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INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 

En les últimes dècades i arreu de Catalunya s’ha observat una creixent massificació de gorgs i altres espais 

aquàtics. La difusió d’aquests indrets emblemàtics a través de diversos canals de comunicació ha facilitat 

l’accés a més i més diversos usuaris. D’aquesta manera, es detecta no només un augment en el nombre de 

visitants als gorgs, sinó també un clar canvi en la seva tipologia. L’arribada d’altres tipus d’usuaris, que no 

és tan conscient dels valors naturals dels espais i que sovint no assumeix la responsabilitat de preservar-los, 

ha causat una notable afectació de les condicions ecològiques dels gorgs. De retruc, la sobre-freqüentació 

dels gorgs ha donat peu a diversos conflictes amb les poblacions adjacents, que veuen amenaçat i 

banalitzat un espai identitari.  

 

El conjunt de problemàtiques associades a la sobre-freqüentació han alertat als ajuntaments, consistoris i 

altres actors implicats, que comencen a treballar en mesures que limitin el nombre de visitants i 

disminueixin l’impacte negatiu d’aquests. Cal revertir la situació actual i activar mesures que compatibilitzin 

un limitat ús públic amb la preservació de l’entorn natural.  

 

La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) elabora el present informe amb l’objectiu de contribuir a aquesta 

tasca a nivell de la província de Girona, i es proposa:  

- identificar els impactes derivats de l’ús públic dels espais en estudi. 

- classificar els espais d’estudi en diferents graus de vulnerabilitat. 

- recollir les mesures de gestió implementades a cada espai i la seva relativa eficàcia. 

- traçar noves mesures de gestió adaptades a la realitat de cada espai. 

- traçar possibles estratègies tranversals. 

- implicar a les entitats locals ambientals en el procés. 

El material generat orientarà la Diputació de Girona i altres actors clau en el procés de definició i 

implementació de mesures. L’informe, així com les actuacions que tinguin lloc arrel d’aquest, serviran de 

referent a les altres províncies de Catalunya, amb problemàtiques similars.  
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METODOLOGIA 

Per tal de realitzar una diagnosi extensiva i de generar respostes adaptades a les necessitats de cada espai, 

el present informe s’ha elaborat en clau territorial. D’aquesta manera, s’han implicat quatre entitats 

ambientals locals en les fases de diagnosi i de proposta de millores. Per a la selecció i coordinació de les 

entitats, s’han seguit els següents passos:  

Desembre de 2017:  

- Llançament de la convocatòria. Arrel d’aquesta, les entitats interessades en participar al projecte 

fan arribar a la XCT una llista orientativa dels gorgs vulnerables de la seva zona d’actuació. 

Gener de 2018:  

- Recepció de les candidatures i de les llistes de gorgs potencialment vulnerables. 

- Selecció de les quatre entitats, en funció de la qualitat i coherència de la llista presentada, de la 

vinculació al territori gironí, del coneixement d’ambients fluvials i de la afiliació a la XCT. 

- Repartiment de tasques entre les entitats, en funció de la seva zona habitual d’actuació.  

- Accés al formulari, a partir del qual les entitats fan arribar la informació sobre cada un dels gorgs1.  

Febrer – Març de 2018:  

- Recepció d’informació. 

- Comunicació per tal de resoldre dubtes o concretar dades.  

La llista generada arrel de la convocatòria ha resultat tenir una forta desviació territorial: dels 29 gorgs 

detectats inicialment, tots excepte 1 es troben a les comarques de la Garrotxa, el Ripollès o el Gironès. Això 

es deu probablement a dos fets: 

- Són aquestes tres les comarques que realment presenten  un nombre major de gorgs vulnerables i 

amb una problemàtica més intensificada.  

- Les entitats que han presentat la seva candidatura actuen essencialment en aquestes comarques.  

Per tal resoldre parcialment aquest biaix i incloure a l’informe la resta de comarques gironines, s’ha 

assignat una comarca “no prioritària” a cada una de les entitats. D’aquesta manera, cada entitat ha 

diagnosticat entre 4 i 7 gorgs2 (localitzats a la Garrotxa, el Ripollès i/o el Gironès) i ha realitzat una anàlisis 

genèrica de la problemàtica dels gorgs a nivell comarcal (de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, La Selva o La 

Cerdanya). La resta de comarques (Osona i Pla de l’Estany) les ha assumit la XCT.  Addicionalment, s’ha 

contactat amb altres actors rellevants, com el Consorci de l’Alta Garrotxa (CAG), per tal de reunir 

informació sobre els gorgs prioritaris.  

A partir del material cru recollit pel conjunt de formularis, la XCT ha digerit la informació subministrada per 

les entitats per tal d’homogeneïtzar-la, tan pel que fa a l’estil com al contingut. De cada un 29 dels espais 

diagnosticats s’ha elaborat una fitxa funcional que en general recull, de manera sintetitzada:  

                                                           
1
 El material cru resultant del formulari es proporciona com a adjunt a aquest informe, en format excel per tan de facilitar-ne la 

consulta.  
2
 La relació d’entitats i dels gorgs tractats per cada una d’elles es troba recollida a l’annex. 
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- La descripció de l’espai (interès, accés i voltants, visitant habitual, serveis...). 

- La problemàtica (impacte sobre l’aigua, la biodiversitat, les vies d’accés, la població adjacent...). 

- Les mesures de gestió adoptades fins ara, actors implicats i resultats. 

- Les propostes de millora proposades per l’entitat que realitza la diagnosi. 

A posteriori, la XCT ha generat material cartogràfic i ha elaborat les conclusions de l’informe. 
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DIAGNOSI 
 

El present apartat recull les fitxes de diagnosi de cada un dels espais estudiats a les comarques de la Garrotxa, 

el Ripollès i el Gironès. A cada espai se li ha assignat un grau de vulnerabilitat orientatiu, en base a l’opinió de 

l’ajuntament corresponent i a diferents paràmetres avaluats per l’entitat. Els graus són els següents:  

- Grau de Vulnerabilitat 1: l’espai no presenta sobre-freqüentació.  

- Grau de Vulnerabilitat 2: l’espai mostra vulnerabilitats i pateix alguns impactes de la sobre-

freqüentació, però no és d’actuació prioritària i/o les mesures de gestió implementades són 

suficients. 

- Grau de Vulnerabilitat 3: l’espai pateix els impactes de la sobre-freqüentació i és d’actuació 

prioritària. 

Cada fitxa inclou un mapa orientatiu, a escala 1:2.500, que exposa la situació del gorg i el tipus de terreny 

adjacent. Cal interpretar-lo en base a la següent llegenda:  

 

Per informació geogràfica més detallada, cal utilitzar el projecte de qGIS, on també s’hi geolocalitzen altres 

gorgs. Aquells classificats com a “estat de diagnosi = 4” són els identificats per les entitats com a gorgs 

potencialment vulnerables, però que no han estat inclosos en l’informe. En canvi, els espais classificats com a 

“estat de diagnosi = 5” són altres gorgs trobats a partir d’altres bases de dades, i dels quals se’n desconeix 

absolutament l’estat.   

A  la segona part de l’apartat es presenta una anàlisis genèrica de la problemàtica dels gorgs a nivell 

comarcal, cobrint així l’Alt Empordà, el Baix Empordà, La Selva, el Pla de l’Estany, La Cerdanya oriental i 

Osona oriental. Els gorgs inclosos són aquells detectats per l’entitat; la XCT, a posteriori, n’ha afegit d’altres 

al projecte de qGIS.  
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La Garrotxa 
La xarxa hídrica de la Garrotxa, i especialment la conca alta del riu Fluvià, està formada per nombrosos 

tributaris que recullen les aigües que drenen de les vessants de les muntanyes de la serralada transversal. 

Aquestes rieres i rierols presenten nombroses gorgues, algunes de les quals pateixen els efectes de la sobre-

freqüentació de banyistes en època estival. 

Aquest apartat inclou la diagnosi de 16 espais de la Garrotxa, la comarca amb aparentment el major 

nombre de gorgs amb grau de vulnerabilitat (GV) 3. Els espais diagnosticats en aquest apartat són els 

següents: 

Gorg o conjunt de gorgs Terme Municipal GV 

Gorg de Can Poeti Les Planes d'Hostoles 3 

Gorg de la Plana Les Planes d'Hostoles 3 

Gorg del Molí d'en Murris Les Planes d'Hostoles 3 

Gorg del Pont del Llierca Sales de Llierca: Sadernes 3 

Gorga de Santa Margarida Les Planes d'Hostoles 3 

Gorgs de la Riera de Sant Aniol3 Montagut i Oix 3 

Gorg de la Mola Sant Feliu de Pallerols 2 

Gorg de Surita Riudaura 2 

Gorga Blava  Vall d’en Bas: Joanetes 2 

Gorga de Can Batlle Santa Pau 2 

Gorga dels Escurçons  Vall d’en Bas: Joanetes 2 

Les Piscines Vall d’en Bas: Sant Privat 2 

Molí d’en Solà 1 i 2 Vall de Bianya: Sant Pere d’Espuig   2 

Pla d’en Xurri  Vall d’en Bas: Sant Privat 2 

Salt del Roure Vall d’en Bas: Joanetes 2 

Gorg Duran Sant Feliu de Pallerols 2 

Gorg d’en Valls Sant Feliu de Pallerols 2 

Gorgues del Molí La Vall de Bianya 1 

Piscina Torrent de Palomeres4 Sant Jaume de Llierca 1 

Taula 1. Gorgs diagnosticats a la Garrotxa 

                                                           
3 El conjunt de gorgs de la Riera de Sant Aniol han estat diagnosticats com a un sol espai, i en una sola fitxa, perquè 

així ho ha considerat oportú l’entitat encarregada.  

4
 La Piscina del Torrent de Palomeres és un espai artificial que inicialment no era objecte d’estudi; l’entitat 

encarregada va avaluar-lo i finalment s’ha inclòs a l’informe. 
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GORG DE CAN POETI 
 
150 m² - Les Planes d’Hostoles 
Grau de Vulnerabilitat: 3 
Sobre-freqüentat durant estiu i setmana santa 
des de ≈ 2012  

L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 
Interès: conté retalls de verneda (hàbitat 
d'interès prioritari) i espais d'interès per a gran 
varietat de fauna (sobretot amfibis, 
macroinvertebrats i peixos), incloses vàries 
espècies protegides com el barb de muntanya 
(Barbus meridionalis) la bagra (Leuciscus 
cephalus) i l'anguila (Anguilla anguilla).   

Accés i voltants: per la Via  Verda. És possible 
accedir-hi amb cotxe i caminant <1 km. La 
població més propera es troba a <1 km, es 
troben finques particulars a tocar del gorg. 

Serveis: Aparcament, Bar, Papereres, contenidor 
o altres punts de recollida de brossa, Càmping, 

Visitant habitual: local, provinent de les 
poblacions adjacents, familiar i excursionista 
provinent de poblacions llunyanes. 

 Aigua: eutrofització i altres efectes detectables 
visualment (pel·lícula greixosa, escuma...). 

 Flora: vegetació absent en els marges de la bassa i 
el camí, vegetació exòtica i ruderal en la part 
inferior del gorg, sota el pont i al marge. 

 Fauna: destorb i captura (d'amfibis, libèl·lules, 

papallones i peixos), afectació del fons de la riera 

pel bany. 

 Vies d’accés: vehicles aparcats en zones no 
habilitades, degradació de camins i marges, brossa. 

 Altres: gossos deslligats, enceses de focs.5 

MESURES ADOPTADES I RESULTATS 

 Es realitza servei de neteja i recollida de residus setmanalment durant l’època estival, a càrrec de la 

brigada municipal. 

 Regulació teòrica de l’ús (cartell que informa de les sancions per acampada, foc, soroll... ) però no hi ha 

cap tipus de vigilància que garanteixi el compliment de les normes. És competència dels agents rurals, 

però aquests comenten que no donen a l'abast. 

S’observen unes instal·lacions d’accés (tanca i escales). Manca una gestió i vigilància activa. 
 

PROPOSTES DE MILLORA 
 

 Definir i indicar les zones d’aparcament, prohibint l’estacionament de vehicles arreu de la pista forestal. 

 Senyalitzar l’accés per la Via Verda des de l’aparcament. 

 Assegurar el control periòdic per part dels agents rurals en època estival i articular un protocol per 

sancionar conductes impròpies. 

 Senyalitzar les finques de propietat privada. 

 Instal·lar cartells informatius sobre els valors de l’espai i les normes d’ús per la seva preservació. 

 Gestionar les invasores, ja que s’hi troben algunes. Caldria extreure els rizomes de les canyes (Arundo 

donax), extreure els tubercles de nyàmera (Helianthus tuberosus) i aplicar el protocol de la Diputació de 

Girona per l’eliminació de la falsa acàcia (Robinia pseudoacacia). A posteriori caldria recuperar la 

vegetació de ribera i aquàtica als marges del gorg. 

                                                           
5
 Veure a Annexes un extensiu recull de queixes dels veïns i veïnes del mas de Can Poeti. 

PEIN 1890 – Riu Brugent                                                                                 

XN2000 ES5120029 – Riu Brugent 
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GORG DE LA PLANA 
 
250 m² - Les Planes d’Hostoles  
Grau de Vulnerabilitat: 3 
Sobre-freqüentat per Setmana Santa i de juny a 
setembre des de ≈2013 

 
L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 

Interès: Conté retalls de verneda (hàbitat 
d'interès prioritari) i espais d'interès per la gran 
varietat de fauna (sobretot amfibis, 
macroinvertebrats i peixos). S’hi troben vàries 
espècies protegides com el barb de muntanya 
(Barbus meridionalis), la bagra (Leuciscus 
cephalus) i l'anguila (Anguilla anguilla). S’hi ha 
detectat larves de salamandra i tricòpters 
d'estoig de fulles. 

Accés i voltants: pel camí dels horts, deixant el 
cotxe al cementiri. És possible accedir-hi amb 
cotxe i caminant <1 km. La població més propera 
es troba a una distància de 1-5 km. L'accés a 
l'espai passa per un altre gorg i el gorg principal 
es troba uns 50 metres més amunt, seguint un 
camí habilitat. 

Serveis: aparcament, papereres, contenidor o 
altres punts de recollida de brossa. 

Tipus de visitant habitual: local provinent de les 
poblacions adjacents, familiar i excursionista 
provinent de poblacions llunyanes. 

 Aigua: eutrofització, pel·lícula greixosa, escuma...  

 Flora: compactació del sòl als accessos i les àrees 
adjacents, amb zones sense vegetació per 
arrencament i trepig. Flora aquàtica i de ribera 
desapareguda dels marges del gorg. Extensa 
vegetació ruderal. 

 Fauna: captura directa (amfibis, libèl·lules...), 
destorb per la presència de gossos i soroll i 
afectació de l'hàbitat en petites bassetes o espais 
d'aigües estancades, que podrien servir d'espais de 
reproducció per amfibis i marcroinvertebrats.  

 Vies d’accés: vehicles en zones no habilitades, 
brossa, paper, excrements i/o orina. 

 Poblacions: accés a espais privats i robatori de 
productes dels horts adjacents al camí. 

 Altres: gossos deslligats, destrosses de materials i 
senyalitzacions. 

 
Problemàtica agreujada amb la gravació de Polseres 
Vermelles i imatges a la televisió. 

MESURES ADOPTADES I RESULTATS 

 Servei de neteja i recollida de residus: un cop per setmana en temporada alta (brigada municipal). 

 Regulació teòrica de l’ús (cartell que informa de les sancions) però sense cap vigilància que asseguri el 

compliment. És competència dels agents rurals, que comenten que no donen a l'abast. 

En alguna ocasió s'ha contractat personal perquè detectés i multés vehicles mal aparcats, però ha tingut molts 
conflictes amb els visitants de l’espai. 

PROPOSTES DE MILLORA 
En general, manca una regulació clara i sobretot una vigilància que asseguri el compliment de les normes i 
sancioni actuacions incíviques. Per tal de facilitar un bon ús de l’espai, caldria: 

 Habilitar una zona d'aparcament específica i senyalitzar la prohibició d'aparcar arreu. 

 Senyalitzar els camins d'accés i els espais de propietat privada per tal preservar els camins i reduir 

conflictes amb la població local.  

 Impedir el pas a determinats espais (bassetes, zones de posta d'amfibis, vegetació perimetral del gorg) 

per fomentar la regeneració de la vegetació de ribera (mantenir espais per al reclutament).  

 Realitzar inventaris de la biodiversitat present. 

 Contractar un vigilant que sancioni els cotxes mal aparcats i les conductes inapropiades 

 Instal·lar un cartell informatiu sobre els valors naturals de l'espai i les normes d’ús d’aquest. 

 Realitzar una inspecció i anàlisi més acurada en època alta. 

PEIN 1890 – Riu Brugent                                                                                 

XN2000 ES5120029 – Riu Brugent 
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GORG DEL MOLÍ D’EN 
MURRIS 
 
150 m² - Les Planes d’Hostoles 
Grau de Vulnerabilitat: 3 
Sobre-freqüentat setmana santa i estiu des de 
≈2012   

L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 

 
 
Interès: existència d'estructures vegetals 
fossilitzades que creen piscines al llarg del riu i al 
salt d'aigua del grog. Acull fauna d’interès, 
sobretot amfibis, invertebrats i peixos. 
Accés i voltants: Camí de les Planes a Cogolls. La 
població més propera es troba a una distància 
d’1-5km. És possible accedir-hi amb cotxe i 
caminant <1 km.  
Serveis: aparcament principal i aparcament 
menor proper al gorg. 
Visitant habitual: local, provinent de les 
poblacions adjacents, familiar i excursionista 
provinent de poblacions llunyanes.  
Més enllà del gorg principal, els  visitants també 
es banyen a molts altres espais al llarg del curs 
del riu.  

 

 Flora: afectada per la compactació del sòl i per 
l’obertura de camins per accedir a altres parts de la 
riera. 

 Fauna: destorb i captura (d'amfibis, libèl·lules, 
papallones i peixos), afectació del fons de la riera 
pel bany 

 Vies d’accés: vehicles aparcats en zones no 
habilitades, degradació de camins i marges, brossa, 
paper higiènic, fems i/o orina, saturació de les vies 
d'accés 

 Poblacions adjacents: soroll, saturació de les vies, 
enfrontament amb els banyistes, sí, queixes per 
entrada de visitants a les propietats i per agressions 
físiques. 

 Altres: les estructures fòssils de la riera podrien 
resultar afectades pels visitants. S’observen gossos 
deslligats, enceses de focs... Es detecta un habitatge 
proper al gorg que s’ha apropiat d’un espai 
corresponent a domini públic i que compta amb 
vegetació exòtica.6 

MESURES ADOPTADES I RESULTATS 
• Regulació de les zones d’aparcament per part de l’Ajuntament. La societat civil hi està implicada i el 

darrer any s’ha contractat un vigilant (persona local). 
• Regulació teòrica de l’ús (cartell que informa de les sancions per acampada, foc, soroll... ) però no hi ha 

cap tipus de vigilància que asseguri el compliment. És competència dels agents rurals, que comenten 
que no donen a l'abast. 

• Servei de neteja i recollida de residus durant la temporada alta, a càrrec de la brigada municipal. 
• Instal·lació d’un cartell sobre el valor geològic de l'espai. 

 
PROPOSTES DE MILLORA 

• Habilitar un aparcament a l'entrada de la carretera i establir sancions a vehicles aparcats arreu. 
• Contractar un servei de vigilància, per l’aparcament i també per assegurar el bon ús de l’espai. 
• Controlar l’afectació sobre el bosc de ribera i la vegetació dels marges del gorg i la riera.  
• Senyalitzar la regulació d'usos i l’aparcament. 
• Instal·lar cartells informatius sobre els valors naturals de l'espai i sensibilitzar a través dels mitjans. 
• Valorar la conservació de les estructures fòssils que generen petits gorgs o altres espais de bany. 
• Instal·lar tanques o promoure revegetació per evitar l’ús de camins secundaris. 
• Valorar la intervenció de l'ACA per atermenar l’espai ocupat per la propietat privada adjacent. 

                                                           
6 Veure a Annexes el Recull textual de queixes dels veïns i veïnes de Cogolls i les imatges aportades pels 

veïns i veïnes del mas Can Poeti. 
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GORG DEL PONT DEL LLIERCA 
o del Pont de Sadernes 
 
2.000 m² - Tortellà 
Grau de Vulnerabilitat: 3 
Sobre-freqüentat de finals de juny a principis de 
setembre, sobretot caps de setmana  des de ≈ 
1990 

 

L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 
 

Accés i voltants: carretera GIV-5231 (des de 
Tortellà, Montagut). És possible accedir-hi amb 
cotxe i caminant <1 km. La població més propera 
es troba a una distància de 1-5 km. 

Serveis: Aparcament, Bar, Papereres, contenidor 
o altres punts de recollida de brossa, Càmping 

Visitant habitual: local, provinent de les 
poblacions adjacents, familiar i excursionista 
provinent de poblacions llunyanes. 
 

 

 

 Aigua: terbolesa excessiva per pertorbació 
continuada, presència de brossa dins el gorg i de 
productes químics provinents de cremes solars 
(detectada en anàlisis de l'aigua). 

 Fauna: afectació a aus rapinyaires per soroll i a 
peixos i amfibis per la degradació de l’hàbitat. 

 Vies d’accés: vehicles aparcats en zones no 
habilitades, degradació de camins i marges, brossa, 
paper higiènic, excrements i/o orina. 

 Altres: gossos deslligats, acampades, saturació de 
les vies i dels contenidors de deixalles. 

MESURES ADOPTADES I RESULTATS 
 

 Servei de neteja i recollida de residus 2-3 vegades al mes, de juliol a setembre, a càrrec del la Fundació 
La Fageda. 

 Regulació de l’espai pel CAG, implicant-hi el CAR. 

 Habilitació d’un aparcament, que és regulat per l’Ajuntament i pel Consorci. Hi estan implicats el CAR i 
els Mossos d'Esquadra.  

 Prohibició d'estacionar al marge de la carretera. 

 Aplicació de les Normes Especials de l'EIN Alta Garrotxa, ja que una part del sector de bany en forma 
part.  

 
L'ordenació de l'estacionament funciona per garantir la circulació per la carretera, però és eficaç de cara a 
reduir la sobre-freqüentació; hi ha nuclis poblacionals i altres serveis turístics molt propers.  
 

PROPOSTES DE MILLORA 
 

El CAG ha elaborat propostes genèriques que es recullen a l’apartat de Conclusions. 

 

 

PEIN 1880 – Riu Fluvià  

XN2000 –ES5120021 Riu Fluvià                                  
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GORG DE SANTA 
MARGARIDA 
 
250 m² - Les Planes d’Hostoles 
Grau de Vulnerabilitat: 3 
Sobre-freqüentat durant estiu i setmana santa 
des de ≈ 2012 

 

L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 
 
Interès:  destaca la presència de l’espècie 
protegida  lliri de neu (Galanthus nivalis) al gorg i 
al camí d’accés. Conté retalls de verneda 
(hàbitat d'interès prioritari), i espais d'interès 
per a gran varietat de fauna (sobretot amfibis, 
macroinvertebrats i peixos). Espais adequat per 
vàries espècies protegides com el barb de 
muntanya (Barbus meridionalis) la bagra 
(Leuciscus cephalus) i l'anguila (Anguilla 
anguilla).   
 
Accés i voltants: a través de la Via Verda. És 
possible accedir-hi amb cotxe i caminant >1km. 
La població més propera es troba a una distància 
de 1-5 km. 

Visitant habitual: local, provinent de les 
poblacions adjacents, familiar i excursionista 
provinent de poblacions llunyanes. 

 Aigua: eutrofització, presència de brossa dins el 
gorg. 

 Flora: compactació d’espais al voltant del gorg i 
dels accessos. Creixement de la vegetació ruderal. 
Afectació a espècies protegides com el lliri de neu.  

 Fauna: destorb i captura (d'amfibis, libèl·lules, 
papallones i peixos), afectació del fons de la riera 
pel bany, alteració de l’hàbitat a la petita bassa 
adjacent al gorg. 

 Vies d’accés: vehicles aparcats en zones no 
habilitades, degradació de camins i marges, 
brossa, paper higiènic, excrements i/o orina. 

 Altres: queixes per l’entrada a través de la fàbrica 
(camí més curt tot i haver-hi una tanca), gossos 
deslligats, enceses de focs, barques inflables, 
flotadors, ràdios, taules de pícnic.7 

MESURES ADOPTADES I RESULTATS 
 

 Servei de neteja i recollida de residus: una vegada per setmana, a càrrec de la brigada municipal. 

 Regulació teòrica de l’ús (cartell que informa de les sancions per acampada, foc, soroll... ) però no es 

realitza cap tipus de vigilància del compliment de la regulació d'usos. És competència dels agents 

rurals, però aquests comenten que no donen a l'abast. 

Les mesures de gestió adoptades són insuficients. 
PROPOSTES DE MILLORA 

 

 Habilitar zones d'aparcament específiques senyalitzades i facilitar l'accés del camí al tram final (molt 
fangós i accentuat). 

 Contractar un servei de vigilància actiu. 

 Protegir espais amb flora d’interès al camí i al propi grog, delimitant (si s’escau amb tanca) espais de 

no accés per evitar la compactació del sòl. Establir zones per a la recuperació de la flora autòctona de 

ribera i de la basseta adjacent. Per la preservació de Galanthus nivalis cal mantenir espais de sotabosc 

oberts, com els marges del camí, o espais forestals sense o amb poc sotabosc, evitant que quedin 

colgats per esbarzers o el bruc.  

 Instal·lar cartell informatiu sobre els valors naturals de l’espai i les normes d’ús per la seva 
preservació. Sensibilització en els mitjans (premsa, televisió i radio). 

 
                                                           
7
 Veure a Annexes les imatges aportades pels veïns i veïnes del mas Can Poeti 

PEIN 1890 – Riu Brugent                                                                                 

XN2000 ES5120029 – Riu Brugent 
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GORGS DE LA RIERA  
DE SANT ANIOL 
 
Diferents gorgs: Gorg del Gomarell o Muntada 
(490 m²), Gorg del Citró (625 m²), Gorg Blau o 
Fosc (180m²) i Salt del Brull (100 m²). 
Grau de Vulnerabilitat: 3 
Sobre-freqüentat de finals de juny a principis de 
setembre des de ≈ 2000 
 

 

L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 

Accés i voltants: des de Sadernes (Sales de 
Llierca), des de Montagut i des de Tortellà. És 
possible accedir-hi amb cotxe i caminant >5km. 
La població més propera es troba a una distància 
de >10 km. 

Visitant habitual: local provinent de les 
poblacions adjacents, familiar provinent de 
poblacions llunyanes. 

 

 

 

 

 Aigua: terbolesa excessiva per pertorbació 
continuada, presència de brossa dins el gorg, 
presència de productes químics provinents de 
cremes solars (detectada en anàlisis). 

 Flora: trepig als marges del gorg. 

 Fauna: afectació per soroll a aus rapinyaires. 

 Vies d’accés: saturació, degradació de camins i 
marges, brossa, paper higiènic, excrements i/o 
orina.  

 Altres: queixes per la saturació de les vies 
d’accés, saturació dels contenidors 
d'escombraries de la població adjacent, gossos 
deslligats, acampades, enceses de focs, 
destrosses de materials i senyalitzacions... 
 

Espai vulnerable especialment del Pont de Sant Valentí 
al Salt del Brull. 

MESURES ADOPTADES I RESULTATS 
 
El CAG duu a terme accions per preservar l’espai, implicant l’administració local i la societat civil. Ha realitzat 
o coordinat: 
 

 Aplicació de la Normativa de l'EIN de l’Alta Garrotxa i difusió d'aquesta (tríptics i senyalització). 

 Aplicació d’ordenances municipals de regulació de l'accés i l'acampada. 

 Servei de neteja i recollida de residus 2-3 vegades al mes de juliol a setembre, a càrrec del la 
Fundació La Fageda. 

 Regulació dels aparcaments. N’hi ha de propers, però en època de bany l'accés en vehicle hi és 
restringit. Les zones d’aparcament estan regulades per servei de vigilància i servei d'informació. 

 L’entrada a l’espai està regulada pel CAG, i hi estan implicats el CAR, els Mossos d'Esquadra, el 
Servei de vigilància i el Servei d'informació. 

 Regulació de l'escalada i de l'accés motoritzat, mitjançant la restricció d'accés i l'emissió 
d'autoritzacions específiques per propietaris i agents locals. 

 Servei de vigilància, que actua els caps de setmana de juliol a octubre, i dies aleatoris de juliol 
(servei de 6 hores, matí o tarda). A la temporada 2018 el servei s'ampliarà i es desenvoluparà també 
per setmana santa i el pont de l'1 de maig. 

 Servei d'informació, que  informa als visitants de les normes d’ús i dels valors ambientals de l'espai, 
avisa en cas d'incompliment de la normativa, recull les incidències i avisa als cossos de seguretat o 
emergències quan és precís. Anteriorment s'alternava el servei de vigilància amb el servei 
d'informació, un any cada un; el 2018 es combinaran aleatòriament els dos serveis al llarg de la 
temporada. 

PEIN 100 – l’Alta Garrotxa                                                                           

XN2000 ES5120001 – Alta Garrotxa – Massís de les Salines                                   

RNF  2100070 Rieres de Beget i Sant Aniol 
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 Servei de Guarderia Rural, que informa als visitants de les normes d’ús, avisa en cas d'incompliment 

de la normativa, recull les incidències, avisa als cossos de seguretat o emergències quan és precís.  

 Conservació del patrimoni arquitectònic. 

 Senyalització i manteniment de camins i altres infraestructures d'ús públic. 

 Senyalització de prohibició de bany en indrets sensibles. 

 Seguiment anual d'aus rapinyaires, seguiment de papallones i manteniment d'espais oberts. 
 
Les accions s’han finançat amb subvencions de la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya i/o amb 
fons propis del CAG. La regulació de l'accés motoritzat es fa a través d'ordenances municipals, però es 
transmet la gestió al CAG. L’ús de l’espai està regulat pel CAG i els Ajuntaments de Sales de Llierca i 
Montagut i Oix, i hi estan implicats el CAR, el Servei de vigilància i el Servei d'informació. 

 
Es considera que les mesures de gestió adoptades han servit per reduir significativament els impactes 
negatius derivats de la sobre-freqüentació. Es valora que la restricció de l'accés motoritzat ha ajudat també 
a disminuir lleugerament la freqüentació, evitant a més certs usos no desitjats (instal·lació d'utensilis com 
taules, para-sols, inflables...). La manca de més recursos econòmics esmorteeix l'eficiència de les mesures: la 
disponibilitat de més recursos permetria una aplicació més extensiva i intensiva d'aquestes mesures. 
 

PROPOSTES DE MILLORA 
 
El CAG ha elaborat propostes genèriques que es recullen a l’apartat de Conclusions. 
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GORG DE LA MOLA 
 
600 m² - Sant Feliu de Pallerols - Riu Brugent 
Grau de Vulnerabilitat: 2 
Sobre-freqüentat a l’agost i els caps de setmana 
d’estiu i setmana santa des de ≈1995   

L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 

Interès: gorga molt gran i profunda, situada 
aigües amunt del gorg de la Laura o resclosa 
gran de Can Paulí. El seu accés, relativament 
difícil, limita el nombre d’usuaris. L’espai destaca 
per la presència de travertins i les Coves de la 
Torre. Es troba inclòs dins el PNZVG.  

Accés i voltants: carretera C-63 i/o Camí de la 
Mare de Déu de la Mercè. És possible accedir-hi 
amb cotxe i caminant <1 km. La població més 
propera es troba a una distància de 1-5km.  

Tipus de visitant: local provinent de les 
poblacions adjacents. 

 

 Aigua: terbolesa puntual. 

 Flora: trepig de la vegetació present al camí 
d’accés al gorg i al seu voltant.  

 Fauna: el soroll afecta a la fauna forestal, 
especialment a petits mamífers presents a les 
immediateses del gorg o en els hàbitats que es 
troben creuats pels camins d'accés. 

 Vies d’accés: vehicles aparcats en zones no 
habilitades, degradació de camins i marges, 
brossa. 

 Altres: el soroll, gossos deslligats i queixes dels 

veïns (la Torre). La pronunciada pendent pot 

comportar, si va creixent el nombre de visitants, 

fenòmens erosius. 

MESURES ADOPTADES I RESULTATS 
 

 Regulació de l’aparcament, instal·lant pedres de grans dimensions que no permeten l’estacionament 
de vehicles al marge del camí d’accés i de la carretera C-63. Els agents implicats en la regulació són 
l’Ajuntament i la societat civil.  

 Senyalització del camí de la Mare de Déu de la Mercè com a “camí privat de prohibida circulació”, 
com a resultat de les queixes del veïns. 

 
L’espai forma part del programa LIFE Potamofauna, tot i que aquest no inclou cap tipus d’actuació relacionada 
amb la gestió de l'ús públic i la preservació global de l’espai, sinó que fa referència a la conservació de 
determinades espècies de fauna.  

PROPOSTES DE MILLORA 

 
Per tal de prevenir futurs afectes adversos, caldria: 
 

 Instal·lar cartells informatius sobre els valors naturals de l’espai, les normes d’ús per la seva 
preservació i la problemàtica associada a la sobre-freqüentació. 

 Realitzar seguiment de la fauna, flora i qualitat de l’aigua per avaluar l’impacte que pateixen arrel de 

la sobre-freqüentació i determinar si cal prendre mesures de regulació més actives. 

 
 

PEIN 1440 – Zona Volcànica de la Garrotxa                                                                           

XN2000 ES5120004 – Zona Volcànica de la Garrotxa                                                                            
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GORG DE LA SURITA 
 
150 m² - Riudaura – Riera de la Plana 
Grau de Vulnerabilitat: 2 
Sobre-freqüentat al juliol i agost des de ≈ 1985 

 

L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 
 

Interès: verneda (hàbitat d'interès prioritari) amb 
ortiga morta de l’estatge submontà. S’observen 
amfibis com la salamandra (Salamandra 
salamandra), gripau comú (Bufo bufo), tòtil 
(Alytes obstetrican) i la granota roja (Rana 
temporaria).  Es detecta la serp d’aigüa 
escurçonera (Natrix maura). Cal destacar la 
presència del barb de muntanya (Barbus 
meridionalis), espècie piscícola que es troba en 
l’annex II de la Directiva hàbitats. També 
s’observen altres espècies d’elevat interès, com la 
merla d’aigua (Cinclus cinclus) o el blauet (Alcedo 
atthis). Adjacent a l’espai s’hi troben prats de dall 
on es pastura bestiar vacum en extensiu i amb 
baixa càrrega ramadera. 
 
Accés i voltants: partint de la població de 
Riudaura per la pista que va a la Plana de 
Cruanyes, al trencant del mas del Roquer hi ha un 
camí que porta a la riera i a la gorga. És possible 
accedir-hi amb cotxe i caminant <1 km. La 
població més propera es troba a una distància de 
1-5 km. 

Visitant habitual: local, provinent de les 
poblacions adjacents, familiar i excursionista 
provinent de poblacions llunyanes. 

 Aigua: terbolesa excessiva per pertorbació 
continuada, presència de brossa dins el gorg. 

 Flora: pèrdua de vegetació a la zona més planera de 
la gorga. 

 Fauna: pesca habitual de barb de muntanya i 
eliminació d'espècies de rèptils i amfibis per part 
d'alguns banyistes. 

 Vies d’accés: vehicles aparcats en zones no 
habilitades, degradació de camins i marges, brossa, 
paper higiènic, excrements i/o orina. 

 Altres: queixes de la població local, gossos 
deslligats, de finques privades i ramaderes. 

MESURES ADOPTADES I RESULTATS 

No s’ha implementat cap mesura de gestió. 

PROPOSTES DE MILLORA 

 

 Definir i indicar una sola zona d’aparcament, prohibint l’estacionament de vehicles arreu de la pista 
forestal. 

 Assegurar la presència dels Agents Rurals en època estival. 

 Senyalitzar un camí d’accés des de l’aparcament i des de Riudaura i impedir l’ús dels camins secundaris. 

 Instal·lar, a la zona del futur aparcament i a la zona de l’ermita de Sant Mateu, cartells informatius sobre 
els valors naturals de l’espai, les normes d’ús per la seva preservació i la problemàtica associada a la 
sobre-freqüentació, amb una especial referència a la problemàtica associada al cranc de riu autòcton. 
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GORGA BLAVA 
 
150 m² - La Vall d'en Bas 
Riera Joanetes 
Grau de Vulnerabilitat: 2 
Sobre-freqüentat al juliol i agost des de ≈ 1985 

 

L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 

Interès:  verneda (hàbitat d'interès prioritari) 

amb ortiga morta de l’estatge submontà, saücar 
higròfil i herbassars amb cua de cavall i càrex de 
fons de còrrecs. S’observen amfibis com la 
salamandra (Salamandra salamandra), gripau 
comú (Bufo bufo), tòtil (Alytes obstetricans),  
gripau puntejat (Pelodites punctatus) i granota 
roja (Rana temporaria).  Els rèptils detectats són 
la serp de collaret (Natrix natrix) i la serp d’aigua 
escurçonera (Natrix maura). Destaca la 
presència del barb de muntanya (Barbus 
meridionalis), espècie piscícola que es troba en 
l’annex II de la Directiva hàbitats. S’observen 
altres espècies d’elevat interès: la merla d’aigua 
(Cinclus cinclus), el blauet (Alcedo atthis) o la 
llúdriga (Lutra lutra). 
 

Accés i voltants: a partir de la carretera Olot-Vic 
per Bracons a l'altura del Restaurant Can Barris. 
És possible accedir-hi amb cotxe i caminant <1 
km. La població més propera es troba a 1-5 km. 

Serveis: aparcament, restaurant. 

Visitant habitual: local, provinent de les 
poblacions adjacents, familiar i excursionista 
provinent de poblacions llunyanes, banyista 
provinent del Restaurant proper o turista 
visitant del municipi. 

 Aigua: terbolesa excessiva per pertorbació 
continuada, presència de brossa dins el gorg. 

 Flora: eliminació generalitzada en els replans i 
platges, afectació per  trepig a la zona perifèrica, 
sobretot al sector solell. 

 Fauna: afectació a amfibis (principalment gripaus) 
i rèptils (serp d'aigua) que se'ls molesta o són 
eliminats. 

 Vies d’accés: vehicles aparcats en zones no 
habilitades, brossa, paper higiènic, excrements i/o 
orina. 

 Altres: queixes per ocupació de propietat privada, 
gossos deslligats, saturació de les escombraries 
habilitades. 

MESURES ADOPTADES I RESULTATS 

No s’ha implementat cap mesura de gestió.  

PROPOSTES DE MILLORA 
 

 Vigilància i visita regular per part dels agents rurals. 

 Eliminació dels camins secundaris actuals i senyalització del principal per evitar l'obertura de nous 

camins per tota la zona.  

 Instal·lació de cartell sobre la biodiversitat fluvial, les normes d’ús i les conseqüències d'un 

comportament inadequat, aprofitant l'espai a l’aparcament de vehicles del restaurant. 

 Comunicació amb els propietaris que es veuen afectats habitualment per ocupacions de cotxes en 

els seus terrenys, amb l’objectiu de regular la zona d’aparcament. 

 Habilitar punts de recollida de residus en llocs estratègics i assegurar-ne el buidatge. 

≈ PEIN 1880 – Riu Fluvià  

≈ XN2000 –ES5120021 Riu Fluvià                                  
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GORGA DE CAN BATLLE 
 
170 m² - Santa Pau 
Grau de Vulnerabilitat: 2 
Sobre-freqüentat al juliol i agost des de ≈ 1990 
  

L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 
Interès: la biodiversitat corresponent a un bosc 
de ribera (verneda, hàbitat d'interès prioritari) 
molt ben conservat, amb una flora i fauna que 
en resultat perjudicada durant els mesos estivals  

Accés i voltants: Carretera de Santa Pau a 
Mieres abans d'arribar al veïnat del Sallent. És 
possible accedir-hi amb cotxe i caminant <1 km. 
La població més propera es troba a una distància 
de 1-5 km.  

Visitant habitual: local provinent de les 
poblacions adjacents, familiar i excursionista 
provinent de poblacions llunyanes, turista 
provinent de cases de turisme rural. 

 

 

 

 Aigua: terbolesa excessiva per pertorbació 
continuada, presència de brossa dins el gorg. 

 Flora: trepig en el bosc de ribera 

 Fauna: pesca de barb de muntanya, manca de 
tranquil·litat per aus aquàtiques. 

 Vies d’accés: erosió de camins, vehicles aparcats 
en zones no habilitades, degradació de camins i 
marges, brossa, paper higiènic, excrements i/o 
orina. 

 Altres: ocupació de finques privades, queixes 
dels propietaris. 

MESURES ADOPTADES I RESULTATS 

No s’ha implementat cap mesura de gestió. No hi ha cap òrgan de gestió de l'espai i caldria que hi hagués 
una implicació municipal per regular la sobre-freqüentació els mesos d'estiu.  

PROPOSTES DE MILLORA 

 Adequar un aparcament a la carretera principal que va de Santa Pau al Sallent. 

 Senyalització del camí d’accés des del futur aparcament i eliminació dels camins secundaris que 
accedeixen a la gorga des de la pista forestal.  

 Indicar la prohibició d’accedir a la gorga a través de la pista forestal existent. 

 Assegurar la vigilància per part dels agents rurals per tal de dissuadir d'activitats il·legals, com la 

pesca amb mort, i per controlar l'afluència i les deixalles a la zona. 

 Instal·lar cartells informatius sobre els valors naturals de l’espai, les normes d’ús per la seva 

preservació i la problemàtica associada a la sobre-freqüentació.. 

 

 

PEIN 1440 – Zona Volcànica de la Garrotxa                                                                           

XN2000 ES5120004 – Zona Volcànica de la Garrotxa                                                                            
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GORGA DELS ESCURÇONS 
 
150 m² - La Vall d’en Bas - Riera de Joanetes 
Grau de Vulnerabilitat: 2 
Sobre-freqüentat al juliol i agost des de ≈1990   

L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 

Interès: verneda (hàbitat d'interès prioritari) amb 
ortiga morta de l’estatge submontà i  saücar higròfil. 
S’observen amfibis com la salamandra (Salamandra 
salamandra), el gripau comú (Bufo bufo), el tòtil 
(Alytes obstetricans) i la granota roja (Rana 
temporaria).  Es detecta serp d’aigüa escurçonera 
(Natrix maura) i de serp de collar (Natrix natrix). Cal 
destacar la presència del barb de muntanya (Barbus 
meridionalis), espècie piscícola que es troba en 
l’annex II de la Directiva hàbitats. També s’observen 
altres espècies d’elevat interès, com la merla 
d’aigua (Cinclus cinclus), el blauet (Alcedo atthis) o la 
llúdriga (Lutra lutra).  

Accés i voltants: des de Joanetes direcció al Mas 
de l'Estornella a través de la pista forestal. És 
possible accedir-hi amb cotxe i caminant <1 km. La 
població més propera es troba a una distància de 
1-5 km. 

Visitant habitual: local provinent de les 
poblacions adjacents, familiar i excursionista 
provinent de poblacions llunyanes, turista i 
visitant dels paratges de la vall. 

 Aigua: terbolesa excessiva per pertorbació 
continuada, presència de brossa dins el gorg. 

 Flora: eliminació per trepig a les zones adjacents. 

 Fauna: pertorbació de l'hàbitat, afectant 
principalment a amfibis i rèptils. 

 Vies d’accés: vehicles aparcats en zones no 
habilitades, degradació de camins i marges, brossa, 
paper higiènic, excrements i/o orina. 

 Altres: queixes per part de propietaris privats per 
ocupació de les finques ramaderes, gossos 
deslligats. 

MESURES ADOPTADES I RESULTATS 

No s’ha implementat cap mesura de gestió. 

PROPOSTES DE MILLORA 
 

 Regular l'accés a partir de la carretera asfaltada.  

 Regular l'entrada de vehicles a la pista forestal que du a la gorga, impedint el seu pas i condicionant un 
espai per aparcar a prop de la carretera asfaltada. 

 Assegurar la vigilància per part dels agents rurals. 

 Condicionar un espai per l'esbarjo amb senyalització de la zona de la gorga i amb un cartell informatiu 

sobre els valors naturals de l'espai i la zona fluvial. 

 Senyalitzar un camí d’accés i impedir l’ús dels camins secundaris i el camp a través. 

 Instal·lar cartells informatius sobre els valors naturals de l’espai, les normes d’ús per la seva preservació i 

la problemàtica associada a la sobre-freqüentació. 

 
 

≈ PEIN 1880 – Riu Fluvià  

≈ XN2000 –ES5120021 Riu Fluvià                                  
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LES PISCINES 
 
100 m² - La Vall d’en Bas – Riera de Sant Privat 
Grau de Vulnerabilitat: 2 
Sobre-freqüentat al juliol i agost des de ≈ 1985  

L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 
Interès: verneda (hàbitat d'interès prioritari) 
amb ortiga morta de l’estatge submontà. 
S’observen amfibis com la salamandra 
(Salamandra salamandra), gripau comú (Bufo 
bufo), tòtil (Alytes obstetricans),  gripau puntejat 
(Pelodites punctatus) i granota roja (Rana 
temporaria).  Es detecta la serp d’aigüa 
escurçonera (Natrix maura). Cal destacar la 
presència del barb de muntanya (Barbus 
meridionalis), espècie piscícola que es troba en 
l’annex II de la Directiva hàbitats. També 
s’observen altres espècies d’elevat interès, com la 
merla d’aigua (Cinclus cinclus), el blauet (Alcedo 
atthis) o la llúdriga (Lutra lutra). Adjacent a l’espai 
s’hi troben prats de dall on es pastura bestiar 
vacum en extensiu i amb baixa càrrega ramadera. 
 
Accés i voltants: des de Sant Privat d'en Bas 
direcció a l'àrea recreativa del Pla d'en Xurri; les 
gorgues es troben a la riera sota el mas la 
Canova. És possible accedir-hi amb cotxe i 
caminant <1 km. La població més propera es 
troba a una distància de 1-5 km. 

Visitant habitual: local provinent de les 
poblacions adjacents, familiar i excursionista 
provinent de poblacions llunyanes. 

 Aigua: terbolesa excessiva per pertorbació 
continuada, presència de brossa dins el gorg. 

 Flora: erosió del sòl que altera el desenvolupament 
de la flora. 

 Fauna: afectació a amfibis i rèptils, com la serp 
d'aigua. Zona de truites i anguiles que desapareixen 
durant l'estiu.  

 Vies d’accés: vehicles aparcats en zones no 
habilitades, degradació de camins i marges, brossa, 
paper higiènic, excrements i/o orina, saturació de 
les vies d'accés. 

 Altres: ocupació d'espais privats, queixes de la 
població local, afectació a les finques ramaderes, 
gossos deslligats. 

MESURES ADOPTADES I RESULTATS 

No s’ha implementat cap mesura de gestió.  

PROPOSTES DE MILLORA 

 Evitar l’aproximació de vehicles a la zona, fomentant l’ús de l’aparcament municipal de  Sant Privat i 

senyalitzant el camí a peu des d’allà. 

 Protegir els prats de dall d’alt valor natural i altres espais privats. 

 Incrementar la presència dels Agents Rurals en època estival. 

 Senyalitzar els dos camins d’accés i impedir l’ús dels camins secundaris . 

Instal·lar, a la zona de l’aparcament de Sant Privat, cartells informatius sobre els valors naturals de l’espai, les 
normes d’ús per la seva preservació i la problemàtica associada a la sobre-freqüentació. 

PEIN 1280 Serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt 

XN2000 –ES5110005 Sistema Transversal Català                                               

RNF 2100010 Capçalera del Gurn 
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GORGS DEL MOLÍ D’EN SOLÀ 
 
2 gorgs diferenciats  
300 m² - La Vall de Bianya - Sant Pere d’Espuig – 
Riera Bianya 
Grau de Vulnerabilitat: 2 
Sobre-freqüentat al juliol i agost des de ≈ 1980 
  

L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 
Interès: verneda (hàbitat d'interès prioritari) 
amb ortiga morta de l’estatge submontà, saücar 
higròfil i herbassars amb cua de cavall i càrex de 
fons de còrrecs. La majoria de les espècies de 
fauna fluvial que es troben a la zona són 
protegides o d’interès comunitari. S’observen 
amfibis com la salamandra (Salamandra 
salamandra), el gripau comú (Bufo bufo), el tòtil 
(Alytes obstetricans) i la granota roja (Rana 
temporaria).  Es detecta serp d’aigüa escurçonera 
(Natrix maura). Cal destacar la presència del barb 
de muntanya (Barbus meridionalis), espècie 
piscícola que es troba en l’annex II de la Directiva 
hàbitats. També s’observen altres espècies 
d’elevat interès, com la merla d’aigua (Cinclus 
cinclus), el blauet (Alcedo atthis) o la llúdriga 
(Lutra lutra). Als prats de dall adjacents es pastura 
bestiar vacum en extensiu i amb baixa càrrega 
ramadera. 
 
Accés i voltants: A partir de Sant Pere d'Espuig 
seguin la carretera que porta al Molí d'en Solà- 
És possible accedir-hi amb cotxe i caminant <1 
km. La població més propera es troba a 1-5 km.  

Visitant habitual: local, provinent de les 
poblacions adjacents, familiar i excursionista 
provinent de poblacions llunyanes, turistes que 
freqüenten la zona.  

 Aigua: terbolesa excessiva per pertorbació 
continuada, presència de brossa dins el gorg. 

 Flora: eliminació de vegetació a la platja que es 
forma a la part baixa de la gorga i al camí que 
dóna accés a la zona del salt d'aigua. 

 Flora: afectació als gripaus i serps d'aigua. 
Alguns visitants els eliminen o els destorben. 

 Vies d’accés: vehicles aparcats en zones no 
habilitades, degradació de camins i marges, 
brossa, paper higiènic, excrements i/o orina. 

 Altres: gossos deslligats, destrosses de materials 
i senyalitzacions, saturació de les escombraries 
habilitades, ocupació de finques privades i 
pastures, queixes per part dels propietaris de les 
finques ramaderes. 

MESURES ADOPTADES I RESULTATS 

No s’ha implementat cap mesura de gestió. 

PROPOSTES DE MILLORA 

 Habilitar un aparcament amb poques places i senyalitzar la prohibició d’aparcar a la resta de la 
carretera. 

 Regular l'entrada l'espai a partir de la zona d'aparcament.  

 Assegurar la vigilància activa per part dels agents rurals.  

 Senyalitzar el camí d’accés i la connexió entre els dos gorgs a través d’un camí des de la carretera, 
evitant que l’accés es faci per l’interior de la riera. 

 Instal·lar, a la zona d'aparcament, un cartell informatiu sobre els valors naturals de l’espai i les 
normes d’ús per la seva preservació. 

 Habilitar punts de recollida de residus en llocs estratègics i assegurar-ne el buidatge.  
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PLA D’EN XURRI  
o zona dels pins de Sant Privat 
 
500 m² - Sant Esteve d'en Bas - Riera de Sant 
Privat 
Grau de Vulnerabilitat: 2 
Sobre-freqüentat ≈ del 15 de juny al 15 de 
setembre (especialment juliol i agost), des de 
≈1990 

 

L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 
Interès: verneda (hàbitat d'interès prioritari)  amb 
ortiga morta de l’estatge submontà. S’observen 
amfibis com la salamandra (Salamandra 
salamandra), el gripau comú (Bufo bufo), el tòtil 
(Alytes obstetricans), el  gripau puntejat (Pelodites 
punctatus), el tritó palmat (Triturus helveticus) o la 
granota roja (Rana temporaria). Es detecta la serp 
d’aigüa escurçonera (Natrix maura). Cal destacar la 
presència del barb de muntanya (Barbus 
meridionalis), espècie piscícola que es troba en 
l’annex II de la Directiva hàbitats. També s’observen 
altres espècies d’elevat interès, com la merla 
d’aigua (Cinclus cinclus), el blauet (Alcedo atthis) o la 
llúdriga (Lutra lutra). 

Accés i voltants: Població més propera a 1-5 km. 
És possible accedir-hi amb cotxe i caminant <1 km. 

Serveis: Aparcament, Bar, Zona de Pícnic, 
Papereres, contenidor i altres punts de recollida 
de brossa. 

Visitant habitual: local, provinent de les 
poblacions adjacents, familiar i excursionista 
provinent de poblacions llunyanes. 

 Aigua: terbolesa excessiva per pertorbació 
continuada, presència de brossa dins el gorg. 

 Flora: l’erosió dels marges i el trepig dels replans fa 
que la flora desaparegui temporalment. 

 Fauna: s'eliminen espècies que els banyistes no 
toleren, com la serp d'aigua, diferents espècies 
d'amfibis o peixos com l'anguila, la merla d'aigua o 
el blauet. 

 Vies d’accés: vehicles aparcats en zones no 
habilitades, paper higiènic, excrements i/o orina, 
queixes per ocupació de finques privades. 

MESURES ADOPTADES I RESULTATS 

 L’Ajuntament regula la zona d’aparcament, i hi estan implicats el CAR i els Mossos d’Esquadra. 

 Servei de neteja i recollida de residus per part de la brigada municipal; diàriament a l'estiu i 
setmanalment  la resta de l'any.  

S’han observat millores a l’espai delimitat per l’àrea recreativa, on hi ha un bon manteniment. Això ha comportat 
un increment de banyistes, que no ha estat controlat per cap actuació de millora a les gorgues. 

PROPOSTES DE MILLORA 

 Definir un camí principal d’accés i senyalitzar-lo, inhabilitant camins secundaris. 

 Establir una vigilància periòdica els caps de setmana d’estiu per tal d’assegurar el compliment de les 

normes establertes, a càrrec dels agents rurals.  

 Determinar zones de banys i normes d’ús.  

 Difondre els valors naturals de l’espai i les normes d’ús per la seva preservació. 

Per dur a terme les dues darreres tasques, l’Ajuntament hauria de treballar conjuntament amb un col·lectiu 
naturalista vinculat al territori. 

 

PEIN 1280 Serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt 

XN2000 –ES5110005 Sistema Transversal Català                                               
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GORGA DEL SALT DEL ROURE 
 
175 m² - La Vall d’en Bas – Riera de Joanetes 
Grau de Vulnerabilitat: 2 
Sobre-freqüentat al juliol i agost des de ≈ 1985  

 

L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 
 
Interès: verneda (hàbitat d'interès prioritari) 
amb ortiga morta de l’estatge submontà. Destaca 
la presència del cranc de riu de potes blanques 
(Austropotamobius pallipes).  S’observen amfibis 
com el tritó pirinenc (Euproctus asper), la 
salamandra (Salamandra salamandra), gripau 
comú (Bufo bufo), tòtil (Alytes obstetricans),  
gripau puntejat (Pelodites punctatus) i granota 
roja (Rana temporaria).  Els rèptils detectats són la 
serp de collaret (Natrix natrix) i la serp d’aigüa 
escurçonera (Natrix maura). Cal destacar la 
presència del barb de muntanya (Barbus 
meridionalis), espècie piscícola que es troba en 
l’annex II de la Directiva hàbitats. També 
s’observen altres espècies d’elevat interès, com la 
merla d’aigua (Cinclus cinclus), el blauet (Alcedo 
atthis) o la llúdriga (Lutra lutra). Adjacent a l’espai 
s’hi troben prats de dall on es pastura bestiar 
vacum en extensiu i amb baixa càrrega ramadera. 
 

Accés i voltants: Des de la carretera de Joanetes 
a Bracons cal agafar el trencant de la pista 
forestal que va a l'ermita de Sant Mateu i baixar 
per un sender que porta a la gorga. És possible 
accedir-hi amb cotxe i caminant <1 km. La 
població més propera es troba a una distància 
de 5-10 km. 

Visitant habitual: local, provinent de les 
poblacions adjacents, familiar i excursionista 
provinent de poblacions llunyanes.  

 Aigua: terbolesa excessiva per pertorbació 
continuada, presència de brossa dins el gorg. 

 Flora: trepig i pèrdua de vegetació a la petita 
platja i a les roques on es pot saltar a la gorga. 

 Fauna: recol·lecció i destorb del cranc de riu 

 Vies d’accés: vehicles aparcats en zones no 
habilitades, degradació de camins i marges, 
brossa, paper higiènic, excrements i/o orina. 

 Altres: queixes de la població local, gossos 
deslligats, ocupació de finques privades i 
ramaderes. 

MESURES ADOPTADES I RESULTATS 
 
No s’ha implementat cap mesura de gestió. 

PROPOSTES DE MILLORA 

 Definir i senyalitzar una sola zona d’aparcament, prohibint l’estacionament de vehicles arreu. 

 Assegurar la presència dels Agents Rurals en època estival. 

 Senyalitzar un camí d’accés des de l’aparcament i impedir l’ús dels camins secundaris. 

 Instal·lar, a la zona del futur aparcament i a la zona de l’ermita de Sant Mateu, cartells informatius 
sobre els valors naturals de l’espai, les normes d’ús per la seva preservació i la problemàtica 
associada a la sobre-freqüentació, amb una especial referència a la problemàtica associada al cranc 
de riu autòcton. 
 

PEIN 1280 Serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt 
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GORGUES DEL MOLÍ 
 
280 m² - La Vall de Bianya 
Grau de Vulnerabilitat: 1 
 

 

L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 
 

Accés i voltants: Carretera de la Vall del Bac 
(Hostal de la Vall del Bac). És possible accedir-hi 
amb cotxe i caminant <1 km. La població més 
propera es troba a una distància de >10 km.  

Serveis: papereres, contenidor o altres punts de 
recollida de brossa. 

Visitant habitual: local, provinent de les 
poblacions adjacents. 

 

 Poblacions adjacents: l’accés a algun sector de 
les gorgues s'ha de produir a través d'una finca 
privada i en l'espai pròxim a les edificacions. 
Això segurament ha comportat algun conflicte i 
podria comportar-ne més en un futur. 

MESURES ADOPTADES I RESULTATS 

 L’ús de l’espai està regulat pel CAG i s’hi implica el CAR. 

 Aplicació de les Normes Especials de l'EIN Alta Garrotxa. 
 

PROPOSTES DE MILLORA 

El CAG no considera necessària la implementació de mesures de gestió. 

  

PEIN 100 – l’Alta Garrotxa                                                                           

XN2000 ES5120001 – Alta Garrotxa – Massís de les Salines                                   

≈ RNF  2100070 Riera d’Oix 
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GORG D’EN VALLS 
 
200 m² - Sant Feliu de Pallerols 
Grau de Vulnerabilitat: 2 
Sobre-freqüentat durant l’agost i els cap de 
setmana de maig i estiu des de ≈ 2005 

 
L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 

Interès: inclou hàbitats i espècies de fauna 
d’interès comunitari, lligades als ambients 
riberencs i aquàtics, entre les quals destaca el 
barb de muntanya (Barbus meridionalis), la 
llúdriga (Lutra lutra) i especialment el cranc de 
riu de potes blanques (Austropotamobius 
pallipes) i una població de nàiades (Unio 
mancus). 

Accés i voltants: a través de la Via Verda o des 
de la carretera C-63. És possible accedir-hi amb 
cotxe i caminant <1 km. La població més propera 
es troba a una distància de <1 km. 

Serveis: Aparcament (a la C-63 a l’alçada de Cal 
Músic o dins els nuclis urbans), Zona de Pícnic, 
Papereres, contenidor o altres punts de recollida 
de brossa. També s'hi troba una font.  

Visitant habitual: local, provinent de les 
poblacions adjacents. 

 Aigua: presència de deixalles al marge.  

 Flora: trepig de la flora present als marges i als 
camins d’accés sense afectar tàxons d’interès i/o 
protegida i/o amenaçada. Banalització i 
ruderalització de les comunitats vegetals 

 Fauna: destorb, captura i soroll, que afecta a la 

fauna forestal, especialment a petits mamífers 

presents a les immediateses del gorg o en els 

hàbitats que es troben creuats pels camins d'accés. 

Accentuat per la presència de fauna domèstica.  

 Vies d’accés: vehicles aparcats en zones no 
habilitades, brossa. 

 Poblacions adjacents: problemes puntuals de sobre-
freqüentació al llarg del tram de la Via Verda que 
connecta Sant Feliu amb les Planes. 

 Altres: gossos deslligats. 
 
La sobre-freqüentació s’accentua pel fàcil accés, la fondària 
i amplada apte pel bany i la difusió de l’espai a través de les 
xarxes socials i dels diversos càmpings presents de la vall 
d’Hostoles.  

MESURES ADOPTADES I RESULTATS 

 Es realitza servei de neteja i recollida de residus setmanalment durant l’època estival, a càrrec de la 

brigada municipal i Consell Comarcal.  

L’espai no disposa de cap tipus de regulació de l’ús.  L’espai forma part del programa LIFE Potamofauna, tot i 
que aquest no inclou cap tipus d’actuació relacionada amb la gestió de l'ús públic i la preservació global de 
l’espai, sinó que fa referència a la conservació de determinades espècies de fauna. No es coneixen actuacions 
de conservació o de gestió dutes a terme des del PNZVG. 

PROPOSTES DE MILLORA 

 La indicació de que es tracta d’un espai natural protegit podria anar acompanyada de senyalització 

sobre normes de comportament adequat. 

 Regular activament la zona d’estacionament del voltant de la C-63 

 Realitzar un seguiment de l’ús públic per avaluar la necessitat de mesures de regulació més actives 

 Assegurar un servei mínim de vigilància de l’espai per part del CAR, juntament amb els altres gorgs 

presents al llarg de tot el Brugent, i especialment al tram comprès entre Sant Feliu i les Planes. 

 Instal·lar cartells informatius sobre els valors de l’espai i les normes d’ús per la seva preservació, fent 

especial èmfasi en la importància de mantenir la zona lliure de deixalles, la utilització d’aparells de 

música i de gossos lligats. 

 

PEIN 1440 – Zona Volcànica de la Garrotxa                                                                           

XN2000 ES5120004 – Zona Volcànica de la Garrotxa                                                                            
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GORG D’EN DURAN  
o de la Pedrera d’en Biel 
 
450 m² - Sant Feliu de Pallerols 
Grau de Vulnerabilitat: 2 
Sobre-freqüentat durant l’agost i els cap de 
setmana de maig i estiu des de ≈ 2005 

 

L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 

Interès: Gorga gran i profunda, amb un salt 
d’aigua de certa alçada, espadat de pedra, 
afloraments de roca basàltica i envoltat de 
frondosa vegetació.  

Accés i voltants: Camí del Gorg de la Plana. És 
possible accedir-hi amb cotxe i caminant <1 km. 
La població més propera es troba a <1 km.  

Serveis: Aparcament (el del cementiri i l’espai 
situat a l’altra banda de la carretera C-63 i que 
permet l’accés directe al camí del gorg de la 
Plana, dels Horts o de Can Paulí). 

Visitant habitual: local, provinent de les 
poblacions adjacents, familiar i excursionista 
provinent de poblacions llunyanes. 

 Aigua: terbolesa excessiva per pertorbació 
continuada, presència de brossa dins el gorg, 
presència de deixalles als marges.  

 Flora: trepig de la flora present als marges sense 
afectar tàxons d’interès i/o protegida i/o 
amenaçada. Pintades sobre l’arbrat. Obertura de 
corriols per les vores del gorg i per accedir a llocs de 
salt. Banalització i ruderalització de les comunitats 
vegetals 

 Fauna: destorb, captura i soroll que afecta a la 

fauna forestal, especialment a petits mamífers 

presents a les immediateses del gorg o en els 

hàbitats que es troben creuats pels camins d'accés. 

Accentuat per la presència de fauna domèstica.  

 Vies d’accés: brossa, grafits sobre roques i arbrat. 

 Altres: saturació de l’aparcament a la zona del 

cementiri, gossos deslligats, destrosses de materials 

i senyalitzacions. 

 
La sobre-freqüentació s’accentua pel fàcil accés, la fondària 
i amplada apte pel bany i la difusió de l’espai a través de les 
xarxes socials i dels diversos càmpings presents de la vall 
d’Hostoles. 

MESURES ADOPTADES I RESULTATS 

 Instal·lació d’un portal al camí d'accés al gorg que impedeix la circulació motoritzada 

 Adaptació d’alguns trams de camí amb la instal·lació d’un petit pont i la formació de graons d’escala 

 Instal·lació d’un cartell que informa de la prohibició de tirar deixalles, fer foc, fer acampada i cridar... 
 
L’espai forma part del programa LIFE Potamofauna, tot i que aquest no inclou cap tipus d’actuació relacionada 
amb la gestió de l'ús públic i la preservació global de l’espai, sinó que fa referència a la conservació de 
determinades espècies de fauna.  

PROPOSTES DE MILLORA 

 Regular les zones d’aparcament mitjançant l’establiment d’una ecotaxa durant els períodes de màxima 

afluència. 

 Assegurar un servei de vigilància de l’espai per part del CAR. 

 Adequar els camí d’accés, especialment a la zona dels horts, instal·lant una petita tanca per delimitar-

la. 

 Adequar cartells existents i assegurar que transmeten els valors de l’espai i les normes d’ús per la seva 

preservació, fent especial èmfasi en la importància de mantenir la zona lliure de deixalles, la utilització 

d’aparells de música i de gossos lligats. 

  

PEIN 1440 – Zona Volcànica de la Garrotxa                                                                           

XN2000 ES5120004 – Zona Volcànica de la Garrotxa                                                                            
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PISCINA DEL TORRENT DE 
PALOMERES 
 
100 m² - Sant Jaume de Llierca 
Grau de Vulnerabilitat: 1 –  
no s’aplica, al ser espai de bany artificial 
 

 

L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 
 

Interès: piscina artificial creada en el propi torrent 
a la seva arribada al riu Fluvià arrel de la 
construcció de murs de pedra. Una sortida de 
l'aigua permet la continuïtat del torrent fins al riu. 
Adjacent s’hi troba una zona enclotada on s'hi ha 
format una basseta amb vegetació aquàtica (Carex 
pendula) que, gestionada adequadament, podria 
ser interessant per a la reproducció dels amfibis. 

Accés i voltants: carrer Indústria. És possible 
accedir-hi amb cotxe i caminant <1 km. La 
població més propera es troba a una distància de 
<1 km.  

Serveis:  Aparcament, Bar, Papereres, contenidor 
o altres punts de recollida de brossa 

Visitant habitual: local, provinent de les 
poblacions adjacents 

 

 Queixes per presència de gossos. 

MESURES ADOPTADES I RESULTATS 

 Servei de neteja i recollida de residus a càrrec de la brigada municipal.  
 

Al ser un espai artificial, s'hi aplica un manteniment més propi d'un espai de bany que d'un gorg. Al retirar la 
terra i la fullaraca de la piscineta s'eliminen els espais per a la fauna, per tant es tractaria d'un espai dedicat a l'ús 
per els veïns, sense cap interès per a la fauna o la flora (excepte la basseta del costat). 
 

PROPOSTES DE MILLORA 

Es podria mantenir la petita bassa adjacent, mantenint una certa presència d'aigua i de vegetació. De la mateixa 
manera, es podria instal·lar un cartell a la basseta per explicar el cicle reproductiu dels amfibis i sensibilitzar 
sobre la importància d'aquests petits hàbitats per la seva reproducció. 

 

  

PEIN 1880 – Riu Fluvià  

XN2000 –ES5120021 Riu Fluvià                                  
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El Ripollès 
 

Aquest apartat inclou la diagnosi de 6 espais de la comarca del Ripollès. Entre ells, es troba el conjunt de 

gorgs del Torrent de la Cabana, l’espai més afectat de tota la província i on s’han implementat mesures de 

gestió més estructurades i innovadores. Els espais diagnosticats en aquest apartat són els següents: 

 

Gorg o conjunt de gorgs Terme Municipal GV 

Torrent de la Cabana Campdevànol i les Lloses 3 

Gorg de Malatosca Sant Joan de les Abadesses 2 

Riera de Vilardell Brucs 2 

Salt del Grill Queralbs 2 

Salt del Cossi d'en Batlló Setcases 1 

Torrent de la Masica Vallfogona 1 

Taula 2. Gorgs diagnosticats al Ripollès 
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GORGS DEL TORRENT DE LA 
CABANA o d’Estiula 
 
Diferents gorgs: Colomer (630 m²), Petit Colomer 
(430 m²), Forat (110 m²), Bauma o Daguí (210 
m²), Olla o Carbonera (200 m²), Tosca o Pla del 
Geps (200 m²) i Cabana o Mosquera (60m²) - 
Campdevànol i Les Llosses. 
Grau de Vulnerabilitat: 3 
Sobre-freqüentat al juliol i agost i puntualment a 
l’hivern (quan el gorg està glaçat) des de ≈2006  
 

Cartografia detallada al projecte qGIS adjunt 

Els Gorgs de Campdevànol i Les Llosses presenten una accentuada problemàtica derivada de la sobre-
freqüentació.  Durant l'any 2015 ja es va realitzar un procés participatiu i una diagnosi del torrent de la 
Cabana8. La següent fitxa es basa en les observacions i dades recollides durant l’estiu de 2017, quan es van 
adoptades mesures de gestió més desenvolupades que les detectades en altres gorgs. 

L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 
 

 

 

 

 

 

 

Accés i voltants:  accés per Ctra. GI-401 / C-662 
(km 2.8). La població més propera es troba a una 
distància de 1-5km. 

Serveis: Aparcament, Bar, Zona de Pícnic, 
Papereres, contenidor o altres punts de recollida 
de brossa, Càmping. 

Visitant habitual: familiar provinent de 
poblacions llunyanes, sobretot de Barcelona i 
ciutats de l'entorn. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Aigua: terbolesa excessiva per pertorbació 
continuada, presència de brossa dins el gorg 

 Flora: trepig de la vegetació circumdant i de les 
zones properes. També és d'esperar afectacions 
com ara l'arrencament de flors, fruits o 
vegetació. 

 Fauna: possiblement es produeix estrès, 
persecució i captura (amfibis, rèptils), mort 
(especialment invertebrats i rèptils com les 
serps) i pèrdua d'hàbitats (amagatalls o espais 
de nidificació d'amfibis, rèptils i aus) 

 degradació de camins i marges, brossa, paper 
higiènic, excrements i/o orina, saturació de les 
vies d'accés 

 Poblacions adjacents: saturació de les vies, 
molèsties a finques privades (una explotació 
ramadera ha suspès l’activitat). 

 Altres: gossos deslligats, acampades, destrosses 
de materials i senyalitzacions, baralles... 

 
Segons dades municipals, es va registrar una afluència 
de 1500 i 2000 persones els dies punta.  
 

                                                           
8
 La seva consulta ha de ser presencial al mateix Ajuntament. 
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MESURES ADOPTADES I RESULTATS 
 
L’ajuntament, en coordinació amb CEA Alt Ter, ha dut a terme accions per preservar les condicions 
ecològiques de l’espai9,10.  

 Coordinació d’un dispositiu informatiu que regula l’entrada de l’espai, aconseguint reduir a 650 el 
nombre de visitants en el dia de màxima afluència (tot i que el límit establert és 500). S’aplica una 
quota d’ús (ecotaxa) de 5€ pels visitants que arriben abans de les 15h. Els ingressos són gestionats 
per l’ajuntament i revertits en els serveis de vigilància, informació, neteja, arranjament i 
senyalització. Juntament amb els punts d’informació habilitats, es realitza així una tasca 
informativa, dissuasiva i de valorització de l'espai. Els actors implicats en la regulació de l’entrada 
són els mossos d'esquadra, els guardes rurals i la policia local. A partir de les 15h l'entrada és lliure. 
Es realitzen tasques de sensibilització a dos punts informatius: un a la Font del Querol i l'altre al 
camí d'accés als gorgs, que estan en funcionament de 9 a 15h els caps de setmana i festius de 
Setmana Santa, juny i juliol, així com tot l'agost i principis de setembre. La coordinació dels 
informadors l’ha realitzat l’associació CEA Alt Ter. L’entitat responsable destaca que la sensibilització 
a l’espai és una tasca complicada, desagraïda, estressant i, en certs moments, arriscada. De totes 
maneres, és també necessària i útil.  

  

 L’ús de l’espai està regulat per l’Ajuntament i els guardes rurals hi estan implicats. Es contracten  
guardes rurals privats que fan tasques de vigilància, controlant els accessos i assegurant el 
compliment de les normes i el pagament de l'ecotaxa.   
 

 L'aparcament només està permès a la Font del Querol i és regulat per l’ajuntament i els mossos 
d’esquadra. També hi estan implicats els guàrdies rurals, la policia local i el vigilant contractat.  

 

 El servei de neteja i recollida de residus és a càrrec del personal de l'ajuntament i s’executa 
aproximadament un cop per setmana durant el període estival. Els guardes forestals també hi estan 
implicats.  
 

 S'ha procurat tancar els recorreguts i accessos que implicaven les zones veïnes. 
 

PROPOSTES DE MILLORA 
 
Per una banda, cal mantenir i reforçar les següents mesures: 

 L’ecotaxa. 

 La caseta i els punts informatius. 

 La barrera per poder regular l'accés a peu i motoritzat. 

 Els serveis de neteja. 

 La implicació dels guardes rurals, disposant d'un mínim de 3 guardes, si bé seria aconsellable 

recórrer a més personal per poder realitzar torns i cobrir més espais. 

Addicionalment, convé: 

 Instal·lar retolació que informi de les normes d’ús i la fragilitat de l'espai. 

 Elaborar un espai web que, des del propi Ajuntament, informi de la problemàtica. 

 Realitzar un estudi comparatiu en els següents anys per valorar si hi ha una evolució positiva. 

 Preservar els camins, indicant quins són el transitables i tancant els paral·lels o secundaris. 

 

                                                           
9
 Nota informativa de l’Ajuntament referent a la nova gestió: http://www.campdevanol.cat/wp-

content/uploads/2017/06/Nova-gesti%C3%B3-2017.-Pagament-Ecotaxa-i-dies-daplicaci%C3%B3.pdf 
10

 Itinerari dels 7 gorgs: http://www.campdevanol.cat/wp-content/uploads/2017/06/Mapa-Itinerari-Torrent-de-la-
Cabana.pdf 



31 
 

GORG DE MALATOSCA 
 
270 m² -  Sant Joan de les Abadesses 
Grau de Vulnerabilitat: 2 
Sobre-freqüentat al juliol i agost des de ≈ 2016 

 

L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 
Interès: es detecta truita (Salmo trutta), barb 
roig (Phoxinus phoxinus) i una bona diversitat 
d'amfibis, com  la granota roja (Rana 
temporaria), la salamandra (Salamandra 
salamandra), el gripau comú (Bufo bufo), el 
gripauet (Pelodytes punctatus) o el tòtil (Alytes 
obstetricans). La vegetació de ribera es manté 
força conservada al llarg de la riera. Respecte 
l'ornitofauna, hi ha presència de blauet (Alcedo 
atthis), merla d'aigua (Cinclus cinclus) i cuereta 
torrentera (Motacilla cinerea). La llúdriga (Lutra 
lutra) podria ser-hi present provinent del Ter, on 
sí s'ha detectat. Aquesta riera connecta la zona 
de Serra Cavallera amb el Ter.  
 
Accés i voltants: un únic accés pel corriol. És 
possible accedir-hi amb cotxe i caminant <1 km. 
La població més propera es troba a una distància 
de <1km.  

Serveis: Aparcament, Bar, Zona de Pícnic, 
Papereres, contenidor o altres punts de recollida 
de brossa, Alberg, taula de pícnic just adjacent al 
gorg. 

Visitant habitual: familiar i excursionista 
provinent de poblacions llunyanes.  

 Aigua: terbolesa excessiva per pertorbació 
continuada, presència de brossa dins el gorg. 

 Flora: trepig de la zona més propera a l'aigua i 
del bosc adjacent, on es transita i s’hi fan 
cabanes. La vegetació de ribera de la zona 
adjacent al gorg està malmesa. 

 Fauna: destorb i expulsió de la fauna, alteració 
de l'hàbitat (reducció de les zones de cria i 
d'amagatalls). 

 Vies d’accés: vehicles aparcats en zones no 
habilitades, degradació de camins i marges, 
brossa, paper higiènic, excrements i/o orina. 

 Altres: gossos deslligats, destrosses de materials 

i senyalitzacions, saturació de les escombraries 

habilitades. Problemes puntuals relacionats amb 

filats elèctrics del bestiar, que queden oberts. 

MESURES ADOPTADES I RESULTATS 

 Servei de neteja i recollida de residus a càrrec de la brigada; setmanalment a l’estiu i mensualment a 
l’hivern. Quan cal realitzar una neteja forestal intervé el servei de jardineria de la Fundació Map. 

 
Es considera que les mesures adoptades són insuficients, especialment pel que fa la sensibilització, difusió 
de normes d’ús i control de l’ús.  

PROPOSTES DE MILLORA 

 Determinar un aforament limitat i garantir-ne el control amb un informador durant el període de 
màxima afluència.  

 Activar un servei de vigilància que realitzi controls periòdics in situ per avaluar el bon ús de l’espai. 

 Definir un camí principal d’accés i senyalitzar-lo, inhabilitant camins secundaris 

 Realitzar seguiment de la fauna, flora i qualitat de l’aigua per avaluar l’impacte que pateixen arrel de 

la sobre-freqüentació. 

 Instal·lar cartells informatius sobre els valors naturals de l’espai i les normes d’ús per la seva 

preservació, implicant oficines de turisme i els serveis propers (alberg, restaurants, allotjaments) en 

el procés. 

≈ PEIN 1850 – Riberes de l’Alt Ter  

≈ XN2000 – ES5120019 Riberes de l’Alt Ter 
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GORGS DE LA RIERA DE 
VILARDELL 
 
190 m² - Ripoll, veïnat dels Brucs 
Grau de Vulnerabilitat: 2 
Sobre-freqüentat al juliol i agost des de ≈ 2016  

L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 
 
Interès: presència d'amfibis, com el gripau (Bufo 
bufo) o el tritó pirinenc (Calotriton asper). La 
riera de Vilardell és un afluent de la riera de les 
Llosses, on s’hi troba l’espècie invasora cranc 
senyal (Pacifastacus leniusculus) a la part 
inferior. Els gorgs són a la capçalera de la riera i, 
per tant, la presència del cranc de riu de potes 
blanques (Austropotamobius pallipes) és 
possible. Hi ha un bosc de ribera poc extens, ja 
que l’espai dóna al solell i està envoltat de pi 
roig.  
 
Accés i voltants: És possible accedir-hi amb 
cotxe i caminant >1km. La població més propera 
es troba a una distància d’1-5 km. 

Visitant habitual: local, provinent de les 
poblacions adjacents, familiar  i excursionista 
provinent de poblacions llunyanes. 

 Flora: trepig dels camins d’accés i zones 
properes a l’aigua. 

 Fauna: el bany, la modificació dels amagatalls i el 
destorb afecten les espècies aquàtiques 
presents.   

 Vies d’accés: vehicles aparcats en zones no 
habilitades, degradació de camins i marges 

 Altres: la casa de turisme rural propera al gorg 
informa als seus clients de l’existència del gorg, 
potenciant potser freqüentació. 
 

 

MESURES ADOPTADES I RESULTATS 
 
La sobre-freqüentació observada al Torrent de la Cabana, proper a l’espai, i els seus efectes devastadors han 
provocat la implementació d’una mesura de prevenció clau en aquest espai: 

 L’entrada a l’espai és regulada per l’Ajuntament i, al juliol i a l’agost des de 2016, una persona 
controla l’accés a l’inici de la carretera de les Lloses, permetent el pas de vehicles motoritzats només 
a veïns i propietaris. Es considera que aquesta mesura ha disminuït efectivament el nombre de 
visitants i n’ha modificat la tipologia.  

Addicionalment, es realitza un servei de neteja i recollida de residus irregular i en funció de les necessitats. 
Mitjançant la Línia Verda o les xarxes socials, l’Ajuntament rep avisos i queixes i actua en conseqüència. 
 

PROPOSTES DE MILLORA 
 
Caldria mantenir l’actual regulació de l’entrada i:  

 Activar un servei de vigilància que avaluï l’ús de l’espai en períodes de màxima afluència. 

 Definir un camí principal d’accés i senyalitzar-lo, inhabilitant camins secundaris. 

 Realitzar seguiment de la fauna, flora i qualitat de l’aigua per avaluar l’impacte que pateixen arrel de 

la sobre-freqüentació. 

 Instal·lar contenidors o altres punts de recollida de residus i valorar la instal·lació d’un lavabo 

portàtil. 

 Instal·lar cartells informatius sobre els valors naturals de l’espai i les normes d’ús per la seva 

preservació. 
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SALT DEL GRILL  
i altres gorgues del Freser 
 
25 m² - Queralbs – Riu Freser 
Grau de Vulnerabilitat: 2 
Sobre-freqüentat de juny a agost des de ≈ 2014  

L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 

 
Interès: és una zona adequada per amfibis 
diversos, com la granota roja (Rana temporaria), 
la salamandra (Salamandra salamandra) o el 
tritó pirinenc (Calotriton asper). Es detecta la 
truita de riu (Salmo trutta) i s’observa una 
vegetació de ribera pròpia d'alta muntanya. 
 
Accés i voltants: És possible accedir-hi amb 
cotxe i caminant >1km. La població més propera 
es troba a una distància de 1-5 km. 

Serveis: Aparcament, Alberg la Farga, zona 
d'acampada. Es realitzen activitats de 
barranquisme al llarg del tram del riu Freser.  

Visitant habitual: local, provinent de les 
poblacions adjacents, familiar i excursionista 
provinent de poblacions llunyanes. 

 Flora: trepig en els accessos i en les zones de 
bany. 

 Fauna: destorb i captura, modificació de l'hàbitat 
(menys zones de cria i d'amagatalls), en pot 
provocar l'estrès i la mort.  

 Vies d’accés: vehicles aparcats en zones no 
habilitades, degradació de camins i marges, 
brossa, paper higiènic, excrements i/o orina. 

 Altres: gossos deslligats, saturació de les 
escombraries habilitades. 
 

Als gorgs de la zona de l'alberg la Farga, s’han produït 
queixes d'un propietari perquè el seu veí ha habilitat una 
zona d'acampada i els usuaris entren també a la finca 
adjacent. 

MESURES ADOPTADES I RESULTATS 

No s’ha implementat cap mesura de gestió. De manera puntual, voluntaris s’organitzen per realitzar una 
jornada de recollida de residus. 

PROPOSTES DE MILLORA 
 

 Definir i indicar una sola zona d’aparcament, prohibint l’estacionament de vehicles arreu de la pista 
forestal. 

 Assegurar el control periòdic per part dels agents rurals en època estival. 

 Senyalitzar un camí d’accés i impedir l’ús dels camins secundaris. 

 Instal·lar contenidors i/o papereres en llocs estratègics. 

 Determinar un aforament màxim i assegurar que un/a informador/a reguli l’entrada, difonent 
també els valors de l’espai i les normes d’ús. 

 Instal·lar, a la zona del futur aparcament, cartells informatius sobre els valors naturals de l’espai, les 

normes d’ús per la seva preservació i la problemàtica associada a la sobre-freqüentació, implicant 

oficines de turisme, albergs, restaurants i allotjaments en el procés. 

 

 

  

PEIN 180 – Capçaleres del Ter i del Freser  

XN2000 – ES5120002 Capçaleres del Ter i del Freser 
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SALT DEL COSSI D’EN BATLLÓ 
 
Setcases 
Grau de Vulnerabilitat: 1 
Freqüentat a l’agost des de ≈ 2005   

L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 
 
Interès: és una zona adequada per amfibis 
diversos, com la granota roja (Rana temporaria), 
la salamandra (Salamandra salamandra) o el 
tritó pirinenc (Calotriton asper). Es detecta la 
truita de riu (Salmo trutta) i s’observa una 
vegetació de ribera pròpia d'alta muntanya. En 
zones properes s'ha detectat l'almesquera 
(Galemys pyrenaicus).  
 
Accés i voltants: És possible accedir-hi amb 
cotxe i caminant <1 km. La població més propera 
es troba a una distància de 1-5 km. 

Visitant habitual: local, provinent de les 
poblacions adjacents, familiar i excursionista 
provinent de poblacions llunyanes. 

L'espai de bany és molt reduït i l’impacte de la 
freqüentació s’observa als camins d’accés, ja que 
és zona de pas de diferents itineraris.  

 Flora: trepig en el recorregut d'accés. 

 Fauna: destorb i expulsió de la fauna, alteració 

de l'hàbitat (reducció de les zones de cria i 

d'amagatalls). 

 Vies d’accés: saturació, vehicles aparcats en 
zones no habilitades, degradació de camins i 
marges. 

 Altres: gossos deslligats. 

MESURES ADOPTADES I RESULTATS 

No s’ha implementat cap mesura de gestió. 

PROPOSTES DE MILLORA 
 

 Determinar un aforament i assegurar que un/a informador/a reguli l’entrada, difonent també els 

valors de l’espai i les normes d’ús. 

 Realitzar seguiment de la fauna, flora i qualitat de l’aigua per avaluar l’impacte que pateixen arrel de 

la sobre-freqüentació.  

 Assegurar el control periòdic en època estival. 

 Habilitar una zona d’aparcament propera. 

 Senyalitzar un camí d’accés i impedir l’ús dels camins secundaris. 

 Instal·lar, a la zona del futur aparcament, cartells informatius sobre els valors naturals de l’espai, les 

normes d’ús per la seva preservació i la problemàtica associada a la sobre-freqüentació. 

 Implicar oficines de turisme i els serveis propers (restaurants, allotjaments...) en la difusió dels 

valors naturals de l’espai i les normes d’ús per la seva preservació. 

 
 
 

 

≈ PEIN 180 – Capçaleres del Ter i del Freser  
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TORRENT DE LA MASICA 
 
30 m² - Vallfogona del Ripollès 
Grau de Vulnerabilitat: 1 
Freqüentat tot l’any, especialment al juliol i 
agost  

 

L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 
 
Interès: inclòs a l'EIN Serra de Milany. 
Possiblement hi ha presència d'amfibis diversos, 
cranc de riu de potes blanques 
(Austropotamobius pallipes) i peixos. La 
vegetació de ribera es troba ben conservada. 
 
Accés i voltants: És possible accedir-hi amb 
cotxe i caminant >1km. La població més propera 
es troba a una distància de 1-5 km. 

Visitant habitual: local, provinent de les 
poblacions adjacents, familiar i excursionista 
provinent de poblacions llunyanes. 

Serveis: els bars i el restaurant del Vallfogona 
difonen el gorg. 

 Flora: trepig als camins d’accés 

 Fauna: destorb, alteració de l'hàbitat (reducció 

de les zones de cria i d'amagatalls). 

 Vies d’accés: vehicles aparcats en zones no 
habilitades, degradació de camins i marges 

 Altres: gossos deslligats, saturació de les 
escombraries habilitades. 

MESURES ADOPTADES I RESULTATS 
 

 Servei de neteja focalitzat especialment manteniment del bosc (gestió de branques i mates). És 
realitzat per la brigada municipal en funció de la necessitat.  
 

Les persones locals informen a l’Ajuntament si detecten cap incidència.  
 

PROPOSTES DE MILLORA 
 

 Assegurar el control periòdic en època estival. 

 Realitzar seguiment de la fauna, flora i qualitat de l’aigua . 

 Senyalitzar un camí d’accés i impedir l’ús dels camins secundaris. 

 Instal·lar, a la zona del futur aparcament, cartells informatius sobre els valors naturals de l’espai, les 

normes d’ús per la seva preservació. 

 Implicar oficines de turisme i els serveis propers (restaurants, bars...) en la difusió dels valors 

naturals de l’espai i les normes d’ús per la seva preservació. 

 

 
  

PEIN 1280 Serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt 

XN2000 –ES5110005 Sistema Transversal Català                                                
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El Gironès 
 

Aquest apartat inclou la diagnosi de 3 espais de la comarca del Gironès. Tots ells presenten sobre-

freqüentació: 

 

Gorg o conjunt de gorgs Terme Municipal GV 

Gorgues de la Font de la Torre  Canet d'Adri 3 

Gorg del Diable Sant Martí de Llémena 2 

Salt del Timbarro Sarrià de Ter 2 

Taula 3. Gorgs diagnosticats al Gironès 
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FONT DE LA TORRE 
 
1900 m² - Canet d’Adri  
Conca fluvial de la Llémena 
Grau de Vulnerabilitat: 3 
Sobre-freqüentat tot l’agost,els caps de setmana 
d’estiu i Setmana Santa ≈ des dels 90 
  

L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 
 

 

 

 

Interès:  aigües amunt del gorg s’observa un 
molt bon estat de conservació, amb 
esplendoroses vernedes, sectors d’aigües braves 
i calmes i una bona qualitat de les aigües. Dins 
l’EIN de Rocacorba, també s’han detectat 
poblacions de cranc de riu de potes blanques 
(Austropotamobius pallipes). Al gorg, en 
períodes de baixa freqüentació, es detecta la 
presència puntual de la llúdriga (Lutra lutra) i de 
barb de muntanya (Barbus meridionalis). Es 
tracta d’un gorg especialment interessant pel 
seu origen volcànic i la presència de formes 
d'erosió alveolar, produïdes per l’arrossegament 
de materials presents al llit del riu. També 
destaca la presència de la Font de la Torre, 
situada sota una balma de travertins. 

Accés i voltants: C/ Camí de la Font), C/ de Valer 
i C/ As de Vorariu. La població més propera es 
troba a una distància de < 1 km. És possible 
accedir-hi amb cotxe i caminant <1 km. 

Serveis:  aparcament, bar, papereres, contenidor 
o altres punts de recollida de brossa 

Visitant habitual: local provinent de les 
poblacions adjacents, familiar i excursionista 
provinent de poblacions llunyanes, el que 
recerca gorgs per fotografia i/o per 
col·leccionisme de paratges fluvials 
espectaculars (bloggers).  

 

 

 

 

 

 Aigua: terbolesa excessiva per pertorbació 
continuada, presència de brossa dins el gorg, 
altres efectes detectables visualment (pel·lícula 
greixosa, escuma...). 

 Flora: trepig de la flora present als marges sense 
afectar tàxons d’interès, protegits o amenaçats. 

 Fauna: el soroll afecta a la fauna forestal, 
especialment a petits mamífers presents a les 
immediateses del gorg o en els hàbitats que es 
troben creuats pels camins d'accés. La presència 
d’animals domèstics té impactes negatius sobre 
el llit fluvial, que és trepitjat, i sobre els amfibis i 
animals terrestres presents a les immediateses 
del gorg, que són perseguits i depredats. 

 Vies d’accés: saturació, vehicles aparcats en 
zones no habilitades, brossa, paper higiènic, 
excrements i/o orina. 

 Altres: presència de deixalles als marges i restes 

de pícnics, acampades i focs, pintades i grafits 

sobre roques, sobre la Font o sobre cartells, 

gossos deslligats, destrosses de materials i 

senyalitzacions, saturació de les escombraries 

habilitades. 

La seva massificació va comportar que l’accés al mas la 
Torre es tanqués, mitjançant una barrera, actualment 
substituït per un portal.  
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MESURES ADOPTADES I RESULTATS 
 
L’espai actualment forma el Parc de la Font de la Torre i l’Ajuntament ha executat diverses actuacions de 
remodelació, habilitant un petit circuit de passeig, arranjant ponts per poder passar per banda i banda de la 
riera, adequant les restes de l'antic molí de la Torre i instal·lant diversos cartells, papereres i baranes. 
Addicionalment i específicament a l’espai del gorg, l’Ajuntament realitza:  
 

 Neteja i recollida dels contenidors de l’entrada del camí, a càrrec de la brigada municipal. 

 Regulació de l’ús de l’espai: instal·lació de diversos cartells que indiquen la prohibició d’abocar 
deixalles, de la circulació motoritzada, de la utilització d’aparells de so, d’aparcar, de fer foc, 
d’abocar productes, de l’acampada, de la pesca, de dipositar begudes i menjar a la riera, de fer 
pícnic i de banyar-se, així com l’obligatorietat de portar els animals  domèstic lligats.  

 Regulació activa de les zones d’aparcament: instal·lació de pedres de grans dimensions que 
impedeixen l’accés i estacionament de vehicles, senyalització de les principals camins d’accés i de 
l’aparcament de la zona esportiva com a principal zona d’estacionament de vehicles.  

 
L’espai forma part del programa LIFE Potamofauna, tot i que aquest no inclou cap tipus d’actuació 
relacionada amb la gestió de l'ús públic i la preservació global de l’espai, sinó que fa referència a la 
conservació de determinades espècies de fauna.  

PROPOSTES DE MILLORA 
 
És necessari mantenir l’impediment de la circulació motoritzada pel camí d’accés al paratge i l'actual 
regulació de l’entrada. Manca una gestió activa de l’espai, especialment durant l’època estival. Es considera 
urgent regular l’ús públic augmentant la vigilància i sancionar aquelles pràctiques no desitjades.  
Caldria augmentar:  

 la freqüència de campanyes de neteja de brossa i de deixalles o desenvolupar un servei de 
manteniment. 

 la vigilància dels vehicles mal aparcats, principalment al llarg dels carrers on hi ha pintades les ratlles 
grogues (C/ Font de la Torre, C/ de Valer, etc.).  

 la vigilància a l’espai, especialment durant l’època estival per part del CAR i vetllar perquè 
s’impedeixin el desenvolupament de les accions incíviques que tenen lloc. 

 
Addicionalment, caldria:  

 Adequar i homogeneïtzar la diversa senyalització informativa present a l’espai. 

 Eliminar els grafits i pintades sobre roques i cartells.  
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GORG DEL DIABLE 
 
650 m² - Sant Martí de Llémena 
Grau de Vulnerabilitat: 2 
Freqüentat a l’agost i caps de setmana de juny, 
juliol i setembre des de ≈ 2008   

L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 

Interès: Destaca la presència d’una gran riquesa 
de macroinvertebrats aquàtics, a més de la 
llúdriga (Lutra lutra), el barb de muntanya 
(Barbus meridionalis) que manté encara 
poblacions estables, el cranc de riu de potes 
blanques (Austropotamobius pallipes) i les dues 
poblacions de nàiades (Unio mancus) presents, 
que depenen dels moviments dels peixos per ser 
dispersats aigües amunt. També pren especial 
interès el bon estat de conservació de la 
vegetació de ribera (principalment vernedes), 
així com els trams d’aigües de bona qualitat i de 
circulació lenta, que permeten la reproducció de 
diverses espècies d’amfibis. L’espai actua com a 
connector biològic entre les Muntanyes de 
Rocacorba i la part baixa del riu Ter. 
 
Accés i voltants: Camí de Sant Medir i/o Camí 
del Pla de Sant Joan. És possible accedir-hi amb 
cotxe i caminant <1 km. La població més propera 
es troba a una distància de <1 km.  

Visitant habitual: local, provinent de les 
poblacions adjacents, excursionista provinent de 
poblacions llunyanes. 

 Flora: Trepig de la vegetació present al camí 
d’accés al gorg. Afectació de la vegetació situada a 
les roques que envolten el gorg 

 Vies d’accés: presència puntual de deixalles als 
marges. Degradació de camins i marges. La 
pronunciada pendent pot comportar, si augmenta 
el nombre de visitants, fenòmens erosius. 
Excepcionalment, s’observa algun vehicle als 
marges del camí que dóna accés al corriol, 
especialment a l’esplanada.  

 Altres: gossos deslligats, cordes instal·lades a les 
roques, va aparèixer una paperera amb mig d'un 
roc de la gorga que no buida ningú.  

 
Per accedir al gorg cal caminar i descendir per una 
pendent pronunciada i, per banyar-s’hi, cal saltar i després 
sortir-ne amb l’ajuda d’unes cordes. Aquestes 
característiques, que aïllen al gorg, redueixen el nombre 
de visitants. Darrerament els visitants comencen a utilitzar 
les basses situades aigües amunt, que són menys 
profundes i més accessibles. 

MESURES ADOPTADES I RESULTATS 
El Consell Comarcal del Gironès ha instal·lat banderoles indicatives (com la de Sant Medir) i de senderisme de 
la Vall de Llémena, però cap senyalitza el gorg. El seu accés pel corriol es troba senyalitzat amb marques de 
pintura blava, tot i que moltes són mig esborrades. 

L’espai forma part del programa LIFE Potamofauna, però aquest no inclou cap tipus d’actuació relacionada 
amb la gestió de l'ús públic i la preservació global de l’espai, sinó que fa referència a la conservació de 
determinades espècies de fauna.  

PROPOSTES DE MILLORA 

 Realitzar un seguiment de l’ús públic per avaluar la necessitat de mesures de regulació més actives, 
com l’eliminació d’accessos o de les cordes. 

 Instal·lar pictograma de prohibicions i normes d’ús. 

 Informar sobre els valors de l’espai natural protegit i de tot el riu.  

PEIN 840  – Puig de la Baya del Boc                                                                                 

XN2000 ES5120018 – Muntanyes de Rocacorba – Puig de la Baya del Boc 
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SALT DEL TIMBARRO 
 
350 m² - Sarrià de Ter i Sant Gregori, Gironès 
Sobre-freqüentat a l’estiu des de  ≈ 2012 
Grau de Vulnerabilitat: 2  

L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 

Interès: l’espai forma part de la XN2000 (aigües 
continentals), incloent hàbitats i espècies de 
fauna d’interès comunitari com la llúdriga (Lutra 
lutra), la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) i 
les poblacions de barb de muntanya (Barbus 
meridionalis) i de nàiades (Unio mancus).  

Accés i Voltants: Camí del Pla dels Vinyers a 
Sarrià de Dalt. Població més propera a 1-5 km. És 
possible accedir-hi amb cotxe i caminant <1 km.  

Visitant habitual: local, provinent de les 
poblacions adjacents. 

Serveis: Únicament hi ha senyalització indicativa: 
dues banderoles de Turisme de Catalunya en 
mal estat. 

 
• Vies d’accés: vehicles aparcats en zones no 

habilitades,  paper higiènic, excrements i/o 
orina 

• Aigua: presència de brossa dins el gorg, 
presència de deixalles als marges. 

• Flora: trepig de la flora present als marges sense 
afectar espècies d’interès, protegides o 
amenaçades. Pintades sobre l’arbrat. 

• Fauna: soroll, pols i terbolesa puntual de l’aigua 
• Altres: gossos deslligats, destrosses de materials 

i senyalitzacions, saturació de les escombraries 
habilitades, queixes de la població local… 
 

La sobre-freqüentació s’ha vist accentuada durant els 
últims 3 anys arrel de nombroses publicacions a 
internet11. 
 

MESURES ADOPTADES I RESULTATS 

 Servei de neteja: diàriament a l'estiu i setmanalment la resta de l'any, a càrrec de la brigada 
municipal. 

 
S’ha observat una millora de l’àrea recreativa, però la manca d’una gestió activa i la intensificació d’un ús 
públic lligat a la pràctica del bany en espais fluvials amenaça potencialment l’estat del gorg. L’espai forma 
part del programa LIFE Potamofauna, tot i que aquest no inclou cap tipus d’actuació relacionada amb la 
gestió de l'ús públic i la preservació global de l’espai, sinó que fa referència a la conservació de 
determinades espècies de fauna.  
 

PROPOSTES DE MILLORA 

Cal actuar urgentment per regular l’ús públic  i prevenir així futurs efectes adversos ja observats en altres 
espais similars. Concretament caldria: 

 Regular l’entrada de l’espai i reduir-hi l’accés:  
o Limitar l’accés amb qualsevol tipus de vehicle. 
o Restringir la circulació a l’alçada del CEIP Montserrat o del cementiri, així com del Molí d’en 

Xuclà. 
o Impedir la circulació motoritzada a l’estiu i l’aparcament al llarg de la pista forestal. 

 Difondre els valors  naturals de l’espai i les normes d’ús (deixalles, foc, aparells de música…), potser 
implicant a la casa de turisme rural en el procés. 

 Eliminar els grafits que s'han realitzat sobre arbres i roques. 

 

                                                           
11

 https://goo.gl/6Z43sA 

PEIN 2010  – Rieres de Xuclà i Riudelleques                                                                                 

XN2000 ES5120023 – Rieres de Xuclà i Riudelleques                                                                                  
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Alt Empordà 

 

L’Alt Empordà és una comarca orogràficament molt diversa. Es troba dominada per una gran 

plana, modelada per l’acció sedimentària dels rius Fluvià i Muga. L’exponent més representatiu 

d’aquest element geològic són els aiguamolls de l’Empordà, una de les zones humides més 

importants del país. Al sud de la comarca existeix una certa continuïtat cap a la plana del Ter, a 

excepció del massís càrstic del Montgrí.  Al nord, en canvi, es troba el tram final de la serralada 

pirinenca, element de rellevància en l’àmbit del present treball. Tot i ser un dels extrem del 

Pirineu, els diferents massissos que configuren aquesta unitat paisatgística (Salines-Bassegoda, 

Massís de l’Albera i Cap de Creus) són de marcada rellevància paisatgística i biològica. 

El relleu muntanyós al nord de la comarca possibilita la formació de gorgs. Els gorgs més 

problemàtics es troben entre al nord i l’oest de la comarca, repartits per les conques dels rius 

Muga, Arnera, Anyet i Llobregat d’Empordà. No s’ha realitzat una diagnosi exhaustiva i específica 

dels gorgs de l’Alt Empordà. Tot i així, s’ha contactat amb actors clau (IAEDEN, Parcs Naturals, 

Forestal Catalana, agents rurals, pescadors i l’Agència Catalana de l’Aigua)12, que han coincidit a 

l’hora de destacar la vulnerabilitat dels següents espais: 

 

Nom del Gorg Riu Terme Municipal 

Gorgs de la Molina La Muga Albanyà 

Pont de l’Ermita de Sant 

Antoni  
La Muga Sant Llorenç de la Muga 

Gorg de les Dones 

Arnera Maçanet de Cabrenys 
Gorg de la Farga o de la 

Bóta 

Gorg del Cabot 

Gorga de les Pipes Anyet La Jonquera (Requesens) 

Gorg de la Jonquera Llobregat La Jonquera 

Gorga del Lladó Manol Lladó 

Taula 4. Gorgs vulnerables a la comarca de l'Alt Empordà 

 

                                                           
12 S’ha procurat contactar amb el Consorci de Salines-Bassegoda per tal de complementar la informació, però no s’ha 

obtingut resposta. Es tracta d’un actor clau que caldria incorporar en la fase d’implementació de mesures de 

prevenció.  
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Tots els gorgs esmentats presenten sobre-freqüentació a l’estiu. Es tracta de zones amb espècies 
d’interès comunitari o incloses dins espais naturals protegits. La problemàtica és especialment 
evident als Gorgs de la Molina, on la presència d’un càmping ha accentuat el fenomen. Per aquest 
motiu, s’ha realitzat una diagnosi més específica per aquest espai (veure pàgina següent). Al Pont 
de l'ermita de Sant Antoni a Sant Llorenç de la Muga, també s’hi detecta una elevada afluència i 
moltes deixalles.  

Alguns d’aquests grogs, com el de la Bóta, estan amenaçats per fenòmens independents de la 
sobre-freqüentació. Per exemple, l’ensorrament del riu Arnera, que és causat per la proliferació de 
carreteres i el sistema per anivellar-les.  
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PAS DE LA MOLINA i altres 
Albanyà – Riu de la Muga 
Grau de Vulnerabilitat: 3 
Sobrefreqüentat de finals de juny a principis de 
setembre des de ≈ 2000 

 

L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 

Accés i voltants: camí d'Albanyà a la Muga (des 
d'Albanyà). És possible accedir-hi amb cotxe i 
caminant <1 km. La població més propera es 
troba a una distància de 1-5 km. 

Serveis: Aparcament, Bar, Papereres, contenidor 
o altres punts de recollida de brossa, Càmping 
Bassegoda (ofereix informació als seus clients). 

Visitant habitual: local provinent de les 
poblacions adjacents, familiar provinent de 
poblacions llunyanes, clients del càmping (en 
gran part estrangers). 

 

 Aigua: presència de productes químics provinents 
de cremes solars (detectada en anàlisis de l'aigua), 
terbolesa excessiva per pertorbació continuada, 
presència de brossa dins el gorg. 

 Fauna: afectació d’aus pel soroll. 

 Vies d’accés: vehicles aparcats en zones no 
habilitades, brossa, paper higiènic, excrements i/o 
orina, saturació de les vies d'accés. 

 Poblacions adjacents: soroll, saturació de les vies, 
afectació a la finca de La Molina, afectació a les 
finques per dificultat de circulació per les vies 
d'accés principals. 

 Altres: acampades, instal·lació d'àrees de pic-nic 
espontànies, "mobiliari de platja" abandonat a la 
llera del riu. 

MESURES ADOPTADES I RESULTATS 

Aquest espai està sotmès a les Normes Especials de l’EIN de l’Alta Garrotxa. Addicionalment es realitza: 

 Regulació de l’ús de l’espai a càrrec del CAG, implicant-hi el CAR.  

 Ordenació de l’estacionament càrrec del CAG, implicant-hi el CAR i els Mossos d’Esquadra.  

 S’està duent a terme un estudi per identificar els impactes de la sobrefreqüentació sobre la flora i la 
fauna.  

A data del present informe, únicament s'ha aplicat l'ordenació de l'estacionament la temporada 2017. La 
primera valoració és positiva, ja que ha permès en certa mesura descongestionar la via d'accés sense 
impossibilitar la circulació dels vehicles d'emergències. S'espera que sigui més efectiva quan els usuaris s’hi 
habituïn. 

PROPOSTES DE MILLORA 
 

 Regular l’accés motoritzat, restringint-lo en períodes de gran afluència i obligant l’estacionament en 
un aparcament habilitat a l'inici del sector (CAG).  

 Habilitar un servei de vigilància i instal·lar senyalització (CAG). 

 Realitzar un estudi dels valors naturals de l'entorn i sensibilitat als impactes, i dissenyar l’ordenació de 
l'ús públic associada (CAG).  

 Instal·lar una tanca texana per delimitar camins (evitant el trepig fora d'aquests i garantint la 
seguretat en punts aeris) i també escales en trams més abruptes. Habilitar una caseta d'informació i 
garantir un servei d’informació ambulant (CAG).  

 Editar un catàleg de bones pràctiques i normativa (CAG). 

 Distribuir el catàleg de bones pràctiques i normativa (agents turístics locals, Ajuntament, CAG). 

 Organitzar jornades amb escolars i voluntaris per la neteja de l'entorn (agents turístics locals, 
Ajuntament, entitats de custòdia). 

 Jornades amb estudiants i voluntaris per l'estudi dels valors naturals i per l’execució d’accions de 
conservació (CAG, Ajuntament, entitats de custòdia). 

 

PEIN 100 – l’Alta Garrotxa                                                                           

XN2000 ES5120001 – Alta Garrotxa – Massís de les Salines                                   

≈ RNF  2100010 Capçalera de la Muga  
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Baix Empordà 
 

El Baix Empordà està situat al litoral Català. Es tracta d’una comarca amb un relleu 

majoritàriament pla, de manera que gran part està antropitzada, ja sigui per urbanitzacions o per 

camps de conreu. Hi destaca el pas del riu Ter, que desemboca a la mateixa comarca. Al sud es 

troba el Riudaura, segon riu més important de la comarca. Els dos casos són trams baixos, de 

manera que és molt difícil que s’hi creïn gorgs.  

D’altra banda, hi ha una zona més muntanyenca, al sud de la comarca. És l’Espai d’Interès Natural 

del Massís de les Gavarres, que constitueix l’extrem septentrional de la Serralada Litoral Catalana. 

És un massís silícic, cobert de vegetació forestal i amb un clima clarament mediterrani. El punt més 

alt és el cim d’Arques, a 532 metres d’altitud. La xarxa hidrogràfica consta de dues conques 

principals, la del riu Daró i el riu Onyar sent la resta rieres temporals típiques del règim 

mediterrani. Per tant, no es considera una comarca amb un relleu favorable per la formació de 

gorgs. 

Destaca únicament els Gorgs de Salenys (diagnosticats a continuació). Més enllà de la figura del 

gorg, també es detecten trams fluvials majors amb molt activitat humana. Aquests es troben 

principalment al riu Ter, a les zones de la Gola i al tram entre Colomers i Verges. En aquests espais 

s’hi estableixen empreses privades que ofereixen diverses activitats lúdico-esportives, tals com 

rutes en caiac.  
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GORGS DE SALENYS 
 
Els més concorreguts són Pou de les Goges, Roca 
Llisa, el Pas de la Mosca i el Salt del Llop. 
Llagostera i Santa Cristina d'Aro 
Riera de Salenys 
Grau de Vulnerabilitat: 2 
 

 

L’ESPAI LA PROBLEMÀTICA 

Accés i voltants: L’espai no destaca com a zona 
de bany per la manca d’aigua i de fondària, sinó 
que és freqüentat per la presència de la via 
ferrata de Salenys. Els principals usuaris són 
grups d’infants i monitors, escaladors 
principiants i iniciats en aquest esport. Aquesta 
ruta, malgrat ser promoguda per l’Ajuntament 
com a recurs turístic, ha estat creada i 
mantinguda per voluntat privada. A l’hora 
també, aquesta ruta és divulgada per empreses 
de Turisme Actiu i de Guiatge. La seva instal·lació 
no disposa de permís, ni del Consorci de les 
Gavarres, ni de l’ACA, ni tampoc de 
l’Ajuntament. 

 

 

No es detecten efectes directes sobre els valors de l’espai 
fluvial ni de la flora rupícola d’interès. 

 L’espai no disposa de zones d’aparcament 
condicionats i s’utilitza l’àrea de l’estació de l’antic 
Carrilet a la Font Picant (urb. Bell·lloc), la zona de 
la planta embotelladora de l’Aigua de Salenys i 
l’entrada del camí de Can Cateura, des de la 
carretera GIV-6612. 

 El pas continuat de visitants causa processos 
erosius als corriols d’accés, tant des de la planta 
embotelladora de Salenys, com des de la carretera 
GIV-6612. Els trams més afectats són els que 
transcorren per zones amb pendent important, és 
a dir, els que permeten accedir al torrent. Aquesta 
erosió que deriva amb l’aixaragallament del ferm 
és veu agreujat pel tipus de material litològic 
(sauló). 

 Les queixes d’una veïna per l’obertura d’un corriol 
dins la seva propietat i que permet l’accés a la 
zona i els reiterats robatoris a l’interior dels 
vehicles aparcats. En relació a aquest darrer 
aspecte, cal esmentar que de manera més 
puntual, s’han detectat problemes de circulació 
per la pistes forestals properes per la presencia de 
vehicles mal aparcats a les vores 

MESURES ADOPTADES I RESULTATS 
No hi ha cap tipus de gestió amb l’objectiu de regular l’ús públic. Fins avui s’ha: 

 executat actuacions d’eradicació de flora exòtica invasora, concretament un rodal de gran extensió 

d’Ailanthus altissima present a la zona de confluència entre la riera de Salenys i el tributari que 

davalla de Penedes.  

 condicionat graons de fusta i instal·lat una tanca de fusta tornejada a la zona d’accés a l’espai des de 
la planta embotelladora de Salenys. Aquesta actuació la va realitzar un col·lectiu de veïns de Santa 
Cristina, amb finançament de l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro.  

 Recollida de residus un o dos vegades l’any, per part del ja mencionat col·lectiu de veïns de Santa 
Cristina.  

 Millora de l’àrea recreativa de la  font de Penedes , mitjançant la instal·lació de taules de picnic, 
baranes, graons. 

  

PEIN 490 – Les Gavarres  

XN2000 – ES5120029 Les Gavarres 
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La Selva 

 
La Selva és una comarca d’orografia complexa, dominada per les planes al·luvials de la Tordera i 
del Ter, que estan envoltades de perfils muntanyosos de diferent naturalesa. Per una banda, es 
troba la serralada litoral, trencada per la vall de la Tordera i amb el Montnegre al sud i l’extrem 
sud del Massís de Cadiretes al nord. D’altra banda, s’observa la serralada pre-litoral a l’oest, amb 
l’abrupte massís del Montseny. Al nord-oest, en canvi, es troba la serralada transversal, element 
geològic que connecta el Pirineu amb la serralada prelitoral. 
 
Aquests elements muntanyosos propicien diverses zones amb nombrosos gorgs, especialment pel 
que fa a la zona de les Guilleries (serralada transversal). S’han detectat els següents gorgs:  
 

Nom del gorg o conjunt de gorgs Terme Municipal 

Gorg de la Masia de Can Planes 

Riells i Viabrea 

Gorg de Can Roig 

Molí de Can Joià 

Molí d'en Bosch 

Gorg Negre 

Clot de l'Infern 

Gorgs del Penjacans 
Santa Coloma de Farners 

La Gorga d'en Vilà 

Salt de la Dona d'Aigua 
Arbúcies 

Salt de la Nou 

Resclosa d'en Borra Vilobí d'Onyar 

Saltant d'en Goteró 
Sant Martí Sacalm 

Salt dels Esquellons 

Salt de Sant Martí (Font Formiga) 

Sant Hilari Sacalm Molí d'en Mosa 

Socs d'Ànecs 

Gorg Negre Sant Feliu de Buixalleu 

Gorga del Prat 

Osor 

Gorg del Diable 

El Saltant 

Gorg 1 

Gorg 2 

Gorg 3 

Gorg 4 
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Gorg 5 

Gorg 6 

Gorg 7 

Gorg 8 

 
 
Cap del gorgs detectats estan afectats pel fenomen de la sobre-freqüentació. De totes maneres, 
els gorgs d’actuació més prioritària podrien ser els de Riells i Arbúcies, per la seva proximitat a 
Barcelona. Addicionalment, es destaquen les següents vulnerabilitats:  
 

- Gorgs d’Osor i Gorgs de Penjacans a Santa Coloma de Farners: són especialment 
freqüentats, però el tipus de visitant habitual és el d’excursionista i en cap cas s’observen 
afectes adversos.  

 
- Gorga d’en Vilà: es més propera al poble de Santa Coloma de Farners, de manera que rep 

un major nombre de visitants, sempre locals i habitualment joves. Saturat per sorra i sovint 
sec a l’estiu.  

 
- Resclosa d’en Borra de Vilobí: tot i que habitualment es troba seca, rep visitants locals i, al 

llarg de tot l’any, s’hi passegen gossos.  
 

- Riera d’Arbúcies: els agents forestals informen de que hi ha molts banyistes als trams on 
baixa més aigua.  
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El Pla de l’Estany 
 

El Pla de l’Estany està dominat paisatgísticament per l’Estany de Banyoles, el segon llac natural 

més gran de Catalunya, amb 117,7 ha. El riu Fluvià creuat transversalment el nord de la comarca, i 

a l’oest trobem una zona relativament muntanyosa però de relleu suau. La zona central de la Selva 

és principalment una plana. 

La zona muntanyosa a l’oest de la comarca està constituïda per les darreres estivacions del 

Prepirineu i de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Generalitzant, aquesta zona es troba inserida als 

pobles de Sant Miquel de Campmajor, Pujarnol, Porqueres, Camós, Palol de Revardit i Serinyà. És 

aquí on s’han format un conjunts de torrents i rieres que localment presenten petits gorgs.  

Destaca el Salt d’en Vila, a Porqueres, aigües avall del riu Matamors des del poble de Pujarnol. Es 

tracta del màxim exponent d’un conjunt de petites gorgues en aquest tram de riu. És de bon accés 

però es desconeix la freqüentació que s’hi produeix en època de bany. 
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La Cerdanya (meitat oriental) 

 
Aproximadament la meitat est de la comarca de la Cerdanya es troba administrativament dins de 
la província de Girona, mentre que l’altre meitat està dins de la de Lleida. Orogràficament, aquesta 
meitat est està dominada per la plana ceretana i pels massissos del Puigmal i de la Tossa d’Alp-La 
Molina.  
 
Les dinàmiques fluvials i el substrat litològic donen pas a torrents de muntanya d’aigües rapides i 
cursos agressius a les zones més escarpades, així com a rius més cabalosos i de relleu suau a la 
plana de la Cerdanya. 
 
Per aquest motiu, els gorgs o basses en aquesta comarca són poc nombrosos i difícilment 
presenten problemes de sobre-freqüentació. A la Cerdanya, i a d’altres comarques d’alta 
muntanya, els problemes de sobre-freqüentació es donen habitualment als cursos dels propis rius, 
sense que hi hagin gorgues ideals per al bany. Sovint els usuaris aprofiten per banyar-se en 
qualsevol tram de riu que formi petites platges o on hi hagi aigües més calmades. En aquests 
casos, les zones més sobre-freqüentades són aquelles que tenen millor accés. 
 
Pel que fa a les masses d’aigües no corrents, els torrents només formen gorgs susceptibles de bany 
als municipis amb relleu abrupte: Alp, Urús, Das de la zona sud i Guils, Ger i Meranges.  
 
A la comarca també trobem altres formacions aquàtiques que presenten un cert ús humà: 

- Bassa de Sanavastre, a Das (Girona), formada en un clot d'extracció de graves.   
- Basses artificials de la zona de La Molina, Alp (Girona), per la producció de neu artificial a 

les pistes d'esquí i utilitzades durant l'estiu com espai de lleure. 
- Bassa "la granota", a Puigcerdà. Riu Querol (o Aravol) abans de unir-se al Segre.  
- Estanys de Malniu, a Meranges (Girona). 

Les basses mencionades no presenten problemes derivats de la freqüentació i, per tant, no són 
d’actuació prioritària. De totes maneres, caldria valorar la implementació de mesures de 
prevenció. En canvi, l’Estany de Malniu presenta una accentuada sobre-freqüentació; la seva 
problemàtica i les mesures de gestió adoptades es troben detallades més endavant.  

Per la seva proximitat, caldria analitzar i tenir en compte la situació de les gorgues de Llo (França) i 

dels següents espais, que pertanyen administrativament a la província de Lleida:  

- Basses del Gallissà, a Bellver de Cerdanya (Lleida).  
- Cascada del Salt del Molí, a Lles de Cerdanya (Lleida). 
- Estanys de la Pera, a Lles de Cerdanya (Lleida). 

 
Estanys de Malniu 
 
Els Estanys de Malniu pertanyen al terme municipal de Meranges i constitueixen l’espai aquàtic 
més sobre-freqüentat de la Cerdanya gironina. Una de les causes de la seva sobre-freqüentació és 
la facilitat del seu accés, ja que hi ha una carretera transitable que hi arriba ben a prop. De la 
mateixa manera, hi ha un refugi de muntanya a les immediateses de l’espai.  
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L'any 2016 es van dur a terme actuacions amb l’objectiu de mitigar la problemàtica i sensibilitzar 
als visitants respecte les afectacions a l’estany. Aquestes actuacions van ser coordinades per part 
de l' Institució Catalana d'Història Natural (ICHN) conjuntament amb l'Ajuntament de Meranges, i 
van rebre el suport de la Diputació de Girona, l’Obra Social de la Caixa i la Generalitat de 
Catalunya. En essència, es va:  

 Remarcar els itineraris que voltaven els estanys per evitar que els visitants  accedissin 
directament cap a la llera 

 Instal·lar plafons informatius sobre l'afectació a la flora i a la fauna. 
 Informar sobre la prohibició del bany i de l'ús de barques inflables o altres estris (a la zona 

sud, on hi ha més pressió) des de l’Ajuntament de Meranges i des del refugi de Malniu.   

Aquestes mesures també han tingut efecte a l’estanyol més proper, el de Tarteres; des del propi 
refugi de Malniu s’informa de la prohibició de bany. De totes maneres, els treballadors del refugi 
no poden controlar el bany a altres estanys més allunyats. 
 
Aquesta informació ha estat contrastada amb alguns dels actors clau13, que haurien de ser inclosos 
en futurs projectes de mitigació de la sobre-freqüentació als Estanys de Malniu.  
 
 

  

                                                           
13

 Guarda del refugi de Malniu (Jordi: 616 855 535) i empresa local d’activitats de muntanya (Bavaresa, Jaume: 669 
421 572) 
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Osona (meitat oriental) 
 

La comarca d’Osona inclou 3 municipis que pertanyen a la província de Girona: Viladrau, 

Espinelves i Vidrà. Els dos primers es situen a la zona sud-est de la comarca, a cavall entre les 

Guilleries i el massís del Montseny, mentre que Vidrà es situa al nord de la comarca, limitant al 

Ripollès.  

Els dos municipis del sud-est de la comarca es troben emmarcats en un context de muntanya 

mitjana i d’elevada pluviometria. Es situen a la cara nord del Montseny, caracteritzada per l’elevat 

volum d’aigua que s’hi extreu, símptoma de l’abundància d’aquest element a la zona. Vidrà, en 

canvi, s’insereix en el context prepirinenc, entre la serra del Milany i la serra de Bellmunt, a la cara 

oest de l’imponent Puigsacalm. Geogràficament, el municipi és un conjunts de petites valls que 

tributen a la Riera de les Dous i al riu Ges. Així doncs, el nexe comú entre els tres municipis és la 

seva composició muntanyosa i silícica, elements que possibiliten l’aparició de nombrosos gorgs, 

especialment al municipi de Vidrà.  

Destaca el Gorg Negre de Cal Gat, a Viladrau, que forma part del Torrent dels Rentadors i és 

proper a la Masia de Can Gat. Caracteritzat per roques esquístiques, és el gorg més important de 

la vall i el més conegut del municipi. De totes maneres, no presenta elevats problemes de sobre-

freqüentació per diversos motius. Primer de tot l’accés motoritzat no és possible i el trajecte a peu 

és força llarg. Un segon factor, no menys important, és la seva localització. El gorg està inserit en 

una obaga que és fins i tot fresca a l’estiu i segurament aquesta configuració geogràfica no convidi 

al bany a la majoria dels usuaris. 

Cal fer menció també al Salt del Molí, a Vidrà, el més conegut i característic del municipi. Situat al 

tram mig del riu Ges, el gorg mira al sud i resulta per tant ideal pel bany. L’espai presenta certa 

sobre-freqüentació a l’estiu i una activitat de bany intensa. Tot i això, aquesta pressió resulta 

alleujada pel seu accés, només possible a peu. 
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CONCLUSIONS 
 

La creixent freqüentació dels gorgs gironins amenaça la integritat ecològica d’aquests espais fluvials.  Els 

impactes observats en cada espai d’estudi segueixen un patró similar. En els gorgs sobre-freqüentats, i com a 

simple conseqüència de l’ús, sovint s’observa una degradació dels hàbitats i, per tant, una clara afectació a les 

espècies de flora i fauna. En general, es detecta brossa a l’aigua i trepig de la vegetació circumdant al gorg, fets 

que afecten la reproducció d’amfibis, entre d’altres. Addicionalment, en alguns casos, es detecten males 

conductes per part d’individus, que pesquen, cacen o destorben determinades espècies de fauna.  

El conjunt d’afectacions es veuen agreujades si es desenvolupen en èpoques crítiques de reproducció o bé 

provoquen fenòmens erosius. L’erosió del sòl és causada pel trepig constant i provoca la pèrdua de mantell 

vegetal. En estadis més avançats i en determinats espais, es podrien afavorir així riuades que provoquin la 

pèrdua de sòl, l’aflorament de la roca i l’augment de sediments en l’aigua, amb tots els impactes negatius 

associats. Per exemple, l’afecte a la reproducció i al refugi d’espècies tan rellevants com el cranc de riu o el tritó 

pirinenc.  

Més enllà de l’impacte en la biodiversitat dels espais, es detecta un gran nombre de conflictes a nivell de 

vies d’accés, finques privades i poblacions adjacents. Per una descripció detallada i sistematitzada dels 

impactes de la sobre-freqüentació, cal consultar les fixes de cada espai.  

És important destacar que figures de protecció, com la XN2000 o les Reserves Naturals Fluvials (RNF), no 

semblen tenir conseqüències positives per la preservació de gorgs. De fet, dins de les RNFs s’inclouen 2 

conjunts de gorgs d’actuació prioritària. Aquests es troben coberts per XN2000, que també inclou 4 gorgs 

més d’acció prioritària. Això es pot intuir al mapa corresponent a cada fitxa i pot explorar-se en detall al 

projecte qGIS. És vital fer incidència política per tal que aquestes figures de protecció esdevinguin efectives 

i facilitin el desenvolupament de projectes de conservació als gorgs més vulnerables.  

Diferents entitats, en l’estudi de diferents gorgs, mencionen de manera recurrent un conjunt de propostes 

de millora. Aquestes i d’altres menys freqüents però rellevants són recollides en el present capítol. Si la 

mesura ha estat implementada en un o més espais, la seva efectivitat és també avaluada quan l’entitat ha 

estat capaç de proporcionar tal informació.  

El conjunt d’accions han estat classificades en 6 eixos temàtics. De totes maneres, es fa palès que, per la 

preservació dels gorgs, cal una gestió integral i planificada al llarg del temps, que permeti anticipar-se als 

efectes col·laterals de les pròpies mesures de gestió.  Per exemple, habilitar una  zona d’aparcament pot 

tenir efectes contraproduents si abans no es regula l’ús de l’espai i es dissenya un mecanisme per assegurar 

el compliment de les normes. És el cas d’espais com el Pla d’en Xurri o el Salt del Timbarro. Allí s’han 

observat millores i un bon manteniment de l’espai delimitat per l’àrea recreativa, però això ha comportat 

un increment de banyistes, que no ha estat controlat per cap actuació de millora a les gorgues.  

 

1. Definició del camí d’accés 

En un mínim de 9 espais diagnosticats s’observen els impactes associats a l’obertura de diversos camins 

secundaris. És el cas del Gorg del Salt del Roure, la Surita, Salt del Grill, Cossi d’en Batlló, Torrent de la 

Masica, Molí d’en Solà, Salt dels Escurçons, Pas de la Molina i Can Batlle. Es proposa definir i senyalitzar un 

o pocs camins d’accés i impedir el pas per altres zones i l’obertura de nous accessos. Aquesta mesura és 

relativament senzilla d’executar i comportaria una millora de l’espai en els següents aspectes:  
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- Disminució del trepig i de l’afectació d’aquest en la vegetació. 

- Prevenció de fenòmens erosius. 

- Increment i conservació de les zones de tranquil·litat per la fauna. 

- Major seguretat en punts aeris. 

- Disminució dels impactes en finques adjacents a l’espai i dels conflictes amb els seus propietaris.  

La delimitació de camins es podria dur a terme amb tanques texanes i, en els trams més abruptes, amb 

escales. 

 

2. Aparcaments i accés motoritzat 

Del formulari es desprèn que 19 espais no disposen d’aparcaments regulats. En un mínim de 10 espais, 

l’entitat encarregada proposa habilitar un aparcament per tal de fer front a diverses problemàtiques, com 

l’estacionament descontrolat, la saturació de les vies, la degradació de camins o els conflictes amb la 

població local. Addicionalment i en determinats casos, habilitar un aparcament a una distància considerable 

de l’espai, així com impedir el pas o l’estacionament de vehicles més enllà, pot disminuir el nombre de 

visitants i canviar-ne la tipologia. Per tant, en determinats espais, cal habilitar aparcaments lligats a 

l’ordenació de l’estacionament i de l’accés motoritzat.  

En alguns gorgs, com els de la Riera de Sant Aniol o la Riera de Vilardell (consultar fitxes per més 

informació), la restricció de l'accés motoritzat ha contribuït a la disminució del nombre de visitants, 

dificultant a més certs usos no desitjats (instal·lació d'utensilis com taules, para-sols, inflables...).  

Caldria avaluar aquests dos aspectes als gorgs de la Plana, Pont del Llierca, Can Poetí, Santa Margarida, Pas 

de la Molina i d’altres espais recollits a les fitxes. De totes maneres, es detecta l’estacionament de vehicles 

en zones no habilitades en un mínim de 22 espais. Això significa que l’habilitació d’un aparcament, en 

alguns casos, no és efectiva per revertir l’ocupació de les vies d’accés si no és acompanyada d’altres 

mesures, com la vigilància, la sanció o la sensibilització.  

 

3. Regulació de l’entrada, aforament limitat i ecotaxa 

La regulació de l’entrada s’efectua únicament a 4 gorgs diagnosticats, tot i que la tipologia de mesures i la 

seva intensitat varia notablement. En alguns casos la mesura ha consistit en la instal·lació d’elements físics 

que dificulten l’accés a vehicles motoritzats (Gorg de la Font de la Torre), mentre en d’altres un responsable 

en restringia l’accés de manera activa i regulada (com la Riera de Vilardell o de Sant Aniol). Es considera que 

aquesta mesura, complementada amb d’altres, ha disminuït efectivament el nombre de visitants i n’ha 

modificat la tipologia 

L’aforament limitat s’ha implementat amb força èxit als gorgs del Torrent de la Cabana o d’Estiula, on a més 

s’ha aplicat una quota d’ingrés o ecotaxa. Amb la finalitat de regular l’entrada, ha estat necessari activar un 

dispositiu informatiu, a més de comptar amb la implicació de mossos d'esquadra, els guardes rurals i la 

policia local.   

Pel que fa als gorgs vulnerables que es troben dins de l’EIN Alta Garrotxa, el CAG proposa determinar un 

aforament limitat en períodes de màxima afluència, així com l’aplicació d’una taxa associada a 

l’aparcament. Aquesta mesura no ha estat contemplada per altres entitats, però es podria plantejar en 

aquells espais d’actuació prioritària on calgui una regulació més estricte de l’entrada. 
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4. Vigilància de l’ús 

Únicament dos conjunts de gorgs, els del Torrent de la Cabana i els de la Riera de Sant Aniol, disposen d’un 

servei de vigilància actiu, estructurat i regular. En aquests espais, el servei de vigilància està integrat en un 

pla de preservació que inclou moltes altres mesures que fan efectiu el conjunt.  

En el cas del Torrent de la Cabana, es contracten guardes rurals privats que fan tasques de vigilància, 

controlant els accessos i assegurant el compliment de les normes i el pagament de l'ecotaxa. El seu rol es 

veu enfortit pel dispositiu informatiu i els punts informatius, que realitzen una tasca dissuasiva i de 

valorització de l’espai.  

En el cas de la Riera de Sant Aniol, s’habilita un servei de vigilància, que actua en coordinació amb un servei 

d’informació i un servei de guarderia rural. El conjunt de mesures assegura que els visitants siguin informats 

de les normes d’ús i avisats en cas d'incompliment de la normativa. També facilita el recull de les 

incidències i la comunicació amb els cossos de seguretat o emergències quan és precís. Es considera que les 

mesures de gestió adoptades han servit per reduir significativament els impactes negatius derivats de la 

sobre-freqüentació. A més, de cara a la temporada 2018 el servei no només s’efectuarà a l’estiu, sinó que 

s'ampliarà i es desenvoluparà també per setmana santa i el pont de l'1 de maig.  

La resta d’espais, com a màxim, disposen d’una regulació teòrica de l’ús, però tot sovint no s’estableix cap 

tipus de vigilància que asseguri el compliment, o bé la freqüència d’aquesta no és suficient. A la majoria 

d’espais, l’entitat encarregada proposa l’establiment o enfortiment de la vigilància per tal de garantir el bon 

ús de l’espai. Caldria, per tant, que l’ajuntament corresponent  es coordinés amb els cossos de seguretat en 

els períodes de màxima afluència. 

Es considera que és una mesura prioritària als gorgs de Can Poetí, Molí d'en Murris, Pont del Llierca, Font 

de la Torre i Blava. 

 

5. Punts de recollida de residus i servei de neteja 

Segons la informació recollida a través del formulari, únicament 3 espais disposen de papereres, 

contenidors o altres punts de recollida de brossa a les immediateses del gorg. La instal·lació de papereres 

és una mesura senzilla d’aplicar i que milloraria potencialment l’estat d’alguns espais.  

Els punts de recollida d’escombraries han d’anar acompanyats d’un servei de recollida regular. En un mínim 

de 10 gorgs s’estableix un servei de recollida de residus, que té una efectivitat variant (veure fitxes per més 

informació). En la majoria de casos el servei és realitzat per la brigada municipal de l’Ajuntament 

corresponent, però en alguns gorgs de l’EIN Alta Garrotxa és la Fundació la Fageda l’encarregada de la 

tasca. 

Si no és duu a terme un servei regular de recollida, sovint s’observen efectes negatius. És el cas, per 

exemple, del gorg del Pont del Llierca, Molí d’en Solà, del Salt del Grill, de la Font de la Torre o de la Blava, 

on, si bé potser hi ha algun punt de recollida de residus, aquest es troba sovint saturat de brossa. Caldria 

doncs habilitar altres punts en llocs estratègics i assegurar un servei de recollida regular i estructurat.   

En algun cas aïllat, com en el dels gorgs de la Riera de Sant Aniol, la sobre-freqüentació afecta fins i tot a les 

escombraries municipals de la població adjacent. De totes maneres, inclús quan hi ha punts i servei de 
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recollida, s’observa a vegades una saturació de les escombraries en el període de màxima afluència (com en 

el cas del gorg de Malatosca). Aquest fet re-confirma la idea de que cal combinar diferents mesures de 

gestió i sensibilització que es reforcin mútuament. En aquesta línia, tot i que es considera estratègic 

habilitar punts i serveis de recollida de residus, cal també promoure que els propis visitants s’emportin la 

brossa que generen.  

 

6. Sensibilització i participació ciutadana 

Les accions d’informació i sensibilització són molt sovint proposades com a mesures essencials per la 

preservació dels espais. Es distingeixen tres àrees que caldria explorar i difondre als visitants de cada espai:  

- Els valors naturals del gorg i dels seus voltants. 

- La problemàtica, observada i potencial, de la sobre-freqüentació. 

- Les  normes d’ús per la preservació dels valors naturals de l’espai i per la bona convivència amb les 

poblacions adjacents.  

Els cartells informatius són el canal de comunicació més proposat per les entitats ambientals, per la 

senzillesa de la seva implementació. En el cas dels gorgs de l’EIN Alta Garrotxa, el CAG contempla també la 

possibilitat d’editar i difondre un catàleg de bones pràctiques i normativa. En altres casos es proposa 

dedicar un web clar que informi des del propi Ajuntament corresponent. Tot i que aquestes mesures es 

consideren necessàries, cal també idear i implementar accions de sensibilització actives i específiques per 

cada espai.  

Es realitzen accions de sensibilització activa únicament a 2 dels espais estudiats (gorgs del Torrent de la 

Cabana i de la Riera de Sant Aniol).  Es tracta de serveis i punts d’informació que essencialment informen 

als visitants de les normes d’ús i dels valors ambientals de l'espai. També s’avisa en cas d'incompliment de 

la normativa, es recullen les incidències i s’avisen als cossos de seguretat o emergències quan és precís. Es 

considera que aquestes mesures de gestió adoptades han servit per reduir els impactes negatius derivats 

de la sobre-freqüentació (veure fitxes per més informació). En el cas del Torrent de la Cabana, s’ha delegat 

la coordinació dels informadors a l’entitat ambiental CEA Alt Ter, que destaca que la sensibilització a l’espai 

és una tasca complicada, desagraïda, estressant i, en certs moments, arriscada. 

Per la ideació i execució d’altres accions de sensibilització, cal implicar actors locals clau. Per exemple, els 

agents turístics locals, que mobilitzen i atrauen visitants, potser són els que tenen major incidència en la 

seva conducta. De la mateixa manera, seria molt interessant i coherent fomentar i facilitar la participació de 

la població local en la protecció dels gorgs. Els gorgs de Salenys suposen un exemple paradigmàtic de 

implicació espontània de la societat civil.  Un col·lectiu de veïns i veïnes s’ha organitzat per condicionar i 

instal·lar graons i tanques de fusta, que han contribuït a la definició de l’accés i a la preservació de camins. 

També ha organitzat jornades de recollida de residus i altres accions, que són finançades per l’Ajuntament 

de Santa Cristina d’Aro. Val la pena estructurar, recollir i donar suport a aquestes accions des de 

l’administració local d’altres espais. En alguns casos, es pot valorar l’ús d’acords de custòdia municipal, que 

atorgarien solidesa i seguretat jurídica  a les accions i al col·lectiu que les realitza. 

Paral·lelament, caldria valorar la intervenció en plataformes i mitjans de difusió. Diverses entitats 

demostren un augment en la difusió dels espais a través de diferents canals i amb objectius comercials i/o 

culturals. Aquest fenomen desencadena un augment en el nombre de visitants als espais estudiats.  
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A la següent pàgina es presenta un anàlisi de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO) que 

resumeix el marc actual on es situa la sobre-freqüentació i les possibles solucions futures.
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CUSTÒDIA DEL TERRITORI: REFLEXIÓ I PERSPECTIVES 
 

Entitats ambientals 

En línia amb els principis de la custòdia del territori i amb les funcions de la XCT, s’ha decidit implicar a 

entitats ambientals locals en la realització d’aquest informe. Addicionalment, s’ha contactat amb diversos 

col·laboradors que de manera voluntària han aportat informació. Tal metodologia comporta avantatges pel 

que fa a l’aproximació territorial, però també implica certs desavantatges referents a l’eficiència de l’estudi.  

Entre els avantatges, destaquen:  

- L’obtenció d’informació actualitzada i específica per cada zona. 

- L’obtenció d’informació relacionada amb la percepció social de la problemàtica. 

- L’obtenció de propostes de mesures de gestió adaptades a la situació local. 

- La canalització de recursos econòmics cap a entitats locals, que tot sovint duen a terme accions 

voluntàries i  veuen així reconeguda la seva tasca.  

- La possibilitat d’avaluar la voluntat i la capacitat tècnica de l’entitat per executar futurs projectes 

relacionats amb l’informe.  

El conjunt d’aspectes positius va en detriment de:  

- L’eficiència del tractament d’informació que, com que prové de diverses fonts, és heterogènia, tan 

pel que fa a l’estil com a la profunditat i qualitat.  

- El calendari. Les quatre entitats ambientals subcontractades han seguit el calendari establert, però 

no sempre ho han fet els col·laboradors addicionals. Això ha implicat un retard en la generació de 

certs apartats i en alguns casos ha impossibilitat l’obtenció d’informació.  

La valoració global del treball amb les entitats és positiva. En futurs projectes similars, cal ajustar alguns 

aspectes (formulari, calendari, objectius...) per tal de que les entitats ambientals i altres col·laboradors 

treballin de manera més organitzada i exigent.  

Es recomana que, per la concreció i implementació de certes mesures de gestió, la Diputació de Girona i els 

ens locals valorin la possibilitat d’implicar a les entitats ambientals14. Els col·lectius naturalistes vinculats al 

territori poden: 

- Contribuir a la comunicació amb la població local.  

- Donar suport en la determinació de zones de bany i normes d’ús. 

- Coordinar campanyes informatives per difondre els valors naturals dels espais i les normes d’ús per 

la seva preservació. 

- Coordinar jornades de voluntariat.  

- Coordinar projectes d’aprenentatge i servei.  

Les entitats ambientals poden inclús encarregar-se de la direcció d’obra de tot un conjunt de mesures de 

gestió. És el cas de Fundació Emys, que el 2018 és contractada per l’Ajuntament de Planes d’Hostoles amb 

l’objectiu de fer front a la problemàtica observada als gorgs de Santa Margarida, la Plana, Molí d’en Murris i 

Can Poeti.  

                                                           
14

 Consultar contacte de les entitats a Annexes 
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Acords de custòdia 

La custòdia del territori és un conjunt d’estratègies i instruments que faciliten la col·laboració entre agents 

públics i privats en projectes de conservació dels valors naturals  del territori. L’acord de custòdia, 

reconegut pel Codi Civil català, dóna un marc legal i atorga seguretat jurídica a més de 765 iniciatives de 

conservació arreu de Catalunya15. En el context de la preservació de gorgs, l’acord de custòdia és una eina 

amb potencial que encara cal explorar.  Pot facilitar i justificar:  

- La intervenció en terrenys privats adjacents a l’espai, per part d’una entitat o del propi ajuntament. 

Això resulta especialment útil de cara a la preservació de prats de dall i a la gestió de conflictes amb 

propietaris, així com per la regulació de l’aparcament i dels camins d’accés. 

 

- La intervenció en terrenys municipals per part d’una entitat, així com el finançament públic de les 

actuacions que es duguin a terme. 

 

- La intervenció en domini públic hidràulic per part d’una entitat o del propi ajuntament. L’Agència 

Catalana de l’Aigua (ACA), que aposta per la custòdia fluvial, ha aprovat recentment un model de 

conveni16 entre entitats o ajuntaments i l’òrgan gestor. Aquest agilitzarà notablement els tràmits 

necessaris per dur a terme accions de conservació a les conques internes de Catalunya. A més, les 

entitats que desenvolupin projectes de custòdia fluvial amb actuacions periòdiques en domini 

públic hidràulic, veuran la seva tasca recollida en un acord formal, que assegura una certa 

continuïtat i resultats. De la mateixa manera, obtindran un suport per part de l’ACA en forma de 

reunions de seguiment anuals.  

 

- L’accés a finançament. Diferents línies de subvencions valoren positivament els projectes de 

conservació que estan emparats per acords de custòdia. Per exemple, l’ACA obre una 

convocatòria17 destinada a atorgar ajuts per la restauració en règim de custòdia fluvial. Les entitats 

i ens locals que s’acullin a aquesta línia d’ajuts duran a terme tasques de restauració de riberes dels 

rius i de sensibilització sobre la importància dels ecosistemes fluvials.18   

Es recomana, per tant, la revisió i l’ús de les eines facilitades per la XCT, especialment les referents a la 

custòdia fluvial i municipal.  

 

 

                                                           
15

 Consultar el VII Inventari d’entitats i acords de custòdia de Catalunya: http://xct.cat/ca/cdt/inventari 
16

 Més informació: https://goo.gl/8jQFVD 
17

 Més informació: https://goo.gl/RgYX1h 
18

 A valorar també les subvencions per a actuacions, per part d'organitzacions no lucratives, de conservació del 
patrimoni natural i per a custòdia del territori (2018-2019) de la Diputació de Girona 

Figura 1. Esquema dels actors implicats en els acords de custòdia del territori 
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ANNEXES 
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Relació d’entitats i tasques 
 

Associació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa                                                                                                     

Persona de contacte: Joan Montserrat i Reig - wjmonts@gencat.cat - 675786129 

Molí d’en Solà 1 i 2 Vall de Bianya: Sant Pere d’Espuig   

La Garrotxa 

Les Piscines 
Vall d’en Bas: Sant Privat 

Pla d’en Xurri  

Salt del Roure 

Vall d’en Bas: Joanetes Salt dels Escurçons  

Gorg blau  

Gorg de Surita Riudaura 

Gorg del Salt de Can Batlle Santa Pau 

 

Centre d'Educació Ambiental Alt Ter                                                                                                                       

Persona de contacte: Maria Llover - educa@alt-ter.org - 972721317  

Riera de Vilardell Brucs 

Ripollès 

Torrent de la Cabana Campdevànol i les Lloses 

Gorg de Malatosca Sant Joan de les Abadesses 

Salt del Grill Queralbs 

Cosi del Batlló Setcases 

Torrent de la Masica Vallfogona 

 

La Copa SCCL                                                                                                                                                                       

Persona de contacte: Albert Albertí – aalberti@lacopa.cc – 619066608 

Gorg de la Mola 

Sant Feliu de Pallerols Garrotxa Gorg Duran 

Gorg d'en Valls 

Salt del Timbarro Sarrià de Ter 

Gironès Gorgues de la Font de la Torre  Canet d'Adri (Llémena) 

Gorg del Diable Pla de Sant Joan / Sant Martí de Llémena 

 

Fundació Emys                                                                                                                                                                        

Persona de contacte: Pau Sunyer – psunyer@fundacioemys.org – 972164957 

Gorg del Molí dels Murris 

Planes d'Hostoles 
Garrotxa 

Gorg de Santa Margarida 

Gorgs de La Plana 

Gorg de Can Poeti 

Piscina Torrent de Palomers Sant Jaume de Llierca 
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Addicionalment, el Consorci de l’Alta Garrotxa s’ha encarregat de realitzar la diagnosi dels següents gorgs:  

Gorg del pont de Llierca Sales de Llierca: Sadernes 

Garrotxa Riera de Sant Aniol Montagut i Oix 

Bassa del Molí Vall de Bianya: Vall del Bac 

Pas de la Molina (La Muga) Albanyà Alt Empordà 
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Recull textual de queixes dels veïns i veïnes del mas de Can Poeti 

 

Benvolguts, 

Som veïns del mas Can Poeti de les Planes d'Hostoles, una casa situada a la llera del riu Brugent a on 
justament el riu forma un gran gorg, l'anomenat gorg de Can Poeti. És per això que escrivim, per donat 
resposta a la petició enviada a través de la vostra entitat, donat que coneixem de primera mà la 
problemàtica sorgida en els últims anys. 

Precisament, fins fa 5 anys, a Can Poeti s'hi gaudia d'un entorn tranquil al bell mig de la naturalesa. Era fàcil 

observar multitud de peixos, sobretot el barb de muntanya, però també peixos d'aigües netes com la bagra 

o la truita. També hi havia una gran presència d'ocells. El gorg era zona de descans d'aus migratòries com 

ara el corb marí gros o l'ànec coll verd (imatge 1 i 2). Els orificis de la casa eren un punt de cria de la 

mallerenga blava i, al pont que hi ha a pocs metres, hi criava la cuereta torrentera. La presència de 

mamífers també era bastant significativa, podíem observar visons, esquirols o inclús cabirols rondant per 

l'entorn del riu. En els últims anys, hem pogut observar com aquesta fauna s'ha vist enormement 

disminuïda. Ocasionalment, visitaven el gorg pescadors, ornitòlegs o tranquils ba-nyistes amb els quals 

teníem una convivència agradable. Ara no queda res de tot això. 

Actualment, el gorg està completament massificat (imatge 3 i 4), fet que crea un greu problema 
mediambiental, a causa de la degradació de l’entorn, i de convivència. Durant la primavera i la tardor, els 
visitants es concentren al cap de setmana, però durant els mesos d'estiu, aquesta gran concentració és 
diària. Des del nostre punt de vista, la problemàtica ve donada per l'afluència d'una gran quantitat de 
persones que no respecta els espais naturals ni la convivència amb els veïns. Dia rere dia ens trobem un 
munt de deixalles tant dins al riu com en el seu entorn (imatge 5, 6, 7, 8 i 9) i hem hagut de treure de dins el 
gorg diversos objectes abandonats com ara bicicletes, flotadors o matalassos inflables (imatge 10 i 11). La 
gent, sovint, s'enfila per la paret basàltica on hem observat varis despreniments (imatge 12), hem vist 
encendre fogueres al costat del riu passant per alt la seva prohibició i, fins i tot, han aparegut pintades amb 
esprai (imatge 15 i 16). 

Com a veïns, ens veiem greument afectats donat que entren a la nostra propietat (imatge 17 i 18), ens 
roben de l'hort, ens insulten i ens amenacen, i ens consta que en d'altres gorgs del poble hi ha hagut 
agressions a veïns i a treballadors de la brigada municipal. Els crits són constants durant tot el dia i, els 
mesos d'estiu, inclús durant la nit. El problema de convivència no solament ens afecta a nosaltres sinó 
també a la resta de veïns del nostre poble: hi ha una gran quantitat de cotxes aparcats en zones no 
habilitades dificultant la circulació de vehicles (imatge 19), és fàcil veure a diari persones amb banyador pel 
poble i, fins i tot, orinant o defecant a la via verda del carrilet i a d'altres zones pròximes al riu (imatge 20). 

També considerem important explicar que aquesta massificació no és producte de la casualitat. Les Planes 
d'Hostoles comprèn varis gorgs al llarg del riu Brugent i de la riera de Cogolls, els quals eren completament 
verges i molt desconeguts inclús per la majoria de veïns del poble (a excepció del gorg del molí dels Murris 
que ja era bastant popular). Doncs bé, l'any 2012 l'Ajuntament va iniciar una campanya publicitària de les 
mateixes. 
 

Tot va començar amb el rodatge de la sèrie televisiva Polseres Vermelles al gorg de Santa Margarida (1), va 
seguir amb el rodatge d'un videoclip al gorg de la Plana (2), l'anunci publicitari d'un vehicle de Mercedes al 
gorg del Molí dels Murris (3) (imatge 21) i la promoció de la Mostra Gastronòmica de la Garrotxa al gorg de 
Can Poeti (imatges 22 i 23), per posar alguns exemples. 
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L'Ajuntament també ha utilitzat la imatge dels gorgs per fer les seves pròpies promocions com ara el 
festival Planestiueja (4) (imatge 24 i 25) , el concert del grup musical el Catarres (imatge 26 i 27) o el 
concert de la cantant Gisela (imatge 28), així com a promoció pròpia pel turisme del municipi (5) o per fer 
campanyes electorals (6) (imatge 29). Precisament, per incentivar el turisme, es va crear la “ruta dels gorgs 
de les Planes d'Hostoles” perfectament retolada a través de la Xarxa de Senders Itinerànnia (7) (imatge 30) 
i molt ben promocionada (però no regulada) a través de Turisme Garrotxa i de Turisme de les Planes 
d'Hostoles (8). Al mateix temps, s'han realitzat diverses obres per eixamplar les vies d'entrada a aquests 
gorgs, posant-hi escales i baranes, facilitant així l'accés a aquest espais naturals a persones no avesades a 
l'excursionisme ni a la natura. 

Tota aquesta difusió ha donat peu que altres entitats s'hi afegeixin, com ara negocis que s'han sumat a 
aquestes campanyes publicitàries per atraure més clients, el casal d’estiu del municipi realitzant-hi 
activitats sense socorrista amb nens a partir de 2 anys, o bé entitats esportives organitzant proves 
competitives dins el riu mateix (imatges 32 i 33). 

Tot i que volem exposar la realitat que coneixem del nostre poble, en especial del gorg de Can Poeti, creiem 
que el problema és extens a tot el territori català. En els últims anys, han aparegut massa canals de difusió i 
programes de televisió (9) que afavoreixen aquesta massificació arreu del territori, posant en perill el seu 
ecosistema. Des de la nostra humil opinió, pensem que el país hauria de regular aquests espais, prohibint-
ne o limitant-ne l'accés. 

En termes generals, aquesta seria la problemàtica que hem pogut observar en els últims anys. Esperem que 
els sigui d'ajuda. Restem a la seva disposició. 

 

 

Molt agraïts, 

 

 

Veïns de Can Poeti 
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Referències web:  

 

1. Rodatge de la sèrie televisiva Polseres Vermelles: 

https://www.pressreader.com/spain/la-vanguardia-

catal%C3%A0/20120823/282411281482517  

2. Rodatge del videoclip de la cantant argentina Javiera Mena: 
http://javiera-mena.com/making-of-sincronia-pegaso/  

3. Anunci publicitari de Mercedes: 
https://www.facebook.com/lesplanes.dhosto-
les/posts/1167034189982079  

4. Reportatge promocional del festival Planestiueja per Olot televisió des del gorg de la 
Plana: http://www.olot.tv/noticies/planes-dhostoles-aposta-fermament-convertir-se-
referent-cultu-ral-programacio-dactivitats-destiu-planestiueja/  

5. Vídeo promocional de les Planes d'Hostoles: 
https://www.facebook.com/eduard.lloracu-llet/posts/10206978347835175  

6. Utilitzant el gorg de Can Poeti per la campanya electoral: https://www.face-

book.com/photo.php?fbid=10206157315829888&set=a.2237303130093.2131142.1173448

3 87&type=3&theater  

7. Web de la Xarxa de Senders Itinerànnia amb els díptics explicatius per accedir als 
gorgs: http://www.itinerannia.net/es/itinerarios/?filter%5B1784%5D=31439  

8. Web de turisme de les Planes d'Hostoles amb el track GPS per accedir als gorgs: 
http://turis-melesplanes.blogspot.com.es/p/moli-del-murris.html  

9. Reportatge del programa Espai Terra de TV3 dedicat al gorg del Molí dels Murris (a 
partir  

del minut 7:35): http://www.ccma.cat/tv3/es-pai-terra/una-selva-a-la-garrotxa-a-
espai-terra/noticia/2658263/ 

 

  

https://www.pressreader.com/spain/la-vanguardia-catalÃ /20120823/282411281482517
https://www.pressreader.com/spain/la-vanguardia-catalÃ /20120823/282411281482517
https://www.pressreader.com/spain/la-vanguardia-catalÃ /20120823/282411281482517
http://javieramena.com/making-of-sincronia-pegaso/
http://javieramena.com/making-of-sincronia-pegaso/
https://www.facebook.com/lesplanes.dhostoles/posts/1167034189982079
https://www.facebook.com/lesplanes.dhostoles/posts/1167034189982079
https://www.facebook.com/lesplanes.dhostoles/posts/1167034189982079
http://www.olot.tv/noticies/planes-dhostoles-aposta-fermament-convertir-se-referent-cultural-programacio-dactivitats-destiu-planestiueja/
http://www.olot.tv/noticies/planes-dhostoles-aposta-fermament-convertir-se-referent-cultural-programacio-dactivitats-destiu-planestiueja/
http://www.olot.tv/noticies/planes-dhostoles-aposta-fermament-convertir-se-referent-cultural-programacio-dactivitats-destiu-planestiueja/
https://www.facebook.com/eduard.lloracullet/posts/10206978347835175
https://www.facebook.com/eduard.lloracullet/posts/10206978347835175
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206157315829888&set=a.2237303130093.2131142.1173448387&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206157315829888&set=a.2237303130093.2131142.1173448387&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206157315829888&set=a.2237303130093.2131142.1173448387&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206157315829888&set=a.2237303130093.2131142.1173448387&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206157315829888&set=a.2237303130093.2131142.1173448387&type=3&theater
http://www.itinerannia.net/es/itinerarios/?filter%5B1784%5D=31439
http://turismelesplanes.blogspot.com.es/p/moli-del-murris.html
http://turismelesplanes.blogspot.com.es/p/moli-del-murris.html
http://www.ccma.cat/tv3/espai-terra/una-selva-a-la-garrotxa-a-espai-terra/noticia/2658263/
http://www.ccma.cat/tv3/espai-terra/una-selva-a-la-garrotxa-a-espai-terra/noticia/2658263/
http://www.ccma.cat/tv3/espai-terra/una-selva-a-la-garrotxa-a-espai-terra/noticia/2658263/
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Imatge 1. Ànecs coll verd al gorg de Can Imatge 2. Corb marí gros al gorg de Can Poeti (2011). 

Poeti (2011). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 3. Un dia d’estiu gorg de Can Poeti (2017). Imatge 4. Un dia d’estiu gorg de Can Poeti (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 5 i 6. Deixalles i burilles de tabac trobades al 
gorg de Can Poeti (2017)
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Imatge 7. Deixalles trobades a les Vies Verdes, 
just a l’accés del gorg de Can Poeti (2017). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 8. Deixalles trobades al camí del gorg de 
Santa Margarida (2017). 

 

 

 

 

 

Imatge 9. Deixalles trobades al camí del 
gorg Santa Margarida (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 10. Bicicleta dins el gorg de Can Poeti (2017). Imatge 11. Matalàs inflable abandonat en el gorg de Can 

Poeti (2016) 
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Imatge 12. Paret basàltica del gorg de Can Poeti on es 
produeixen petits esllavissaments (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 13. Cendres d’un foc al 
costat del gorg de Can Poeti (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 14. Cartell que prohibeix fer 
foc al gorg de Can Poeti (2017). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 15 i 16. Pintades al 
gorg de Can Poeti (2017). 
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Imatges 17 i 18. Zones per les que els banyistes accedeixen a la propietat (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 19. Carretera de Cogolls, la qual dona 
accés al gorg del Molí dels Murris (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 20. Zona pròxima al riu i a les 
Vies Verdes on la gent acostuma a 
orinar i defecar (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 21. Anunci publicitari de Mercedes al gorg del 
Molí dels Murris (2016). 
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Imatges 22i 23 Promoció de la Mostra Gastronòmica de la Garrotxa al gorg de Can Poeti (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 24. Cartell del festival Planestiueja (2017). Imatge 25. Promoció Planestiueja (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 26. Cartell concert Catarres 
(2016)            

 

Imatge 27. Promoció del concert dels Catarres 

per Olot TV (2016). 
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Imatge 28.Promoció concert Gisela (2017). Imatge 29. Campanya electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 30. Rètol de la ruta dels gorgs del la Xarxa de 

Senders Itinerànnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 31. Catraid, fent paddle surf al gorg de Can Poeti (juny 2017). 
 

Imatge 32. Catraid, a la riera de Cogolls (juny 2017).
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Recull textual de queixes dels veïns i veïnes de Cogolls - Molí d’en 

Murris.  
 

Els veïns de Cogolls, afectats pels turistes que vénen al Molí dels Murris, ens vam reunir per fer 
una llista de problemes que vam traspassar a l'Ajuntament. Us fem arribar els punts que no 
tenen a veure amb l'accés i l'aparcament, sinó amb el comportament dels visitants.  
 

1. Brossa: La gent ve amb neveres, bosses, taules i cadires per passar el dia i fan pícnic a 
qualsevol lloc. Molta gent deixa brutícia escampada per tot arreu, d’altres deixen les 
bosses d’escombraries a la carretera pensant que passarà l’escombraire. A més ens 
deixen la brutícia d’orinar i defecar, tant de persones com dels gossos – gairebé 
tothom ve amb gossos- , amb els corresponents mocadors de paper. Segurament si els 
turistes només vinguessin a visitar la gorga i se’n tornessin, reduiríem aquest 
problema. 
 

2. Modals: El fet que no sàpiguen on comença la propietat pública o privada, fa que es 
pensin que poden posar-se per tot arreu i que poden agafar tot el que els agrada (per 
exemple fruita i verdura de l’hort: el propietari es queda sense collita). Obren aixetes 
de pous i regadius i, si no les tanquen, les cases afectades es queden sense aigua. 
Aparquen els cotxes a prats privats o fins i tot al mig de carreteres de bosc obstruint-
ne el pas. Els veïns no poden engegar el bestiar perquè hi ha gent fent pícnic amb 
gossos deslligats. Fan acampada lliure i focs per coure la carn. Juguen a futbol al mig 
de camps sembrats. Agafen pals de llenyer per fer jugar els gossos. Salten tanques. 
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