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La comarca de la Selva manté una especial vinculació amb l’aigua que l’ha fet donar a conèixer 
com La Selva, la comarca de l’aigua. Aquest fet es deu, per una banda, a la gran diversitat de 
paisatges de l’aigua que posseeix, amb espais fluvials emblemàtics, estanys i boscos humits de la 
plana o ambients litorals i marins. D’altra banda, també es deu al ric patrimoni cultural associat 
a les fonts minerals, termals i picants, als jaciments arqueològics, al patrimoni preindustrial i 
industrial fluvial, a les infraestructures hidràuliques històriques, etc. Finalment, existeix també 
una gran vinculació amb l’aigua pel lideratge que té la comarca en activitats econòmiques rela-
cionades amb aquest element, com l’embotellament d’aigua mineral, el termalisme històric, de 
salut i recreatiu o el turisme costaner.

Aquesta diversitat d’aspectes, als quals caldria afegir encara una llarga llista d’usos humans de 
l’aigua (consum urbà, agrícola i industrial, activitats nàutiques i recreatives, producció hidro-
elèctrica, etc.) han convertit la comarca de la Selva en un marc immillorable per a iniciar una 
experiència de gestió integrada i participativa de l’aigua, que s’ha materialitzat amb el projecte 
“SELWA, un compromís amb l’aigua”. 

La memòria que teniu al davant correspon a les activitats dutes a terme pel projecte SELWA 
durant el trienni 2007 – 2009, en el qual s’han aconseguit importants avenços com la identificació 
col·lectiva del binomi aigua - Selva per part del territori, la sensibilització ciutadana i la promo-
ció del bon ús de l’aigua a les llars, la participació dels sectors econòmics en el reconeixement 
i adopció de bones pràctiques, la implicació dels ajuntaments i del propi Consell Comarcal, la 
gestió comarcal d’EDARs, etc. 

Després de tres anys treballant per l’aigua a la Selva encara hi ha molts aspectes a tractar i a 
millorar per tal de posicionar la comarca com un territori no només d’aigua sinó també com-
promès amb una millor gestió de l’aigua. El 2010 iniciarem el segon trienni del SELWA, on es 
continuaran i milloraran alguns dels programes encetats amb èxit els primers anys, però també 
s’iniciaran nous programes. 

Així doncs, espero que aquesta memòria serveixi per deixar testimoni de tota la feina feta i, al-
hora, per engrescar-vos a participar en aquesta nova etapa que ara encetem. 

Presentació

Jordi Gironès i Pasolas
President del Consell 
Comarcal de la Selva

Foto: Pau (3r premi patrimoni natural del I Concurs Fotogràfic SELWA)
Autor: Joan Laguna
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Antecedents

En els darrers set anys el Consell Comarcal de 
la Selva ha liderat un procés d’Agenda 21 Co-
marcal amb l’objectiu de promoure el desen-
volupament sostenible del territori. D’aquest 
procés, se’n van derivar uns aspectes clau per 
a la comarca, entre els quals l’aigua n’era un 
dels elements més rellevants, tant per la seva 
diversitat de paisatges, com per tot el teixit so-
cioeconòmic vinculat a aquest element (embo-
tellament, termalisme, turisme, etc.) i les possi-
bilitats de desenvolupament econòmic i social 
del territori que oferia. 

És per aquest motiu que l’any 2006 es va re-
dactar un Pla comarcal de sostenibilitat de 
l’aigua, que va servir per definir la política de 

l’aigua a la Selva i per marcar les principals 
problemàtiques i línies de treball en relació a 
l’aigua a la comarca de la Selva. 

Al mateix temps que a la Selva l’aigua es va 
mostrar com una de les potencialitats del ter-
ritori, a Europa aquest vector va començar a 
generar un fort debat social, ja que el model 
de gestió d’aquest recurs s’havia basat fona-
mentalment en la satisfacció de la demanda 
i havia oblidat les limitacions de renovació i 
els impactes ambientals, comprometent així 
les possibilitats de desenvolupament futur dels 
territoris. La visió actual, que ja es coneix com 
la nova cultura de l’aigua, és un replantejament 
lligat al concepte de sostenibilitat on l’aigua 

Desenvolupament 
vs sostenibilitat:
alguns projectes clau

2003 2005 2006 2007 2008 20092004

LA SELVA
TERRITORI MUSEU
DE L’AIGUA

Desenvolupament vs sostenibilitat: alguns projectes claus

Agenda 21 comarcal

Recollida selectiva i gestió de residus

Turisme ecològic i cultural

Responsabilitat empresarial

Gestió sostenible de l’aigua

Energies renovables: producció + usos

Foto: Embassament de Susqueda.
Autor: Joan Carles Codolà
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no s’entén només com un recurs productiu, 
sinó com un actiu ecològic, econòmic i social 
de primer ordre. És per aquest motiu que es 
va mostrar la necessitat de gestionar l’aigua 
des d’una perspectiva àmplia i integral a tra-
vés de la implicació i la participació dels di-
ferents agents i actors que intervenien en l’ús 
o la gestió dels recursos hídrics del territori. 
La Unió Europea ha afrontat aquest repte a 
través d’una Directiva Marc de l’Aigua forta-
ment compromesa amb els aspectes ambien-
tals i amb la participació.

Per tal de portar a terme les accions que mar-
cava el Pla comarcal de sostenibilitat de l’ai-
gua i d’integrar importants plantejaments de 
la Directiva Marc de l’Aigua a la Selva, l’any 
2006 naixia el projecte “SELWA, un compro-
mís amb l’aigua”, com un projecte motor per 
impulsar la gestió sostenible de l’aigua des 
del propi territori. El SELWA s’iniciava grà-
cies a la participació activa d’un grup de col-
laboradors del món empresarial, agrícola, de 
l’administració i del món de la recerca, clara-
ment compromesos amb la correcta gestió de 
l’aigua.

Després de tres anys de projecte, s’han assolit 
els objectius inicials plantejats i s’han aconse-
guit importants avenços com la identificació 
col·lectiva del binomi Aigua-Selva  per part 
del territori, la sensibilització ciutadana i la 
promoció del bon ús de l’aigua a les llars, la 
participació dels sectors econòmics comarcals 
en el reconeixement i adopció de bones pràc-
tiques, la implicació dels ajuntaments i del 
propi Consell Comarcal, la gestió comarcal 
d’EDARs, etc. Tanmateix, encara hi ha molts 
aspectes a tractar i a millorar per tal de posi-
cionar la comarca de la selva com un territori 
no només d’”aigua” sinó també “compromès 
amb una millor gestió de l’aigua”, en els quals 
caldrà treballar durant els propers anys. 

Foto: La Selva, manantial 
d'aigua termal (2n premi 
patrimoni cultural del  
I Concurs Fotogràfic SELWA)
Autor: Àlex Sagnier

Foto: La Selva, una comarca per bveure (1r premi patrimoni 
cultural del I Concurs Fotogràfic SELWA). 
Autor: Gerard Asturiol
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Un dels reptes clau del projecte SELWA ha es-
tat el d’adoptar un model de gestió de l’aigua 
a la comarca compromès amb el manteniment 
de la qualitat i de la quantitat d’aquest recurs, i 
dels valors naturals, econòmics i culturals que 
s’hi poden desenvolupar de manera sostenible. 
El projecte treballa per una gestió de l’aigua 

El projecte “SELWA,  
un compromís amb l’aigua”

des d’una perspectiva territorial àmplia i amb 
un enfoc integral, prenent en consideració tot 
el seu cicle i amb la implicació dels diferents 
agents i actors que, d’una manera o altra, in-
tervenen en l’ús o la gestió dels recursos hí-
drics del territori.

Foto: Font prop de 
l'Embassament de 
Susqueda
Autor: SELWA

Foto: I les gotes cauen pausadament (1r premi patrimoni cultural del II Concurs Fotogràfic SELWA)
Autor: Josep Solà
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Objectius
El SELWA s’ha configurat com una aposta del 
territori per un model eficient i sostenible de 
gestió de l’aigua fonamentat en la participació 
dels agents econòmics i socials i en la implica-
ció activa de la ciutadania. Els objectius estra-
tègics han estat:

  • Obtenir un model innovador de gestió inte-
grada dels recursos hídrics aplicable a escala 
local

  • Assolir una gestió sostenible de l’aigua a la 
comarca de la Selva suportada per proces-
sos de participació pública

  • Impulsar el desenvolupament local entorn 
de l’aigua, com a catalitzadora d’iniciatives 
econòmiques i laborals i com a element de 
cohesió social

Font Agudes, S.A.Laboratorios Hipra, S.A.

Font Vella, S.A.Croda Iberica, S.A. Mevisa Site

Institut Català de Recerca de l’AiguaUniversitat de Girona. Institut de Medi Ambient

Cooperativa Agrícola de Blanes, S.C.C.L.Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona

Agència Catalana de l’AiguaConsell Comarcal de la Selva

Entitats participants:

Socis del projecte
La implicació del territori amb el projecte que-
da reflectida amb la participació de diverses en-
titats i empreses com a socis del projecte, que 
col·laboren a través de la participació directa en 
el desenvolupament de determinats programes 
i/o a través del seu patrocini econòmic:

Foto: Tradició, escultura i aigua (1r premi patrimoni 
cultural del II Concurs Fotogràfic SELWA)
Autor: Alex Sagnier
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Estructura i execució  
del projecte 
El projecte SELWA desenvolupa una acció in-
tegrada de millora dels usos i la gestió de l’ai-
gua a la comarca de la Selva mitjançant un con-
junt de tasques estructurades entorn d’un cicle 
de millora contínua similar al dels sistemes de 
gestió ambiental. La implementació s’ha portat 
a terme a través de programes de treball vincu-
lats a l’estalvi i ús eficient de l’aigua als sectors 
agrícola, industrial i turístic, a la millora dels 
ecosistemes aquàtics, al desenvolupament local 
i a la gestió del cicle local de l’aigua.

Durant tot el cicle, el SELWA ha volgut pro-
vocar el debat entre els diferents interessos i 
els diferents agents del territori i, per tant, els 
processos de participació han jugat un paper 
clau per a l’èxit del projecte. Els programes 
s’han desenvolupat en diferents territoris i en 
diversos sectors econòmics i socials. Durant 
aquest primer trienni s’ha realitzat tota una 
volta sencera al cicle, que permet fer una re-
flexió estratègica sobre el projecte i definir així 
els nous programes de futur.

Revisió
Tasca F. Seguimient i

revisió del sistema

Comprovació i
 acció correctora

Política
mediambiental

Tasca A. De�nició de la política de l’aigua 

Implementació i funcionament
Tasca E. Execució de programes:

Estalvi, ecoe�ciència i millora de la qualitat de l’aigua
Millora dels ecosistemes aquàtics
Desenvolupament local sostenible vinculat als recursos hídrics
Gestió del cicle local de l’aigua (abastament, sanejament, reutilizació,...)

Planificació
Tasca B. Anàlisi i avaluació
Tasca C. De�nició de �tes i objectius
Tasca D. Disseny de programes

Foto: Reflex ondulat (1r premi patrimoni natural 
del II Concurs Fotogràfic SELWA)
Autor: Jordi Capdevila

Foto: Balneari a Caldes  
de Malavella
Autor: Associació  
de Turisme "la Selva,  
comarca de l'aigua"
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Activitats realitzades

Definició de la  
política de l’aigua
El compromís del Consell Comarcal amb el 
desenvolupament sostenible de la comarca es 
pot considerar que es va iniciar formalment el 
desembre de 1998, quan el Consell Comarcal 
de la Selva es va adherir a la Carta d’Aalborg 
i va assumir el compromís d’implantar la seva 
Agenda 21 comarcal. 

Des d’aquest moment es va iniciar un procés de 
diagnosi de la comarca per tal de posar sobre 
la taula les potencialitats i les mancances que 
caracteritzen la comarca de la Selva i va de-

terminar que l’aigua era un dels elements més 
rellevants a la comarca. D’aquesta diagnosi, i 
en el marc d’un conveni amb la Diputació de 
Girona, se’n varen extreure un conjunt de con-
clusions que van derivar en un Pla d’Acció Co-
marcal per a la Sostenibilitat amb quatre grans 
eixos. Precisament, un d’aquests eixos és l’aigua 
i defineix quina és la direcció que cal prendre 
i, per tant, quina és la política de l’aigua a se-
guir a la comarca de la Selva. L’impulsor en el 
territori d’aquesta política de l’aigua ha estat 
el projecte SELWA, que ha treballat durant els 
darrers tres anys en el territori desplegant les 
actuacions que es descriuen en aquesta memò-
ria d’activitats, i que ja treballa per engegar un 
nou trienni d’actuacions.

Carta Aalborg

Agenda 21

Pla d’Acció 
Comarcal per a
la sostenibilitat

Residus

Aigua

Àrees
industrials

Connectivitat
funcional

Definició de la
política de l’aigua

Selwa
Trienni 2007-2009

• Obtenir un model innovador 
de gestió integral de l’aigua

• Assolir la gestió sostenible 
de l’aigua utilitzant processos 
de participació pública

• Impulsar el desenvolupament 
territorial entorn de l’aigua

Selwa
Trienni 2010-2012

• Creació d’una xarxa de
territoris de l’aigua

• Foment del desenvolupament 
territorial al voltant de l’aigua

• Bones pràctiques en l’ús de 
l’aigua als sectors productius

• Gestió del cicle local 
de l’aigua

• Treball amb la ciutadania

Foto: Riera d'Osor.
Autor: Associació de Turisme  
"la Selva, comarca de l'aigua"
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Difusió del projecte
Durant aquest primer trienni de projecte s’ha 
fet una important acció de difusió general del 
projecte per tal de donar-lo a conèixer àmpli-
ament. Per fer-ho, primer es va crear la imatge 
del projecte i, després, es van establir diverses 
eines de comunicació com la pàgina web, but-
lletins, tríptic de presentació, etc. Durant els 
tres anys s’ha creat una base de dades amb més 
de 800 contactes electrònics, on s’han anunci-
at totes les activitats realitzades, i una base de 
dades de correus postals on enviar el material 
editat en paper, que compta amb 70 centres 
educatius comarcals, 26 ajuntaments, 22 bi-
blioteques, 60 empreses i entitats vinculades 
a l’aigua de la Selva, 13 grups excursionistes, 
32 contactes institucionals, 39 mitjans de co-
municació, 8 socis del projecte i 50 particulars 
més.

El logotip del projecte integra tres idees impor-
tants: el concepte territorial (la Selva), l’ob-
jectiu de treball (l’aigua) i la responsabilitat 
territorial (el compromís amb l’aigua). Com a 
material de presentació oficial del projecte s’ha 
editat un tríptic generalista, del qual se n’han 
editat 2000 exemplars, que s’han repartit en 
totes les activitats realitzades i ha estat descar-
regat 441 vegades de la web. En el tríptic s’ex-
plica el projecte, els sectors amb els que s’ha 
treballat i els canals per poder-hi participar i 
per poder obtenir més informació. 

També s’ha creat una exposició itinerant, for-
mada per 5 plafons, que ha tingut una impor-
tant funció de difusió. Els dos primers plafons 
volen donar a conèixer el ric patrimoni natural 
i cultural de la comarca vinculat amb l’aigua. 
El tercer dóna a conèixer la importància de 
l’aigua en l’economia de la comarca, desta-

cant-ne els principals usos. El quart introdueix 
al ciutadà en el projecte SELWA i als seus ob-
jectius de treball. I, finalment, el darrer plafó 
és de crida a la participació. L’exposició ha 
viatjat per la comarca (i també fora) en fires, 
jornades, actes, empreses, etc., i també es pot 
veure a la web, on s’han registrat més de 500 
descàrregues.

Per tal de mantenir informada a la ciutadania 
s’ha creat un butlletí trimestral que recull l’actu-
alitat del projecte, tracta una temàtica concreta 
a cada número i manté uns apartats fixes: 

  • “Un compromís amb...”:  es fa un petit ar-
ticle sobre la temàtica d’aquell trimestre.

  • ”Actualitat”: recull totes les notícies del 
projecte dels darrers mesos i també aquelles 
que fan referència a l’aigua a la comarca. 

  • “Mulla’t i digues-hi la teva”: apartat de 
participació on es poden fer aportacions.

  • “Quatre consells”: es fan petites recomana-
cions sobre l’aigua.

  • ”Agenda”: properes activitats relacionades 
amb l’aigua.

 A la taula següent es poden observar el núme-
ro d’exemplars editats, que es distribueixen a 
entitats, ajuntaments, comerços, etc, i els des-
carregats de la web del projecte.

La principal eina de comunicació del projec-
te amb la informació, l’actualitat, el contac-
te, lloc per fer aportacions i participar en el 
projecte, etc., ha estat  la pàgina web. Aquesta 
disposa de l’històric de notícies al voltant del 
projecte, presentació, patrimoni de l’aigua, 
bones pràctiques, butlletí, projectes, participa-

N6.indd 07/07/2008, 13:223

 Núm. Temàtica Tiratge Descàrregues

 1 SELWA, un compromís amb l’aigua 100 442

 2 Els espais naturals aquàtics 3.000 408

 3 Les activitats econòmiques vinculades a l’aigua 3.000 423

 4 El patrimoni cultural vinculat a l’aigua 3.000 414

 5 La reutilització de l’aigua 3.000 312

 6 Les aigües subterrànies 3.000 319

 7 L’aigua al litoral selvatà 3.000 271

 8 El Ter i la Selva 2.000 No comptabilitzat

 9 La Tordera i la Selva 2.000 No comptabilitzat

 10 SELWA, tres anys caminant amb l’aigua 2.000 No comptabilitzat

 Especial Els espais naturals aquàtics de la comarca de la Selva 3.000 247

 Total  27.100 2.836

Foto: Riera a les Guilleries.
Autor: Joan Carles Codolà
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Paral·lelament a totes les activitats realitzades, 
s’han enviat notes de premsa als mitjans de co-
municació i, en alguns casos puntuals, s’han 
realitzat insercions i falques de ràdio per anun-
ciar algun acte o fer ressó del projecte. S’han 
registrat 54 aparicions en premsa, tant en mit-
jans escrits com audiovisuals. Cal aclarir que 
no s’han comptabilitzat les aparicions en pàgi-
nes web o blocs, per la dificultat de recollir de 
forma exhaustiva totes les notícies.

També destaca el fet que diverses institucions 
han manifestat el seu interès en el projecte i 
ens han convidat a fer presentacions públiques 
en 11 ocasions, aprofitant actes com fires, màs-
ters, comissions, jornades, congressos, etc. En 
aquest mateix sentit, el projecte SELWA va 
ser presentat al Congreso Nacional de Medio 
Ambiente (CONAMA9) amb la comunicació 
tècnica: “SELWA, un sistema participativo de 
gestión de los recursos hídricos a escala local” 
(aquesta comunicació és accessible a la web 
del congrés) i ha estat present en dues publi-
cacions que tracten la temàtica aigua: Projecte 
aigua (IES Serrallarga 2006/07. 2007. 93 pp. 
Dipòsit legal: Gi-738-2007) i Els Guardians de 
l’Aigua (Clipmèdia Edicions 2009. 390 pp. di-
pòsit legal B-41386-2009). 

més de 6.000 visites totals, amb aproxima-
dament uns 4.000 usuaris diferents, que han 
visualitzat més de 17.000 pàgines. La mitjana 
de temps a la web és de 2 minuts i destaquen 
visites d’arreu dels cinc continents, tot i que la 
major part són de la península i, especialment, 
de Barcelona i Girona.

ció o agenda. A partir de tots aquests apar-
tats es pot accedir a la informació que s’ha 
anat generant al llarg dels darrers tres anys.  
Des del novembre de 2007 es va activar un sis-
tema de seguiment dels usuaris de la web que 
permet visualitzar les visites, la seva ubicació 
geogràfica, etc. Aquests sistema ha registrat 

 Mitjà Núm. aparicions Àmbit Tipus

 Diari de Girona 18 Provincial Escrit

 Punt Diari 11 Provincial Escrit

 Diari Avui 1 Autonòmic Escrit

 Revista Pànxing 8 Comarcal Escrit

 Revista Actual Blanes 1 Local Escrit

 Revista Revenda Girona 1 Local Escrit

 Ressió Santa Coloma de Farners 3 Local Escrit

 Notícies de la Institució Catalana d’Història Natural 1 Associats Escrit

 Quadern de Sils 1 Local Escrit

 Revista Sostenible Departament de Medi Ambient 1 Digital Digital

 Revista Ben Fresc Lloret de Mar 1 Local Escrit

 Televisió de Blanes 1 Local Audiovisual

 Ràdio Marina 1 Comarcal Audiovisual

 Ràdio Tordera 1 Local Audiovisual

 La Ràdio Activitat 3 Comarcal Audiovisual

 Selvavisió (Televisió de la comarca de la Selva) 2 Comarcal Àudiovisual

 Total 55

 Universitat de Girona

 Presentació al Màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua de la UDG (17/01/2007)

 Presentació del projecte SELWA en el màster de l’aigua que organitza la Universitat de Girona (17/12/2008)

 Cambra de Comerç de Girona

 Presentació i debat a la Comissió de Qualitat, Prevenció i Medi ambient de la Cambra de Comerç de Girona (19/09/2007)

 Presentació i debat a la Comissió de Comerç i Turisme de la Cambra de Comerç de Girona (21/11/2007)

 Presentació a la jornada “Optimització de la gestió dels recursos hídrics” org. per la Cambra de Comerç de Girona (15/04/2008)

 Administracions

 Presentació i debat a la taula rodona de la Fira de l’aigua de Caldes de Malavella (13/10/2007)

 Presentació a la Jornada “La gestió i la conservació de l’estany de Sils amb la participació de tots” (20/10/2007)

 Presentació al “Congrés d’Innovació Democràtica” de Santa Cristina d’Aro (18 d’octubre de 2008)

 Presentació als Consellers Comarcals i Caps d’Àrea del Consell Comarcal de la Selva (31/10/2007)

 Presentació del Butlletí esp. sobre zones humides de la Selva als actes del Dia mun. de les zones humides a Sils (02/02/2009)

 IES Serrallarga de Blanes

 Presentació del SELWA a alumnes de 4rt d’ESO i de Cicles Formatius (03/05/2007)

Foto: II Jornada de l'Estany de Sils.
Autor: Selwa
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Pla de sensibilització  
i bones pràctiques al 
sector urbà
Amb aquest pla s’ha volgut implicar a la ciuta-
dania perquè conegui i valori el patrimoni vin-
culat a l’aigua i, al mateix temps, sensibilitzar 
i facilitar eines encaminades a l’estalvi d’aigua 
a les llars i a les administracions municipals. 
Per fer-ho, el pla consta de dos programes: el 
programa “Descobreix el patrimoni de l’aigua 
de la Selva” i el “Programa de sensibilització i 
bones pràctiques al sector urbà”.

Programa Descobreix el patrimoni 
de l’aigua de la Selva
L’objectiu d’aquest programa ha estat donar 
a conèixer el patrimoni natural i cultural vin-
culat a l’aigua de la comarca (característiques, 
usos històrics i actuals, flora i fauna existents, 
etc.) i sensibilitzar sobre la importància de la 
seva conservació. Els beneficiaris n’han estat 
la ciutadania, entitats naturalistes i excursio-
nistes i els ajuntaments de la comarca. El pro-
grama consta de tres grans línies d’actuacions: 
una exposició itinerant, un cicle de sortides 
guiades i un concurs fotogràfic anual.

L’exposició itinerant vol donar a conèixer el 
projecte i el vincle de la comarca de la Selva 
amb l’aigua, convidant als ciutadans a par-
ticipar-hi. Es tracta de 5 plafons, cadascun 
dedicat a una temàtica concreta: patrimoni 
natural i cultural de la comarca vinculat amb 
l’aigua, usos econòmics de l’aigua, presenta-
ció del projecte SELWA i, finalment, crida a 
la participació en el projecte. Com s’observa 
al mapa, durant aquest trienni l’exposició ha 
estat present en 13 municipis selvatans, en 
alguns dels quals ha estat present més d’una 
vegada i, també, ha viatjat fora de la comarca 
en diverses ocasions (Breda di Piave a Itàlia, 

 Exposició itinerant SELWA

 Fires Fira de l’Avellana de Brunyola (2007) 2

  Fira de l’aigua de Caldes de Malavella (2007) 2

  Fira de Sant Antoni d’Anglès (2008) 3

  Fira de l’aigua de Sant Bartomeu del Grau (2008) 1

  Fira d’entitats de Breda (2008) 4

  Fira de l’aigua d’Arbúcies (2008) 1

  Fira de Breda di Piave (Itàlia) (2008) 2

  Fira de les Energies Renovables de Cassà (2008) 2

  Fira de l’Aigua de Caldes de Malavella (2008) 2

  Fira de l’Avellana de Riudoms (2009) 2

  Fira de l’Aigua de Caldes de Malavella (2009) 2

  11 fires 23 dies

 Jornades Gestionar bé l’aigua: oportunitats de millora per al sector agrícola (SELWA) (2007) 1

  Gestionar bé l’aigua: un valor afegit per a l’empresa turística (SELWA) (2007) 1

  1a Jornada de l’Estany de Sils (2007) 1

  Jornades tècniques forestals de Sils (2008) 1

  La gestió responsable de l’aigua als sectors econòmics: casos pràctics a la província de Girona (2009) 1

  5 jornades 5 dies

 Empreses Laboratorios Hipra S.A. (2007) 5

  CRODA Ibérica S.A. Mevisa Site (2008) 7

  Cooperativa Agrícola de Blanes (2008) 6

  Font Agudes S.A. (2008) 6

  4 empreses 24 dies

 Administracions Consell Comarcal de la Selva (2008) 26

  Centre Cívic Ajuntament de Sils (2008) 16

  Ajuntament de Vilobí d’Onyar (Can Roscada) (2008) 8

  Ajuntament d’Anglès (sala Fontbernat) (2009) 38

  Ajuntament d’Hostalric (sala Benet Frigola) (2009) 23

  5 administracions 111 dies

 Altres Setmana de la Ciència al Jardí Botànic Mar i Murtra (2007) 10

  Reunió Consell Director SELWA (2008) 1

  Universitat de Girona, Facultat de Ciències (2008) 14

  Universitat de Girona, Facultat de Lletres (2008) 6

  Museu Guilleries de Sant Hilari Sacalm (2008) 28

  Reunió Consell Director SELWA (2008) 1

  6 entitats 60 dies

 TOTAL 31 llocs 223 dies

Foto: Riera prop de l'embassament de Susqueda.
Autor: Joan Carles Codolà
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Cassà de la Selva, Riudoms, etc.).  En total, ha 
estat a 31 ubicacions diferents amb un temps 
total d’exposició de 223 dies.

Una de les millors fórmules per donar a co-
nèixer el patrimoni vinculat a l’aigua ha estat 
la organització d’un cicle de visites guiades 
on, amb les explicacions d’un expert local, es 
realitza un recorregut i es fan diverses para-
des per interpretar el que s’observa. Durant 
aquest trienni s’han realitzat 11 sortides gui-
ades on han assistit un total de 726 assistents 
i s’han editat 1970 cartells en paper. Algunes 
de les 11 sortides que s’han organitzat durant 
aquest trienni van poder gaudir d’esmorzars 
populars, a altres es van oferir dispositius es-
talviadors d’aigua, tastos d’aigua, en altres es 
va oferir un retorn en vaixell, una visita a una 
planta embotelladora, etc.

 Nom Assistents

 Sortida guiada per les fonts de Salitja i el Volcà de la Crosa (9 juny 2007) 64

 Sortida guiada en bicicleta per l’Estany de Sils (6 octubre 2007) 40

 Sortida guiada per l’entorn de Caldes de Malavella i tast d’aigües (29 març 2008) 64

 Sortida guiada de Lloret de Mar a Blanes amb visita als Jardins de Santa Clotilde i retorn en vaixell (14 juny 2008) 57

 Caminada popular al castell de Malavella (5 octubre 2008) 70

 Sortida guiada de descoberta de bosc i fonts a Sant Hilari Sacalm (8 octubre 2008) 40

 La vida al voltant del Ter: sortida guiada per Anglès i el seu entorn (23 maig 2009) 57

 Caminada guiada pel camí de ronda de Tossa de Mar (es Codolar – platja de Llorell) (20 juny 2009) 63

 Caminada guiada per l’entorn de Fogars de la Selva (19 setembre 2009) 80

 Caminada popular per indrets d’aigua de Caldes de Malavella (4 octubre 2009) 150

 Caminada guiada per descobrir el patrimoni de la riera d’Arbúcies amb visita a la planta de Font Agudes (17 octubre 2009) 42

 TOTAL 723

 Nom Participants Fotografies Díptics  Cartells

 Primer concurs fotogràfic “Descobreix el patrimoni de l’aigua de la Selva” 
 (Centre Cívic Ajuntament de Sils) 27 87 3.000 100

 Segon concurs fotogràfic “Descobreix el patrimoni de l’aigua de la Selva” 
 (Sala Fontbernat Ajuntament d’Anglès) 14 39 2.000 100

 Concurs fotogràfic 2009  “Descobreix el patrimoni de l’aigua de la Selva” i 
 “Descobreix el patrimoni d’Hostalric” (Sala Benet Frigola Ajuntament d’Hostalric) 16 44 1.000 100

 TOTAL 57 170 6.000 u. 300 u.

Foto: Exposició itinerant durant el I Concurs Fotogràfic SELWA.
Autor: SELWA

Foto: Caminada guiada a Fogars de la Selva. 
Autor: SELWA

Si en el cicle de sortides guiades són els experts 
locals els qui han donat a conèixer el patrimo-
ni de l’aigua de la Selva, mitjançant la realit-
zació d’un concurs fotogràfic anual s’ha volgut 
que fossin els propis ciutadans els qui també 
poguessin mostrar aquest patrimoni des dels 
seus propis ulls, mitjançant l’aportació de fo-
tografies. Durant el trienni s’han realitzat tres 
concursos a Sils, Anglès i Hostalric, amb 57 
participants que van aportar 170 fotografies.
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del cabal en 8 punts d’aigua, la substitució de 
8 vàters amb dispositius economitzadors d’ai-
gua, el canvi d’un urinari i la reprogramació 
de la freqüència de reg dels jardins. Acom-
panyant les millores tècniques s’han col·locat 
vinils informatius a tots els punts d’aigua re-
comanant un ús responsable de l’aigua i s’ha 
informat a tot el personal.Un cop finalitzada 
la campanya, aquesta va ser presentada als 
ajuntaments de la comarca per informar-los 
de la possibilitat de fer aquest tipus de campa-
nyes als seus ajuntaments.

Una altra línia d’actuació ha estat la promoció 
d’activitats de sensibilització amb la comunitat 
educativa, s’han efectuat dues accions amb 
centres educatius comarcals. En el primer cas 
es van oferir unes xerrades a 106 alumnes de 
l’IES Serrallarga de Blanes sobre l’aigua a la 
Selva i el projecte SELWA; i, en el segon cas, 
des de l’IES Vescomtat de Cabrera d’Hostalric 
es va oferir una visita de camp a la riera d’Ar-
búcies, al riu Tordera i a l’EDAR d’Hostalric, 
conjuntament amb l’Observatori de la Torde-
ra i tècnics del projecte Rius, per explicar el 
cicle de l’aigua i els valors naturals d’aquests 
dos cursos d’aigua.

Programa de sensibilització  
i bones pràctiques al sector urbà
L’objectiu d’aquest programa ha estat sensibi-
litzar sobre la importància de l’estalvi d’aigua 
a les llars, donant la informació necessària a la 
ciutadania sobre com i perquè cal estalviar ai-
gua, així com també promoure que l’adminis-
tració en doni exemple. Els beneficiaris n’han 
estat la ciutadania, alumnes i personal de cen-
tres educatius i personal tècnic i polític de l’ad-
ministració municipal. El programa consta de 
tres grans línies d’actuacions: una recopilació 

 Pàgina Visites

 Bones pràctiques a casa 669

 Estalviar aigua al vàter 127

 Estalviar aigua amb les aixetes i dutxes 145

 Estalviar aigua amb els electrodomèstics 77

 Estalviar aigua al jardí 168

 Estalviar aigua amb la neteja del cotxe i la llar 47

 Aprofitar i reutilitzar l’aigua de pluja, de la piscina i de la cuina 132

 Aprofitar i reutilitzar les aigües grises 149

 TOTAL 1.514

En segon lloc, i amb l’objectiu de servir com 
a exemple d’aplicació de mesures d’estalvi i 
millora en l’ús de l’aigua en edificis públics, 
s’ha realitzat una campanya pilot d’estalvi a 
la seu del Consell Comarcal. La campanya va 
incloure diferents fases: recull d’informació i 
anàlisi de resultats (punts d’aigua, estat, etc.), 
proposta de mesures correctores, aplicació de 
millores tecnològiques, campanya de comuni-
cació i seguiment. S’han realitzat un total de 
18 actuacions, que consisteixen en la reducció 

de bones pràctiques als sectors urbà/domèstic, 
una campanya pilot d’estalvi a la seu del Con-
sell Comarcal de la Selva i activitats educatives 
amb centres escolars.

Primerament s’ha realitzat una recopilació de 
bones pràctiques per al sector urbà – domèstic, 
amb l’objectiu que tots els ciutadans que ho 
vulguin puguin accedir a consells, tipus de tèc-
niques, informació general, etc., en relació a 
un ús més eficient i correcte de l’aigua a la seva 
llar. Tota aquesta informació està accessible a 
la web del projecte.

Foto: Caminada guiada a 
Caldes de Malavella

Autor: SELWA

Foto: Caminada guiada a  
Lloret de Mar. 
Autor: SELWA
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Pla d’estalvi i  
ecoeficiència en  
l’ús de l’aigua als  
sectors productius
Aquest Pla integra el sector productiu en el 
compromís territorial que ha adoptat la co-
marca vers la gestió sostenible de l’aigua. 
Aquesta implicació s’ha d’entendre que ha 
de suposar un benefici per aquests sectors en 
termes de minimització del consum de recur-
sos, d’innovació i d’eficiència de processos, de 
responsabilitat social i, en definitiva, de com-
petitivitat.

Programa de formació  
i participació sectorial
Durant els primers mesos de projecte es va 
realitzar una tasca de recopilació de les pro-
blemàtiques que afectaven els diferents sectors 
productius en relació amb l’aigua. General-
ment, la formula per detectar les inquietuds va 
ser la realització de jornades, organitzades en 
ponències (que servien per oferir informació 
als assistents) i grups de treball (per discutir i 
recollir impressions, etc.). A partir de les pro-
blemàtiques detectades, des del SELWA es van 
planificar les actuacions amb cadascun dels 
sectors. El programa consta de tres grans ac-
tuacions: dues jornades de participació per als 
sectors agrícola i turístic, i una taula de treball 
amb empresaris.

La primera de les accions va ser convocar al 
sector agrícola comarcal en una jornada que 
portava per títol: “Gestionar bé l’aigua: opor-
tunitats de millora per al sector agrícola”. 
L’objectiu va ser detectar problemàtiques i in-
quietuds en relació amb l’aigua a l’agricultura; 
prèviament es van fer unes ponències d’especi-
alistes en cadascun dels sectors, seguit d’unes 
taules de treball amb els participants. D’aques-
ta jornada es va determinar que el més urgent 

era actuar en la gestió de lleres per evitar ri-
uades i les conseqüents pèrdues de collites, el 
que va portar a oferir un recolzament al sector 
de la baixa Tordera en el que fa referència a la 
neteja de lleres d’aquest sector. Aquest recol-
zament ha consistit en recopilar més informa-
ció sobre la problemàtica, detectant amb els 
propis implicats les principals àrees afectades i 
redactant un informe, i provocar una trobada 
amb tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua 
per transmetre el problema. 

La segona de les jornades va servir per convo-
car al sector turístic comarcal, aquest cop amb 
el títol “Gestionar bé l’aigua: un valor afegit per 
a l’empresa turística”. El format de la jornada 
va ser el mateix i, en aquest cas, es va copsar 
un gran interès en conèixer tècniques d’estalvi 
d’aigua i en cercar exemples de bones pràcti-
ques. L’interès d’aquestes dues jornades, tant 
per al sector agrícola com per a l’industrial, 

va quedar palès amb més de 300 descàrregues 
del díptic i més de 600 descàrregues dels docu-
ments de reton de la web.

Per al sector empresarial, es aprofitar el sistema 
de trobades mitjançant Taules d’empresaris que 
organitza el Consell Comarcal periòdicament 
en el marc del programa EQUAL, que es va 
titular Taula d’empresaris sobre aigua. Aquesta 
trobada estava dirigida específicament al sec-
tor empresarial i es va aprofitar un sistema de 
trobades ja establert per captar les impressions 
dels empresaris vers l’aigua. A la taula hi van 
assistir empresaris de subsectors molt diversos 
com el viverisme, el fred industrial, el tèxtil, 
l’alimentació, la informàtica, l’automoció, etc., 
i es va poder copsar que l’empresariat veu l’ai-
gua com un repte on caldrà dedicar-hi molts 
més esforços. La recerca de bones pràctiques 
es va definir també com una de les conclusions 
que va mostrar major interès.

Foto: Salt d'aigua a la riera de Querós.
Autor: Joan Carles Codolà

Foto: Taula de treball amb  
el sector turístic.
Autor: SELWA
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generar debat entre els empresaris sobre la ges-
tió de l’aigua a l’empresa, detectar els princi-
pals avantatges i inconvenients d’aplicar bones 
pràctiques, etc. Per fer-ho, a banda de la jor-
nada de presentació de la guia es va crear un 
fòrum virtual a la pàgina web, que tot i rebre 
menys aportacions de les esperades, va tenir 
un nombre de visites molt destacable.

L’apartat de bones pràctiques de la pàgina web 
incorpora una secció amb bons exemples de 
l’ús i la gestió de l’aigua per a la indústria, el 
turisme i l’agricultura. Bàsicament es recull la 
informació que apareix a la guia editada en 
paper. A la taula es poden observar les visites 
que ha tingut aquest apartat.

Programa de difusió  
de bones pràctiques
Vistes les principals conclusions derivades del 
programa de formació i participació sectorial, es 
va crear un programa específic per tal de respon-
dre a una de les demandes detectades: conèixer 
experiències d’èxit d’aplicació de bones pràcti-
ques al voltant de l’aigua. En aquest sentit s’han 
fet dues actuacions paral·leles: l’edició d’una 
guia amb exemples d’aplicació de bones pràcti-
ques i la creació d’un apartat a la pàgina web.

Sota el títol “La gestió responsable de l’aigua als 
sectors econòmics: casos pràctics a la província 
de Girona” es va iniciar la redacció d’una guia 
de bones pràctiques en l’ús de l’aigua. Aquesta 
acció, que s’ha realitzat conjuntament amb la 
Cambra de Comerç de Girona, ha consistit en 
la realització i edició d’una guia per difondre 
casos d’èxit d’aplicació de bones pràctiques 
als sectors econòmics. La guia té un àmbit 
provincial i hi apareixen un total de 17 empre-
ses que van sorgir d’una extensa convocatòria 
i un posterior filtratge, amb visites incloses. En 
total es van editar 1.500 exemplars de la guia 
que han estat àmpliament distribuïts.

Per tal de donar a conèixer la guia es va fer 
una presentació oficial de la guia en una jorna-
da de treball amb empresaris. Entre les moltes 
reflexions que es van fer durant l’acte, destaca 
la voluntat dels empresaris de conèixer més ca-
sos com els que apareixen a la guia, així com 
posar en contacte els propis empresaris que 
han aplicat bones pràctiques.

Una altra tasca relacionada amb aquesta ac-
tuació ha estat la voluntat des del projecte de 

 Pàgina Visites

 Bones pràctiques a la indústria 154

 Bones pràctiques als establiments turístics 114

 Bones pràctiques a l’agricultura 107

 TOTAL 375

Foto: Taules de treball amb 
els sectors econòmics.
Autor: SELWA
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Pla de desenvolupament 
local entorn dels  
recursos hídrics
Aquest pla pretén afavorir el desenvolupa-
ment d’iniciatives vinculades a la posada en 
valor del ric patrimoni natural i cultural lligat 
a l’aigua de la comarca: turisme cultural i de 
natura, millora del patrimoni natural i cultu-
ral, etc. Les actuacions realitzades en aquest 
pla han estat encaminades a donar recolza-
ment i a consolidar iniciatives que ja estan en 
marxa a la comarca, sempre amb l’objectiu fi-
nal d’utilitzar l’aigua com a element de desen-
volupament comarcal i diferenciador d’altres 
territoris.

Programa de millora  
del patrimoni de l’aigua
Amb aquest programa s’ha perseguit la con-
secució de dos grans objectius: promoure la 
millora del patrimoni de l’aigua a la comarca i 
donar a conèixer experiències ja realitzades en 
aquest sentit (per així incentivar la realització 
de nous projectes). La millora del patrimoni és 
un aspecte clau a l’hora de desenvolupar eco-
nòmicament el territori i de posicionar i dife-
renciar la Selva respecte d’altres territoris. El 
programa consta de quatre grans línies d’ac-
tuació: suport tècnic a la redacció de projec-
tes, participació en la realització de jornades 
tècnico-científiques, edició d’una publicació i 
col·laboració en projectes relacionats.

Durant els tres anys de projecte s’ha donat su-
port a la redacció de projectes de recuperació i 
adequació d’ús públic. En concret, s’ha partici-
pat en la redacció de tres projectes de recupe-
ració ambiental i d’adequació d’ús públic en 
espais vinculats a l’aigua de la Selva: “Projecte 
de recuperació ambiental tram baix riera de 
Vallcanera” (Ajuntament de Sils), “Projecte 
de millora ambiental de la zona humida de la 

Camparra” (Escola Taller del Consell Comar-
cal de la Selva i Ajuntament de Riudarenes) i 
“Projecte de millora de les ribes de la Torde-
ra i creació de rutes a Hostalric i Fogars de la 
Selva” (Escola Taller del Consell Comarcal de 
la Selva i Ajuntaments d’Hostalric i Fogars de 
la Selva). Destaca el fet que tots tres projectes 
han estat finalment executats i, per tant, han 
suposat millores del patrimoni de l’aigua de la 
comarca.

També dins d’aquest programa, el projecte 
SELWA ha participat activament en la 1ª i 2ª 
jornada de l’Estany de Sils; en ambdues jorna-
des es va participar oferint xerrades sobre el 
projecte SELWA i el patrimoni de l’aigua de 
la Selva, així com es van dinamitzar grups de 
treball de participació per copsar la impressió 
dels participants respecte a l’Estany de Sils, 
una de les zones humides més importants de 
la comarca.
Per tal de recollir i donar a conèixer experiènci-
es recents de restauració ambiental i d’adequa-

1a Jornada de l’Estany de Sils 13/10/07

LA GESTIÓ I CONSERVACIÓ
DE L’ESTANY DE SILS
AMB LA PARTICIPACIÓ
DE TOTS
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L’assistència és gratuïta
i està oberta a tothom.

Més informació:
Centre d’Informació de l’Estany
de Sils. Plaça Estació s/n.
tel. 972 16 82 85
www.sils.es
c.e : estany@sils.es

Lloc:
Sala de plens de l’Ajuntament
(Pg. Sants Cosme i Damià, 2)

Foto: Ruta de la Tordera al seu 
pas per Sant Cebrià de Fogars
Autor: SELWA

Foto: Resistència a l'aigua (3r premi patrimoni 
cultural del II Concurs Fotogràfic SELWA)
Autor: Eva Viñolas
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realitzar dues presentacions d’aquest produc-
te a Caldes de Malavella i a Brunyola. Igual-
ment, també s’ha vetllat perquè les rutes BTT 
de la comarca donin a conèixer el patrimoni 
de l’aigua comarcal i l’utilitzin com a element 
de promoció, de manera que s’ha participat en 
la realització de les fitxes de les rutes BTT, cer-
cant els punt d’interès vinculats amb l’aigua i 
aportant imatges dels mateixos.

Finalment, també en el marc del projecte tu-
rístic del Territori Museu de l’Aigua, s’ha cre-
at un innovador producte turístic consistent 
en la realització de rutes electròniques guiades 
a partir d’una pda. Des del projecte SELWA, 
novament, s’ha ofert recolzament tècnic per 
dur a terme el projecte, assessorant sobre zo-
nes d’interès vinculades a l’aigua, històries que 
relacionin les rutes creades amb l’aigua, apor-
tant imatges, etc. 

ció d’ús públic de zones humides de la Selva, 
es va editar la publicació “Els espais naturals 
aquàtics de la comarca de la Selva: experiències 
de millora ambiental i social”, per mostrar als 
ciutadans aquests espais i oferir exemples als 
ajuntaments perquè s’adonin de la repercus-
sió econòmica i ambiental que pot tenir per al 
municipi el fet de restaurar un espai. Els espais 
que apareixen a la publicació són: l’Estany de 
Sils, la zona humida de la Camparra, els Ama-
radors de Salitja, el parc de Sa Riera de Tossa 
i les ribes de la Tordera a Hostalric i Fogars de 
la Selva.

Finalment, tot i que de forma més puntual, el 
projecte SELWA ha estat donant suport a al-
tres projectes i ha cercat vies de col·laboració 
amb altres entitats per tal de tirar endavant 
noves línies d’actuació. Entre d’altres, s’han 
mantingut contactes i s’ha treballat amb en-
titats com el Consorci Alba-Ter, la Fundació 
Emys, la Fundació Territori i Paisatge, l’Ob-
servatori de la Tordera, les Escoles Taller i els 

Tallers d’Ocupació del Consell Comarcal de 
la Selva, l’entitat Mediambiental s’Agulla de 
Blanes, la Fundació Carl Faust (Jardí Botànic 
Mar i Murtra), etc. 

Programa de turisme  
cultural i ecològic
La promoció turística de la comarca de la Selva 
ja fa anys que s’ha guanyat un reconeixement 
que vincula el territori amb l’aigua. De fet la 
Selva ja és coneguda ja com “la comarca de 
l’aigua” i disposa de tot un projecte comarcal 
que aprofita aquest fet: el Territori Museu de 
l’Aigua. Amb el programa de turisme cultural 
i ecològic el projecte SELWA ha ofert suport 
a la promoció del Territori Museu de l’Aigua 
com un destí ecològic i cultural vinculat a l’ai-
gua, tot aprofitant el gran volum d’informa-
ció que ha gestionat el projecte en relació amb 
l’aigua (bancs d’imatges d’aigua, coneixement 
tècnic i geogràfic del territori de l’aigua, etc.).

El programa consta de quatre eixos d’actuació, 
basats en oferir suport tècnic per editar mate-
rial gràfic de promoció, suport per a realitzar 
una xarxa comarcal de senderisme d’aigua, 
suport en vincular les rutes en bicicleta amb el 
patrimoni de l’aigua i, finalment, suport en la 
creació d’un nou producte turístic, les e-rutes, 
que vincula el territori amb l’aigua.

En els tres anys de projecte s’ha realitzat un 
assessorament en el disseny i el contingut dels 
materials de difusió del Territori Museu de 
l’Aigua, fent també aportacions tècniques en 
cartografia digital i oferint imatges dels punts 
d’interès vinculats a l’aigua.

S’ha realitzat també una important tasca de 
recolzament en el disseny i la senyalització dels 
itineraris pendents de la xarxa de senderisme 
i cicloturisme dels Grans Camins de l’Aigua 
durant l’any 2007. Posteriorment, ja al 2008 i 
amb la xarxa completada, es va participar ac-
tivament en la realització de fitxes de les rutes 
dels Grans Camins de l’Aigua i, alhora, es van 

C/ Raval, 45
Tel.: 902 196 446
ofi cinaturisme@hostalric.cat

C/ Onze de Setembre, s/n
Tel.: 972 480 103
turisme@caldesdemalavella.cat

Plaça de l’Ajuntament, s/n
Tel.: 972 840 977
promocio_economica@scf.cat

C/ Pujada de l’Estació, 15
Tel.: 972 430 160
informaciot@amer.cat

Passeig de l’Estació, s/n
Tel. : 972 422 482
aodlturisme@angles.cat

Els Forns, cantonada 
Sta. Victòria – St. Iscle
Tel.: 972 871 530
elsforns@breda.cat

Plaça de l’Estació
Tel.: 972 168 285
info@sils.es

 

C/ Major, 6
Tel.: 972 162 477 
turisme@arbucies.com

Pg. de Catalunya, 2
Tel.: 972 330 348
turisme@blanes.cat

Plaça Doctor Robert, s/n
Tel.: 972 869 686
turisme@santhilari.cat

Av. Pelegrí, 25
Tel.: 972 340 108
oftossa@ddgi.es

Av. Alegries, 3
Tel.: 972 340 108
central-turisme@lloret.org

C/ Camprodon i Arrieta, 10
Tel.: 972 364 735
lloret-turisme@lloret.org

Vilobí d’Onyar
Tel: 972 186 708
ot.aeroportgirona@gencat.net

La Selva

Servei d’Ocupació de Catalunya

Concept qui part d’une terre riche en sour-
ces d’eau minérale, rivières et ruisseaux, 
également riche en plages et criques, et 
avec un choix ne cessant d’augmenter de 
centres et stations thermales. L’eau est par 
conséquent l’élément commun à quatre 
zones d’un territoire se défi nissant par une 
nature de paysages très divers. 

Pour en profi ter intensément...
Un réseau de chemins adaptés pour la ran-
donnée et le cyclotourisme traversant du 
nord au sud et d’est en ouest la Selva est à 
votre disposition.

Ce sont les Grands Chemins de l’Eau...
Via Augusta (Route Romaine)

Via verda (Route Verte)

Camí del Nord (Chemin du Nord)

Sender Mediterrani  (Sentier Méditerranéen)

Ruta d’en Serrallonga (Route de Serrallonga)

Camí de la Tordera (Chemin de Tordera)

Ruta dels Segadors (Route des Moissoneurs)

Camí de Terra Negra (Chemin de Terre Noire)

Camí dels Avellaners (Chemin des Noisetiers)

Ils vous permettront tous de découvrir un 
patrimoine naturel et culturel peu connu de 
rivières, moulins, étangs, ruisseaux, ponts, 
écluses, falaises, lagunes et glacières. Ces 
chemins traversent toutes les municipalités 
selon des parcours de diffi cultés et durées 
différentes.

Entrez, choisissez votre sentier, téléchar-
gez les indications...
et profi tez de la Selva !

www.laselvaturisme.com

The idea behind this initiative is inspired on 
an area full of mineral water springs, rivers 
and torrents, as well as beaches and coves. 
There is also a growing selection of spas 
and thermal centres. In this way, water is 
the common thread in the four areas of a 
land offering immensely different natural 
landscapes.

Total Enjoyment...
We have a network of routes running across 
La Selva north to south and east to west for 
you to enjoy, which are suitable for hiking 
and cycling tourism.

The Great Water Trails...
Via Augusta (Roman Route)

Via Verda (Green Route)

Camí del Nord (Northern Route)

Sender Mediterrani (Mediterranean Route)

Ruta d’en Serrallonga (Serrallonga Route)

Camí de la Tordera (Tordera Route)

Ruta dels Segadors (Harvest Route)

Camí de Terra Negra (Black Country Route)

Camí dels Avellaners (Hazelnut Tree Route)

All the trails offer little-known natural and 
cultural heritage with rivers, mills, lakes, 
torrents, bridges, weirs, cliffs, lagoons and 
ice wells. These trails run through all muni-
cipalities with stretches ranging in duration 
and diffi culty.

Come in, choose your route, and download 
the information...
And enjoy La Selva!

www.laselvaturisme.com   

Concepte que parteix d’una terra rica en 
fonts d’aigua mineral, en rius i rieres; rica 
també en platges i cales i amb una ofer-
ta creixent de balnearis i centres termals. 
L’aigua, per tant, és l’element comú a les 
quatre àrees d’un territori que es defi neix 
per una naturalesa de paisatges molt diver-
sos. 

Per gaudir-ne intensament...
Posem a la vostra disposició una xarxa 
de camins adequats per a la pràctica del 
senderisme i el cicloturisme que creuen de 
nord a sud i d’est a oest la Selva.

Són els Grans Camins de l’Aigua...
la Via Augusta
la Via verda 
el Camí del Nord
el Sender Mediterrani
la Ruta d’en Serrallonga
el Camí de la Tordera
la Ruta dels Segadors
el Camí de Terra Negra 
el Camí dels Avellaners

Tots ells us descobriran un patrimoni na-
tural i cultural poc conegut de rius, molins, 
estanys, rieres, ponts, rescloses, penya-se-
gats, llacunes i pous de glaç. Aquests ca-
mins recorren tots els municipis mitjançant 
trams de diferent durada i difi cultat.

Entreu, escolliu el vostre sender, descarre-
gueu la informació...
i gaudiu de la Selva!

www.laselvaturisme.com

Concepto que parte de una tierra rica en 
fuentes de agua mineral, ríos y rieras; tam-
bién rica en playas y calas, y con una oferta 
creciente de balnearios y centros termales. 
El agua, por lo tanto, es el elemento común 
de las cuatro áreas de éste territorio, ca-
racterizado por una naturaleza de paisajes 
muy diversos. 

Para disfrutar intensamente...
Ponemos a vuestra disposición una red de 
caminos, que cruzan de norte a sur y de 
este a oeste la Selva, ideales para la prácti-
ca del senderismo y el cicloturismo.

Son los Grandes Caminos del Agua...
la Vía Augusta
la Vía Verde 
el Camino del Norte
el Sendero Mediterráneo
la Ruta de Serrallonga
el Camino de la Tordera
la Ruta de los Segadores
el Camino de la Tierra Negra 
el Camino de los Avellanos

Todos ellos os descubrirán un patrimonio 
natural y cultural poco conocido de ríos, 
molinos, lagos, rieras, puentes, esclusas, 
acantilados, lagunas y pozos de hielo. Es-
tos caminos recorren todos los municipios 
mediante tramos de diferente duración y 
difi cultad.

Entrad, escoged vuestro sendero, descar-
garos la información...
y ¡disfrutad de la Selva!

www.laselvaturisme.com

La Selva, 
Territorio Museo del Agua...

La Selva, 
Territori Museu de l’Aigua...

La Selva, 
Territoire Musée de l’Eau...

La Selva, Water Museum 
Territory...
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Foto: e-ruta d'Hostalric.
Autor: SELWA
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Pla de gestió del cicle 
local de l’aigua
Un dels reptes a aconseguir a llarg termini és 
assolir una gestió integral del cicle local de l’ai-
gua a la comarca, des de la captació de l’aigua 
del medi natural fins al seu retorn, passant pel 
tractament, l’abastament a la ciutadania, la 
depuració i, si és el cas, la seva reutilització. Un 
plantejament tant ambiciós requereix anar pas 
a pas. Des del projecte SELWA, s’ha afavorit 
la gestió comarcal d’algun dels processos del 
cicle i s’ha participat en la presa de decisions 
de les conques que afecten a la comarca. En 
el marc d’aquest Pla s’han realitzat tres acci-
ons concretes, una centrada en la participació 
dels consells de conca de l’Agència Catalana 
de l’Aigua i, les altres dues, centrades en temes 
d’abastament i sanejament comarcal.

Participació en els processos par-
ticipatius de gestió de conques 
de l’Agència Catalana de l’Aigua
Entre els anys 2007 i 2008 l’Agència Catalana 
de l’Aigua, amb el suport de la Direcció Ge-
neral de Participació Ciutadana, va iniciar els 
processos participatius per a la gestió de les 
conques de Catalunya mitjançant els Consells 
de Conca. Entre els anys 2007 i 2008 es van 
desenvolupar els processos de les conques de 
la Tordera, el Baix Ter i les rieres de Llevant, 
les tres grans conques hidrogràfiques presents 
a la comarca de la Selva. Des del SELWA es va 
participar en les sessions de treball sectorials 
i en les sessions plenàries per transmetre les 
problemàtiques de l’aigua i de la seva gestió a 
la comarca. Tota aquesta informació és fruit 
de les accions incloses en els processos partici-
patius del SELWA, que durant els tres anys de 
projecte han permès copsar l’estat de la qües-
tió de l’aigua a la comarca.

Redacció de sol·licituds  
i del seguiment de  
Plans Directors d’Abastament  
de municipis selvatans
L’any 2007 l’Agència Catalana de l’Aigua va 
fer pública la convocatòria de subvencions 
adreçades a ens locals per a la redacció de 
plans directors del servei municipal d’abas-
tament d’aigua. La importància de tenir ben 
planificat aquest servei va fer que des del pro-
jecte SELWA s’informés, s’assessorés i s’aju-
dés a tots els ajuntaments que ho requerissin 
a demanar l’ajut i a executar-lo. Finalment, 12 
ajuntaments van cursar la sol·licitud, en 9 ca-
sos va ser atorgada i, d’aquests, en 2 dels casos 
es va delegar l’execució al Consell Comarcal.

Gestió comarcal de les Estacions 
Depuradores d’Aigües Residuals 
Urbanes de la comarca de la  
Selva i dels seus col·lectors
Per tal d’oferir un servei de qualitat a la ciu-
tadania en relació al tractament de les aigües 
residuals, l’any 2008 el Consell Comarcal de 
la Selva va elaborar un estudi de viabilitat per 
assumir la gestió de les depuradores de la Sel-
va amb garanties tècniques i econòmiques. Un 
cop estudiada la viabilitat, el Consell Comar-
cal va crear el servei de sistemes de sanejament 
en alta, d’acord amb un conveni amb l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua, al qual durant el 2009 
s’hi han unit un total de 10 municipis. El servei, 
que inclou la gestió de les depuradores, col-
lectors, bombaments, inspeccions i control de 
les activitats amb autoritzacions d’abocament, 
suposa assolir una gestió comarcal del sane-
jament en alta, afavorint la corresponsabilit-
zació de les diferents administracions actuants 
i aprofitant el coneixement  de la realitat de 
cada territori i l’experiència dels ens locals i 
supramunicipials en matèria.

Foto: EDAR de Blanes.
Autor: SELWA

Foto: Embassament de Susqueda.
Autor: Joan Carles Codolà
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Participació ciutadana
La participació ciutadana ha estat una eina 
clau a l’hora de marcar les principals actua-
cions realitzades durant els tres primers anys 
de projecte i per a cadascun dels sectors. Amb 
la participació s’ha aconseguit generar un 
flux d’informació i un recull d’opinions per-
què aquests mateixos actors decidissin quins 
aspectes calia millorar, per on calia començar 
a actuar i què calia potenciar en la gestió de 
l’aigua per al seu sector. La participació amb 
els sectors productius ja s’ha tractat a l’apartat 
del Pla de sensibilització i bones pràctiques als 
sectors productius; en aquest apartat es deta-
llen les actuacions de participació dirigides a 
la ciutadania.

“Mulla’t i digues-hi la teva”
La participació ciutadana al projecte SELWA 
s’ha plantejat com una consulta trimestral, 
molt senzilla i fàcil de respondre, anomena-
da “Mulla’t i digues-hi la teva”. El Mulla’t 
ha consistit en la formulació d’unes qüestions 
relacionades amb alguna temàtica concreta 
sobre l’aigua, diferents cada tres mesos, la in-
tenció final de les quals ha estat encaminar fu-
tures actuacions del SELWA. El “Mulla’t” ha 
gaudit d’ajuts de la Direcció general de parti-
cipació ciutadana per dur a terme algunes de 
les actuacions en clau de participació.

Per participar en el “Mulla’t” s’han posat a 
l’abast de la gent diferents canals de partici-
pació: 

  • Formats editats en paper: el tríptic de pre-
sentació del projecte, els butlletins tri-
mestrals SELWA i diverses campanyes en 
premsa han servit per cridar a la partici-
pació, mostrant una elevada repercussió i 
difusió per al projecte.

  • Exposició itinerant SELWA: un dels plafons 
de l’exposició del projecte SELWA està de-
dicat només a la participació i s’acompa-
nya d’una urna amb butlletes de participa-
ció. En aquest cas, la difusió i repercussió 
també ha estat elevada.

  • Pàgina web i fòrums digitals: la pàgina web 
del projecte disposa d’un apartat per par-
ticipar, que ha mostrat molta participació 
però cal tenir present que és una eina que 
encara no està a l’abast de tothom.

  • Activitats del programa “Descobreix el pa-
trimoni de l’aigua de la Selva”: les activi-
tats de descoberta, especialment les visites 
guiades, han servit també per convidar als 
assistents a participar emplenant les but-
lletes. Aquest ha estat un canal molt ben 
acollit i amb moltes aportacions.

Durant els tres anys de projecte s’han fet un 
total de 10 processos participatius:

En general, els resultats varien molt en fun-
ció de les activitats de descoberta realitzades 
durant el procés participatiu, del moviment 
de l’exposició itinerant i de la dificultat de la 
consulta. Al final de cada procés participatiu 
trimestral s’ha fet un retorn dels resultats ob-
tinguts, consultable tant al butlletí del projecte 
SELWA com a la pàgina web, per tal que els 
ciutadans vegin reflectida la seva aportació.

Pel que fa al perfil dels participants, aproxi-
madament la meitat són dones i l’altre meitat 
homes, principalment entre els 25 i els 39 anys, 
dedicats principalment a l’administració, als 
estudis o a treballar a la indústria.

Nom del procés Participants

Una visió general dels usos urbans de l’aigua 51

Els espais naturals aquàtics 54

Les activitats econòmiques vinculades a l’aigua 25

El patrimoni cultural vinculat a l’aigua 74

La reutilització de l’aigua 218

Les aigües subterrànies 51

Les aigües litorals 59

El riu Ter  35

La Tordera  34

El projecte SELWA (en actiu) 25

TOTAL  626

Foto: Procés participatiu 
durant una activitat de 
descoberta
Autor: SELWA

Foto: Aigua 2 (1r premi patrimoni natural 
del I Concurs Fotogràfic SELWA)
Autor: Francesc Noguesa
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Seguiment del sistema
El projecte SELWA incorpora un programa de 
gestió i seguiment que permet dur a terme el 
seguiment i la valoració del projecte. Aquest 
seguiment i la valoració de les accions es rea-
litza tant internament (tècnics), com externa-
ment a partir del grup promotor del projecte.

El seguiment intern del projecte corre a càrrec 
de l’equip gestor, integrat pel director i els tèc-
nics del projecte, que han estat els responsables 
de la direcció d’accions, de la coordinació de 
grups de treball i del seguiment i la valoració 
de totes les activitats que s’han realitzat. Així 
mateix, per fer-ne un seguiment extern, durant 
els tres anys de projecte s’han realitzat cinc re-
unions de seguiment del Consell Director del 
projecte SELWA, on hi assisteixen l’equip ges-
tor i tots els socis que hi participen. Aquestes 
reunions han servit per  fer el seguiment gene-
ral de les actuacions, dels objectius fixats i el 
balanç econòmic anual.
D’altra banda, a més del seguiment general del 
projecte, també s’ha portat a terme una anàlisi 
i una valoració de les activitats realitzades. Per 
fer-ho, cadascuna de les activitats ha estat re-
gistrada mitjançant un format documental de 
fitxes on queda reflexada tota la informació re-
ferent a l’activitat: descripció, objectius, dades 
de lloc i horari, infraestructures i materials ne-
cessaris, etc. Els principals formats documen-
tals, incloses les comandes de serveis, estan 
inclosos al sistema de qualitat ISO pel que es 
troba certificat el Departament de promoció i 
desenvolupament local sostenible.

Foto: Embassament de Susqueda
Autor: Joan Carles Codolà

Foto: Reunió del Consell  
Director del SELWA
Autor: Selwa
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Han transcorregut tres anys des que es va ini-
ciar el SELWA, un projecte que vol promoure 
una acció integrada de millora dels usos i la 
gestió de l’aigua mitjançant un conjunt de tas-
ques estructurades entorn d’un cicle de millo-
ra contínua. Durant aquests tres primers anys 
s’ha aconseguit donar una volta completa al 
cicle, que es va iniciar definint la política de 
l’aigua a la comarca (en el marc de l’Agenda 
21 comarcal) i es va continuar dissenyant els 
programes d’actuació i executant accions con-
cretes, fent una revisió i un seguiment continu 
i tota una tasca de difusió i participació.

Valoració del primer trienni 

Durant la primera volta del cicle, s’ha consta-
tat que un dels punts forts del projecte SELWA 
ha estat la implicació d’un grup promotor en 
el qual hi participen representants de l’admi-
nistració, del món de la recerca, de l’empre-
sariat i del sector agrícola. Aquest fet implica 
una millora i adaptació contínua del projecte 
a les línies de treball a seguir, sempre atenent 
a les reunions de seguiment del Consell Direc-
tor i a les diferents aportacions recollides. Així 
mateix, cal destacar també la voluntat del ter-
ritori per abordar el tema de l’ús i la gestió de 
l’aigua d’una forma integral, tenint en compte 

Revisió
Tasca F. Seguimient i

revisió del sistema

Comprovació i
 acció correctora

Política
mediambiental

Tasca A. De�nició de la política de l’aigua 

Implementació i funcionament
Tasca E. Execució de programes:

Estalvi, ecoe�ciència i millora de la qualitat de l’aigua
Millora dels ecosistemes aquàtics
Desenvolupament local sostenible vinculat als recursos hídrics
Gestió del cicle local de l’aigua (abastament, sanejament, reutilizació,...)

Planificació
Tasca B. Anàlisi i avaluació
Tasca C. De�nició de �tes i objectius
Tasca D. Disseny de programes

Foto: Visita guiada als Amaradors de Salitja.
Autor: SELWA



46 SELWA, un compromís amb l’aigua 47

tots els actors implicats, malgrat les dificultats 
que això suposa. 

Com a elements positius del projecte, destaca la 
presència que s’ha tingut en els tres anys en mul-
titud d’actes organitzats per tota la comarca de la 
Selva, fins i tot també fora, el que ha permès que 
el SELWA sigui conegut per un ampli ventall de 
públic i ha facilitat la creació de debats entorn de 
l’ús i la gestió de l’aigua. També s’ha realitzat 
una important tasca de conscienciació ciutadana 
en relació a l’ús i la gestió de l’aigua a la co-
marca, ja sigui a partir d’informar de qüestions 
d’actualitat o mitjançant la difusió de consells 
i bones pràctiques en relació a l’ús de l’aigua. 
Així mateix, la transmissió a la ciutadania dels 
valors naturals i culturals vinculats a l’aigua a 
la comarca de la Selva a partir de la realització 
de diferents activitats (sortides guiades, exposi-
ció itinerant, concurs fotogràfic...) ha esdevingut 
una de les fortaleses del projecte. Finalment, cal 
tenir en compte que el SELWA ha servit com a 
catalitzador de l’execució d’accions en matèria 
d’aigua (plans directors d’abastament d’aigua, 
campanyes d’estalvi d’aigua, etc.) i que la parti-
cipació ciutadana i sectorial han permès modelar 
i adaptar les actuacions a les necessitats reals del 
territori.

El projecte ha permès enfortir enllaços entre di-
ferents actors del territori que tenen a veure amb 
l’aigua i, fins i tot, n’ha establert de nous amb 
sectors que fins ara no hi havien treballat. Més 
enllà de les accions puntuals dutes a terme, cal 
valorar molt positivament el debat que ha gene-
rat el projecte durant els darrers tres anys entorn 
a l’ús i la gestió de l’aigua. Cal mencionar que 
l’any 2008 el projecte SELWA va ser guardonat 
amb el Premi de l’aigua que anualment convoca 
l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua, com 
a reconeixement de la tasca realitzada.

També cal apuntar, però, que hi ha factors li-
mitants, com la modesta capacitat econòmica 
(que obliga a adoptar un ritme d’actuació més 
pausat del que hom voldria) o el fet que l’àm-
bit comarcal no coincideixi amb el de conques 
hidrogràfiques (que regeixen la Directiva Marc 
de l’Aigua). Però també aquestes limitacions han 
ajudat a conduir el projecte i han mostrat que el 
focus d’atenció principal, allò en què realment 
el SELWA pot jugar un paper clau, és la impli-
cació local, com a territori, en la gestió d’aquest 
valor comú que és l’aigua. El proper trienni ens 
planteja el repte d’aprofundir en aquesta aposta 
territorial i d’obrir portes de col·laboració amb 
altres regions que comparteixen aquesta visió de 
desenvolupament vinculat a l’aigua. 

Foto: A l'alba (2n premi patrimoni natural del I Concurs Fotogràfic SELWA)
Autor: Montserrat Moraleda
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Amb la participació de:

Amb el patrocini de:

Amb el confinançament de:


