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1. Introducció

Per a una bon aprofitament i gestió dels recursos naturals és molt important fer
créixer dia rere dia una nova consciència que vagi més enllà d’una visió
purament antropocèntrica de l’home envers la natura. Per aquesta nova
consciència, l’educació ambiental per part d’experts és imprescindible, així com
un espai on els nens i també els adults puguin gaudir de la calma i la bellesa
que ofereix la natura i dels seus sons harmoniosos. És important el contacte
directe amb la natura per a poder valorar tot allò que aquesta ens atorga i
posteriorment actuar de manera sostenible dins la nostra quotidianitat.
A partir d’un espai físic ja existent, la rectoria de Cartellà (un edifici inicialment
romànic, reconstruït al segle XVIII i situat al mateix nucli urbà del poble), hem
trobat interessant d’oferir a escoles i també a famílies la possibilitat de gaudir
d’un entorn natural mitjançant una sèrie d’itineraris i d’activitats per així prendre
contacte amb la natura i conèixer les problemàtiques mediambientals actuals.
Cartellà és un poble que pertany al terme municipal de Sant Gregori inclòs dins
l’àmbit de la Vall del Llémena; una vall de racons ben diferents, de rius, rieres,
gorgues, camps de conreu… formen un paisatge que satisfà els més exigents.
A més el seu fàcil accés el fa un indret molt apte per acollir als visitants i dur-hi
a terme projectes de diferents àmbits multidisciplinaris.
L’edifici de la rectoria actualment està en funcionament; hi treballen les entitats
CST (Centre per la Sostenibilitat Territorial), amb l’objectiu d’observar, educar i
actuar per a una nova cultura del territori; l’Associació per a la Pedagogia
Waldorf-Steiner , que porta a terme activitats sota bases de la metodologia
educativa Waldorf-Steiner, i DINAMIS (Desenvolupament d’Iniciatives
Ambientals i Socials), que es dedica a desenvolupar projectes arrelats al
territori, de planificació i gestió de l’espai urbà, i que també elabora programes
d’educació ambiental.
Al projecte presentat a continuació s’hi poden diferenciar dues parts:
primerament es situa i es descriu l’espai, tant de la rectoria com del seu entorn
natural ( plànol de la rectoria, usos actuals i possibles usos de cada espai de la
rectoria, descripció física i biològica del territori …) i posteriorment es tracten
actuacions específiques per tal d’aconseguir que la gent conegui aquest entorn
i aprengui a actuar de manera respectuosa amb el medi.
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2. Objectius
L’objectiu general de la proposta de centre d’educació ambiental a Cartellà és
el d’adequar un espai físic ja existent i proposar una sèrie d’activitats encarades
a l’obtenció de nous valors relacionats amb el respecte cap a la natura i cap
aquells recursos que aquesta ens ofereix.
Els objectius concrets son els següents:
• Habilitar la rectoria de Cartellà com a centre d’Educació Ambiental, de
manera que disposi del següent:
o Punt d’informació. A peu de carretera es pot col·locar una
identificació de Punt d’Informació Turística de forma senzilla i
clara.
o Sala taller per a la realització d’activitats als alumnes de
primària i secundària
o Sala d’exposicions i de conferències
o Hort Ecològic a la zona verda que hi ha a la part del darrera de
la rectoria, esdevenint, així, un museu a l’aire lliure per als
visitants.
o Àrea de Pícnic amb taules i seients de fusta a l’espai que roman
al final del bosc de la rectoria. Es col·locaran també diferents
papereres de recollida selectiva en aquesta zona.
o Aparcament per a les bicicletes a la part esquerra de l’entrada,
on s’aparquen els cotxes, amb cabuda d’unes 30 bicicletes.
o Panells informatius de les espècies vegetals del bosc de la
rectoria perquè faci d’exposició pedagògica a l’aire lliure per als
visitants.
• Disseny d’un programa d’activitats i una sèrie d’itineraris sobre un mapa
que sigui entenedor per aquells que els vulguin realitzar
• Propostes de divulgació per donar a conèixer el centre d’educació
ambiental i les activitats que s’hi duguin a terme.
• Cerca de finançament extraordinari que es pugui obtenir a partir
d’administracions públiques.
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3. Justificació

Per tal d’aconseguir un equilibri harmoniós entre les necessitats humanes i el
benestar natural del nostre planeta cal que la societat sigui conscient del valor
del seu entorn natural i que, en conseqüència, sigui més prudent a l’hora
d’administrar-ne els recursos.
L’Educació ambiental ofereix les eines necessàries per a comprendre i buscar
solucions a les problemàtiques ambientals actuals, i així doncs millorar la
qualitat de vida del planeta i la de tots.
Cartellà és un poble situat a 15 minuts de Girona en cotxe, i de fàcil accés, i al
mateix temps prou amagat com per poder sentir-se allunyat del soroll dels
vehicles i apartat de la pol·lució. El poble és situat dins l’àmbit de la Vall del
Llémena que conté un paisatge bell i divers, perfecte per a dur a terme
programes d’educació ambiental.
La Vall del Llémena potser no és una de les zones més emblemàtiques de
Catalunya però presenta una gamma paisatgística suficientment extensa com
per a satisfer a molta gent: conté volcans, com el clot de l’Omera o la Banya del
Boc; conjunts muntanyosos com el massís de Rocacorba o la serra de
Boratuna; gorgues, com les de la Font de la Torre; un gran nombre d’espècies
vegetals i animals, planes agrícoles, boscos de diferents densitats, i masies i
edificis emblemàtics com la mateixa rectoría de Cartellà, el Castell de Cartellà o
l’església de Sant Medir.
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4. Antecedents

Per a la realització del projecte hem rebut un gran suport d’Oriol Costa, gerent
de promoció dels valors ambientals del grup DINAMIS, que ens ha explicat el
funcionament de la rectoria i ens ha posat al corrent dels seus programes
d’educació ambiental. El grup DINAMIS (Desenvolupament d’Iniciatives
Ambientals i Socials), ubicat dins la mateixa rectoria de Cartellà, és una
empresa dedicada a desenvolupar projectes de planificació i gestió de l’espai
urbà, que al mateix temps, ofereix una sèrie de programes d’educació
ambiental; com és el cas de la setmana verda.
dinamis@dinamis.cat
El Centre Cultural Europeu de la Natura de Viladrau ens ha estat de gran ajut
alhora de plantejar els tipus d’activitats i la distribució dels usos dels espais dins
del centre d’educació ambiental. El CCEE és un centre ubicat al Parc Natural
del Montseny que acull un equip interdisciplinari de biòlegs, mestres,
ambientòlegs i altres professionals que treballen per aconseguir
un
desenvolupament sostenible del planeta.
www.ccenviladrau.org
L’Ajuntament de Sant Gregori ens ha ofert guies d’itineraris, amb la
descripció i esquema de les rutes, a partir dels quals nosaltres n’hem elaborat
de propis. Hem modificat el recorregut d’algunes de les rutes elaborades per
diferents organitzacions del municipi i d’excursionistes particulars; i hem
adaptat la descripció de cada itinerari a l’experiència pròpia, seguint les pautes
que nosaltres hem trobat més adients a l’hora de realitzar aquests trajectes
amb bicicleta. Es poden trobar les rutes originals elaborades per l’ajuntament a
la pàgina web de l’ajuntament de Sant Gregori.
www.santgregori.cat
L’ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya) ens ha elaborat un mapa topogràfic a
escala 1:25000 que avarca tota la Vall del Llémena i que ens ha estat
imprescindible a l’hora de poder marcar i realitzar les rutes. A partir d’aquest
topogràfic original hem realitzat una fotocòpia amb blanc i negre, més reduïda i
centrada exclusivament a la zona on es concentren els itineraris (aquest mapa
es troba a l’ANNEX 1).
La demanda del plànol topogràfic de la Vall del Llémena ha estat a la llibreria
de l’ICC de Girona, ubicada al c/ Gran Via Jaume I, 38 de Girona.
www.icc.es
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5. Metodologia
Per elaborar el projecte ens hem basat principalment en els passos que
s’observen posteriorment, començant per documentar-nos en els camps
relacionats amb el projecte i realitzant un estudi de l’àrea de treball.
a.

Cerca d’informació
i.

Bibliografia. A partir de diferents mitjans com Internet, o
documentació escrita. Ja sigui en relació a la vall de Llémena o a
l’educació ambiental. Alguns exemples són: PUJADAS, A. Els Espais
Naturals de les Comarques Gironines i LECUMBERRI, G.
ARBUNIÉS, J. Guía para la elaboración de programas de Educación
Ambiental.

ii.

Experts i responsables locals. Per exemple DINAMIS, Centre
Cultural Europeu de la Natura, Ajuntament de Sant Gregori i tutors de
la UdG responsables d’aquest projecte.

b.

Treball de camp
i.

Realització fotogràfica. Hem realitzat fotografies del camí i de les
diferents espècies vegetals trobades al llarg dels itineraris realitzats.
Així com fotografies de la rectoria per tal de poder oferir imatges a la
proposta i elaborar els fulletons propagandístics

ii.

Estudi de l’edifici de la rectoria i elaboració de plànols. Hem
elaborat un plànol de la rectoria perquè no n’hi havia cap de vigent, a
partir de la presa de mesures de cada espai. El plànol de l’estructura
actual de l’edifici ha estat realitzat amb el programa informàtic
Cinema 4D.

iii.

Realització dels itineraris amb bicicleta. Hem dut a terme quatre
de les rutes proposades a la Guia d’Itineraris de l’ajuntament de Sant
Gregori, i a la guia Passejades a Peu del Consell Comarcal del
Gironès. Val a dir que hem modificat algunes d’aquestes rutes per
adequar els itineraris als nostres objectius i pel mal estat d’alguns
dels camins proposats per les guies citades
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A partir de la cerca d’informació i el treball de camp ens ha estat possible la
realització de les següents parts del projecte:
c.

Localització de l’àrea d’estudi
i.

de la Vall del Llémena: aquesta informació, així com la situació del
poble de Cartellà, l’hem obtingut mitjançant algunes de les fonts
bibliogràfiques esmentades al final de la proposta

ii.

del poble de Cartellà: a la proposta hem indicat quins són els
mitjans possibles per accedir al poble des de la ciutat de Girona
L’anterior informació (apartats c.i , c.ii) ha estat extreta bàsicament
de les pàgines web de Sant Gregori i de la Vall del Llémena.

d.

Anàlisi del territori
Per una part hem descrit els elements generals de la zona i per l’altra
hem realitzat una descripció més concreta, encarada a elements
relacionats amb les activitats proposades i elements naturals propis
dels itineraris plantejats. Aquesta informació ha estat extreta en gran
part, del Volum 4 d’Els Espais Naturals de les Comarques Gironines
d’ALBERT PUJADAS, i del llibre Vulcanisme de la Vall del Llémena
del mateix autor

e.

Propostes d’educació ambiental
i.

Propostes d’actuació sobre els espais de la rectoria. La proposta
es fa segons la capacitat de cada espai per acollir un nombre
determinat de persones i segons les seves característiques. Hem
realitzat les mesures pertinents de cada espai per aquesta finalitat

ii.

Elaboració de recursos pedagògics
a) Traçat d’itineraris. Hem realitzat quatre itineraris amb
bicicleta procurant que fossin una mica variats en recursos
biològics, geològics i hídrics per a oferir una gamma
paisatgística més o menys variada als visitants i una sèrie
d’activitats que englobin varis aspectes
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b) Activitats. A partir de diferents fonts bibliogràfiques hem
elaborat una sèrie d’activitats dirigides a públics diferents: a
alumnes de primària, secundària i/o per a grups de fora
d’àmbit escolar. Tot el material complementari d’aquestes
activitats és d’elaboració pròpia, es troba als ANNEXES,
elaborat a partir del Word i de l’Excel.
f.

Divulgació propagandística del centre i de les activitats que s’hi
realitzen.
hem dissenyat una sèrie de fulletons informatius sobre les diferents
activitats proposades, així com sobre el mateix espai de la rectoria.
Aquests fulletons han estat elaborats a partir del Word.

g.

Obtenció de finançament per a l’execució del projecte
A través d’Internet hem trobat i hem inclòs al projecte les
subvencions que ofereixen diferents entitats públiques per a la
realització de projectes d’aquesta índole. Aquest apartat pot ésser
molt profitós per l’empresa executora del projecte.

h.

Pressupost del projecte
Hem realitzat una estimació dels costos de tots aquells elements amb
una única inversió inicial, i també d’aquells que requereixen un aport
econòmic constant al llarg de l’any.
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6. Situació de l’àrea d’estudi

6.1. LA VALL DE LLÉMENA

La Vall de Llémena no és una de les zones més singulars de Catalunya,
sorprèn que la seva gran proximitat a una zona tan urbanitzada com Girona, no
hagi afectat el mosaic agrícola i forestal tan característic, amb un hàbitat suau,
serè i harmoniós.

Localització
La Vall del Llémena és una subcomarca emmarcada en la conca fluvial de la
riera de Llémena. Es troba dins de la província de Girona, va des del sud-est de
la Garrotxa fins a l’oest del Gironès.

Àrea de la Vall del Llémena

Fig 1. Situació del la Vall del Llémena dins el mapa de Catalunya.
Font: http://www.xtec.cat
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Administrativament pertany en gran part a la comarca del Gironès excepte,
aproximadament, el primer terç de la vall que és ubicat dins la comarca de la
Garrotxa. Els municipis als qual pertany són: Sant Aniol de Finestres
(Garrotxa), Sant Martí de Llémena, Canet d'Adri i Sant Gregori (Gironès).
Tot i que la vall forma una entitat geogràficament natural i històricament unida,
no existeix cap tipus d’administració que l’abarqui tota en el seu conjunt. Tot i
que sí que hi ha algunes entitats que es desenvolupen en aquest territori, com
l’Ateneu de la Vall del Llémena (situat a la Rectoria de Cartellà), la
Mancomunitat de Municipis i l’Associació de Defensa Forestal (ADF).

Cartellà

Fig 2. Mapa de la Vall de Llémena.
Font: http://www.valldellemena.cat
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6.2. CARTELLÀ

Localització
Cartellà pertany a la Vall del Llémena; més concretament al terme municipal de
St. Gregori. Aquest és un poble situat a 15 minuts de Girona en cotxe i de fàcil
accés.
El poble de Cartellà es troba al mig del pla i al nord del terme municipal (a uns
5 km del municipi de Sant Gregori), limita amb Canet d’Adri i és travessat per la
riera del Gàrrep. Consta d’un bon nombre de masies, algunes agrupades en el
veïnat de la Vileta, voltat principalment d'alzines sureres i pins, que ofereixen
un dels paisatges amb més encant del municipi. Avui dia Cartellà forma part del
municipi de Sant Gregori com la resta de poblacions que integren el terme
municipal, però és parròquia independent, centrada per l’església de Sant Feliu
(actual rectoria).
El centre on es proposa instaurar la proposta d’educació ambiental ja existeix:
es tracta de la rectoria de Cartellà; un edifici d’orígen romànic, reconstruït al
S.XVIII i situat al mateix nucli del poble.

Fig 3. Vista aèria del nucli de Cartellà, s’hi pot veure la rectoria.
Font: http://www.santgregori.cat/Cartella_ca.html
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Fig 4. Situació de Cartellà.
Elaboració pròpia a partir de mapes extrets de Google Maps i de
l’ajuntament de Sant Gregori.
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Accés al poble
La proximitat amb Girona determina l’accés a Cartellà, per tant, l’accés desde
pràcticament totes les procedències té lloc a partir d’aquesta ciutat. Les
excepcions són aquells pobles de la plana i els més propers situats al nord oest
de Cartellà, com per exemple Olot, on s’hi arriba per la C-63.
L’accés en vehicle privat o autobús discrecional fins a Girona es dóna
principalment per l’autopista AP-7, la carretera N-II o la C-25, l’eix transversal.
A Girona s’hi pot arribar per l’aeroport, el qual disposa d’autobús cada 15
minuts cap a l’estació de Girona.
Els transports públics més utilitzats són el tren i l’autobús, n’hi ha tant de llarg
recorregut com de rodalies. Per a més informació consultar la web de
l’ajuntament a l’apartat de Mobilitat, transports
http://www.ajuntament.gi/web/index.php?id=452

Des de Girona cal passar per Sant Gregori abans d’arribar a Cartellà, hi ha la
possibilitat d’utilitzar diferents mitjans de transport:
•

Cotxe o autobús discrecional

Sortida des de Girona per la carretera de St. Gregori, continuant per l’Avinguda
de Girona i passant per sobre del pont de l’autopista AP-7. Un cop a la rotonda
(zona de naus industrials) primera sortida a mà dreta en direcció Can Xifra,
carretera secundària GI-531.
En arribar al Restaurant Can Xifra cal continuar 250 metres fins al poble de
Cartellà; just davant de l’encreuament es troba la Rectoria Vella de Cartellà.
De Girona a Cartellà hi ha uns 17 minuts de conducció.
•

Transport públic regular

El servei d’autobús de la companyia Hispano Hilarienca S.A és actualment el
principal mitjà de transport públic per arribar a Sant Gregori, amb una línia que
va de Girona a Sant Esteve de Llémena. Malauradament no hi ha cap transport
públic que vagi directament a Cartellà. Així doncs, els últims 6 km (de St.
Gregori a Cartellà) cal fer-los a peu o en bicicleta.
Hi ha la possibilitat de pujar la bicicleta a l’autobús, tot i que cal avisar abans a
l’empresa sobre el dia del trajecte i el nombre de bicicletes a transportar.
Els autobusos surten de Girona de dilluns a dissabte a les 7 del matí, i a partir
de les 9:30 a cada hora fins a les 20:30. Per tornar, l’últim autobús des de St.
Gregori surt a les 20:45 hores en direcció Girona; els busos surten també cada
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hora. Per a més informació, consultar el quadre horari a la web de la Vall del
Llémena o bé a la de Sant Gregori:
http://www.valldellemena.cat
http://www.santgregori.cat

Val a dir que el Pla d’Acció Local-2007 (PAL) del terme municipal de St. Gregori
contempla la realització d’un carril bici al llarg de la carretera de Sant Gregori
que comuniqui els dos municipis. La curta distància entre Girona i Sant Gregori
i les característiques del terreny faran que en un futur tota la família pugui
accedir a la Vall del Llémena sense complicacions i de la manera més
sostenible possible.
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7. Anàlisi del territori

7.1. LA VALL DE LLÉMENA
Descripció física
La Vall de Llémena es troba al sector meridional de la Serralada Transversal, té
una orientació predominant del nord-oest a sud-est. Forma una entitat
geogràfica natural, ja que té un origen comú, s’ha format a partir del riu
Llémena, la vall n’és la seva conca hidrogràfica. Té una superfície total de
185,6 Km2.

Fig 5. Mapa físic de la Vall de Llémena.
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Les fronteres d’aquesta zona també són naturals, es troba envoltada de serres:
El sector oest queda emmarcat per les serres de les Medes, sant Roc, Santa
Elena i Sant Grau. Per l’est es troben les serres de Finestres, Portelles, de
Cadalt i els pujols de Bruguerol, Montcal i Sant Medir. El cim més elevat és
Puigsallança, a Finestres, que assoleix una alçada de 1026m. També cal
destacar el cim del Puigsou, a Rocacorba, de 992m
La part interior de la vall està formada per una petita xarxa de rieres i rierols. El
riu principal que creua la vall és el Llémena, en direcció nord-oest, sud-est, neix
a la Serra de Finestres (Sant Aniol de Finestres) i desemboca al riu Ter (Sant
Gregori). En aquest trajecte s’hi uneixen rieres provinents de les serralades
laterals com la riera de Canet, el rierol Gàrrep, la riera de Rocacorba, el torrent
Riusec o Reixec, el torrent Pedrola i el Cagarot.

Descripció geològica
La Vall del Llémena conté dues geozones peculiars que, juntament amb la
resta de volcans de la Garrotxa formen una gran geozona única; a l’estat
Espanyol podríem localitzar zones semblants a Canàries, i a Europa en zones
d’Itàlia, l’Alvèrnia i Eiffel. Aquestes dues geozones compreses dins l’àmbit de la
Vall del Llémena son el volcà de Puig d’Adri i El volcà de la Banya del Boc i
Clot de l’Omera.
S’han realitzat itineraris per a la visita de les zones citades (itineraris marcats
amb color violeta i color blau) ; itineraris adients per a ésser guiats per un o
més experts que puguin explicar als visitants la formació dels elements
geològics de la zona i al mateix temps ensenyin a distingir algunes espècies
geològiques més rellevants.
L’elevat interès de la zona del volcà del Puig d’Adri rau en la visualització
d’edificis volcànics ben conservats, i en la presència de bons afloraments de
colades i dipòsits piroclàstics. Un geòtops inclòs en aquesta geozona i molt
interessant de visitar és l’aflorament de la Font de la Torre, que consta també
dins del mateix itinerari.
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Fig 6.
Els engorjats de la riera de Canet a la
font de la Torre, amb formes d’erosió
alveolar producte de l’acció erosiva del
torrent sobre els materials volcànics.
Foto: E. Druguet

L’ús del sòl en aquesta zona comporta zones urbanes, masies, àrees agrícolas,
forestals i vials.
A la geozona de la Banya del Boc i Clot de l’Omera s’hi pot observar
afloraments de dipòsits freatomagmàtics i enclavaments de roca ultrabàsica
provinent el mantell.

Fig 7.
Dipòsits piroclàstics de gradera
situada al peu del volcà del Puig
de la Banya del Boc
Foto: E. Druguet

Fig 8.
Aflorament de dipòsits piroclàstics ben
estratificats, formats per alternances de
cendres i lapil·li del volcà de Puig d’Adri.
Foto: E.Druguet

Aquesta geozona té moltes semblances amb la geozona veïna del Volcà del
Puig d’Adri, així com amb el conjunt de localitats de la Zona Volcànica de la
Garrotxa. La gran zona que englobaria el vulcanisme de la Vall del Llémena i
de la Garrotxa es pot considerar única respecte els valors geològics i
geomorfològics .
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L’ús del sòl en aquesta zona comporta zones forestals i agrícoles , excepte el
vial corresponent a la carretera GI-531. La gredera del Banya del Boc es troba
actualmente fora d’explotació per ésser catalogada com espai PEIN.
A la zona de de Sant Medir (que es visita mitjançant l’itinerari que ha estat
marcat amb color vermell en la present proposta) s’hi poden apreciar fragments
de basalt que taquen el bosc proper a l’ermita del poble. Aquesta zona boscosa
és ideal per aturar-se a fer un mos sobre una d’aquestes roques planes i
basàltiques.

Descripció biològica
A les zones menys planeres predominen els boscos de pins, alzines, roures i
alzines sureres, mentre que el pla és majoritàriament ocupat per camps de
conrreu (sobretot de cereals i farratges). A tocar dels cursos d’aigua hi són
freqüents els pollancres, els verns i els plàtans. La vegetació dels boscos de
ribera està adaptada a les inundacions periòdiques que eventualment poden
tombar o arrancar arbres i arbustos; aquests son boscos caducifolis.
També hi ha un gran nombre de plantes amb finalitats medicinals com per
exemple l’alfàbrega, la camamilla, el card, la cua de cavall, la dent de lleó o la
farigola.
Pel que fa la fauna, entre els mamífers podem trobar sobretot espècies de caça
com el senglar o el conill. Entre les aus, trobem en els espais oberts la perdiu,
la guatlla, el mussol comú, el xot, el pit-roig, l’òliba i el gamarús; als boscos el
pinsac, el durbec, el pica-soques i el pigot, i prop dels rius i rieres podem veurehi algun blauet i algun ànec coll-verd. En els quaderns didàctics dels itineraris
guiats no es fa un especial èmfasi en les espècies faunístiques, exepte en el
cas de les aus. En la realització dels itineraris no s’ha observat una freqüència
de pas dels animals que viuen als boscos i als camps. En tot cas el guia o
guies de l’itinerari poden explicar les característiques rellevants d’una
determinada espècie quan es doni el cas.
La distinció de rastres animals, en canvi, sí que forma part d’una de les
activitats del quadern de l’itinerari guiat.
L’itinerari més adient per a conèixer les característiques biològiques de la vall
és el número 1, marcat amb color vermell en aquesta proposta. En aquest
trajecte es creuen boscos més allunyats de l’àmbit fluvial i boscos de ribera, i fa
de l’itinerari guiat una activitat perfecta per a la distinció d’espècies vegetals
associades als cursos hídrics i les que no ho son tant.
Les imatges de les espècies vegetals de la vall, així com les d’ocells, consten al
quadern de l’itinerari guiat (a l’ANNEX III), com a guia de distinció de cada
espècie durant el recorregut
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7.2. ANÀLISI DELS ESPAIS DE LA RECTORIA

El projecte preveu situar el centre d’educació ambiental a la rectoria de
Cartellà, actualment també és l’ateneu de la Vall de Llémena, i per tant ja té
funcions de centre cívic; s’hi fan exposicions, xerrades i altres activitats
organitzades principalment pel CST (Centre de Sostenibilitat Territorial) i
DINAMIS (Desenvolupament d’Iniciatives Ambientals i Socials), ambdós amb la
seu a la rectoria.

Fig 9. La rectoria de Cartellà.
Foto: Afra Costa

La rectoria és un edifici de tres plantes, amb un petit cementiri a la part
posterior, i un espai exterior amb gran potencialitat per a la realització
d’activitats d’educació ambiental.
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L’edifici de la rectoria
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10
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Fig 10.

Plànols del les plantes de l’interior de la rectoria.
Elaboració pròpia dels plànols i de les mesures.

Els possibles usos dels espais actualment en desús (números de color blau)
s’indiquen a l’apartat següent d’Adequació dels espais de la rectoria. A
continuació s’indica els usos que actualment tenen alguns dels espais de la
rectoria (números de color taronja):
•

PRIMERA PLANTA

1. Oficina de DINAMIS (Desenvolupament d’Iniciatives Ambientals i
Socials)
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2. Sala d’estar, amb TV, vídeo i sofà per a la gent que treballa a la rectoria
3. Grup Waldorf
4. Projeccions i conferències
•

PLANTA BAIXA (planta d’entrada a l’edifici)

5. Sala de juntes i biblioteca
6. CST (Centre per a la Sostenibilitat Territorial)
7. Menjador escolar o per als casals d’estiu
8. Cuina i rebost
•

SOTERRANI
Aquesta planta és la que està més desocupada i la que ofereix majors
possibilitats per a la realització de noves activitats.

10. Sala taller
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L’exterior de la rectoria

Fig 11. Plànol de l’exterior de la rectoria. Elaboració pròpia.

•

ZONA ANTERIOR

1. Pineda que és propietat de la rectoria
2. Camp de futbol. Aquest disposa d’una carbonera que s’ha de reparar i que el
grup DINAMIS té la intenció d’utilitzar com a activitat didàctica per alumnes de
primària i de secundària i per a casals d’estiu
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3. Entrada a la rectoria
4. Àrea exterior coberta

•

ZONA POSTERIOR

5. Entre la capella i la rectoria s’hi troba un petit cementiri i un jardí
6. Marcat al mapa com a “zona verda”, darrere de la rectoria, s’hi troba un pati
actualment en desús, cobert d’herba. Hi ha una zona de petits porxos on el
grup DINAMIS hi està construint un forn de pa tradicional amb la intenció de
crear una nova activitat didàctica
7. Pàrquing de sorra
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8. Adequació dels espais de la rectoria
8.1. Espai Interior

•

PLANTA BAIXA (planta d’entrada a l’edifici)

9. Petit rebedor i sala central de 30m2, actualment sense utilitzar i
separada del rebedor per millorar l’aïllament tèrmic de l’espai. Es
proposa incloure una taula d’oficina i dues cadires per als visitants i
utilitzar aquest espai com a punt d’informació. La persona encarregada
del punt d’informació cedirà el plànol dels itineraris a aquells que els
vulguin realitzar i informarà sobre les demandes dels visitants respecte
la zona i respecte les activitats que s’hi realitzen.
Aquest punt d’informació romandrà al servei dels visitants dissabtes de
10 a 13 hores i de 15 a 19 hores, i diumenges de 10 a 14 hores. Entre
setmana el grup DINAMIS es pot encarregar d’atendre les consultes de
les escoles o dels casals d’estiu, que desitgin informació sobre les
activitats.
A peu de carretera es pot col·locar un panell informatiu, senzill i clar. El
permís per aquests tipus de senyalització s’ha de demanar a la Diputació
de Girona, ja que la carretera que passa per la rectoria és competència
de l’entitat esmentada. Posteriorment (un cop obtingut el permís) el
cartell corresponent es pot fer elaborar per RG Serveis de Retolació S.L,
amb adreça C/Rutlla, 21 de Girona i Tel. 972 21 83 20.
•

SOTERRANI
Aquesta planta és la que està més desocupada i la que ofereix majors
possibilitats per a la realització de noves activitats.

11. Per trobar-se davant de l’escala d’accés a la planta baixa aquest espai
podria ésser adient per a instaurar-hi una petita biblioteca, amb llibres i
fulletons informatius de la Vall del Llémena i dels pobles que aquesta
engloba, així com les àrees d’interès geològic de la garrotxa. Des del
punt d’informació (situat a la planta superior) s’informaria al visitant sobre
la biblioteca, per tal que l’interessat o interessada pogués informar-se
dels elements característics de l’entorn (fauna, flora, formació geològica,
història ...) abans d’iniciar la seva ruta.
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No obstant aquest espai podria ésser utilitzat per qualsevol que volgués
seure a passar l’estona i adquirir una mica més de coneixement, sense
necessitat d’haver de sortir a visitar els entorns de la vall.
Per les seves dimensions (18 m2) aquest espai podria encabir tres taules
rodones d’1,20 metres aproximadament de diàmetre, i unes 5 cadires
per taula. Tres lleixes d’ aproximadament un metre d’amplada serien
suficients per acollir els llibres i fulletons referits a la vall i el seu entorn.
12. i 13. Ambdós espais, de 19 m2 cadascun, poden encabir un màxim
d’una vintena de persones. Una d’aquestes habitacions podria acollir
una exposició permanent de fotografies aportades pels habitants de la
vall, referides a elements naturals, històrics o tradicionals. L’altre espai
es podria utilitzar com a sala per a la realització d’activitats escolars i
per a casals. Actualment la sala 10 (identificada amb aquest número al
plànol de la rectoria) s’utilitza també com a sala taller; així doncs al
soterrani hi haurien dos espais que possibilitarien la realització
d’activitats simultànies a diferents grups d’edat.
La sala d’activitats podria encabir una taula llarga d’uns 2,70 metres
d’allargada i unes 15 cadires a tot volt; o bé tres o quatre taules
rodones.
14. Aquesta sala, actualment en desús, és de 28 m2 i pot encabir unes 30
persones al seu interior. Per ésser la sala més espaiosa d’aquesta planta
es podria utilitzar com a sala d’exposicions temporals, a través de la qual
la gent podria circular al llarg de l’espai, tot observant cada element de
l’exposició. Val a dir que amb la instauració d’algunes vitrines o altres
objectes propis de l’exposició, l’espai quedaria limitat a unes 15
persones.
El hall d’aquest soterrani, es podria utilitzar per a la realització de
projeccions i conferències. Tot i que es pot utilitzar l’espai núm. 4 (així
definit al plànol de la rectoria) que actualment ja es destina a aquest
ús.
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8.1. Espai Exterior
•

PÀRQUING
En un costat del pàrquing seria de gran utilitat l’establiment d’un
aparcament per bicicletes amb capacitat per a 30 bicicletes, sobretot per
a la gent que tingui la intenció de realitzar algun dels itineraris amb
aquest mitjà, o simplement per a la gent que arribi al centre amb la
intenció d’assistir a conferències o exposicions que aquest ofereixi.
També per als ciclistes que vulguin gaudir d’una estona de lectura a la
biblioteca de la rectoria.
Els aparcaments per bicicletes més econòmics són els de tipus “U”
invertida, d’acer inoxidable; una opció per a la cerca de diferents
modalitats i preus és la pàgina web www.manutan.es

•

BOSC DE LA RECTORIA
Aquest espai pot encabir una zona de pícnic amb quatre taules de fusta
d’uns 70x220 cm i un parell de bancs per taula d’uns 25x220 cm. Una de
les empreses que ofereix aquest tipus de mobiliari per un cost més o
menys econòmic és el BAUHAUS.
Al costat de la zona de pícnic s’escauria un apartat de contenidors de
mida petita (ja que ja es troben contenidors de mida estàndard a una
distància pròxima a la rectoria) i de recollida selectiva; destinats a acollir
la brossa generada pels visitants que utilitzen l’àrea del pícnic.
Una opció didàctica interessant és la col·locació d’un panell gros
informatiu de les espècies vegetals presents al bosc de la rectoria, a
l’entrada d’aquest. Aquest tipus de panell temàtic pot ésser elaborats per
l’empresa RG Serveis de Retolació S.L.

•

ZONA VERDA
A la part posterior de la rectoria existeix un espai en desús, cobert
d’herba d’una alçada considerable. És un racó més o menys recollit,
apte per a la creació d’un hort ecològic. Aquest hort faria la funció
d’exposició permanent a l’aire lliure; és clar que les espècies variarien en
funció de l’estacionalitat. Es preveu que l’hort disposi d’espècies
vegetals comestibles (bledes, api, bròquil, enciam, porro, pastanagues,
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ceba...) i altres espècies amb finalitats medicinals (alfàbrega, dent de
lleó, farigola, romaní, fonoll, card...).
L’hort ecològic es construirà a partir del Mètode de Gaspar Caballero de
Segòvia 1 , ja que és senzill, fàcil d’aplicar i molt productiu, es tracta de
l’hort de parades en Crestall. Per més informació veure l’ANNEX II.
El més apropiat és comptar amb 40 panells informatius; en el cas de les
plantes medicinals, els cartells informatius, a part de dur-hi inscrit el nom
de l’espècie, poden contenir informació de les propietats medicinals de
cada espècie i la via de subministrament de l’essència (via tòpica en
forma d’ungüent, infusió...), en canvi les plantes comestibles informaran
sobre el seu valor nutritiu i les característiques que el fan necessari per
l’ésser humà.
Es podria indicar l’accés a l’hort ecològic mitjançant un cartell a la part
anterior de l’espai de la rectoria, en una zona visible per als visitants.

1

Per a més informació, veure http://www.gasparcaballerodesegovia.net/ca/
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9. Propostes d’educació ambiental
9.1. Introducció
Presa de consciència sobre les problemàtiques
ambientals
Al món occidental, el fet de ser conscients que les actuacions dels éssers
humans comporten unes conseqüències sobre el medi ambient és molt recent.
Fins fa poc, la nostra societat considerava que els recursos naturals eren béns
compartits per tothom, lliures per ser explotats degut a la creença que eren
recursos inesgotables.
No és fins a la Revolució Industrial (segle XVIII) on aquest fet crea uns
impactes majors sobre el medi ambient, junt amb el creixement demogràfic de
la població i el ràpid desenvolupament tecnològic. Els importants canvis que
tenen lloc durant aquesta època van acompanyats d’un augment de consum de
recursos renovables per sobre de la seva taxa de renovació, d’un augment de
consum de recursos no renovables per sobre de la taxa de substitució i per un
abocament de residus per sobre de la taxa d’assimilació.
La primera evidència que mostra una consciència i una preocupació sobre els
efectes que poden tenir certs actes humans sobre el medi és amb Rachel
Carson, autora de Silent Spring (Primavera Silenciosa), de l’any 1962, la qual
relaciona l’ús indiscriminat del DDT i altres plaguicides sintètics amb la
desaparició d’ocells a causa de la fumigació d’insectes.
A partir d’aquí neixen els moviments conservacionistes amb l’objectiu de
preservar la flora i la fauna, els seus hàbitats naturals i els paisatges naturals.
Els primers conflictes ambientals tenen lloc per interessos particulars, aquests
moviments s’anomenen NIMBY (Not in My Backyard, No al meu pati del
darrere), a Catalunya també conegut com a la Cultura del NO. Més endavant
evolucionen a plataformes que aporten alternatives a la problemàtica en què
estan en contra.
Però perquè es creïn aquests moviments primer cal que la societat sigui
conscient que l’activitat humana està canviant acceleradament l’equilibri de la
naturalesa. Aquesta consciència creix després de grans catàstrofes com els
enfonsaments de grans petroleres com Torrey Canyon el 1967 a la costa del
sud d’Anglaterra i Amoco Cádiz el 1974 al Puerto Real, a Cádiz, una altra gran
catàstrofe és a Seveso, Itàila, amb la ruptura d’un reactor de la Indústria
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Química Icmesa, el qual produeix l’emissió de substàncies tòxiques. El perill de
les centrals nuclears es fa evident amb l’accident nuclear de Three Mile Island
als Estats Units. Aquests esdeveniments, cadascun en el seu temps, tenen una
gran influència i l’opinió pública comença a considerar la necessitat de ser més
prudent a l’hora d’administrar els recursos del seu entorn.
A partir d’aquí es relaciona la gestió del medi ambient amb les condicions de
vida de cada persona, arribant a la conclusió que el progrés va acompanyat de
desenvolupament econòmic i també del manteniment del medi ambient, els
quals han de coexistir de manera harmoniosa enlloc de conflictiva.
El primer gran fòrum internacional dedicat a debatre els problemes ambientals
del planeta i a intentar trobar-hi solucions va ser l’any 1972 a la Conferència
Mundial sobre Medi Ambient Humà, també coneguda com a Conferència
d’Estocolm. Sorgeix d’una iniciativa sueca del 1968 motivada per la
preocupació sobre la pluja àcida i els nivells elevats de pesticides i metalls
pesats en els peixos, les aus i els habitants de les ribes del mar Bàltic. Hi
assisteixen 113 caps d’Estat i de Govern d’arreu del món.
Es basa en 4 grans àrees amb l’objectiu de guiar l’actuació internacional per a
la defensa i millora del medi ambient per a les generacions presents i futures :
-

La millora de la salut i de l’hàbitat humà
El desenvolupament i l’ús de l’aigua, de la terra i dels recursos
energètics
L’harmonització dels objectius de desenvolupament, de valors socials i
culturals amb la qualitat del medi
La protecció dels recursos vius, dels oceans i de les condicions
climàtiques.

Aquests objectius genèrics i difusos es concreten amb la voluntat decooperació
internacional, destaquen propostes de noves legislacions i el naixement del
PNUMA (Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient), el qual
coordina les activitats del medi ambient, donant assistència a països amb la
implementació de polítiques ambientals i fomentant el desenvolupament
sostenible.
La preocupació de la societat actual sobre aquestes problemàtiques i la
voluntat perquè aquestes declaracions de bones intencions puguin tenir lloc va
acompanyat de la conscienciació dels ciutadans. Però per què pugui tenir lloc
amb certs fonaments cal una millor comprensió del medi ambient i de les
pressions que pateix, per això és important l’educació ambiental.
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L’educació ambiental
El concepte d’Educació Ambiental es desenvolupa a la Conferència
Intergovernamental de Tblisi de 1977 organitzada per la UNESCO. La seva
funció és de crear consciència, crear comprensió i fomentar comportaments
positius respecte l’ús de recursos. Els seus principis bàsics són
-

Enfocaments per a solucions de problemes
Treball interdisciplinari
Integració educativa àmplia
Educació dinàmica permanent.

Aquests principis es duen a terme tenint en compte el següent esquema:

EDUCACIÓ
AMBIENTAL

COM?

Interdisciplinari

ON?

QUAN?

PER QUI?

Sempre

PER QUÈ?

Per arribar a l'acció

Dirigit a tothom
A l'escola

Fora de l'escola
Generar

Protegir

EL MEDI AMBIENT

L’educació ambiental hauria de proporcionar coneixements tècnics i les
qualitats necessàries per a comprendre i trobar solucions als problemes del
món contemporani. Està dirigit a persones de totes les edats i de tots els nivells
educatius, tant des del marc de l’educació formal, com de la no formal. Per tant,
es busca una orientació pràctica cap als problemes del medi ambient, establint
una nova relació estructural a l’hora d’adquirir nous coneixements. Cal un nou
enfocament interdisciplinari on es promogui l’acció local per a poder ser
responsables a escala mundial.
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Aquest projecte vol modestament aplicar l’educació ambiental a partir d’aquest
concepte interdisciplinari. Oferint activitats diverses enfocades a diferents
públics en funció també de les seves inquietuds, relacionant-les amb un espai
concret: a la Vall de Llémena, on s’hi troben unes problemàtiques ambientals
determinades.
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9.2. Elaboració de recursos pedagògics
El projecte proposa una sèrie de recursos pedagògics, no és una llista tancada,
al contrari. Representen l’inici de l’execució del projecte. Així, si el projecte es
du a terme es pretén d’anar elaborant i ampliant l’oferta de recursos
pedagògics. Tant pels itineraris guiats i les activitats, com per a nous recursos:
per exemple, jornades encarades a problemàtiques específiques (canvi climàtic
o gestió de l’aigua), conferències, cursos sobre les propietats d’espècies
vegetals medicinals, etc.

9.2.1. TRAÇAT D’ITINERARIS
Els itineraris seran marcats per la persona responsable del punt d’informació
sobre un plànol topogràfic 1:25000 en blanc i negre (el plànol amb els quatre
itineraris proposats consta a l’ANNEX I d’aquesta proposta) Tots els itineraris
parteixen de la mateixa rectoria de Cartellà, i s’escollirà un o altre itinerari
segons la durada, dificultat i/o tipus de paisatge que desitgi el visitant. El plànol
amb la ruta o rutes assenyalades s’entregarà sense cap cost a la persona o
grup per tal que es pugui realitzar el recorregut, prèviament explicat per la
persona responsable, sense dificultats. Es recorda que l’horari de la rectoria per
accedir al punt d’informació i aconseguir el plànol de l’itinerari serà de 10 a 13
hores i de 15 a 19 hores el dissabte i de 10 a 14 hores el diumenge.
Els itineraris guiats per experts son enfocats a grups escolars de primària i de
secundària els dies entre setmana, i els mesos de juliol i agost a grups fora
d’àmbit familiar de mínim sis persones i a casals.
A continuació es presenten les característiques i el traçat de cadascun del
itineraris:
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Itinerari 1: La plana agrícola de Cartellà, Montcal i
entorns de Sant Medir
Durada aproximada: 3 hores a peu
Dificultat: baixa
Mitjans possibles: a peu i en bicicleta
Observacions: L’itinerari es pot dividir en dos i desenvolupar una o les dues
rutes per separat, segons convingui.
Descripció de l’itinerari:
Baixem per la carretera asfaltada cap a la dreta, un cop arribats al poble de la
Vileta, després de passar el cartell indicatiu del Torrent del Gàrrep, girem la
primera a la dreta. Cal seguit les indicacions de la ruta verda i blanca, s’ha
d’anar sempre recte pel camí de sorra. Passarem per una part de bosc de
rivera que va vorejant el torrent del Gàrrep. Sortint del bosc ens trobem una
pujada. Amunt de tot e la pujada trobem un rètol que posa Can Toscà i que
assenyala la direcció d’on venim. Ens trobem al punt d’encreuament amb la
carretera GIV-5312; agafem la carretera a mà dreta, cap a Girona i Sant
Gregori.
En aquest punt podem donar l’itinerari per acabat o bé prosseguir. Si s’escull la
primera opció continuarem la carretera fins arribar al punt d’inici, a la rectoria de
Cartellà; si volem continuar el trajecte seguim recta fins arribar a Can Murtra,
una masia ballada amb una balla verda i amb un espai de gesta molt extens. A
Can Murtra girem a l’esquerra i seguim recta, passem un pont de sorra i de
pedres que travessa el Torrent de Rimau, més endavant veiem una pedra amb
una inscripció que posa Mas la Torre, seguim el camí recta. Veurem una porta
metàl·lica, abans d’arribar-hi girem a mà dreta per un camí d’herba sense
arreglar i arribem a Can Coima. Seguim baixant i arribem a Can Palou, veiem
un tros de camí amb traces de quitrà. Un cop a Can Palou seguim al camí pel
mig de la finca, a la dreta.
Arribem a un trencant i veiem un rètol que indica el començament de la ruta
dels molins; deixem estar aquesta ruta i trenquem a la dreta, travessant el
torrent del Rimau (ja veiem un rètol indicatiu d’aquest torrent) i pugem fins la
carretera GIV-5312 , girem a la dreta cap a Sant Medir, si volem veure l’ermita i
els seus entorns. A la dreta de l’ermita veiem un bosc amb pedres basàltiques;
un entorn ideal per a fer-hi un pícnic. Donem mitja volta i baixem per la
carretera fins la rectoria de Cartellà.
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Fig 12. Mapa de la ruta.
Elaboració pròpia a partir del mapa de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
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Itinerari 2: El castell de Cartellà
Durada aproximada: 30 minuts a peu
Dificultat: baixa
Mitjans possibles: a peu i en bicicleta
Descripció de l’itinerari:
Sortim de la rectoria de Cartellà a mà dreta i llavors trenquem a mà esquerra i
baixem per la carretera. Continuem recta vorejant la carretera i trenquem pel
segon camí a mà dreta, després del mas Can Coll.
Seguim per un camí de sorra amb perers a banda i banda fins arribar al Castell
de Cartellà. A la banda esquerra veurem una caseta taller i a la dreta una tanca
de fusta i en el seu interior el pati del Castell, amb creacions artístiques del
propietari. La part posterior del Castell queda a l’esquerra del pati interior i s’hi
pot accedir a través d’una porta de fusta elevadora que sempre roman oberta.
A l’interior del pati hi ha un edifici auxiliar on hi viu una família que té cura de
l’entorn, aquesta no té l’obligació formal d’obrir el pas al públic però alguns
grups han entrat a visitar el recinte amb el permís dels propietaris.

Fig 13. Mapa de l’itinerari 2.
Elaboració pròpia a partir de ICC
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Itinerari 3: El Puig d’Adri i les Gorgues de la Font de la
Torre
Durada aproximada: 3 hores a peu des de Canet d’Adri.
Dificultat: baixa
Mitjans possibles: a peu i en bicicleta. En bicicleta o cotxe desde la rectoria de
Cartellà fins a l’inici de l’itinerari, a Canet d’Adri.
Observacions: En bicicleta hi han aproximadament 20 minuts desde la rectoria
de Cartellà fins al poble de Canet d’Adri.
Descripció de l’itinerari:
Aparcarem la bicicleta o el cotxe al poble de Canet d’Adri, excepte si volem
seguir el recorregut en bicicleta enlloc d’anar a peu. A mà dreta veurem un
trencant i una indicació del Restaurant Can Joan d’Adri; seguirem aquesta
indicació.
Seguim endavant fins que trobem una bifurcació on veurem indicacions del
Restaurant Montse i del Restaurant Can Joan d’Adri; seguim a l’esquerra
direcció Adri.
Adri només és un nucli amb unes quantes cases, quan ens trobem en aquest
punt, justament abans del cartell del pàrquing de la parròquia, trencarem a
l’esquerra i seguirem el recorregut per un camí de grava. A mà esquerra
veurem un dipòsit piroclàstic (escòries) que delimiten el con del volcà i amb
inclinació de les diferents capes cap al nord-est. Aquesta geozona te moltes
semblants amb la geozoa veïna de Clot de l’Omera i Banya del Boc. Continuem
endavant fins que trobem uns camps a la nostra dreta i els voregem.
Quan ja no puguem més travessarem els camps i continuarem recte per un
caminet (l’entrada queda una mica amagada pels arbres) amb arbres a cada
costat. Anem a sortir a la carretera, en aquest punt veurem una indicació de
Can Noguer. Girem a l’esquerra fins enllaçar amb la GIV-5312 i tornem cap a
Canet d’Adri. En arribar a l’entrada del poble ens desviarem per un camí a la
dreta direcció La Font de la Torre (ja està indicat).
Seguim recte per un corriol de sorra fins arribar a les gorgues de Canet. Podem
veure un paisatge rocós de tipus alveolar , fruit de l’erosió i posta al descobert
de material volcànic. Si ha construït un molí d’aigua i un pont i un circuit que
facilita la visita a grups reduïts. Aquestes gorgues són banyades per la riera de
Canet i vestides de roures, alzines, pins i arbustos mediterranis. Actualment no
és permès banyar-se però és un indret que val la pena conèixer.
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Fig 15. Mapa de l’itinerari 3 des de Canet
d’Adri

Elaboració pròpia a partir de ICC
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Itinerari 4: La Banya del Boc i el Clot de l’Omera
Durada aproximada: 2 hores a peu des de Llorà
Dificultat: mitjana
Mitjans possibles: a peu i en bicicleta.
Observacions: De Cartellà a Llorà hi ha 7,8 Km, es recomana d’arribar-hi en
bicicleta (30 minuts) o en cotxe (10 minuts).
Descripció de l’itinerari:
Cal seguir les indicacions cap a Sant Martí de Llémena; per tant, des de la
rectoria girarem a la dreta. Al cap de 2,3 Km trobem un creuament, cal seguir el
camí en direcció Sant Gregori i als 25 m hi ha Can Corder Nou, on en un altre
creuament se segueix recte en direcció Sant Martí de Llémena i es creua la
riera de Canet. Al cap de 4 Km arribarem a Llorà havent passat per Ginestar de
Llémena.
Si es va en cotxe es recomana arribar al pla de Sant Joan (al cap de 2,4 Km o
2 minuts); al mig del pla veurem un trencant a l’esquerra amb unes cases,
aparcarem allà. Així podrem seguir la ruta des del cartell que marca l’inici.
L’explicació preveu l’inici al pla de Sant Joan, en cas d’anar en bicicleta
realitzarem el mateix camí però començant i acabant a Llorà.
Un cop haguem aparcat, creuarem la carretera i, a l’altre costat, veurem un
camí amb un cartell a l’inici que mostra les característiques de la ruta. El més
important és seguir el camí principal, en cas de dubte cal continuar endavant,
seguint a grans trets un cercle.
El volcà queda a la dreta, fins a trobar el primer gran creuament (hi ha cartell
indicatiu) on cal girar a la dreta i anar pujant pel vessant solell. Abans d’arribar
al fort pendent de pujada a la muntanya, es troba l’últim cartell indicatiu, i girme
a la dreta enlloc de seguir endavant.
Aquest vessant de la muntanya és solell, així que és una zona molt més seca i
assolellada, on hi predominen boscos d’alzines i roures. Són boscos joves,
presenten una elevada densitat tant d’arbres com de la capa arbustiva. A la
primavera s’hi ha vist una forta presència de papallones, abelles i saltamartins.
El pendent és bastant important fins que de cop se suavitza i ens trobem amb
una zona espaiosa i plena de conreus; es tracta del fons del cràter, una zona
molt fèrtil. Mesura 1300 per 860 metres i té una fondària de 100 metres, les
parets són dels mateixos boscos trobats fins aleshores, d’alzines i roures.
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En arribar a dalt de tot el camí girem cap a la dreta i comencem a baixar pel
costat de l’obaga.
En aquest moment l’entorn canvia totalment, segueix essent un bosc jove i molt
dens, però hi ha molta més humitat, així que s’hi troben líquens i molses,
falgueres i una major freqüència de pins, encara que també hi ha roures i
alzines. Podem veure com el terra del camí és molt fosc i hi ha roques
volcàniques, molt lleugeres.
Si seguim recte, abans que el camí torni a girar cap a l’esquerra s’hi troba un
camí secundari que porta a les runes del mas d’Hortaló, on hi ha unes vistes
panoràmiques de la vall.
A continuació cal tornar enrere, al camí inicial i continuar baixant, un cop
allunyats del vessant de la muntanya, s’hi troben alzines sureres, la majoria es
troben pelades ja que de la seva escorça se n’extreu els taps de suro de moltes
ampolles.
En continuar baixant, s’observa que el camí va seguint un rierol, a costat i
costat s’hi troba el bosc de ribera. Al cap d’una estona el camí s’asfalta i
s’arriba a Llorà. Cal creuar la carretera principal i passar per un petit pont
adequat per a vianants per sobre de la riera de Canet. En passar l’hostal
agafem un petit camí que baixa cap a l’esquerra. En arribar en unes cases cal
girar a la dreta i anar seguint el camí en paral·lel a la carretera principal.
Seguint recte endavant es troba una bifurcació, els dos camins amb indicacions
al Pla de Sant Joan, l’inici de la ruta. El destí final és el mateix, ambdós
envolten el clot de l’Omera però per costats diferents
El de l’esquerra és el recomanat, ja que és més interessant perquè creua el pla
de Sant Joan. En canvi, el de la dreta és més curt i directe.

Clot de
l’Omera
Fig 16.

Mapa de l’itinerari 4.
Elaboració pròpia a partir de ICC
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9.2.2 Activitats
QUADRE PROTOCOL DE LES ACTIVITATS

Nivell educatiu de les
activitats

Grups fora de l’àmbit
escolar

Període de realització

Tipus d’activitats

Ràtio dels grups

Recursos didàctics

La majoria d’activitats s’han desenvolupat per ser
dirigides a alumnat de primària, secundària i per
casals d’estiu.
Cada activitat mostra el nivell educatiu, el qual és
poc específic. Es considera que el material
complementari i l’estructura són adequats per
una àmplia edat, però que les explicacions i la
dificultat variarà segons el grup.
La majoria d’activitats no estan encarades a
grups externs a les escoles, tot i que si ho
sol·liciten es poden organitzar amb un mínim de
10 persones.
Els itineraris guitas també s’han preparat per a
adults, amb els seus propis quaderns, però cal
cita prèvia.
Es poden visitar per lliure l’hort ecològic i el bosc
de la rectoria, els quals disposen de panells
informatius. No cal cita prèvia, però abans de
visitar l’hort ecològic cal avisar a qui estigui a la
rectoria.
Les activitats s’han desenvolupat per a poder-se
realitzar al llarg de tot l’any. En alguns casos,
com als itineraris guiats o l’hort ecològic, serà
interessant observar els canvis que es
produeixen cada estació.
Es proposen una gran varietat d’activitats de
tipologies diferents. Des d’itineraris per conèixer
l’entorn, a activitats desenvolupades al voltant o
a l’interior de la rectoria, treballs de camp, tallers,
jocs de taula, jocs a l’exterior, etc.
Es considera que per a una bona qualitat de les
activitats, els grups en cap cas podran superar
els 15 membres. En cas d’haver-hi grups
superiors, es dividirà i cada subgrup disposarà
d’un educador.
Es disposen de quaderns pels itineraris guiats,
elaborats per a grups escolars o per grups
externs.
Aquests quaderns es troben als ANNEXOS, junt
amb esquemes de jocs i taules per omplir que
s’utilitzaran en altres activitats.
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Activitat 1. Itineraris guiats
Els itineraris guiats per part d’experts son enfocats a grups escolars de primària
(cicle mitjà i superior) i de secundaria els dies entre setmana, i els mesos de
juliol i agost, a grups fora d’àmbit escolar de mínim sis persones i a casals
d’estiu. Els caps de setmana no es realitzaran itineraris guiats, tot i que
dissabtes fins a les 15 hores el punt d’informació de la rectoria romandrà obert
per a l’entrega del plànol.

Nivell educatiu: Transversal
Durada: En general serà el doble de la durada de l’itinerari, per tenir
temps a desenvolupar l’activitat (veure apartat 8.2.1. Traçat d’itineraris)
Lloc: Pels voltants de Cartellà, a la vall de Llémena.
Continguts: Coneixement profund de les característiques físiques,
geològiques i biològiques de l’espai.
Organització: En conjunt.
Materials: El centre aportarà quaderns (veure ANNEX 2), els quals
seran diferents en funció de l’edat dels participants. Els participants
hauran de dur roba i calçat adequats per caminar, crema protectora,
aigua i menjar segons convingui.

Descripció
Seguiment d’uns dels itineraris proposats en els punts anteriors amb un
educador, el qual mostrarà les característiques principals de la zona en qüestió.
Objectiu



Conèixer des de molts àmbits diferents un espai determinat.
Aprendre a observar el medi per poder aplicar tot allò que s’aprengui en
l’activitat en qualsevol altre espai natural.

Preparació
Es recomana de realitzar l’itinerari abans de portar-hi el grup per conèixer-lo bé
i trobar els espais ideals per a les aturades.
Desenvolupament
Primera part: El punt de trobada és a l’entrada de la rectoria. Informar al grup la
zona que es visitarà, característiques principals i el grau de dificultat.
Assegurar-se que saben quin és el comportament adequat de les persones en
un espai natural. Repartir els quaderns i exposar-ne els trets principals.
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Segona part: Sortida. Al llarg del recorregut hi ha diferents aturades, moment
què s’aprofita per anar realitzant el quadern.
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Activitat 2. Hort ecològic i compostatge
No s’ha desenvolupat una activitat específica per a l’hort ecològic, es pretén
que s’utilitzi transversalment, per tothom; de tots els nivells educatius, amb un
educador o sense.
Així, l’hort disposarà de panells informatius pels qui no vulguin explicacions
més detallades, però en qualsevol cas es pot demanar cita prèvia per veure el
desenvolupament d’un hort i les espècies que hi poden viure.
Aquest hort ecològic pot ésser utilitzat en determinades ocasions per alumnes
de primària i de secundària, que recolliran els comestibles quan aquests siguin
madurs, plantaran llavors quan sigui l’època, o bé arrencaran les males
herbes.

Nivell educatiu: Transversal
Durada: 1,5 hores, possibilitat d’ampliar o reduir segons convingui
Lloc: A l’hort ecològic.
Continguts: Funcionament d’un hort ecològic, propietats d’espècies
vegetals comunes, espècies vegetals i/o espècies medicinals.
Organització: En conjunt.
Materials: Segons convingui, es poden dur cistells per collir vegetals o
eines per a treballar a l’hort, o material per escriure si només es vol
escoltar l’educador

Descripció
Sortir amb l’educador a l’hort ecològic per veure’n el funcionament, per
treballar-hi directament o collir-ne els fruits.
Objectiu



Conèixer el funcionament d’un hort ecològic, veure que no fan falta
productes químics, conèixer les alternatives.
Conèixer el modus vivendi tradicional de la vall de Llémena, caracteritzat
principalment per un sector primari de caràcter extensiu (per això té
aquest paisatge de mosaic).

Preparació
Tenir present l’època de l’any, visitar l’hort abans de l’activitat per
desenvolupar-la segons l’etapa en què es trobi.
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Saber quins interessos té el grup, en què es volen centrar (plantes tradicionals,
medicinals, hort ecològic...)

Desenvolupament
Primera part: Inici al punt de trobada (a l’entrada de la rectoria). Exposar com
es desenvoluparà l’activitat. Deixar clar quin és el comportament que cal seguir
per no malmetre l’hort.
Segona part: Anar a l’hort ecològic i mostrar les diferents parts que té, des del
compostatge, al regadiu, la rotació o a la manera d’evitar plagues.
Mostrar les espècies vegetals que s’hi troben, marcar la seva estacionalitat i les
diferents propietats.
Tercera part: Aquesta part es desenvolupa segons l’interès del grup. Es pot
aprofundir en l’explicació, o es pot treballar directament a l’hort. Cal tenir
present l’estació de l’any, però es podran collir fruits madurs, plantar llavors,
arrencar males herbes, omplir el compostatge, etc.

Suggeriments addicionals
L’ús de l’hort ecològic no ha de seguir un esquema molt estructurat. Per aquest
motiu es poden dur a terme petites sortides espontànies.
Per exemple, si un grup utilitza el menjador, després de dinar pot recollir la
matèria orgànica per dur-la a compostatge. S’explica el funcionament del
compostatge i en un altre moment ja s’hi realitzarà una altra activitat.
En el cas d’un casal o d’un grup que es prevegi una estança prolongada, es pot
utilitzar l’hort ecològic com a activitat constant diària. Cada dia treballar-hi una
mica i veure en directe com evoluciona.
Font: Elaboració pròpia
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Activitat 3. Recollida selectiva
Activitat ràpida, dinàmica, per ser utilitzada a l’inici, entremig o al final d’altres
activitats que es desenvoluparan al llarg de tot el dia.
És bo fer servir aquesta activitat abans de començar una activitat important per
dos motius; serveix per a una primera coneixença de l’espai i el deixa net i en
condicions per a realitzar-hi l’activitat que hi haurà a posteriori.
És una activitat amena i senzilla, així que és útil per esbargir-se entremig
d’activitats, si es tenen bosses de plàstic i s’observa certa brutícia pot tenir lloc
espontàniament ja que no cal una gran preparació.
Si es tracta d’un grup poc higiènic, és essencial desenvolupar-la abans de
marxar de l’espai on es troben, tant per la seva conscienciació com per deixar
el lloc en condicions.
Per exemple, si es troba un grup en un itinerari guiat i s’aturen per esmorzar en
una clariana, sobretot si mostren símptomes de cansament i mandra per a
continuar caminant, l’activitat és tant ràpida que l’energia i les ganes hauran
entrat de nou als infants per continuar endavant. A més a més, és una manera
d’assegurar-se que es deixa la clariana en una qualitat igual o millor de la que
s’ha trobat.

Nivell educatiu: Primària. Es pot desenvolupar l’activitat a alumnes
de secundària, però només si es percep una clara desconeixença de la
recollida selectiva.
Durada: 15 minuts
Lloc: a l’espai exterior de la rectoria o al camp, en zones amb certa
afluència de persones.
Continguts: Escombraries, classificació de les escombraries.
Organització: Primera part en petits grups i la segona en conjunt.
Materials: Bosses de plàstic

Descripció
Consisteix en recollir totes les escombraries possibles en un espai determinat i
durant un temps determinat.
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Objectiu



Ser conscients de la quantitat i el tipus d’escombraries que es troben a la
zona.
Reflexionar sobre la importància de la neteja del medi natural.

Preparació
Es recomana visitar l’espai abans de realitzar l’activitat, i assegurar-se que hi
ha certa activitat humana i que s’hi generen escombraries.
Desenvolupament
Primera part: Distribuir la gent en grups de 4 a 6 persones, cada grup
s’encarregarà de recollir un tipus de residu (paper i cartró, envasos, etc.).
Tenen dos minuts per a recollir tantes escombraries com puguin, és important
que el temps sigui curt per motivar la mobilitat del grup.
S’apilaran les escombraries al terra, separades per grups.
Segona part: Conclusions. Observar si les piles d’escombraries contenen els
objectes que els pertoca, si no és així comentar on haurien d’anar i perquè.
Destacar quines piles són més abundants i buscar-ne els motius. Finalment,
caldria un moment de reflexió, comparar l’espai abans i després de la recollida,
sobretot si hi ha grans diferències destacar que no és gaire difícil mantenir els
espais naturals mínimament nets. També cal comentar la situació en cas de no
trobar gaires escombraries (bon equipament municipal, espai aïllat, etc.)
Retornar les escombraries a les respectives bosses i guardar-les fins a trobar
contenidors, en cas contrari portar-les fins a la rectoria ja que a fora se’n
troben.
Suggeriments addicionals:
No es tracta d’una activitat competitiva, cal promoure que l’èxit s’aconsegueix
amb una bona coordinació i ajuda entre els grups.
Font: LECUMBERRI, G. ARBUNIÉS, J. Guía para la elaboración de programas
de Educación Ambiental.
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Activitat 4: Connectivitat ecològica

Nom de l’activitat: El Joc de l’Oca
Nivell educatiu: Primària
Durada: 1.5 hores
Lloc: a les adequades per a la realització de tallers
Continguts: Connectivitat ecològica, la difícil mobilitat dels éssers vius en
l’actualitat
Organització: La primera i quarta part en conjunt, la segona i tercera en grups
de 4 o 5 persones
Materials: Cartolines i material de dibuix. Daus i fitxes de colors

Descripció
Construcció i desenvolupament del Joc de l’Oca en relació a la connectivitat
ecològica.
Objectiu



Ser conscients de l’aïllament que provoquen les activitats humanes
sobre els espais naturals.
Reflexionar sobre la importància de mantenir vies de comunicació entre
els espais naturals, de mantenir certa connexió.

Preparació
Preparar les fotocòpies i les cartolines que seran el tauler de joc amb les 63
caselles corresponents. Disposar d’un tauler de joc com a exemple.
Desenvolupament
Part 1: Introduir el terme de connectivitat ecològica, referit als entrebancs que
es troben els animals a l’hora de moure’s, de la importància que té la
connectivitat. Donar exemples tant de barreres com de connectors.
Part 2: Formar els grups de treball, cada grup construirà un joc de l’oca
particular, basant-se en el fet que l’oca s’ha escapat d’una granja (sortida), i vol
arribar a lloc segur (el jardí de l’Oca). Es trobarà molts entrebancs i ajudes per
arribar-hi.
Es repartiran dues fotocòpies a cada alumne (veure ANNEXOS), on s’hi
trobaran un tauler d’exemple (on quedin marcades les caselles especials) i una
taula explicativa de les instruccions. En aquesta taula s’exposaran els
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moviments de les caselles especials i hi haurà espais en buit perquè cada grup
expliqui què li pot haver passat a l’oca per retrocedir o avançar, també es
deixarà espai per inventar-se noves caselles. Tot ha d’estar relacionat amb la
connectivitat.
Cada grup disposarà d’una cartolina DINA-3 amb l’estructura del tauler, hauran
de pintar les caselles segons han descrit a la taula anterior.
Part 3: Un cop han construït el joc, és el moment de jugar. El joc de l’Oca és un
joc de taula per a dos o més jugadors. L’objectiu del qual és ser el primer en
arribar al “Jardí de l’Oca”, però per fer-ho cal avançar en espiral per 63 caselles
amb dibuixos. Hi ha caselles especials (prèviament definides pels alumnes) que
poden fer retrocedir, avançar o aturar-se.
Part 4: Conclusions i posada en comú, mostrar la dificultat que hi ha en avançar
quan hi ha barreres.

Suggeriments addicionals
Segons l’edat i l’espontaneïtat del grup es pot donar més llibertat per a afegir
normes o per canviar les caselles. En aquest cas s’haurà d’anar molt en
compte perquè no creïn un joc massa complex o que dificulti considerablement
l’avanç del joc.
Es recomana que abans de fer aquesta activitat s’hagi sortit a fer algun itinerari
guiat, en particular el del volcà de la Banya del Boc, ja que des de dalt s’hi
troben les vistes de la vall, situació ideal per veure l’efecte barrera que
produeixen les infraestructures antròpiques, sobretot les carreteres. També per
veure com poden ser els passos de fauna. D’aquesta manera, en el moment de
fer el joc de l’oca ja han estat introduïts en el terme de connectivitat i l’activitat
es desenvolupa amb més fluïdesa.

Font: Elaboració pròpia a partir del joc tradicional de L’oca
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Activitat 5: Biodiversitat

Nom de l’activitat: Descripció quantitativa de comunitats vegetals
Nivell educatiu: ESO i batxillerat.
Durada: 4 hores
Lloc: Aula taller, pels voltants de la rectoria, un espai natural, i un que hagi patit
alguna pertorbació en els últims anys (abandonament d’un camp, incendi
forestal, etc.).
Continguts: Nom i característiques de les espècies vegetals de la zona.
Biodiversitat. Evolució dels boscos.
Organització: Tots en conjunt excepte a la segona part, repartits en 3 grups.
Materials: Cada grup disposa d’una cinta mètrica, brúixola i regle de 50 cm,
bosses de plàstic i etiquetes. Per cada alumne hi ha paper i bolígraf, fulls
d’inventari, paper mil·limetrat o quadriculat i un quadern d’imatges de les
principals espècies (ANNEXOS)

Descripció
Inventari del nombre d’individus d’espècies vegetals que es troben en dos
espais naturals, un degradat i un no.
Objectiu



Entendre què és exactament la biodiversitat. Distingir la diferència entre
riquesa (nombre d’espècies) i abundància (nombre d’individus).
Veure com evoluciona un bosc, i les seves respostes davant d’impactes
ambientals en relació a la biodiversitat.

Preparació
Conèixer els voltants de la rectoria, trobar els espais on es realitzarà l’estudi.
Realitzar l’activitat prèviament sense el grup, per veure si els espais són
representatius.
Desenvolupament
Primera part: A l’aula polivalent, preguntar què és la biodiversitat, fer una pluja
d’idees i treure la definició en conjunt. Remarcar que es basa en la combinació
de riquesa i abundància.
Fer una breu explicació de l’evolució d’un bosc, des del naixement a la
maduresa. Mostrar el gràfic i veure com els impactes poden afectar
positivament o negativament als boscos.
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En cas de no haver-ho fet en altres activitats prèviament, cal un reconeixement
a fons de les principals espècies de la comunitat.
Explicar el funcionament de l’activitat, dividir en petits grups i repartir el material
que s’utilitzarà al camp.
Segona part: Treball de camp.
L’estudi de cada parcel·la es farà a partir de la presa de mostres obtingudes en
transsectes.
Es faran 3 transsectes a cada comunitat i cada grup realitzarà un transsecte
per comunitat. Els transsectes són de 20 m, separats en subtranssectes de 5 m
cada un.
Se situa la cinta mètrica al llarg del subtranssecte, es fa una “punxada” al punt
0 metres, és a dir, se situa el regle als 0 metres i es compten tots els individus
que s’intercepten (si un individu s’intercepta més d’una cop només es compta
una vegada). Se seguirà el mateix procediment cada 20 cm, així, es faran 25
punxades a cada subtranssecte. Cal anotar les dades al full d’inventari (veure
ANNEXOS).
Al llarg de l’activitat es poden trobar espècies no catalogades a priori, en aquest
cas s’adjudicarà un nombre a l’espècie i es recollirà una mostra que es posarà
en una bossa etiquetada amb el mateix nombre. Per evitar confusions, a partir
d’aquest moment tots els grups anomenaran l’espècie a partir d’aquest nombre.
Tercera part: A l’aula, sobre un full quadriculat o mil·limetrat representar un
gràfic que mostri el nombre d’individus que té cada espècie, observar les
diferències entre els dos estudis i comentar.
Suggeriments addicionals
Es recomana que abans de fer aquesta activitat s’hagi sortit amb el grup a
conèixer l’entorn en algun dels itineraris guiats, on hagin entrat en un primer
contacte amb les espècies vegetals de la zona perquè així les puguin identificar
fàcilment durant l’estudi de biodiversitat.
Font: GUASCH. E, SABATER. S. Pràctiques de l’assignatura troncal Ecologia,
de 1r cicle de ciències ambientals.
Materials complementaris: Llibres de botànica
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Activitat 6: Els conflictes territorials

Nom de l’activitat: Joc de rol sobre un tema conflictiu
Nivell educatiu: 2n cicle d’ESO i batxillerat.
Durada: 3 hores
Lloc: Sala polivalent
Continguts: Història i evolució del conflicte en qüestió, situació en què es troba
en el moment del joc i posicions dels agents implicats. Complexitat de les
problemàtiques ambientals, comprendre el perquè de les diferents posicions de
cada personatge.
Organització: Tots en conjunt excepte a la segona part, en petits grups.
Materials: Material per escriure; paper i bolígrafs.

Descripció
Representar els papers dels diferents agents implicats en un conflicte territorial.
Objectiu



Conèixer amb profunditat un conflicte territorial determinat, ser
conscients de la seva complexitat.
Percebre els diferents punts de vista i els arguments dels agents
implicats.

Preparació
Conèixer el conflicte territorial a treballar, els agents implicats i els seus
posicionaments. Saber quantes persones participaran a l’activitat i preparar
segons el nombre els diferents papers que interpretaran els estudiants.
Desenvolupament
Primera part: Informar el grup sobre el conflicte territorial del qual dedicaran
l’activitat. Fer una pluja d’idees sobre el que en saben i sobre què en pensen.
Explicar el funcionament del joc de rol i establir amb el grup les normes que hi
haurà durant la interpretació (com ara quant de temps disposarà cada individu
per exposar el seu posicionament).
Segona part: Distribuir a l’atzar el paper que assumirà cada persona (com a
mínim una persona hauria de ser el mediador del debat). Deixar un temps per a
dubtes, per conèixer cada personatge i perquè es troba implicat en la
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problemàtica ambiental. Formar petits grups en funció del posicionament i de la
relació entre els personatges.
Els grups s’hauran de posar d’acord en quins seran els seus arguments per a
defensar els seus propis interessos.
Tercera part: Posada en escena. El o els mediadors exposen el conflicte i
presenten els diferents personatges i el motiu pel qual hi estan implicats. Un
representant de cada grup exposarà el punt de vista del grup dins del temps
determinat a la primera part de l’activitat.
L’objectiu és arribar a un acord comú respecte la gestió o el fet que es dugui a
terme el que ha generat el conflicte. Un cop presentat el grup, cada individu és
lliure de canviar de posicionament quan vulgui, independentment del que pensi
el grup en sí.
És important deixar llibertat en l’expressió i en la interpretació de cada
personatge, dins del que sigui possible, hauria de ser el mateix grup qui
gestionés els torns de paraula i l’evolució de la posada en escena.
Quarta part: Un cop acabada la tercera part (segons els terminis establerts
anteriorment), cal sortir dels personatges i tornar a la realitat.
És el moment de treure conclusions i que cadascú doni la seva opinió personal.
Observar l’evolució en la forma de percebre el conflicte abans i després de la
interpretació.
Suggeriments addicionals
Aquesta activitat es pot dur a terme en un matí, de vegades l’espontaneïtat treu
bons resultats, però també es podria tractar un conflicte territorial que s’hagués
treballat anteriorment a classe. També pot ser interessant repartir els papers
uns dies abans i que els jugadors tinguin temps d’informar-se de qui són, de
quin és el seu posicionament en la realitat i els seus arguments i interessos.
Per comprendre encara més la complexitat de l’activitat, si es té més temps es
pot tornar a fer la posada en escena però repartint personatges contraris als
que havia interpretat cadascú.
Font
TAYLOR, J. Guía de simulación y de juegos para la educación ambiental.
Programa Internacional de Educación Ambiental UNESCO-PNUMA.
VILA SUBIRÓS, J. Apunts de l’optativa Problemàtica Ambiental dels Països
Catalans de Ciències Ambientals.
Materials complementaris
Per entrar en el paper a interpretar i perdre la vergonya, de vegades és bo
disfressar-se lleugerament.
Per situar-se millor i tenir més informació sobre el conflicte, és recomanable un
treball previ o disposar d’internet i de llibres relacionats.
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10. Divulgació propagandística

És important que la divulgació del centre es produeixi en dos blocs diferenciats.
Per un costat, cal donar a conèixer el centre al màxim de gent possible, es
tracta de gent no vinculada a la rectoria, per tant, la difusió serà externa.
D’altra banda, la informació s’ha de mantenir actualitzada per aquells qui ja han
participat en alguna activitat o ja coneixen el centre degut a que són els més
probables a tenir un interès a tornar. Es tracta de divulgació interna.
Els mitjans utilitzats per a la divulgació seran en format imprès i digital. És a dir,
es proposa que la informació es propagui a partir de tríptics i d’una pàgina web.

10.1. Divulgació externa
El centre d’educació ambiental disposarà de fulletons permanents que donin a
conèixer el centre i les seves funcions. També hi haurà un catàleg d’activitats
pels qui vulguin programar una sortida a la vall de Llémena.
Sobretot al principi, es prendrà especial importància a aquest tipus de difusió,
enviant informació al màxim nombre d’entitats possible, tant per donar-se a
conèixer com per arribar a col·laboracions amb aquestes entitats.

10.2. Divulgació interna
Tota persona que hagi participat en alguna activitat, membres del CST, de
l’Ateneu i de tots aquells que ho sol·licitin rebran periòdicament informació
sobre les activitats i el desenvolupament del Centre d’Educació Ambiental.
El fulletó informatiu s’enviarà cada tres mesos (un per estació de l’any) en
format digital via e-mail i/o per correu tradicional.
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10.3. Internet
Internet és una xarxa pública i global d’ordinadors interconnectats, per tant,
qualsevol persona en un ordinador connectat a la xarxa pot accedir a tota la
informació que hi sigui accessible.
Aquest fet ha permès que sigui un dels mitjans de comunicació més importants
del segle XXI i per tant, sigui molt utilitzat en la societat actual. El fet de
disposar d’una pàgina web pot suposar una gran diferència en el grau de
divulgació, ja que no hi ha límit pel nombre de persones que poden accedir a la
web ni depèn de la seva ubicació geogràfica.
Per a una bona divulgació via Internet, la pàgina web hauria d’estar enllaçada
amb d’altres relacionades, ja que aquestes tindran visitants específics, que
s’interessin pels mateixos temes.
A més a més, el cost és fix. El cost se centra en la compra del portal i en el
disseny i actualització de la pàgina així que no depèn del nombre de persones
que hi accedeixin.
L’actualització és ràpida i senzilla, però és molt important que es dugui a terme
periòdicament. Una web poc actualitzada crea una imatge de deixadesa i pot
crear l’efecte contrari al volgut. Per exemple, si les activitats que s’hi proposen
estan desfasades i no s’exhibeixen les properes, pot semblar que el projecte
s’ha abandonat i allunyar possibles visitants.
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11. Obtenció de finançament

Aquest apartat no pretén desenvolupar el finançament del projecte posat en
pràctica,
La proposta d’aquest projecte és molt àmplia i diversa, per aquest motiu hi ha la
possibilitat de demanar sol·licituds de caires molt diferents.
La rectoria és propietat del Bisbat de Girona, per tant, no es poden demanar
ajudes destinades als ajuntaments. Tot i això, el Bisbat ha cedit l’espai a
l’Ateneu de Cartellà, entitat sense ànim de lucre, i és un espai d’interès
patrimonial. Des d’aquests dos punts es pot accedir a algunes subvencions
com també pel desenvolupament de diferents projectes.

11.1. Adequació de l’espai
Les propostes del projecte relacionades amb l’adequació de la rectoria poden
estar subvencionades pel fet de ser un espai d’interès patrimonial.
Des de la Diputació de Girona es pot sol·licitar el següent ajut:
Àrea de Cultura i d'Acció Social - Servei de Monuments. Subvencions als
ens locals per a la restauració i conservació d’immobles d’interès
patrimonial.
Informació addicional: http://www.ddgi.cat/campanyes2008/faces/inici.jsp

11.1. Desenvolupament de les activitats
Hi ha diferents subvencions a les que es pot optar, però les més indicades són
les dues exposades a continuació, ambdues proposades des de la Diputació de
Girona, per l’Àrea de Medi Ambient.
•

Campanya “Del Mar als Cims”

L’objectiu d’aquesta campanya és la divulgació i coneixement dels principals
espais naturals i biogeogràfics del territori gironí per part de la població escolar
de les comarques gironines. Es du a terme mitjançant activitats educatives i de
formació efectuades per diferents centres i equipaments d’educació ambiental
que participen en la campanya.
Informació addicional: http://www.ddgi.cat/webddgi/noticia.do?opcio=0&codi=1138
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Campanya “Tallers Ambientals”

Aquesta campanya va encarada al mateix tipus de públic escolar gironí, però
per oferir-hi tallers i propostes educatives encaminades a facilitar la formació i
la conscienciació en els àmbits de l’ecologia urbana, les bones pràctiques
ambientals i la sostenibilitat.
Informació addicional: http://www.ddgi.cat/webddgi/noticia.do?opcio=0&codi=1137
•

Altres subvencions

o També des de la Diputació de Girona es pot optar a la següent ajuda:
Àrea de Cultura i d'Acció Social - Subvencions de sensibilització i solidaritat
l’àmbit de les comarques gironines.
Informació addicional: http://www.ddgi.cat/campanyes2008/faces/inici.jsp

a

o D’altra banda, l’ateneu de la Vall del Llémena és una entitat sense ànim de
lucre, i per tant podrà desenvolupar activitats presents en aquest projecte amb
les següents ajudes procedents de la Generalitat de Catalunya:
Conselleria de Medi Ambient i Habitatge - Subvencions a associacions,
fundacions i cooperatives sense ànim de lucre per al finançament
d’actuacions d’educació i sensibilització ambiental relatives a causes i
efectes del canvi climàtic i a la gestió sostenible de l’aigua.
El projecte no destina directament cap activitat al canvi climàtic ni a la gestió de
l’aigua ja que les autores han considerat que són dos temàtiques molt
desenvolupades en l’àmbit de l’educació ambiental. Tot i això, les activitats
reflecteixen la situació en què es troba la vall, tant des d’un punt de vista més
ecològic (biodiversitat) com més antròpic (conflictes territorials), els quals s’han
produït a causa de molts efectes, entre ells el canvi climàtic i el tractament que
s’ha fet de l’aigua. A més a més, aquesta mateixa situació de la vall també
incideix en l’evolució del canvi climàtic i en la gestió de l’aigua. Es considera
que es pot optar per aquesta sol·licitud si s’expressa amb claredat aquesta
relació.
Informació addicional:
http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/ajuts/inici.jsp
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o També existeix l’opció de rebre subvencions des de l’àmbit estatal, a partir dels
mateixos requisits; que es demani des d’una entitat sense ànim de lucre
(Ateneu de la Vall de Llémena) i que es relacioni amb diferents problemàtiques
ambientals, entre elles el canvi climàtic.
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí – Campanyes de
sensibilització
ciutadana per a la prevenció de la contaminació i el canvi
climàtic.
Informació addicional:
http://www.mma.es/portal/secciones/ayudas_subvenciones/ongs_ayudas/index.htm
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12. Pressupost

12.1. Adequació dels espais de la rectoria

Adequació de l’espai interior
Punt d’informació
Element

unitats

preu unitari (€)

preu total (€)

Taula de recepció

1

150

150

Cadires

3

25

75

Senyalització

1

35

35

Biblioteca
Element

unitats

preu unitari (€)

preu total (€)

Taula rodona (120 cm)

3

140

420

Cadires

15

25

375

Estanteries (1 m)

3

20

60

Sala d’activitats
Element

unitats

preu unitari (€)

preu total (€)

Taula llarga (270 cm)

1

90

90

Cadires

15

25

375
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Adequació de l’espai exterior
Pàrquing
Element

unitats

preu unitari (€)

preu total (€)

Aparcabicicletes
(5 places)

6

300

1800

Bosc de la rectoria
Element

unitats

preu unitari (€)

preu total (€)

Taules de fusta
(70x220 cm)

4

60

240

(25x220 cm)

8

40

320

Contenedors reciclatge

3

40

120

1

60

60

Bancs de fusta

Panell temàtic
(110x80 cm)

Hort ecològic
Element

unitats

preu unitari (€)

preu total (€)

Panells temàtics
(14x6 cm)

40

15

600

TOTAL (adequació espai interior + espai exterior)
Cost total d’inversió inicial ........................................................... 4720 €
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12.2. Costos de manteniment

Salaris
Empleat/da

preu /hora (€)

temps (h)

preu total setmanal (€)

Recepcionista
(caps de setmana)
Empleat/da

12

11

preu /hora (€)

88

temps (h)

preu total diari (€)

Educador/a
(5 dies setmana)

Empleat/da

12

5

preu /hora (€)

60

temps (h)

preu total mensual (€)

Jardiner/a
(1 vegada al mes)

15

4

60

Material
Element

unitats/dia

preu unitari (€)

preu total
diari (€)

Fotocòpia topogràfic
(caps de setmana)

6

2

12

Material per a les activitats
(5 dies setmana)

35
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TOTAL (salaris + material)
Cost total anual

48 setmanes*88 € recepcionista + 48 setmanes * 300 €
educador/a + 12 mesos * 60 € jardiner + 96 dies * 12 €
topogràfic + 240 dies * 35
........................................................................... 28900 €
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13. Bibliografia i altres fonts

13.1. Diagnosi del territori
Entrevistes
• Sònia Gonzàlez – administrativa de l’ajuntament
• Oriol Costa – Dinamis

Documents
• PUJADAS I PIGEM, ALBERT. Els Espais Naturals de les Comarques
Gironines - La Vall de Llémena.
• PUJADAS I PIGEM, ALBERT. El Vulcanisme de la Vall del Llémena.
• MONLLOR, NEUS. L’Aula Agrocultural de la Vall del Llémena

Internet
• Ajuntament de Sant Gregori
http://www.santgregori.cat
• Wikipèdia (sobre la vall i el riu Llémena):
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vall_de_la_Ll%C3%A9mena
http://ca.wikipedia.org/wiki/Riera_de_Ll%C3%A9mena
• Webs de la Vall de Llémena :
http://www.llemena.com
http://www.valldellemena.cat
• Pla d’Acció Local de St Gregori:
http://www.deplanlegislacion.com/~llemena/Stgregori/plaaccioSG.pdf
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• Proposta de Parc Rural a la Vall de Llémena:
http://www.recercat.net/handle/2072/3605

13.2. Elaboració de recursos pedagògics
Entrevistes
• Nacho – representant del Centre Cultural Europeu de la Natura de
Viladrau
• Oriol Costa – representant de DINAMIS
•

Nacho. Centre Cultural Europeu de la Natura de Viladrau (Parc Natural
del Montseny).
o Gran diversitat de guies i mapes per rutes al Montseny
o Exposicions permanents el cicle de la vida (arbre), el cicle de
l’aigua (gota).
o Xerrades
o Activitats diverses
 Excursions en grup
 Organització de rutes i fires dels pobles propers
 Activitats per a infants (casal d’estiu, colònies…)

•

Anna. Punt d’informació d’Amer
o Informació sobre la comarca de l’aigua
o Informació sobre la via verda Olot-Girona
o Exposicions, xerrades, lloguer de bicicletes…

Documents
• Guía para la elaboración de programas de Educación Ambiental.
LECUMBERRI, ARBUNIÉS.
Aquest llibre ha sigut de gran ajuda tant per elaborar les activitats com
per estructurar el projecte i obtenir informació sobre una bona divulgació.
Per una situació en l’educació ambiental i el seu desenvolupament històric s’ha
realitzat el punt 9.1. (introducció de recursos pedagògics) a partir de diferents
escrites, llibres i apunts d’assignatures de la llicenciatura de CIÈNCIES
AMBIENTALS.
• PNUMA. Guía de simulación y de juegos para la educación ambiental.
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Apunts de INTRODUCCIÓ A LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL
Apunts de PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ALS PAÏSOS CATALANS

Per l’elaboració dels itineraris, hem utilitzat les següents fonts:
• CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS. Passejades a peu.
• AJUNTAMENT DE SANT GREGORI. Guia d’Itineraris-Descobreix Sant
Gregori (I).
Les activitats s’han desenvolupat a partir de
bibliogràfiques, tant de llibres com d’apunts diferents.

diferents

referències

•

El joc de rol sorgeix de dues referències:
PNUMA. Guía de simulación y de juegos para la educación ambiental.
Apunts de PROBLEMÀTICA AMBIENTAL ALS PAÏSOS CATALANS

•

L’activitat sobre la biodiversitat es basa en apunts d’ECOLOGIA
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14. ANNEXOS

ANNEX I: Mapa topogràfic amb els itineraris

ANNEX II: Disseny i muntatge de l’hort ecològic

ANNEX III: Quaderns per als itineraries guiats

ANNEX IV: Fitxa per a l’activitat de connectivitat
ecològica

ANNEX V: Fitxa per a l’activitat de biodiversitat
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