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Cicle de sortides a espais naturals conservats per entitats ambientals

A Catalunya tenim més d’un centenar d’entitats ambientals que
treballen activament per a la conservació i/o restauració d’espais
naturals. Tot i l’elevada aportació que fan les seves accions per
revertir la crisi climàtica i ecològica en la que ens trobem, la seva
tasca té poca visibilitat.
Així doncs, hem organitzat un cicle de 7 sortides de camp en què
volem donar a conèixer els projectes que realitzen algunes
d’aquestes entitats i quina contribució fan a la millora de la
biodiversitat. A la vegada, volem que les sortides esdevinguin un
espai on es puguin intercanviar coneixements entre els participants i
les entitats implicades.
Al cicle hi trobareu sortides a espais repartits per la geografia
catalana on es parlarà de diverses temàtiques: projectes de
custòdia fluvial; de conservació de la biodiversitat en espais agraris;
de gestió forestal, comunal i municipal d’espais naturals; projectes
que compten amb la implicació de voluntariat, empreses i propietat;
i projectes de conservació de sistemes litorals.
Organitza:

Amb el suport de:

COM PARTICIPAR-HI
La participació a les sortides és gratuïta, però cal confirmar
assistència al formulari d’inscripció. Podeu participar a les sortides
que més us interessin.
INSCRIU-T'HI!
A cada sortida s’ofereix la possibilitat que els participants dinin
plegats, promovent així un espai informal i complementari a la
sortida per compartir experiències i teixir aliances. Podeu indicar al
formulari d’inscripció si esteu interessats a dinar plegats.
Aquelles sortides on no es pugui arribar amb transport públic, els
desplaçaments es fan de manera particular. Si algú no té cotxe
particular o vol compatir-lo, que ho indiqui al formulari d’inscripció i
des de l’organització ho tindrem en compte.
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31
Març
10h-13h

21
Abril

9.40h-13h

19
Maig

10h-14h

Organitza:

RESTAURACIÓ DE DUNES
I LLACUNES LITORALS
Col·labora: GEPEC-EdC i GEVEN
Punt de trobada: Club Marítim de Torredembarra (Tarragonès).

OLIVAR DE MUNTANYA I
BIODIVERSITAT
Col·labora: Associació Trenca
Punt de trobada: Plaça del poble de Bovera (Les Garrigues).

CUSTÒDIA DEL TERRITORI
DES DE L'ÒPTICA MUNICIPAL
Col·labora: Ajuntament de Mataró, Entitat
Natura i Associació Posidònia 2021.
Punt de trobada: Port de Mataró (Maresme).

Amb el suport de:

14
Oct.
10.30h
14.30h

COGESTIÓ DEL BOSC COMUNAL
D'ESTERRI DE CARDÓS
Col·labora: Fundació Projecte Boscos de Muntanya i
Ajuntament d'Esterri de Cardós.

Punt de trobada: Arrós de Cardós, davant de Casa Mora (Pallars Sobirà).

21

CUSTÒDIA FLUVIAL
AL RIU GAIÀ

9.30h-17h

Punt de trobada: El Catllar (Tarragonès).

Oct.

Col·labora: Associació Mediambiental la Sínia

27
Oct.

RESTAURACIÓ DE BASSES,
USOS SOCIALS I VOLUNTARIAT

10h-13h

Punt de trobada: pàrquing de les piscines de Lliçà d'Amunt.

5
Nov.

CREACIÓ D'UNA RESERVA DE RAPINYAIRES
AMB LA IMPLICACIÓ DE LA PROPIETAT

10h-13h

Col·labora: Societat Catalana d'Herpetologia

Col·labora: Grup de Naturalistes d'Osona (GNO-ICHN)
Punt de trobada: aparcament del restaurant la Ferreria, Tona (Osona).

Per participar-hi,
és necessària
inscripció prèvia
INSCRIU-T'HI
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RESTAURACIÓ DE DUNES
I LLACUNES LITORALS
31 DE MARÇ - 10h a 13h
Col·labora: GEPEC-EdC i GEVEN.

Punt de trobada: Club Marítim de Torredembarra (Tarragonès).
El Gepec-Edc ha liderat diversos projectes de recuperació de dunes litorals a platges del
sud de Catalunya. Durant la sortida visitarem tant l'espai natural dels Muntanyans de
Torredembarra com les dunes experimentals de la platja urbana de La Paella i coneixerem
tant les estratègies de gestió usades des del 1985 com les noves metodologies que apliquen
per restaurar ecosistemes.
Posteriorment, ens desplaçarem fins a El Vendrell, per visitar la zona humida de Les
Madrigueres. És un espai simbòlic pel Grup Ecologista del Vendrell i Baix Penedès (Geven),
ja que des dels anys noranta ha sigut un espai reivindicat per l’entitat, entre altres coses, per
ser l’última àrea sense edificar al litoral de la comarca. Finalment, després d’una llarga
campanya, a començaments de segle XXI l’espai es va salvar de la construcció.
En els darrers anys hi ha excavat 4 llacunes litorals i han recuperat diferents ambients de
platja i de zones hipersalines. Cal destacar que es tracta d’un dels principals punts de cria
del corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) a la comarca i recentment s’hi ha detectat
la presència de fartet (Aphanius iberus).

INSCRIU-T'HI

Organitza:

Amb el suport de:
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OLIVAR DE MUNTANYA I
BIODIVERSITAT
21 D'ABRIL - 9.40h a 13h
Col·labora: Associació Trenca.

Punt de trobada: Plaça del poble de Bovera (Les Garrigues).
El projecte "olivar de muntanya i biodiversitat" de l'associació Trenca es desenvolupa
dins del mosaic agrícola i forestal característic de les Garrigues altes. En aquest
escenari trobem la finca agrícola on neix l'oli Salvatge de producció ecològica que
acull alhora una reserva de tortuga mediterrània (Testudo h. hermanni) i conserva
elements de patrimoni cultural (pedra seca, balmes i aljubs). La gestió de l’espai i la
seva biodiversitat es fa a través d'acords de custòdia del territori. A més, a la finca hi
pastura un ramat de cabres, rucs i someres.
Durant la visita coneixerem l’entitat i els seus projectes i els diferents elements naturals
i culturals de les finques on treballen. També presenciarem una demostració de
rastreig i seguiment de tortugues amb la unitat canina Ecotrenca i acabarem amb un
tast d'oli i la presentació dels productes Salvatge.
INSCRIU-T'HI
Organitza:

Amb el suport de:
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CUSTÒDIA DEL TERRITORI
DES DE L'ÒPTICA MUNICIPAL
19 DE MAIG - 10h a 14h

Col·labora: Ajuntament de Mataró, Associació Natura i Associació
Posidònia 2021.
Punt de trobada: Port de Mataró (Maresme).
L’Ajuntament de Mataró treballa per a la conservació dels seus valors naturals en
diversos àmbits. Per una banda realitza gestió forestal a les finques de la seva
propietat (incloses en l’espai Montnegre-Corredor) i col·labora amb els propietaris
d'altres finques per fer una gestió forestal del conjunt de l’espai. A més, té 2 convenis
de custòdia signats: un conveni de custòdia signat amb l’entitat Natura per potenciar
la vegetació de les dunes de la Platja del Varador i un altre amb l’Ass. Posidònia 2021
per conservar els prats de posidònia que es troben davant la costa del municipi.
Durant la visita ens explicaran tots aquests projectes, visitarem l’espai de les dunes i hi
haurà la possibilitat de navegar amb el vaixell Vell Marí per acostar-nos als prats de
posidònia (limitat a grups de 9 persones).
INSCRIU-T'HI
Organitza:

Amb el suport de:
Entitat
Natura
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CUSTÒDIA EN ACCIÓ:

COGESTIÓ DEL BOSC COMUNAL
D'ESTERRI DE CARDÓS
14 D'OCTUBRE - 10.30h a 14.30h.

Col·labora: Fundació Projecte Boscos de Muntanya i Ajuntament
d'Esterri de Cardós.
Punt de trobada: Arrós de Cardós, davant de Casa Mora (Pallars Sobirà).
Des de l’any 2015 la Fundació Projecte Boscos de Muntanya treballa per promoure i posar
en valor els boscos i paisatges de muntanya de la vall d’Esterri de Cardós juntament amb
veïnes, ramaders, ajuntament, enginyeres forestals i el Parc Natural de l’Alt Pirineu.
Aquestes actuacions s’emmarquen en el conveni de custòdia que tenen fins l’any 2033 amb
el municipi d’Esterri.
Durant la jornada visitarem diverses actuacions que estan duent a terme:
Aclarides de millora forestal que generen productes i milloren l’hàbitat del gall fer
Manteniment d’espais oberts amb recuperació de pastures gestionades mitjançant el
silvopastoralisme
Manteniment dels camins ramaders amb l’ús de tècniques de pedra seca
A més, també ens presentaran els projectes que estan preparant vinculats al conveni de
custòdia per al període 2023-2033.
INSCRIU-T'HI
Organitza:

Amb el suport de:
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CUSTÒDIA FLUVIAL
AL RIU GAIÀ
21 D'OCTUBRE - 9.30h a 17h.

Col·labora: Associació Mediambiental la Sínia.
Punt de trobada: El Catllar (Tarragonès).
L’Associació Mediambiental La Sínia treballa des de fa temps per a la conservació i
millora ambiental del riu Gaià, on hi duu a terme diversos projectes. Durant la sortida
visitarem diversos dels espais on actua i coneixerem els detalls del conveni de custòdia
fluvial que l’associació té amb l’ACA.
Començarem visitant el Centre d’Interpretació del riu Gaià a El Catllar. Després ens
desplaçarem a l’espai de la Resclosa de la Fàbrica, on s’hi ha dut a terme diverses
intervencions ambientals gràcies a les quals la tortuga de rierol ha colonitzat amb èxit
l’espai i valorarem la situació actual del cabal ambiental del riu Gaià. També visitarem
l’albareda de la font Cervellona (a Vila-rodona), on estan realitzant actuacions de
millora del bosc de ribera i recuperant un braç secundari del riu.
Havent dinat visitarem l’hort de les Salamandres, on s’han millorat i restaurat fonts i
basses, i el Gorg Negre, un indret emblemàtic del riu on l’ACA té previst retirar una
resclosa.
En aquesta sortida es pot participar només al matí o bé matí i tarda. Des de
l’organització proposarem un restaurant on, lliurement qui vulgui, podrà assistir-hi per
dinar plegats.
INSCRIU-T'HI

Organitza:

Amb el suport de:
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Restauració de basses,
usos socials i voluntariat
en un espai emblemàtic
27 D'OCTUBRE - 10h a 13h

Col·labora: Societat Catalana d'Herpetologia.
Punt de trobada: pàrquing de les piscines de Lliçà d’Amunt.
Can Dunyó és una finca en custòdia per la SCH. És, actualment, la zona humida més
important del Vallès, punt de trobada d’ornitòlegs vallessans durant els períodes de
migració. A una bona part de la finca hi trobem una gran bassa de laminació, creada el
2013. Juntament amb els terrenys que l'envolten configuren un seguit d'hàbitats
seminaturals únics en aquesta comarca predominantment agrícola i urbana. Can Dunyó
presenta una elevada complexitat tècnica: fluxos d'aigua difícils d'interpretar, presència
d'espècies exòtiques invasores, entre d'altres. La complexitat tècnica més rellevant la
social: interessos de les diverses tipologies d'usuaris de la finca (ornitòlegs, caçadors,
pescadors, passejants, etc.), relacions amb la propietat (Ajuntament) i altres entitats del
municipi, dificultats en establir grups estables de voluntariat, etc.
Aquesta complexitat és proporcional, però, a les oportunitats de conservació d'espècies i
hàbitats que presenta la finca. Durant la visita coneixerem les actuacions que han realitzat
des de la SCH per restaurar la bassa i el seu entorn, com estan treballant per donar
resposta als diferents interessos socials de l'espai i, per últim, com des de la SCH promouen
la implicació ciutadana en els seus projectes mitjançant el voluntariat ambiental.

INSCRIU-T'HI

Organitza:

Amb el suport de:
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CREACIÓ D'UNA RESERVA DE
RAPINYAIRES AMB LA IMPLICACIÓ
DE LA PROPIETAT
5 DE NOVEMBRE - 10h a 13h.

Col·labora: Grup de Naturalistes d'Osona (GNO-ICHN).
Punt de trobada: aparcament del restaurant la Ferreria, Tona (Osona).
El Grup de Naturalistes d’Osona - ICHN ha iniciat un projecte de creació d’una reserva per a
rapinyaires nocturns al sud de la Plana de Vic.
El projecte té per objectiu crear una reserva d’unes 1.200 hectàrees entre Taradell, Malla,
Tona i Vic, amb la implicació de persones propietàries i masovers de més de 60 finques
disposades a participar en la gestió i millora de les poblacions de rapinyaires nocturns
d’aquesta àrea, en diversos casos mitjançant acords de custòdia. Per aconseguir-ho és
necessari potenciar la presència de les preses de les quals s’alimenten, facilitar llocs de cria
perquè puguin reproduir-se, i minimitzar impactes negatius fruit de l’activitat humana.
Durant la sortida visitarem 2 finques agrícoles per veure les actuacions realitzades.
Aquesta sortida és especialment indicada per aquelles persones interessades en la
conservació de rapinyaires nocturns així com per propietaris i/o gestors de finques que volen
implicar-se en projectes de conservació.
INSCRIU-T'HI
Organitza:

Amb el suport de:
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conservats per entitats ambientals

MÉS INFORMACIÓ
www.xcn.cat
info@xcn.cat

Organitza:

Amb el suport de:

@XCNatura

