

Rieres i boscos

Cova de Boratuna

Arbres monumentals

Llorà

Xiprer de Fontasabeu 

Espais PEIN

Muntanyes de Rocacorba  ( amb 2.087,64 hect. totals; 764,31 de les quals 

pertanyen a Sant Martí de Llémena i 1323,33 a Canet d’Adri).

Massís de la Banya del Boc (1.002,82 hect).

Xarxa Natura 2000

Sant Martí de Llémena (50 hect.)

• PATRIMONI SOCIOCULTURAL

GRANOLLERS DE ROCACORBA

15 d’agost              Festa Major
13 d’octubre    Festa de St.Grau

LLORÀ

19 de gener Ofici a St. Sebastià
25 d’abril El Roser
1 maig St. Creu              Processó i benedicció
                                                                                        del   terme
29 de juny Sant Pere              Festa petita
4t diumende d’agost              Festa Major del Pla de 

Sant     
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                                                                                        Joan
3r diumenge de setembre                        Festa Major

SANT MARTÍ DE LLÉMENA

1r diumenge de juny El Roser    Festa petita d’estiu
Darrer diumenge de setembre    Festa Major

LES SERRES

11 de novembre Sant Martí    Festa Major
22 de novembre Santa Cecília              Aplec de les Serres
(diumenge d’abans o de després) 

- Terme municipal de Canet d’Adri: nuclis de Rocacorba, Biert, Adri, Montbó 

i Montcal.

• PATRIMONI HISTÒRICOARTÍSTIC

Fonts 

Font d’en Parragueres Font d’en Janet
Font de les Hortes Font de la Barrancota
Font de la Bosca Font de cal Xinet
Font del Soc Font d’en Farígola
Font de Pericó Font de Junquer
Font de can Mitjà Font de la Torre 
Font del Soldat Font de l’Arbre
Fonts de can Pau (dues) Font de Fondilla
Font de l’estanyol Font de can Cuní
Font de can Pairols Font de can Coromines
Font d’en Baltasar Font de can Caietà
Font del Serrador Mina de can Puaté

Masies i construccions rurals d’interès

Ampliació de l’estanc. Anys 1920-1930. 

Estil neoàrab.

Can Torra (masia i paller), s.XVII

Can Parragueres (s.XVI) Mas Rigau (s.XVI)
Mas Pou Can Torra (masia i paller), s.XVII
Ampliació de l’estanc. Anys 1920-1930. 

Estil neoàrab.

Ca n’Argelaguer (s.XVII)

Cal Fuster (s.XVI) Can Bigotis (s.XVIII)
Can Germà (s.XVII) Can Gaietà (s.XVII)
Can Murtra (s.XVII) Can Toscà (s.XVII)

Molins

Riera de Canet d’Adri
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- El molí de Gelador: El propietari es vengué, fa anys, totes les pedres de la casa i 

el molí que tenien algun valor. Tot bardisses.

- De la Torra: Segons comentaris, totes les peces estan encara sota les runes de les 

parets i teulats, cobertes per unes immenses bardisses. El temps no l’ha perdonat.

- Can Batista: Està restaurat i conservat amb molta estima i perfecció. Moles per ús 

familiar  i  petits  encàrrecs,  amb  tota  l’originalitat.  S’utilitza  com  a  habitatge 

particular.

- Can Cademont (Can Casademont): Molen encara amb totes les peces originals. 

Solen fer farro i farinetes per a ús familiar i petits encàrrecs, sempre que tinguin 

aigua a la bassa evidentment.

- Cal Pipaire: Ni pedra sobre pedra des de fa molts anys. Les bardisses també se’l 

han menjat.

Construccions religioses 

Església parroquial de Sant Vicenç de Canet, construcció del pur romànic llombard 

del segle XVI.

Església parroquial de Sant Llorenç d’Adri, també del segle XI.

Església parroquial de Sant Martí de Biert, obra romànica del segle XII.

Església parroquial de Santa Cecília de Montcal i la seva antiga sufragància de Sant 

Joan de Montbò, les dues construccions són romàniques.

Construccions civils
Ruïnes del Castell de Rocacorba del segle XI.

Capella de la Mare de Déu de l’Esperança al castell (s.XII-XIII)

• PATRIMONI NATURAL 

Gorgues de Canet 

L’antic camí ral

Rieres i boscos

Arbres monumentals

El castanyer del Pla de Sant Nicolau (soca de 9 metres).

Espais PEIN

Muntanyes  de  Rocacorba (  amb  2.087,64  hect.  totals; 764,31  de  les  quals 

pertanyen a Sant Martí de Llémena i 1323,33 a Canet d’Adri).
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• PATRIMONI SOCIOCULTURAL

ADRI

Dilluns següent a la Trinitat Sants Màrtirs Festa petita
Diumenge següent al 10 d’agost Sant Llorenç Festa Major
? Romiatge a Rocacorba

BIERT

11 de novembre Sant Martí Festa Major

CANET D’ADRI

Diumenge següent de Sant Antoni Processó i benedicció
d’animals

Diumenge següent de Sant Vicenç Festa Petita
Diumenge passat el Ram Salpàs
Dilluns de Pasqüetes Romiatge a Rocacorba

(parròquies de Canet i comarca)
4t diumenge de maig El Roser
Darrer diumenge de setembre Sants Metges Festa Major
Dilluns de la Festa Major Anada a Rocacorba i

Arrossada al pla de St.
Nicolau

MONTCAL

Pentecosta             El Roser
Diumenge següent al 23 
De novembre             Santa Cecília   Festa Major

-  Terme  municipal  de  Sant  Gregori:  nuclis  de  Sant  Gregori,  Ginestar, 

Cartellà, Sant Medir, Constantins i part de Taialà i Domeny. 

• PATRIMONI HISTÒRICOARTÍSTIC

Fonts 

Font de can Coromines Font groga (de can Verdaguer)
Font del raig Font de can Cadamont
Font del Bach Deu de can Mas-Gironès (De mas 

Batlle)
Font de les Tunes Font de can Ramonet
Mina de cal Cató Font Llarga
Font de les Monges Font del Pipaire
Mina de l’Hortolà Font de St. Gregori 
Font d’en Planes Font de Santa Afra
Font de Juncà Font del Petac
Font de Ginestar Font d’en Caràs.
Font del Rimau Font de l’Oric
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Masies i construccions rurals d’interès

Can Carrera Can Gironès (s.XVIII)
Escola  Modernista  de  Rafael  Masó 

(1916)

Can Casademont, masia i paller (ant. I 

s.XVIII)
La Casassa i porxo Mas Palol (sXVI)
Can Batlle (s.XVI) Can Gifre (s.XVIII)
Can Pinyot (s.XVIII) Mas Suro i paller (s.XVI)
Can Gurí Escoles públiques (s.XX)
Can Carrera Can Piu 
Mas Portell (s.XVIII) Can Carrasquet
La Casassa i porxo Can Reixach i paller (s.XVIII)
Mas Quelet (s.XVII) Mas Norfre (s.XVII)
Mas Portell (s.XVIII) Pont d’en Carrasquet 
Can Prat, la casa nova (s.XIX) Can Prat, la casa vella i paller (XVIII)
La Casassa i paller (s.XVI) Mas Quelet (s.XVII)
Antiga Rectoria i casa del barber (s.XVI) Barri de les Cases Noves 
Carrer de Baix (s.XVII) Paller del Barri de l’Església vella
El Molí (s.XVIII) Can Verdaguer (s.XIII)
La Torre (s.XVI) La Joheria Gran (s.XVI)
Pallera prop de la Virovella Can Planas (s.XVII)
Cal Corder Vell i paller (s.XVI) Mas Obert (s.XVI)
Mas Clapers Can Serradevall 
Barri de les Cases Noves Mas Sunyer
Can Tacó Can Mengou
Can Montras La Torre
Paller a prop de l’Església Antiga Rectoria (s.XVII)
Escola  Modernista  de  Rafael  Masó 

(1916)

Les Torres, masia fortificada (s.XVI)

Can Prat, la casa nova (s.XIX) El castell
La Casassa i paller (s.XVI) Pont d’en Carrasquet 
Antiga Rectoria i casa del barber (s.XVI) Can Prat, la casa vella i paller (XVIII)
Mas Siubés, pairalia documentada ja en 

el segle XI.

Mas de Cal Bord, antigament anomenat 

Mas  Jordà  de  Segalars,  ha  subsistit 

íntegrament  la  capella  de  Sant 

Bartomeu de Segalars, avui  convertida 

en  magatzem o  paller  de  l’esmentada 

casa de pagès.

Molins

Riera de Llémena

- Can Carrera: Les peces estaran sota les  runes de les  parets,  del  teulat i  les 

bardisses.
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- Tura de Ginestar: Algunes peces originals es donaren o es vengueren. Actualment 

moles  amb  maquinària  dels  nostres  dies,  aplicant,  indistintament,  energia 

hidràulica o elèctrica. Habitatge.

Riera Rimau (Sant Medir – Sarrià)

- Can Ribas: Les rierades, quan n’hi havia, i el temps, l’han fet desaparèixer.

- Can Pérez: Abandonat, però encara s’aguanta dempeus.

- Can Tomàs: el molí abandonat. La casa com a habitatge.

- Can Xungla: El temps i les bardisses l’han transformat en rocs rierencs.

Riera de Sant Gregori

- El molí de Sant Gregori: Aixecat el 24 d’abril de 1708. Restaurat amb molta cura i 

bona  voluntat  per  conservar  les  peces  originals  i  que  es  poden  contemplar  i 

admirar.  Transformat des de fa cinc anys en un restaurant. Aquest molí  també 

tenia  tota la maquinària necessària per batre el  blat  si  el  pagès hi  portava les 

garbes.

Construccions religioses 

Ermita de Sant Mer o Sant Medir(s:XI), petita construcció romànica.

Església Parroquial de Sant Feliu (s.XVIII)

Església Parroquial de Sant Gregori (s.X-XIV)

Creu de Terme, capella de Sant Bartomeu de  Segalars (s.XV)

Casal de la Joheria Gran (s.XVI)

Església Parroquial de Sant Narcís

Església Parroquial de Sant Medir (s.IX-XIII)

Santuari de Santa Afra (sVIII)

Església parroquial de Santa Maria de Ginestar, de estructura romànica, evident del 

segle XI.

Escultures i jaciments arqueològics

Jaciment de Sant Medir, de l’any 1968.

La Torre a Taialà, de l’època pre-romana i romana, del 1975.

Pedreres a Domeny, de l’època romana.

Sant Grau, al puig de Tudela, de l’època pre-romana, del 1935. 

Restes de construcció romànica de l’església parroquial.
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Contruccions civils
Castell de Cartellà, s’hi constaten restes ibèriques pre-romanes i d’època romana. 

(s.XI-XV)

Castell de Domeny. 

Castell de Taialà (s.XV)

Castell de Sant Gregori (s.XV-XVII)

• PATRIMONI NATURAL 

Muntanyes de Santa Afra i Sant Grau.

Les Serres.

L’antic camí ral

Rieres i boscos

Arbres monumentals

Aulina de Can Serra

Aulina de Sant Bertomeu de Segalars

Lledoner de Cal Corder Vell

Lledoner de Cal Corder Vell

Lledoner de Cartellà

Xarxa Natura 2000

Sant Gregori (53 hect.).

• PATRIMONI SOCIOCULTURAL

SANT GREGORI

2n diumenge de març Aplec de St.Gregori
Pasqua Granada Festa del Roser
3r diumenge de Juliol Festa Major
12 d’octubre Aplec de Sant   Grau

TAIALÀ

3r diumenge de setembre Festa Major

SANT MEDIR

Dilluns de pasqua Romiatge a Rocacorba
3 diumenge de maig           El Roser
2 diumenge d’octubre Festa Major

DOMENY
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3r diumenge d’agost Festa Major
COSTANTINS

1 setembre Festa Major

CARTELLÀ

Diumenge següent de St. Antoni Ofici, ofrenes, cant   Benedicció d’animals
                                                  De Goigs i processó
2n diumenge de maig                                                  El Roser
1 d’agost Patró Sant Feliu        Festa Major
1 maig           Aplec de la Carbonera 

GINESTAR

Diumenge següent de
Sant Antoni Ofici
Darrer diumenge d’abril El Roser
1r diumenge d’agost            Festa Major
Dilluns de Festa Major Aplec de Santa Afra
Diumenge següent de Santa
Llúcia Ofici

Per tenir en compte un anàlisi del paisatge més acurat, a part dels patrimonis citats 

anteriorment s’han de tenir en compte els elements antròpics com són les vies de 

comunicació:

Per accedir a la Vall de Llémena es pot fer principalment per la carretera de Girona 

a les Planes d’Hostoles, que passa per Sant Gregori, Ginestar, Llorà, Sant Martí de 

Llémena, Sant Esteve de Llémena on es desvia cap a les Planes d’Hostoles.

Al  quilòmetre  9,  a  la  dreta,  trobem la  carretera  local  a  Canet  d’Adri,  on,  des 

d’aquesta població, continua per carreteres veïnals fins a Adri.

Passats uns metres d’aquesta primera cruïlla s’inicia, a l’esquerra, la carretera del 

Santuari de Santa Afra.

La carretera local a Bonmatí per Constantins, enllaça la general de Santa Coloma de 

Farners amb la de la vall de Llémena, es troba a l’esquerra en el quilòmetre 18.

Després  d’uns  vuit  quilòmetres  observarem  que  la  carretera  pren  una  direcció 

perpendicular, cap a l’oest, per arribar a les Planes d’Hostoles, i que deixa una altra 

carretera que porta a Sant Aniol de Finestres.

D’aquestes carreteres més importants  surten nombrosos camins que s’endinsen 

pels  boscos  de  les  serres  veïnes.  Si  els  seguim podrem travessar  la  serra  de 

Rocacorba i arribar a Banyoles; la serra de Finestres per ser a Mieres; la serra de 

les Medes per arribar a Sant Feliu de Pallerols; o podrem anar a Amer per la serra 

de Santa Elena.
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3.1. Resultats de les entrevistes sobre paisatge

CANET D’ADRI                ELEMENTS ARQUITECTÒNICS

Li sembla un 
lloc

interessant?

Li fa por que 
es

pugui 
degradar 
amb el 
temps?

Hi va sovint?
Un cop...

al 
més

a 
l'any

cada 
dos 
anys

Quina festa, excursió o tradició 
s'hi celebra?

Comentaris

Església de la 
Mare de Déu de 

Rocacorba
sí no X Un cop l'any s'hi fa una romeria La cova va a parar a l'estany

Església de Sant 
Joan de Montbó sí sí És privada, no s'hi pot entrar

Església de Sant 
Llorenç d'Adri sí X

És romànica. La gent del poble d'Adri encara hi celebren misses 
i altres esdeveniments

Església de Sant 
Martí de Biert

sí X S'hi celebra la diada de Biert És molt pintoresca

Església de Sant 
Vicenç de Canet 

d'Adri
sí no X S'hi fa missa cada diumenge Està en molt bon estat. Té pintures romàniques.

església de Santa 
Cecília de Montcal

sí no X S'hi fan casaments, batejos...

Castell de 
Rocacorba sí sí Pertany al bisbat, però gairebé no queda castell, i ja no s'ho diu.

Bosch d'Adri sí

Ca l'Espígol sí
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Ca n'Aulina sí sí
Es troba molt degradada

Can Bademont 
d'Adri,

sí

Can bigoti sí Es troba molt degradada

Can Eres sí sí És molt maca. Fins i tot compta amb una capella.

Can Fàbrega sí

Can Canet sí no És un turisme rural

Can Pou de Canet sí no

molí de can Pau 
de Vainera

Està perdut

el molí de can 
Farriol de Vainera

Està perdut

el molí de can 
Gelador

Està perdut

el molí de la Torre sí sí
el molí d’en 

Batista
sí No funciona

el molí de can 
Casademont

sí No funciona
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CANET D’ADRI   PATRIMONI NATURAL

Llocs que
li semblen

interessants

Llocs que li fa 
por que es

puguin 
perdre amb 

el temps

Hi va sovint?

Un cop...

al 
més

a 
l'any

cada 
dos 
anys

Quina festa, excursió o tradició 
s'hi celebra?

Comentaris

Font de n'Estanyol Sí

Font de l'Arbre Sí

Font del Soldat Sí

Font del Serrador Sí

Font d'en 
Parragueres

Sí No

Font de la Torre Sí

Volcà del Puig Sí

Puig Bandera, 
Montrodó

Hi van els caçadors

Roure Gros Hi van els caçadors

Serralada de Bora 
Tuna

Sí S'hi fan excursions. Hi ha una cova

Pic d'en Carrerica Sí S'hi feien carboneres
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SANT GREGORI     PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Llocs que
li semblen

interessants

Llocs que li fa 
por que es

puguin 
perdre amb 

el temps

Hi va sovint?

Un cop...

al 
més

a 
l'any

cada 
dos 
anys

Quina festa, excursió o tradició 
s'hi celebra? Comentaris

Ermita de Sant 
Grau

Sí No S'hi fa  un aplec. S'ha rehabilitat. Hi passa la ruta de BTT.

Ermita de Santa 
Afra Sí

Els qui en tenien cura es jubilen. És possible que el bisbat hi faci 
una casa de colònies.

Castell de Cartellà Sí Sí Està bastant malament. Els propietaris viuen a una casa al 
costat.

Castell de Sant 
Gregori

Sí No
Està en bon estat. Fan obres a l'interior. Potser hi faran un hotel 

o un restaurant.

Pont de Can 
Carrasquet Sí Sí

Actualment ja es troba en mal estat. Des de l'ajuntament es té 
la intenció de incloure’l a una de les rutes.

Sant Bartomeu Sí Sí És privat.

La Jueria Gran Sí

Escoles de Sant 
Gregori - Can 

Godé
Sí

El seu interès recau en el fet de que s'hi fan les reunions  i 
festes de les entitats del poble. es vol arreglar.

Molí de'n Peres. Sí És privat. Està en bastant mal estat.
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SANT GREGORI   PATRIMONI NATURAL

Llocs que
li semblen

interessants

Llocs que li fa 
por que es

puguin 
perdre amb 

el temps

Hi va sovint?

Un cop...

al 
més

a 
l'any

cada 
dos 
anys

Quina festa, excursió o tradició 
s'hi celebra?

Comentaris

Muntanya de Sant 
Grau 

(zona volcànica)
Sí X

Torrent de 
Riudelleques

Sí

Torrent Rimau Sí

Torrent de Can 
Comes

Sí

Costa Bruta Sí
Riera dels 
Brullidors

Sí

Riera de Canet Sí X

Torrent de Pedrol Sí

Rec de Can Murtra Sí

Torrent de Can 
Verdaguer

Sí

el Rocàs Sí

Muntanya de Sant 
Roc

Sí X
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SANT ANIOL DE FINESTRES   PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Llocs que
li semblen

interessants

Llocs que li fa 
por que es

puguin 
perdre amb 

el temps

Hi va sovint?

Un cop...

al 
més

a 
l'any

cada 
dos 
anys

Quina festa, excursió o 
tradició s'hi celebra? Comentaris

Nucli de Sant 
Aniol de Finestres 
(zona de protecció 

especial)

Sí Sí x Festa Major. L'aplec de Santa 
Llúcia.

Està en bon estat

Església de Sant 
Esteve

Sí Sí x
S'hi celebra missa cada 2 

diumenges al més.

Església de Sant 
Andreu de la 

Barroca
No Sí

S'hi celebren les festes 
majors. Es troba al nucli de la Barroca. S'està deteriorant molt.

Ermita de Santa 
Elena Sí Sí

Des d'Amer, fora de la Vall, 
s'hi fa un aplec. S'està deteriorant molt.

Església Romànica 
de Sant Miquel de 

Bustins
Sí Sí És particular. S'està deteriorant molt.

Ermita de Sant 
Sebria

Sí Sí No s'hi fa res

Escultura de Sant 
Sebria

Escultura de "La 
Senyora de la 

Garrotxa"

56



                                              
                                               Proposta de Parc Rural a la Vall de Llémena

Església de Sant 
Aniol

Sí No
S'hi celebra missa cada 

diumenge
S'ha restaurat

Masia del Siubès Sí Cada meitat de la cas pertany a un terme municipal diferent

Masia de Can 
Llorens

Sí Sí No està habitada

Gran Masia de 
Vilaplana

Sí No Està habitada i en bon estat.

Masia de Can Sala Sí No Està en bon estat

Ca l'Arep Sí No Està en bon estat, i habitada

Masia de Can Ros No No Està en bon estat, i habitada

Rectoria de Sant 
Aniol

Sí És una casa de colònies

Rectoria de Sant 
Esteve

Sí Hi viu el mossèn

Rectoria de La 
Barroca

Sí
És privada, però es troba en 

runes

Cementiri de Sant 
Aniol

Sí Encara està en funcionament

Cementiri de Sant 
Esteve

Encara està en funcionament

Cementiri de la 
Barroca

Encara està en 
funcionament, tot i que està 

bastant abandonat

Molí de'n Camós

Molí del Clascà
Ermita de Sant 

Roc
Sí No És de difícil accés i està tancada.

Molí d'en Coma Sí Se n'està recuperant el molí.
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Ermita de Santa 
Maria de Finestres Sí No

Agrada molt. S'hi fa l'aplec del Roser de Santa Maria de Finestres 
un cop l'any, a l'11 de juny. Bon paisatge. S'hi puja caminant. 

L'11 de setembre s'hi penja la senyera...

Ermita de Sant 
Grau

Sí X S'hi fan excursions i s'hi 
passa molt sovint

SANT ANIOL DE FINESTRES    PATRIMONI NATURAL

Llocs que
li semblen

interessants

Llocs que li fa 
por que es

puguin 
perdre amb 

el temps

Hi va sovint?

Un cop...

al 
més

a 
l'any

cada 
dos 
anys

Quina festa, excursió o tradició 
s'hi celebra? Comentaris

Reserves Naturals 
de la Zona 

Volcànica de la 
Garrotxa (PEIN)

Sí No X

Reserva Natural 
del Volcà del Puig 

Rodó
Sí

Serra de Finestres 
(PEIN) Sí No

S'hi va un cop a l'any. 
Antigament era molt important 
per la seva privilegiada situació 
sobre el terreny. Si que hi ha 

qui hi fa celebracions.

Bon paisatge, es pot veure el mar. Al cim hi ha un castell.
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Puig de les Medes Sí X S'hi fan excursions
Hi trobem una casa mig enrunada, els Sellols. Té uns prats 

molt macos.

Llacunegre Sí No Bassa d'aigua al cim de la muntanya. Es troba a les Medes.

Font de les Basses Sí És particular i està per la Barroca.

Pedra de Sant 
Sebrià

Sí Al setembre s'hi penja la 
senyera

Font dels Sucalls Sí Sí
Indret on neix el riu Llémena. Hi ha una cascada. Surt en 
alguns llibres d'excursions. L'aigua és molt neta, i fins i tot hi 
ha salamandres.

Roca de la Melca Sí No És una roca prehistòrica. Està a Sant Aniol

Puig de Santa 
Elena

Sí Sí X

Turó de Sant Grau Sí Sovint s'hi fan excursions
Serra de les 

Medes
Sí

Cara nord del riu 
Llémena

Sí S'hi troben fagedes i boix grèvol!!

Paratge de 
Bustins

Sí

Restes del Castell 
de la Barroca

Sí Sí
Està mal conservat. Es troba a sota la Llobera i abans del 

Broguer.
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SANT ANIOL DE FINESTRES   PATRIMONO ARQUEOLÒGIC

Llocs que
li semblen

interessants

Llocs que li fa 
por que es

puguin perdre 
amb el temps

Hi va sovint?

Un cop...

al 
més

a 
l'any

cada 
dos 
anys

Quina festa, excursió o tradició 
s'hi celebra?

Comentaris

Restes de l'antic 
Castell de 
Finestres

Sí
Actualment es 
troba bastant 

degradat.

Sovint s'hi fan excursions. Un 
cop l'any s'hi fa un aplec.

Bona vista. Però només en queda una paret dreta. És Patrimoni 
Nacional!! Es podria intentar recuperar.

Poblat ibèric de 
Finestres

Sí No Està a Finestres.
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SANT MARTÍ  DE LLÉMENA    PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Llocs que
li semblen

interessants

Llocs que li fa 
por que es

puguin 
perdre amb 

el temps

Hi va sovint?

Un cop...

al 
més

a 
l'any

cada 
dos 
anys

Quina festa, excursió o tradició 
s'hi celebra?

Comentaris

El Castell de 
Granollers Sí Sí X És privat. Actualment hi ha una explotació ramadera.

Església de Sant 
Martí de Llémena

Sí No X X

S'hi celebren les misses de 
festa major, del Roser. També 
s'hi fan exposicions de flors. El 

pessebre vivent es fa al seu 
voltant. A més, cada 15 dies 

s'hi celebra missa.

Ermita de Sant 
Joan

Sí Sí X S'hi celebra missa el 4rt 
diumenge d'agost.

Està molt degradada

Parròquia de Sant 
Pere de Llorà

Sí No X X
S'hi fan misses cada 15 dies a 

més de casaments, 
comunions...

S'hi ha trobat les restes romàniques i preromàniques més antigues 
de la comarca de Girona. La Diputació hi està portant a terme un 
projecte de rehabilitació. Per altra banda, s'hi celebra missa, s'hi 

fan casaments...
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Parròquia de 
Santa Maria de 
Granollers de 

Rocacorba

Sí No X

S'hi fan misses. S'hi celebra la 
Santa Cecília fent un sopar de 
germanor. Per Santa Tecla es 

celebra la festa major. Casa de 
colònies????

És gran.

Parròquia de 
Santa Cecília de 

les Serres
Sí No X

Els "Amics de les Serres" hi fan 
una trobada de germanor. Els 
"Amics de Santa Cecília de les 
Serres" netegen els camins, 

l'església.

Capella de Sant 
Julià

Sí Sí
Actualment està tancada, en desús i amenaça ruïna. És privada; 

pertany a una finca.

Ermita de Sant 
Nazari

Sí No X Es va restaurar fa 5 anys

Capella de Sant 
Joan

Sí Sí

Capella de Sant 
Medir.

Sí Sí

Torre de Guaita Sí Sí
Es tracta d'una antiga presó. A la sala subterrània hi havia el 

dipòsit de cadàvers.

Peradalta Sí No És privada.

Can Sala Sí No Actualment és una casa de "turisme rural"   

Can Solà Sí No És una casa de les més velles del poble. 

Can Nerós Sí No
Actualment no hi viu ningú, però fins fa poc hi havien uns 

masovers.
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Can Peracaula Sí No
Es troba a dalt de tot del poble de Sant Martí. S'hi té un bon 

paisatge.

Parròquia de Llorà No No
Era el local social i ara s'ha venut i és una casa de segona 

residència.

Can Erós Sí Sí
Es tracta d'una casa interessant però que actualment està 

desocupada i s'està deteriorant molt.

Can Planes Sí No Està molt ben conservada. Es troba a Granollers.

Ermita de 
Rocacorba

Sí X
S’hi fa un aplec i per Setmana 

Santa  una arrossada.
L'han incendiat per dins.

Can Plana Sí Actualment és un establiment de turisme rural. És romànica i es 
troba a Granollers de Rocacorba.
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SANT MARTÍ DE LLÉMENA    PATRIMONI NATURAL

Llocs que
li semblen

interessants

Llocs que li fa 
por que es

puguin 
perdre amb 

el temps

Hi va sovint?

Un cop...

al 
més

a 
l'any

cada 
dos 
anys

Quina festa, excursió o tradició 
s'hi celebra?

Comentaris

Torrent de 
Rocabellera

Riera de 
Granollers

Sí Sí X Està bastant degradada

La Brolla d'en Sala Sí No X

Riera de Llémena Sí Sí
Cada any s'hi fa una recollida 
de brossa popular. També s'hi 

fan excursions i festes.

Collet de Bastarra Sí No X

Pla d'en Vila Sí No És privat; no s'hi pot edificar.

Puig de la Banya 
del Boc

Sí No X Ara s'hi cultiva i està protegit, alguns joves hi fan festes.

Cingle de 
Rocafesa

Sí No X Conté unes coves
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Les Serres Sí Sí

Important trobada  popular a 
l'octubre, en honor a Santa 
Cecília. A la tardor s'hi va 

freqüentment

Hi ha una granja de porcs intensiva, i que és il·legal

Muntanya de Sant 
Roc

Sí No X
Hi ha un circuit de motos tot 

terreny
Hi ha una ermita, i s'hi fa un aplec.

Volcà de 
Rocacorba

Sí

Gorga de la Bruixa Sí Sí X És molt important.

Cova de sant 
Martí

Sí S'hi fan excursions Es troba al cingle de Rocafesa

Gorgues de la 
riera de la 
Llémena

Sí Al Pla de Sant Joan

Cràter Sí
A Catalunya només n'hi ha 3 amb aquestes característiques. Al Pla 

de Sant Joan, a la banda més meridional.

Camí de Sant 
Grau Sí

Va des de les Serres fins a al turó de Sant Grau i l'Ermita. S'hi 
passa molt i s'hi fan excursions.

Sant Aniol Sí
Era molt important a l'Edat Mitjana. Per als musulmans era un punt 
estratègic molt important perquè es visualitzava tant la Garrotxa 

com el Pla de l'Estany.
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3.2. DOCUMENTS de patrimoni natural i paisatge

LES FONTS DEL LLÉMENA 
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RUTES I ITINERARIS                

Excursió: Aquesta excursió que us proposo és una mica llarga, trigarem entre dues i 
tres hores per fer el camí d'anada i el mateix pel de tornada. Es tracta d'un camí que 
solia fer la gent d'aquestes contrades per assistir a l'aplec de Rocacorba o a altres 
actes religiosos que es celebraven a la seva coneguda ermita.

L'inici de la ruta el marca el Pla de Sant Joan, on agafarem el camí de Boscarós, 
passant per Can Nogué,  una casa que ens queda gairebé a peu de carretera.  En 
arribar a la cadena de Boscarós, ens enfilarem a la dreta, cap a Coll sa Serra, on 
continuarem l'ascens  fins  aconseguir  divisar  la  Creu  d'en  Llonch.  En  aquest  punt 
iniciarem  el  descens  que  ens  portarà  a  la  riera  de  Rocacorba,  passant  prop  de 
Serrralta, una casa pairal gran que havia tingut molt de bestiar: vaques, cabres i, 
sobretot, aviram. Travessant la riera citada, aconseguirem veure el paisatge buscat i 
final  de  la  ruta:  la  muntanya de  Rocacorba  presidida  per  la  seva  ermita  i  els  ja 
conegudes antenes.

Si aquest camí el fem per Setmana Santa, més concretament el dilluns de Pasqua, 
podrem assistir a l'aplec de Rocacorba que encara actualment es celebra.

Aquesta ruta no sol ser utilitzada avui, només algun excursionista o caçador hi sol 
passar i netejar el camí. El que normalment fa tothom és agafar el cotxe i passar per 
Canet o Granollers de Rocacorba per arribar a l'ermita sense massa esforç.

Si us decidiu a fer aquesta excursió us recomano anar ben preparat i informat perquè 
no us perdeu. Cal fixar-se molt bé en el camí que hem seguit per tornar a agafar 
sense desviacions el camí de retorn a casa. 

Albert Pont Sayols , El Pla de Sant Joan
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Altres rutes (mapa):
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EL PLA D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL DE CATALUNYA. LA SEVA 
REPERCUSSIÓ SOBRE LA VALL DE LLÉMENA 
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RIERA DE CANET D’ADRI I DE SANT GREGORI 
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ESTAT ACTUAL DELS MOLINS FARINERS DE LES RIERES DE LA VALL
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PATRIMONI CULTURAL VERSUS PATRIMONI INTEGRAL 

75



                                              
                                               Proposta de Parc Rural a la Vall de Llémena

76



                                              
                                               Proposta de Parc Rural a la Vall de Llémena

LA GORGA DE LES BRUIXES (llegenda)

Quan jo era petita, els meus pares i sobretot una veïna de nom Dolors, m’explicaven 
llegendes de bruixes. Encara que ara no i cregui, aleshores em divertia molt. Sobretot 
quan explicaven que en el bosc de Can Martí n’hi havia.
Deien que les bruixes anaven a rentar-se i a pentinar-se en un gorga molt fonda i 
negra, i que després ballaven fent rotllana en una plaça carbonera que hi havia en un 
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bosc  prop  d’allí.  Les  bruixes  mentre  ballaven  anaven  cantant:  “dilluns,  dimarts  i 
dimecres”. Repetien aquests tres dies perquè es veu que no en coneixien cap més.

Es veu que allà a cal Fuster Met, una casa que hi ha al peu de la carretera abans 
d’arribar a Can Batista, hi havia un home que tenia un gep a l’esquena que l’hi feia 
molta nosa. Un dia va anar a desemboscar llenya al bosc de Can Martí, i va sentir les 
bruixes que cantaven els tres primers dies de la setmana, ell,  sense mandra, s’hi 
acostà i s’enganxà a la rotllana, i després de cantar: “dilluns, dimarts, dimecres”, ell sí 
que afegeix: “dijous, divendres i dissabte”. Les bruixes estaven molt contentes perquè 
aquell  bon  home els  hi  havia  ensenyat  tres  dies  més  de  la  setmana.  Volgueren 
concedir-li un do i l’hi deixaren escollir:

- Què vols? – L’hi va preguntar la bruixa grossa.
- Que em traieu aquest gep que porto a l’esquena.
I sense dir res, la bruixa agafà d’un grapat el gep i el va llançar a un racó de la 
plaça.
Aquell home estava tant content, que deixà la llenya i marxà cap a casa seva.
Un seu amic, que vivia al poble veí, tenia també un gep molt gros, i en veure que 
ell ja no el portava, li va preguntar com s’ho havia fet. Ell li va respondre.
- Vés al bosc de Can Martí i quan sentis les bruixes que canten, t’enganxes a la 

rotllana i digues els dies de la setmana.
Sí ,sí, ell que va al bosc i espera que les bruixes cantin, s’afegeix a la rotllana i 
digué: “ dilluns, dimarts, ... i diumenge”. Però la bruixa grossa s’enfadà tant, que 
agafà el gep que havia tret a l’home de cal Fuster Met i li posà a davant.
Des d’aleshores, tingué dos geps: un al davant i l’altre al darrere.
Deien que les bruixes estaven renyides amb el diumenge.
La gorga on anaven a rentar-se les bruixes, avui dia encara s’anomena “La gorga 
de les Bruixes”.
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HISTÒRIA D’UNA FONT DE SANT GREGORI

ESTUDI DE PERMEABILITATDEL CORREDOR D’INFRASTRUCTURES TGV /  AP-7  /  A-2 / 
FERROCARRIL) DE LES COMARQUES GIRONINES

EL TER

Justificació: El Ter és el riu principal de les comarques gironines, i estructura l’Anella 
verda de
Girona pel nord. Al municipi de Sant Gregori recull, a més, les aigües del Llémena, riu 
que
serveix de connector amb la Garrotxa i les Muntanyes de Rocacorba.
Si,  com està  projectat,  el  desdoblament  de la  carretera  nacional  es  duu a terme 
incorporant tres
carrils més per banda a l’autopista, la barrera que produirà la combinació d’aquestes 
dues
infraestructures serà molt important. El Ter es converteix, per tant, com a un element 
fonamental
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de permeabilització.
TGV: -
AP-7: Es considera que l’actual viaducte de l’AP-7 sobre el Ter és suficient.
A-2: Caldrà garantir que el viaducte resultant de la combinació d’autopista i nacional 
sigui
igualment suficient.
Ferrocarril: -
Municipis implicats: Salt, Sant Gregori.
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4. Taules de mobilitat de la Vall

Sant Martí de Llémena

 Agricult i 
ramaderia

Indúst. 
manufactureres

Electricitat 
gas i aigua

Construcció Comerç i 
reparació

Hostaleria Transport i 
comunicacions

Mediació 
financera

Immob, 
lloguers

Adm. 
pública 

i 
defensa

Educació
Sanitat 
serveis 
socials 

Altres 
serveis

Total 

Resideixen i 
treballen a 
Sant Martí

12 3 0 8 1 8 4 0 1 2 0 0 1 42

Resideixen 
a Sant Martí 
i treballen 

fora

4 42 4 12 25 6 11 2 16 18 18 14 4 176

Resideixen 
fora i 

treballen a 
Sant Martí

3 5 0 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 15

Treballadors 
totals de 

Sant Martí
15 8 0 11 2 8 4 0 2 4 0 0 3 57

Sant Gregori

 
Agricultura 
i ramaderia

Indústries 
manu- 

factureres
Construcció

Comerç i 
reparació Hostaleria

Transport i 
comunicació

Mediació 
financera 

Immob, 
lloguers 
i serveis 

empr.

Adm. 
Pública 
defensa 

i SS

Educació

Sanitat 
i 

serveis 
socials

Altres 
serveis

Personal 
domèstic Total

Resideix 
i 

treballa 
a Sant 
Gregori

32 61 51 61 36 16 4 22 9 18 27 8 6 351

Resideix 
a Sant 
Gregori 

i 
treballa 

fora

10 185 89 152 29 44 33 66 82 60 94 21 0 865

Resideix 
fora i 

treballa 
a Sant 
Gregori

27 349 81 96 26 21 19 32 16 49 92 6 5 819

Total 
que 

treballa 
a Sant 
Gregori

59 410 132 157 62 37 23 54 25 67 119 14 11 1.170
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Sant Aniol de Finestres 

 
Agricultura 

i 
ramaderia

Indústries 
manu- 

factureres

Electricitat 
gas i aigua Construcció

Comerç i 
reparació Hostaleria

Transport i 
comunicació

Mediació 
financera 

Immob, 
lloguers 

i 
serveis 
empr.

Adm. 
Pública 
defensa 

i SS

Educació

Sanitat 
i 

serveis 
socials

Altres 
serveis

Personal 
domèstic Total

Resideix 
i 

treballa 
a Sant 
Aniol

11 35 0 3 1 6 1 1 0 2 1 0 1 1 63

Resideix 
a Sant 
Aniol i 

treballa 
fora

1 11 1 12 6 3 10 1 4 8 11 7 4 2 81

Resideix 
fora i 

treballa 
a Sant 
Aniol

2 76 2 9 6 1 3 0 0 0 1 1 1 0 102

Total 
que 

treballa 
a Sant 
Aniol

13 111 2 12 7 7 4 1 0 2 2 1 2 1 165

Canet d’Adri

 Agricultura 
i 

ramaderia

Indústries 
manufactureres

Electricitat 
gas i aigua

Construcció Comerç i 
reparació

Hostalera Transport i 
comunicacions

Mediació 
financera

Immobiliàries Administració Educació Sanitat total

Resideix i 
tereballa 
Canet d’Adri

31 6 0 8 3 19 0 0 0 1 0 1 69

Resideix a 
Canet i 
treballa fora

1 34 1 41 30 8 9 3 8 21 16 21 203

Resideix 
fora i 
treballa a 
Canet

0 0 0 10 2 5 3 0 0 0 0 0 20

Treballadors 
totals en el 
lloc

31 6 0 18 5 24 3 0 0 1 0 1 89
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Evolució dels usos del sòl 1987-2002

USOS 87 USOS 02
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5. Valoració de l’evolució dels usos del sòl de la Vall de Llémena 
entre el 1987 – 2002.

Elaboració pròpia. FONT: www.gencat.net 

USOS 87 Area (ha) % Area 
(ha)

USOS 02 Area (ha) % Area 
(ha)

Aigua continental 0,0000 0,0 Aigua continental 18,8800 0,1

Boscos d'aciculifolis 
(pinedes i avetoses) 2214,2300 12,0

Boscos d'aciculifolis 
(pinedes i avetoses) 1968,8800 10,7

Boscos d'esclerofil.les 
(alzinars  i suredes) 8428,9400 45,6

Boscos 
d'esclerofil.les 
(alzinars  i suredes) 9451,1700 51,2

Boscos de caducifolis 1373,7000 7,4
Boscos de 
caducifolis 2046,0200 11,1

Bosquines i prats 2555,0700 13,8 Bosquines i prats 1301,6900 7,0
Conreus herbacis de 
regadiu 257,9000 1,4

Conreus herbacis de 
regadiu 198,1500 1,1

Conreus herbacis de secà 3453,9700 18,7
Conreus herbacis de 
secà 3136,2500 17,0

Espais oberts amb 
vegetació  escassa o 
nul.la 60,9900 0,3

Espais oberts amb 
vegetació  escassa o 
nul.la 91,7000 0,5

Fruiters de regadiu 24,7100 0,1 Fruiters de regadiu 6,1100 0,0

Fruiters de secà 30,3800 0,2 Fruiters de secà 0,0000 0,0

Infrastructures viàries 16,8600 0,1
Infrastructures 
viàries 35,1000 0,2

Nuclis urbans 15,3800 0,1 Nuclis urbans 61,2500 0,3

Vinya 0,0000 0,0 Vinya 51,5200 0,3
Zones industrials i 
comercials 16,6500 0,1

Zones industrials i 
comercials 44,9300 0,2

Zones urbanes de baixa 
densitat i urbanitzacions 26,6500 0,1

Zones urbanes de 
baixa densitat i 
urbanitzacions 63,8400 0,3

TOTAL 18475,4300 100,0 18475,4900 100,0
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Tal i com es pot observar, entre els anys 1987 i 2002, és a dir, en 15 anys els usos del 
sòl dels municipis de la Vall de Llémena, han canviat força.
Dels quals, destaquem les bosquines i prats, que han passat de 2555,07 hectàrees 
respecta el total a 1301.69 ha. el 2002, gairebé ha han disminuït la meitat del que hi 
havia.

Per altre banda, es pot observar que s’ha afavorit el sector de la construcció, ja que el 
1987 hi havia 16,65 ha. dedicades a zones industrials i comercials i el 2002 n’hi havia 
44,93, així com 26,65 ha. de zones urbanes de baixa densitat i urbanitzacions el 1987 
i el 2002, 63,84 ha.
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6. Proposta agricultura ecològica. Llistat de normes bàsiques 
d’aplicació en la conversió per passar a producció ecològica.

* Llistat de normes bàsiques d’aplicació en la conversió per passar a 
producció ecològica.

- Suprimir l’ús d’adobs químics a totes les parcel·les, substituint-los per adobs 
verds, utilització de compost, purins o el compostatge en superfície. Inclús podríem 
introduir ramat per poder gaudir de fems de qualitat.
- Suprimir el monocultiu.
- Introduir varietats adaptades o autòctones.
- Adoptar una rotació satisfactòria.
- Modificar les tècniques de treball del sòl.
- En cas necessari, fer aportacions de pols de roques.
- Utilitzar preparats per reforçar les plantes en preferència sobre els fitosanitaris.

A  l’hora  d’enllestir  el  disseny  de  sistemes  agrícoles  ecològics  que  compleixin  els 
objectius citats anteriorment s’han de seguir una sèrie de criteris els qual són:

- La diversificació del tipus de cultiu de plantes, ja sigui en rotacions extenses i ben 
estudiades  o  en associació.  Ens  convé prendre mostra  de  boscs  i  garrigues  a  on 
conviuen gran nombre d’espècies  que s’ajuden mútuament  i  es  complementen en 
l’exploració  i  assimilació  dels  elements  nutritius;  en  poques  paraules,  fugir  del 
monocultiu.

- Establir  harmonia amb l’entorn sembrant plantes aromàtiques, i deixar voreres i 
bardisses amb arbusts autòctons per què serveixin de refugi als insectes predadors. La 
bellesa del disseny ens ha de servir per satisfer tant les necessitats materials com 
espirituals.

- L’elecció d’espècies i varietats d’acord amb la seva capacitat d’adaptació al sòl i 
al clima de la zona, així com la seva resistència a les plagues i les malalties. De fet en 
molts casos ens convé decantar-nos per les varietats autòctones.

- La  feina a la terra es basarà en la utilització racionals dels recursos, elegint la 
utilització  de  maquinària  més  adient  i  de  menys  potència.  D’  entre  les  distintes 
tècniques de preparar la terra s’elegiran aquelles que la treballen superficialment i no 
giren el sòl.

-  La  nutrició de les plantes s’ha de dur a terme amb la  utilització de recursos 
renovables, ja que l’únic element que ens permet augmentar la fertilitat de la terra de 
forma perdurable és la matèria orgànica: fems, palla, adob verd, compost, residus de 
collites i  d’ execallades, deixalles d’escorxadors, adobs orgànics de tipus industrial, 
etc.; deixats en superfícies, com a cobertura o “mulch”, o bé enterrats dins els primers 
deu centímetres, a fi que el terreny quedi “brut”. Així la nutrició dels microorganismes 
del sòl queda assegurada de tal manera que eviten la pèrdua de nutrients per l’erosió i 
la lixiviació.

- El control de plagues i malalties, a més d’elegir amb cura les espècies i varietats 
més adients, el maneig de les condicions ambientals: marc de plantació, adobaments, 
associació de cultius, rotació, etc.; ens permetran que les plantes no siguin atacades 
per malalties, o bé que les pèrdues no tinguin importància 
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econòmica. En el cas que, així i tot, tinguem problemes es poden utilitzar amb mesura 
els productes i tècniques esmentats a la normativa.

-  S’ha  de  tenir  en  compte  el  dinamisme de  la  terra,  ja  que  si  succeeixen  les 
estacions, el fred, la calor, la pluja i la sequera, per tant cada feina al seu temps i tal 
com toca.

- La presència de males herbes s’haurà d’integrar dintre el disseny, aprofitant les 
seves directes funcions (increment de la diversitat; menjar per els animals; protecció; 
millora i equilibri del sòl). En el cas que certes plantes siguin realment problemàtiques 
s’empren sistemes mecànics, tèrmics, o bé s’hi introdueix una rotació adient, per tal 
de controlar-les.

-  Formació  de  microclimes que  millorin  les  condicions  ambientals  i  permetin  l’ 
increment de la diversitat, mitjançant les bardisses, masses vegetals, etc.

- La cria del bestiar que estarà basada en aliments produïts a la pròpia finca, vivent 
els animals el més a lloure possible, i tenint en compte la seva fisiologia i l’adaptació a 
les condicions locals.

-  La  consideració sociològica de l’explotació o sigui  tenir el  compte la relació 
terra- bestiar – producció - persona.

* Aspectes pràctics a seguir en la producció ecològica.

· El compost. Preparació i ús. Ja que és una tècnica base de l’agricultura ecològica, 
ara bé no es més important que les rotacions. Es poden practicar dos tipus diferents 
de compostatge, que són: 

- Compost en caramull.
- Compost en superfície.

·  Els adobs verds.  És una tècnica de les més utilitzades en l’agricultura ecològica. 
Consisteix en el conreu de plantes de diverses famílies, principalment lleguminoses 
que són capaces de transformar el  nitrogen de l’aire  en nitrats  assumibles per  la 
planta.

·  Mulching.  Consisteix en una cobertura del sòl amb algun tipus d material: palla, 
restes de collites, escorça o bé plàstic o paper.

· Control biològic. Consisteix en la utilització de insectes i fongs per debilitar certes 
espècies adventícies, especialment resistents. 

· Les bardisses. Són barreres que produeixen efectes beneficiosos, els qual són:
- Protecció contra el vent.
- Creació de microclimes.
- Limitar l’erosió.
- Refugi pels insectes.
- Font de matèria orgànica i aliment per el ramat.
- Maneig del ramat.

· L’elecció de les tasques. És molt important que sigui una elecció acurada, ja que 
ens  permetrà  en  molts  de  casos  obtenir  produccions  òptimes  i  estables  sense 
necessitat de recórrer a l’ús de fitosanitaris. A més l’elecció és molt important degut a 

86



                                              
                                               Proposta de Parc Rural a la Vall de Llémena

que  ens  permetrà  la  conservació  de  la  diversitat  i  patrimoni  genètic,  així  com la 
independència del mercat i la possibilitat de realitzar la nostra pròpia selecció varietal 
en funció de les característiques de la nostra terra.

AJUTS PER A LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA10

AGRICULTURA ECOLÒGICA 

Quantia de l’ajut. Els ajuts que es concedeixen per hectàrea i any són els següents:

• Herbacis de secà: 58,85 euros/ha 
• Herbacis de regadiu: 117,08 euros/ha 
• Fruita seca: 81,08 euros /ha 
• Olivera: 206,09 euros/ha 
• Vinya per vinificació: 210,1 euros/ha 
• Raïm de taula: 477,27 euros/ha 
• Hortícoles aire lliure: 240,15 euros/ha 
• Hortícoles sota plàstic: 486,31 euros/ha 

L’import de l’ajut serà del 100% durant el període de reconversió, fora del període de 
reconversió l’ajut serà del 80%.

RAMADERIA ECOLÒGICA 

Quantia de l’ajut

 En el cas de rostolls i subproductes pasturables:

 Cria: 42,44 euros/ha 
 Engreix: 63,44 euros/ha 
 Cria i engreix: 91,64 euros/ha 

 En el cas de prats i pastures:

 Cria
>1,0 - 1,4 UGM/ha: 106,80 euros/ha
>0,6 - 1,0 UGM/ha: 89,72 euros /ha
0,2 - 0,6 UGM/ha: 72,64 euros /ha

 Engreix
>1,0 - 1,4 UGM/ha: 201,60 euros /ha
>0,6 - 1,0 UGM/ha: 169,35 euros /ha
0,2 - 0,6 UGM/ha: 137,10 euros /ha

10 Informació extreta de: http://www.gencat.net
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 Cria i engreix
>1,0 - 1,4 UGM/ha: 236,80 euros /ha
>0,6 - 1,0 UGM/ha: 198,92 euros /ha
0,2 - 0,6 UGM/ha: 161,04 euros /ha 

L’import de l’ajut serà del 100% durant el període de reconversió, fora del període de 
reconversió l’ajut serà del 80%. 
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7. Recull de noticies relacionades amb el Projecte, i també amb 
la Vall de Llémena. 

EL PUNT

“Sant Gregori i Sant Martí de Llémena recuperen com a carril bici l'antiga via 
de Girona a les Planes”  Febrer 2006

Els  ajuntaments de Sant Gregori  i  Sant Martí  de  Llémena tenen previst  recuperar 
aquest  any l’antiga  carretera  de Girona a  les  Planes  com a  carril  bici,  a  més  de 
potenciar-lo com a itinerari paisatgístic intermunicipal per a vianants i per al pas de 
cavalls.  El traçat s'adapta a l'ús de carril bici de Girona i Bescanó, passant per Sant 
Gregori, Llorà, el pla de Sant Joan, Sant Martí de Llémena, Granollers de Rocacorba i 
Sant Esteve de Llémena. El carril bici se situa vora la riera de la Llémena i està pensat 
per  afavorir  la  mobilitat  entre  els  municipis  pels  quals  transcorre,  així  com  el 
desenvolupament del turisme rural a la zona com a alternativa als sectors econòmics 
tradicionals.  El projecte ha estat elaborat pel Consell Comarcal del Gironès amb un 
pressupost  d’execució  de  224.695  euros  i  una  longitud  de  12  quilòmetres.  La 
interconnexió amb el terme de Sant Gregori va des de Santa Afra fins al pla de Mas 
Ribes en un tram ara intransitable i per restaurar. A Sant Martí de LLémena l'itinerari 
va des del pas de Port Sacreu, que travessa la riera de la Llémena pel Mas Ribes, fins 
a  Sant  Aniol  de  Finestres,  passant  per  Llorà,  el  pla  de Sant Joan,  Sant  Martí  de 
Llémena  i  Granollers  de  Rocaborba.  Aquesta  actuació  es  complementarà  amb  al 
projecte de senyalització de rutes promogut pel Consell del Gironès i els ajuntaments 
de la Vall de Llémena.

“Tardaran sis anys a completar l'anella verda que connectarà els espais
naturals de Girona”.     

Els treballs per connectar els espais naturals de Girona en l'anomenada anella verda 
no estaran totalment acabats fins d'aquí a sis anys. Tot i això, l'Ajuntament assegura 
que
d'aquí a uns dos anys s'haurà actuat sobre un 70 o un 80% dels trams. Ahir es va 
presentar el conveni entre l'Ajuntament i Caja de Ahorros de Mediterráneo (CAM) que 
permet tirar endavant el projecte. En una primera fase, es destinaran 60.000 euros 
per a l'execució. D'aquests, els 10.000 que han servit per fer l'estudi inicial van a 
càrrec de l'obra social de la CAM i els 50.000 restants els aporta l'Ajuntament. Ara es 
definiran els trams concrets en què cal començar a actuar. L'objectiu final del projecte 
és la connexió dels espais naturals dispersos per Girona com ara Sant Daniel,  les 
Pedreres, les Gavarres, la Creueta, Puigvistós, els boscos de Palau i la Pabordia, les 
Hortes de Santa Eugènia, Fontajau i l'Illa del Ter, les Deveses d'en Bru, els boscos de 
Taialà, Can Salvatella i  els boscos del Ter i Campdorà.
Ja hi ha un avantprojecte municipal que defineix una trentena de trams i la manera 
com s'han de connectar. Segons el regidor de Medi Ambient, Ponç Feliu, l'anella verda 
no només ha permetre la connectivitat entre els diversos espais naturals, sinó també 
amb llocs com ara les Gavarres i la vall del Llémena. Feliu també va destacar que al 
marge de la funció biològica, l'anella verda també té un vessant més humà. 
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“El pou de Mas Tosca de Canet d’Adri”    

“La Diputació fomenta l’ocupació a la zona dels Ports”
dijous, 31 d'agost de 2006

La Diputació fomenta l’ocupació a la zona dels Ports
El servei de Desenvolupament Local de la Diputació de Tarragona 

fomenta l’ocupació a les Terres de l’Ebre a través del Taller de 
Cultius Ecològics dels Ports.

En aquest taller hi participen dones i homes a l’atur, majors de 25 
anys procedents dels municipis d’Alfara de Carles, Mas de Barberans, Tortosa i Paüls, tots 
integrants del Parc Natural dels Ports.

Finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i pel Fons Europeu, el taller de cultius ecològics té 
un doble objectiu: d’una banda facilitar la inserció professional dels alumnes i per un altre 
cantó, recuperar, classificar i reproduir espècies botàniques autòctones del massís dels Ports.

Aquesta zona conté una gran riquesa ecològica a causa de la diversitat d’espècies vegetals que 
hi conviuen. Per aquest motiu, el taller ha dissenyat un viver d’espècies vegetals destinat a la 
reproducció de plantes autòctones del massís, a l’adequació del terreny per a la propagació 
d’espècies d’interès botànic i al reforç de les poblacions vegetals d’interès mitjançant la 
introducció al medi dels exemplars produïts als vivers.

Les tasques pràctiques que porten a terme els alumnes del taller són l’adequació dels terrenys 
on es realitzarà la plantació d’aquestes espècies, la recol·lecció de material vegetal de 
propagació, el muntatge d’infraestructures d’un umbracle per facilitar la reproducció d’aquestes 
espècies, la multiplicació i el cultiu de plantes al viver, la plantació d’exemplars vegetals al medi 
natural de l’àrea dels Ports i la realització de fitxes de plantes i herbari.
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La presentació del taller es va programar en el marc dels actes de celebració del Dia Europeu 
dels Parcs Naturals i del 5è aniversari de la declaració de la zona dels Ports com a parc natural i 
hi van assistir Joan Josep Malràs, diputat i delegat de desenvolupament local; Víctor Gimeno, 
president de la junta rectora del parc i director de serveis de Medi Ambient i Habitatge de les 
Terres de l’Ebre; Fermí Andrés, director dels serveis del Departament de Treball i Indústria de la 
Generalitat a les Terres de l’Ebre; Rafael Pérez, director de l’Oficina de Treball de la Generalitat 
a Tortosa, i Joan Fort, alcalde d’Alfara de Carles.

Tant Víctor Gimeno com Fermí Andrés van posar de manifest la voluntat de la Generalitat de 
potenciar aquesta iniciativa que està donant molt bons resultats, sobretot als petits municipis. 
L’alcalde d’Alfara de Carles, Joan Fort, va sol·licitar que s’allargui un any més la durada del 
taller, ja que és el temps que necessiten moltes plantes autòctones per implantar-se al medi 
natural.

El diputat i delegat de Desenvolupament Local, Joan Josep Malràs, va ressaltar l’activitat que es 
porta a terme als tallers d’ocupació que la Diputació gestiona a Gandesa i a Alfara de Carles, 
que constitueixen unes eines molt importants tant per a la integració dels alumnes en el món 
laboral com per al benefici que suposen per als pobles de la demarcació, ja que s’intenten 
recuperar treballs i activitats importants amb vista al futur.

Joan Josep Malràs va subratllar la voluntat de la Diputació de continuar impulsant aquests 
tallers d’ocupació.

EL PATI DE LA DIPUTACIÓ REP LA MOSTRA «ESPAIS DE MI» DE ROSA CIURANA

L’exposició Espais de mi, de la pintora i gravadora Rosa Ciurana mostra un recull d’obres que 
evoquen la cultura mediterrània, en especial el nord d’Àfrica i la costa grega, a través de l’ús de 
diverses tècniques, com la pintura, la fotografia i el gravat. Alguns dels quadres també fan 
referència a sensacions i experiències que Rosa Ciurana ha viscut en viatges a diversos llocs del 
món, com ara Nova York. L’exposició es podrà visitar al Pati de la Diputació de Tarragona fins al 
16 de juliol vinent. 

LA DIPUTACIÓ MILLORA LA CARRETERA TV-3531 DE GANDESA A BOT

La Diputació de Tarragona ha invertit prop de mig milió d’euros en les obres de reforç del ferm 
de la carretera TV-3531 de Gandesa a Bot. Aquesta intervenció, inclosa dins el pla de millora de 
paviments 2006, suposa una gran millora per als accessos principals als dos nuclis urbans. 

ES PRESENTA EL LLIBRE «LAS COMARCAS DE TARRAGONA EN MADRID»

La Diputació de Tarragona ha col·laborat en l’edició del llibre Las Comarcas de Tarragona en 
Madrid, editat per l’Associació d’Amics de les Comarques Tarragonines a Madrid, que ha estat 
presentat pels presidents de les dues entitats, Ignasi Buqueras i Joan Aregio. Aquest llibre té 
com a objectiu difondre la tasca que s’ha dut a terme en tres jornades de treball sobre diversos 
temes econòmics relacionats amb la demarcació, que s’han celebrat en aquesta entitat. El 
president de la Diputació, Joan Aregio, ha manifestat l’interès de continuar impulsant aquestes 
activitats que donen a conèixer diferents vessants de l’economia de les comarques tarragonines 
a Madrid. 
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INFORMATIU MUNICIPAL. AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA

“Resum de l’acta de la reunió del Departament d’Indústria de la Generalitat 
de Catalunya amb l’AMMAT”                
Gener 2006

Indústria: 
Malgrat no tenen els mateixos interessos, en principi La Generalitat i Red Elèctrica 
volen consensuar les mesures a prendre. 
Red  Elèctrica  té  un  oligopoli  de  la  xarxa  de  transport  (quasi  monopoli).  És  una 
empresa relativament nova, creada el 1994. 
La Xarxa de 400kv es va nacionalitzar perquè es considera estratègica. 
Cal tenir en compte que la xarxa de transport i la de distribució no tenen res a veure. 
Red Elèctrica és només un transportista d’energia des de les centrals (que estan molt 
mal repartides arreu de l’estat, per exemple Madrid no en té cap). Catalunya en canvi 
hi ha cert equilibri, som deficitaris però no gaire, rebem energia sobretot de l’Aragó 
perquè el País Valencià és molt deficitari. També rebem energia de França pel Coll 
d’Ares. 
Tarragona és excedentària, té centrals nuclears i de cicle combinat. Lleida també és 
excedentària  per les  hidroelèctriques que té.  Barcelona és deficitària  (cal  tenir  en 
compte  que  són  el  70% del  consum de  tota  Catalunya)  però  s’estan  fent  noves 
centrals a la província. Girona també és deficitària i només produeix el 20% del que 
consum. 
La Xarxa de transport és essencial, sense ella, la distribució no té sentit: si hi ha una 
avaria a la baixa tensió poden rebre de 100 a 300 clients, si l’avaria és de la mitja 
poden afectar de 2 a 5000 clients, en canvi si l’avaria és de l’alta o molt alta les xifres 
es disparen. 
La  xarxa  de  distribució  està  en  molt  males  condicions  perquè  no  han  fet,  les 
companyies, les inversions que havien de fer. 
Catalunya fa anys tenia moltes empreses distribuïdores però actualment les ha acabat 
comprant gairebé totes Endesa. 
Aquesta línia es va començar a parlar-ne el 1997, com a Setmenat-Bescanó, perquè 
l’objectiu era reforçar l’alimentació a la Província de Girona que no arriba cap 400kv. 
L’explicació és que tot a l’estat espanyol és radial, i és clar, Girona es va desatendre 
perquè està en un extrem i perquè no tenia grans consums... 
A Osona hi havia una 400kv antiga que llavors era allunyada dels nuclis però que 
durant els ajuntaments no democràtics dels anys 60-70 es van anar acostant a la línia 
i fins i tot a sota. Però que aquesta s’acabarà desplaçant perquè no quedi sobre la 
població. 
Quan es comença a parlar del TGV i del mercat únic d’energia d’Europa es és quan es 
comença a parlar de portar la 400kv a Girona. 
L’Estat espanyol és una illa energètica, tant pel gas com per l’electricitat. Si augmenta 
l’intercanvi d’energia es pot millorar les condicions de preu... per exemple França té 
excedents de les seves nuclears i  Suïssa té excedents puntuals a les èpoques del 
desglaç) 
L’Estat Espanyol actualment és el 2n productor d’energia eòlica, després de l’alemany. 
Actualment es pot produir en eòlica com 10 centrals nuclears, però el vent només és 
“útil” unes 3000 hores a l’any... La eòlica és molt neta però difícil de programar, és 
imprevisible. 
Si hi ha imprevistos només es poden cobrir amb centrals programables com són les 
hidràuliques i les tèrmiques. 
L’intercanvi d’Europa central amb la Península Ibèrica només es pot fer pels Pirineus... 
i consideren que la Jonquera és el pas natural de totes les infraestructures. 
Industria  considera  que  vist  el  creixement  que  tindrem  ara  ja  comença  a  ésser 
necessària però el 2008 podem tenir un daltabaix. 
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Per a la Generalitat només és necessari que hi arribi la línia de 400kv a Figueres-
Sta.Llogaia i a Riudarenes. 
Vers la interconnexió, que es important, no sembla possible, si més no durant molts 
anys, sobretot per la banda francesa, cosa que per altra banda, França només volen la 
interconnexió per Coll d’Ares – Vic. La Generalitat doncs s’inhibeix fins que França i 
l’estat espanyol decideixin. 
Com a Generalitat,  Industria veu necessària que arribi  de Bescanó a Riudarenes i 
només s’espera l’informe d’AENA al respecte. També veuen necessària que arribi a 
Sta. Llogaia o Figueres, bé sigui prop del TGV o bé per l’existent des de Juià que 
només caldria reforçar-la. 

Consultes de l’AMMAT 

AMMAT comenta que s’entenen les explicacions fetes però que costa de creure les 
necessitats reals de la interconnexió per això farem dos informes, un que el farà el 
CILMA de si s’ha de fer quin seria el traçat menys impactant i quines mesures de  
reducció d’impacte, i l’altre informe encarregat per l’AMMAT de valorar si realment és 
necessària la interconnexió i la MAT. 
Un cop Industria diu que la interconnexió està aturada doncs sembla clar que no cal 
que sigui una 400kv, ja que una de 200kv per exemple ja no n’hi hauria prou... i per 
tant es pot soterrar, cosa que amb la 400kv és difícil encara que en llocs com a l’M-30 
de Madrid s’ha fet. 
També se li comenta que com és que la política de la Generalitat no passa més per 
assegurar l’autosubministrament que no pas per les interconnexions que ens farien 
dependents...  (  El  representant  d’Industria  respon  que  sí  que  cal  tendir  a 
l’autosostenibilitat  però  que  casos  de  falla  del  sistema  cal  que  estem 
interconnectats...). Però també se li comenta que precisament la interconnexió amb 
França no serviria perquè les nuclears no poden variar la producció, ni Suïssa perquè 
els excedents són només en certes èpoques de l’any i potser no coincidiria amb les 
nostres puntes ni falles del sistema. 
També  li  preguntem  si  s’assegura  que  la  interconnexió  pot  oferir  millors  preus 
d’energia... però el Sr. Andreu contesta que sí serà més barat pel transportista però 
pel rebut dels ciutadans no... i ens comenta també que atès el govern del PP que va 
forçar, per motius electorals, que els preus de l’energia no pugessin durant certs anys 
a canvi d’oferir via lliure de costos pels nous subministraments. 

Li preguntem perquè la línia no podria anar amb el mateix TGV, i se ens contesta que 
per motius de seguretat cal que la MAT estès a 80m de distància del TGV. Li fem notar 
que per llei accepten que la MAT se separi 80m mínim del TGV i en canvi només cal 
10m pels habitatges. Industria ho reconeix però recorda que la Generalitat va decidir 
que la MAT estigués separada per 100m de les cases aïllades i 500m de nuclis de 
població, encara que no sigui obligat per llei. 
Se li comenta que també estaria bé fomentar que les indústries tinguessin mesures de 
reducció de consum d’energia i foment d’energies alternatives com són petits molinets 
d’eòlica i solars, bé siguin tèrmiques o fotovoltaiques. 
La diferència és que la postura de l’AMMAT és que si la MAT no és necessària no s’ha 
de fer i en canvi la d’Indústria és que ells veuen necessari fer la de 400kv encara que 
no hi hagi possibilitats, ni curt ni mig termini, d’interconnexió amb França. 

Sant Martí de Llémena diu no a la Mat!!!
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RURAL, REVISTA DEL MEDI RURAL, EL MAR I L’ALIMENTACIÓ

“El sector vol promocionar el consum de les tòfones a l’Estat espanyol”  Juliol 
2006

“La tòfona negra, una alternativa per als pagesos de Prades i de la Noguera” 
Març 2006

El cultiu de la tòfona negra pot ser una bona solució per ajudar al desenvolupament 
rural de moltes zones de mitjana muntanya de Catalunya, com la serra de Prades, la 
Noguera  i  el  sud  del  Pallars  El  cultiu  de  la  tòfona no és  un  procés  fàcil,  ja  que 
necessita uns quants anys

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona, ha posat en 
marxa un programa de difusió de la possibilitat de cultivar tòfones negres a tots els 
interessats. Fa unes setmanes, 40 pagesos de la zona de les muntanyes de Prades es 
van  reunir  a  l’Espluga  de  Francolí  amb  tècnics  del  CTFC  per  tal  de  conèixer  les 
possibilitats reals del cultiu de la tòfona en aquesta part del país, un fet que comenta 
a  ser  realitat.  També  es  va  presentar  el  projecte  a  60  pagesos  de  la  Noguera, 
concretament en una reunió a Artesa de Segre, i també estan fent un curs a Tremp. 
Fins fa pocs anys la tòfona negra (Tuber melanosporum Vitt.) només es podia trobar 
de forma silvestre en algunes zones molt determinades. Però en els últims anys els 
científics han aconseguit demostrar que aquest cultiu és possible a casa nostra en 
unes zones geogràfiques, climàtiques i agronòmiques adequades.  «A Catalunya hi 
ha  una  gran  quantitat de  terrenys  calcaris  de  mitjana  muntanya que  es 
podrien adaptar a aquest cultiu amb una adequada preparació del terreny», 
explica Dani Oliach, tècnic de l’àrea de defensa del bosc del CTFC. Oliach recorda que 
hi ha unes 100 hectàrees cultivades amb tòfona negra d’uns 65 productors, i aquest 
any se n’implantaran prop de 50 hectàrees a la província de Lleida. Segons aquest 
tècnic, la tòfona és un producte idoni per substituir  algunes zones conreades amb 
cereals de baix rendiment que amb la fi  de les ajudes de la PAC el 2013 tindrien 
poques possibilitats de subsistir. El cultiu de la tòfona no és, però, un procés fàcil, a 
més a més, els rendiments econòmic.  s’obtenen a mitjà o llarg termini, no de forma 
quasi immediata com altres cultius. 
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Per poder-ne fer una plantació cal que es compleixin una sèrie de requisits: clima i 
terreny  apropiats,  planta  hosta  adequada  (alzines  roures  o  fins  i  tot  avellaners 
inoculats prèviament amb el fong) i  la utilització de mesures i pràctiques culturals 
apropiades en la plantació. L’edat i les característiques de la plantació i les condicions 
climàtiques influeixen en la producció que es pot obtenir.  A partir  del  sisè any es 
poden començar a obtenir les primeres tòfones, que es troben amb gossos amb un 
olfacte molt sensible. Segons ha manifestat Oliach, és a partir del vuitè o novè any 
quan s’entra en una producció alta, que pot arribar a situar-se entre els 10 i 50 quilos 
per hectàrea i any a mesura que va passant el temps, amb unes produccions mitjanes 
al voltant dels 25 quilos per hectàrea i any en plantacions amb reg a partir del desè 
any.

“Presenten dues noves normes, sobre artesania i turisme rural”     
Maig 2006

Els consellers Huguet i Siurana van presentar a Olot les dues iniciatives, sorgides de 
les demandes del sector

L’assemblea  territorial  de  Rural  06  celebrada  a  Olot  el  3  de  març,  sobre 
«Desenvolupament rural i local», va posar de manifest la transversalitat que identifica 
aquest congrés i va evidenciar els primers resultats concrets de les demandes del món 
rural, vehiculades a través dels debats previs. En concret, a la capital de la Garrotxa 
es van presentat dues normatives vinculades a l’àmbit rural i als sectors de la sanitat i 
el  turisme. Es tracta de dues iniciatives,  sobre artesania i  seguretat alimentària,  i 
turisme rural. Els consellers d’Agricultura i Turisme de la Generalitat, Antoni Ciurana i 
Josep  Huguet,  respectivament,  van  anunciar  durant  la  inauguració  de  la  jornada 
aquests  dos  projectes,  acompanyats  del  director  del  congrés  del  món  rural  de 
Catalunya, Joseph M. Besora, i el tinent d’alcalde de 

l’Ajuntament d’Olot, Joan Albesa. Unes 160 persones, relacionades amb la producció 
artesanal, l’agroturisme, els grups d’acció local (GAL) i el finançament municipal, van 
intervenir en el  debat que es va fer.  El  projecte de llei  d’artesania estableix unes 
normes de seguretat alimentària amb criteris específics per a la producció artesanal. El 
conseller  Huguet  va  manifestar  que  «no  és  lògic que  la  producció  artesanal 
estigui subjecta a les mateixes normes que s’apliquen a la gran indústria, i 
això ha motivat, en part, aquesta nova llei». Tal com va explicar el director del 
congrés,  la  normativa  ha  estat  elaborada  conjuntament  entre  una  comissió  del 
departament  de  Sanitat,  que  és  qui  l’elabora,  l’Agència  Catalana  de  Seguretat 
Alimentària i el departament d’Agricultura, i ha estat fruit de les inquietuds del sector 
traslladades en el marc dels debats de Rural 06. Antoni Siurana va assenyalar que 
«produir avui és relativament fàcil; el problema és comercialitzar en un món 
globalitzat». El conseller va tornar a apostar per la diferenciació i els productes de 
qualitat per obrir nous mercats. D’altra banda, el conseller Huguet va fer públic el nou 
decret  de  turismo rural,  que  es  posarà  en  marxa  en  un  termini  d’un  mes  i  que 
regularà per primera vegada les cases-residències de pagès, per protegir les seves 
especificitats davant del sector turístic tradicional. El departament de Comerç, Turismo 
i  Consum  ha  elaborat  aquesta  normativa  en  col·laboració  amb  totes  les  parts 
implicades, com ara el  departament d’Agricultura, Ramaderia i  Pesca, els sindicats 
agraris  i  les  entitats  vinculades  al  turisme  rural.  A  grans  trets,  el  decret  pretén 
vitalitzar demandes concretes del sector transmeses a través de Rural 06. 
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“Ca la Florinda, una casa rural amb vocació de servei a les empreses del Baix 
Penedès  Totes  les  habitacions  d’aquesta  casa  rural,  situada  a  Bellvei  del 
Penedès, disposen de connexió a Internet”

Ca la Florinda és una casa d’inici del segle XIX totalment restaurada, situada al centre 
de Bellvei del Penedès, a uns 55 quilòmetres de Barcelona i 35 de Tarragona, i que 
s’ha  convertit  en  una  casa  rural.  Ca  la  Florinda  té  la  voluntat  de  promoure 
l’agroturisme al Baix Penedès i esdevenir un instrument divulgatiu de 
la cultura i la manera de fer de Bellvei i de la comarca. Els seus promotors, la família 
Urgell Rocías, amb la filla petita al capdavant, la Laia, van començar aquesta nova 
aventura ara farà dos anys. Disposaven d’una casa vella, completament abandonada 
al mig del poble i,  veient les possibilitats que hi podia haver en una localitat com 
Bellver del Penedès, es van endinsar en un negoci desconegut per ells: l’agroturisme. 
La familia  Urgell  i  Rocías  tenen arrels  pageses  i  treballen  les  terres de  la  família 
(horta,  vinya,  oliveres,  garrofers  i  ametllers).  Actualment,  la  Laia  està  estudiant 
enginyeria agroalimentària. Va ser ella, doncs, qui va apostar per obrir un hotel rural 
al mig de Bellvei ja que, a més de ser necessari en aquesta població, podia ser una 
bona sortida professional per a ella mateixa. Ca La Florinda té la voluntat de donar un 
servei  personalitzat  a tot  tipus de client:  des del  turisme més familiar  de cap de 
setmana  fins  a  viatges  professionals  a  mida,  en  els  quals  els  empresaris  podran 
delectar els seus clients amb sessions de tast de vins i gaudir de la tranquil·litat d’una 
població  com  Bellvei.  Tot  això  sense  perdre  els  serveis  que  ofereixen  els  hotels 
actuals:  Internet  a  totes  les  habitacions,  ordinadors  amb  tots  els  complements 
necessaris, bany propi i esmorzars casolans.  La casa té cinc habitacions, amb llum 
exterior, quatre de les quals són dobles i una de quatre places. A Ca La Florinda també 
es pot comprar oli de la cooperativa, que pertany a la DOP Siurana; vi i cava del 
Penedès, a més de vi del celler que té la família a la DOQ Priorat. Per al  cap de 
setmana, s’ofereix la possibilitat de conèixer el món rural i agrari del Penedès a través 
de visites guiades a les vinyes i les oliveres. També es pot gaudir de tastos comentats 
de vins i caves. 
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“Es  fan  públiques  les  directrius  de  gestió  dels  espais  de  la  Xarxa  Natura 
2000” 
Juliol 2006
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RURAL, SUPLEMENT ESPECIAL JORNADES DE CLOENDA DEL CONGRÉS MÓN 
RURAL ’06                                                                        
maig  del 2006

“El món rural és una peça fonamental de l’equilibri i la vertebració territorial” 

Jordi William Carnes, de 47 anys, és el nou conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, 
en substitució d’Antoni Siurana. Fins ara era el director general de Desenvolupament 
Rural  en aquesta conselleria  «Les portes del  DARP han estat  i  estaran obertes al 
diàleg»

El  nou  conseller  del  DARP,  Jordi  William  Carnes,  ha  destacat  la  política  de 
desenvolupament rural del Govern català

Vostè, com a director general de Desenvolupament Rural, formava part de l’equip de 
l’anterior conseller. Mantindrà una línia de continuïtat o pensa introduir canvis en la 
seva gestió?
–El  conseller  Siurana  va  iniciar  el  desembre  del  2003  un  projecte  en  el  qual  he 
col·laborat des del començament, en el qual he cregut i crec fermament,

i al qual vull donar continuïtat. Per això, penso continuar aplicant el programa polític 
del govern català per al sector agrari i pesquer que va començar el conseller Siurana, 
amb els canvis que siguin necessaris. A més, vull que tingui continuïtat la filosofia que 
ha portat a celebrar el congrés del món rural, perquè aquest certamen no s’acaba amb 
els actes finals de Barcelona. Amb la recentment constituïda Fundació del Món Rural 
es continuarà treballant per conscienciar la societat catalana que el món rural és una 
peça fonamental de l’equilibri i la vertebració territorial, i que en aquest marc cal una 
agricultura viable econòmicament i socialment.
També cal destacar especialment el contracte global d’explotació (CGE), que es troba 
en fase pilot i que s’implanta aquest any.

–Quins són els temes prioritaris de la conselleria els propers mesos?

–Voldria destacar,  en primer lloc,  la política de desenvolupament rural  del  Govern 
català, que és una política que té com a objectiu garantir les mateixes oportunitats i la 
mateixa qualitat de vida a tots els ciutadans, tenint en compte aquells que viuen en 
territori rural. El nou Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2007-2013 ofereix 
un  ventall  d’instruments  més  ampli  per  tal  d’aprofitar  totes  les  oportunitats  de 
desenvolupament que presenta el territori rural. Uns altres eixos prioritaris seran la 
Llei de contractes de conreu, una reivindicació històrica dels sindicats agraris catalans, 
i es continuarà impulsant amb força una política de millora dels regadius existents i de 
construcció de nous.

–El sector agrari està vivint uns moments complicats i això ha suposat que hi hagués 
queixes per part de les organitzacions agràries. Com serà la relació
amb aquestes organitzacions?

–Les portes del DARP han estat i estaran obertes al diàleg. El sector està vivint uns 
moments complicats de transformació, i de vegades, tot i que vols tenir un diàleg, les 
demandes són difícils d’aplicar perquè no depenen
ni del Govern català, ni de l’Estat.

–Vostè ha estat un dels impulsors del congrés del món rural. Com valora la feina feta i 
què és el que cal fer de cara al futur?
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–És un dels grans reptes del DARP i un dels projectes clau de la Generalitat. No és 
només un congrés agrari, sinó que aborda temes vinculats a les infraestructures, la 
sostenibilitat o el repte de la competitivitat per l’agroindústria. A més, respon a la 
demanda d’establir  un  diàleg  entre  el  món rural  i  l’urbà  que permeti  formar  una 
política
agrària adaptada a les necessitats de la societat actual. Com he dit abans, el congrés 
no s’acaba amb els actes de Barcelona.

“Exposat  el  projecte  d’ampliació  de  la  Zarza  Natura  2000  a  informació 
pública” 

             

“S’ha de definir el paper del pagès, que s’ha convertit en un prestador de 
serveis” 
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“Donar resposta als canvis demogràfics que es produeixen en el món rural” 

                 

“El CGE ha d’aconseguir explotacions viables i assolir un desenvolupament 
rural sostenible” 
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“Accedir als drets més bàsics, suposa uns majors costos a la societat rural”

    

“El turisme gastronòmic pot ser un revitalitzador de la pagesia catalana com 
ha pasta en altres indrets”
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“Més  del  60%  dels  enquestats  destaquen  la  importància  de  protegir  el 
territori a Catalunya” 
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AVUI

"Converteixen  la  font  de  la  Torre,  a  Canet  d’Adri,  en  un  parc  protegit" 
Novembre 1996
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“La platja del volcà” 
Agost 2005
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DIARI DE BALEARS   Part Forana           
Abril 2006

“L’agroecologia i l’agricultura sostenible” 
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TROC Butlletí dels grups del consum eco-biològic de l’àmbit de Barcelona 
Abril 2005

“Dones pageses del Vallès Oriental es beneficien d'un projecte per formar i 
promocionar la dona en el món agrari i rural”

El Consell  Comarcal del Vallès Oriental, la Diputació de Barcelona i  el Consorci  de 
l'Espai  Rural  de  Gallecs  han  posat  en  marxa  un  projecte  per  formar,  capacitar  i 
promocionar la dona en el món agrari i rural. Aquest projecte vol donar resposta a la 
demanda de les dones que viuen a l'Espai Rural  de Gallecs i  en general  al Vallès 
Oriental  per  crear  una  xarxa  de  producció,  elaboració  i  distribució  dels  productes 
agroalimentaris  artesans  de  Gallecs  i,  de  manera  més  global,  del  Vallès  Oriental. 
L'objectiu és millorar les competències professionals d'aquestes dones, les condicions 
econòmiques i de treball, donar un valor a la tasca que porten a terme, i promoure 
l'artesania  alimentària  de  qualitat.  En  una  primera  fase  s'ha  iniciat  un  programa 
formatiu, finançat per la Diputació, del qual se'n beneficien 20 dones vinculades al 
món  agrari  i  rural  del  Vallès  Oriental,  en  el  qual  se  les  formarà  i  capacitarà 
tècnicament  perquè  es  puguin  integrar  dins  les  dinàmiques  econòmiques  del 
desenvolupament rural i la seva problemàtica, actualitzant els seus coneixements dins 
tots els circuits que l'integren.
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7.1. Resum de l’assistència a l’Assamblea de Vic, del Congrés del 
Món Rural  ‘06

CONGRÉS MÓN RURAL ’06                                     ASSEMBLEA DE VIC.

Els reptes mediambientals de la producció i la transformació agroalimentària

Presentació:

CONSELLERS: Siurana i Milà.

Opinen que l’ important és el compromís entre la pagesia i l’administració.

La sostenibilitat no sols ha de ser mantinguda, sinó incrementada. 

L’economia no és més que l’ecologia  de la  societat humana i  dels  béns i  serveis. 
(Ramon Folch). En contra del que diu  Salvador Milà, sinó que l’home és depredador 
per naturalesa i no es pot anar en contra.

PUNTS CLAU, de Salvador Milà:

1. Contracte  global:  adaptació  del  món  rural  català.  Els  serveis  i  productes 
ambientals al territori els ha de donar el pagés i el forestal.

2. Valorar l’aigua, com a estratègia fonamental. Pla de l’ús eficient de l’aigua a 
Catalunya.

La Gran Novetat:
La política agrària es basa:
- Política agrària tradicional.
- Desenvolupament Rural i agrari, que incorpora normes mediambientals. És la 

promoció  d’un  desenvolupament  rural  sostenible.  Política  de  cohesió  i 
pesquera.

Millorar el medi ambient i el món rural, amb ajudes de millora de la gestió.

Desenvolupar en força la part agrària i la part ambiental i integrar-les.
Treballs d’activitats per la població agrària i rural:

- Xarxa Natura 2000 i els seus plans.
- Recursos energètics.
- Protecció de sòls, erosió.
- Fertilitzants.
- Canvi climàtic, aigua, nitrats.
- Silvicultura.
- Etc.

Una de les  conclusions  que ha  de sortir  del  congrés és  que superem la  falsa 
contradicció de l’economia i el món agrari.

Ara al  s.  XIX, el  món globalitzat,  vivim més gent,  vivim més bé,  ....per tant ens  
interessa que el sector agrari sigui a Catalunya...???
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GESTIÓ I APROFITAMENT DELS PRODUCTES AGRARIS 

Gestió i aprofitament dels residus. Agència de residus

Residus agraris. Llei 6_93. Gestió de residus.

Classifiquen els residus segons la perillositat i segons l’origen.
Residus i subproductes: - activitat agropecuària. – activitat forestal.

Residus i subproductes orgànics: 
· Animals morts.
· Dejeccions ramaderes, fems.
Residus inorgànics:
·Ferralla,etc.
Des de l’agència, classificació:
Residus especials i d’animals morts.

Normativa comunitària: 

- CER
- RE 1774/2002
- Directiva 91/676/CEE
- Etc.

- Obligacions productor.

- Article.17 Llei 6/93 . Reduir/eliminar.

- Article. 11.12. Llei 10/98

- Residus i subproductes (dejeccions ramaderes)
Animals morts: - contenidors de baixes
Dejeccions ramaderes (fems, purins, etc)

- Residus inorgànics:
Assimilables a deixelleria.
Especials (biocides, zoosanitaris, contracte recollida)
Altres residus (ferralla).

- Possibles punts d’actuació:

· Cal abordar amb urgència les situacions derivades de gestió i valorització.
· Deficient capacitat de tractament.
· Aplicació de millors tècniques.
· Intervalitzar els...
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Empresa GESTER està a les transperències, fotocòpies.

Gestió ambiental i energies alternatives. 

Estem a una societat que es dóna exageradament importància a la imatge. Hi ha 
confusió exagerada entre la imatge i el paisatge.

Un bosc brut, és igual a un bosc ple de deixalles com puguin ser matalassos i ferralla, i 
no un bosc ben net, sense herbes ni restes d’arbres, sinó que ens han implantat el 
model anglosaxó, tot ben net, ...

“S’ha de mantenir l’autenticitat del sector agrari”

Des  de  la  Unió  de  Pagesos es  creen  campanyes  que  potencien,  la  formació  i 
preparació tant ambiental com tecnològica; com també la valoració del que hi ha.

Hi  ha  una  guia  publicada  per  la  Unió  de  Pagesos,  que  diu  totes  les  obligacions 
ambientals que té un pagès, anomenada GUIA AMBIENTAL.

“Si volem tenir una bona recollida de residus, nosaltres, els pagesos ho hem de fer 
correctament, però hi ha d’haver un seguit d’infraestructures per deixar els animals, 
aquestes han de ser subministrades per part de l’administració.”

“És important crear una estructura on hi hagi una resposta de temes ambientals”.
“Integrar les energies alternatives de manera que siguin com a model social”.

CREAF

Biomassa del bosc. A Catalunya hi ha 1.218.000 ha de bosc. Inventari del 1990.
Tercer  inventari  Forestal  Nacional,  a  Catalunya  hi  ha  8726  parcel·les,  tenim  una 
avaluació més afinada del bosc que hi ha.

S’ha passat de tenir 83 milions de m3, a 103 milions de m3 de bosc (actualment).

Podem saber, el volum de l’escorça i la biomassa dels arbres en capçalada.

Hi ha hagut moltes pèrdues de boscos degut als incendis, sobretot el 1994, que es va 
perdre més biomassa dels incendis del que va créixer en aquest any.

El preu de la fusta ha disminuït progressivament.
Actualment el creixement és de 2.200.000 m3/any.

FEDERACIÓ DE ADF’S DEL BAGÈS

Hem sofert  els incendis  més esgarrifosos dels últims 20 anys.  El  bosc sempre ha 
respost a les necessitats , vies de tren, línies telefòniques, etc.

“S’ha d’ajudar al bosc”

“Si el bosc no existís, l’hauríem d’inventar”  Que el carbó, el petroli, el gas s’acaben, hi 
hauríem de pensar!

Estan posats en fer plantes d’energia alternativa.
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És una obra molt notable, defensar el bosc. El bosc aporta tants beneficis, hem de 
aconseguir millorar el paisatge:

- Augmentant la producció del bosc.
- Augmentant de disponibilitat d’energia.
- Augmentant els llocs de treball.
- 4 Kg de llenya s’estalviaria 1 litre de gasoil.
- Aquesta llenya seria de casa, i el cobrarien aquí, no com el petroli.

Centre tecnològic GIRO (Gestió Integral de Residus Orgànics) 

El gran problema es tot el lligam entre els residus orgànics, el punt important és el 
sòl agrícola.

Paraules clau:

- Conèixer: dedicar esforços i recursos a la investigació.
- Planificar: a curt, mig i llarg termini.

 
GIRO, el que vol es crear una plataforma de recerca, desenvolupament, dels residus 
orgànics.

Integrar diferents camps, actualitzant-los.

Afirmar que tecnològicament es pot fer tot:

- Eliminar nitrogen.
- Separar fases per reduir costos.
- Producció d’energia.
- Potencials de producció de biogàs a Catalunya.

Esperem que el 2010, 162.609 tep/any.
El sector porcí té més del 20 %, i el sector ramader un 60 %, de la producció de 
biogàs.

Gestió de purins de porc a les Garrigues. JUANEDA

Agrupació ramadera de les garrigues, el problema que té és dels purins dels porcs. El 
tractament de purins que tenen està basat en tres sistemes de gestió:

Gestió i aplicació agrícola, lligades a la planta, aquesta ha donat molts de llocs de 
treball.
Les plantes s’han de posar en llocs determinats. El pla s’agrupa en 176 explotacions, 
no només hi ha porcs.
El nitrogen orgànic que s’obté s’aplica i el que sobra es pot exportar.
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Energia eòlica. AERTA (Terra alta)

És pot compartir el món rural, amb l’energia eòlica i el turisme.

Energia eòlica:
Al món, hi ha el Protocol de Kyoto, Montreal.
A la CEE, hi ha el llibre blanc_Directius.

A Espanya hi ha la Llei 54/97.
A la Generalitat hi ha el Decret 174/2002. Pacte Tinell, etc.

L’energia eòlica és totalment reversible, es desmunta 1 parc i no ha passat res, no 
deixa cap rastre.

Amb el Parc eòlic de la Terra Alta s’estalviarien 3,6 Prestige o bé 426.000 cotxes/any.

ECOTÈCNIA.  Agricultura:  transformació  de  l’energia  solar  per  alimentació 
d’activitats humanes. Sistemes autònoms.

Oportunitats pel món Rural:  
      - teulades i cobertes de naus agrícoles.

- terrenys poc o baix productius.

Marc Normatiu Estable: Estan a dintre de les zones europees, millors per aquestes 
aplicacions.

- Nova forma de conreu tecnològic i energètic.
- Poden contribuir al desenvolupament del Món Rural de Catalunya.
- Extensions grans d’energia.
- Acció/Inversió amb els contractes globals.

Ramón Folch.  Reptes socioambientals  de  la  producció  agroforestal  i  de  la 
transformació agturoalimentària.

L’agricultura és una lluita contra l’actitud deprededora.

Sector agroforestal, o bé procedim a través de la diagnosi dels símptomes o bé a 
través...., no ho solucionarem amb aspirines.

1. Ambient i agricultura a l’Europa de la Globalització.
- No fem part de l’Europa agrsofosrestal grassa.
- Sectors territorials de Cataludunya per a significació productiva (2004). Font: 

ERF
- Catalunya és un país del  forestal per defecte.
- Els  ambient  enganyosos  progressos  del  sector  ramader  és  senzillament  la 

producció industrial del bestiar
Producció agrícola i escala territorials al nou àmbit territorial.

- Canvis escalars lligats a la tecnologia de la producció i transport.
- Canvis escalars lligats a l’evolució de l’espai polític-administratiu.

40 % de la SAU europea, UE-15
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48 % de la SAU a Europa, UE-25, actualment.

Organització Mundial del comerç, hi ha una estratègia territorials Europea.

· Adobs, fitosanitaris, transgènics.

Pressió distorcionada sobre el sector agroforestal.
% unitats  agrícoles  d’interés  agroambiental  amb mesures  amgroambientals.  Font: 
Agència Europea de Medi Ambient.

“El pagès a més de ser millor agricultor ha de ser millor empresari”.

La pagesia, d’estament a professió.

“Els professionals catalans han de preparar-se per una funció de prestadors de serveis 
en el marc d’una nova gestió de l’espai agroforestal”.

L’agricultura catalana del s.XXI ha d’avançar cap a una nova prestació.
No es pot rebutjar a la producció alimentària, però s’ha de tenir en compte que és una 
prestació.

Pagès català del s.XXI, ha de ser gestor del territori agroforestal o extraurbà, no és el 
jardiner d’un parc temàtic.
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