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Foto: Corb marí 
gros, una de les 

espècies que 
seguim en els 

treballs del grup de 
treball per a les 
zones humides.

GRUP DE ZONES HUMIDES 
Un any més hem treballat per estudiar zones humides i 
ocells aquàtics de la Garrotxa per tal que en un futur hi 
hagi més ecosistemes aquàtics i zones humides 
conservades a la comarca. Fem el cens d’aus aquàtiques 
hivernants i seguiments de fauna de les zones humides. 
Ens reunim de tant en tant per marcar objectius i repartir-
nos feina, compartir visió i avançar en la restauració de 
zones humides de la Garrotxa.



SORTIDA 
D'IDENTIFICACIÓ 
DE RASTRES 
Al mes d'abril, en col·laboració entre 
l'ANEGX i el CEO, es va fer una 
sortida guiada per la Iara Jiménez i 
en Luis Martín a la Serra del Corb.



CASAL D’ESTIU 
Durant el mes de juliol es va dur a terme a sisena edició 

del Casal naturalista per a nens i joves. Es van fer dos 
grups: el de petits fins a 11 anys i el de grans fins a 15 de 

manera que mentre els petits feien les activitats sortint a 
peu des del Casal de Bonavista, els grans sortien en 

bicicleta a la recerca de la flora i la fauna més llunyana. Hi 
va haver 40 inscrits, 5 monitors, 3 premonitors i 2 ajudants 
en la logística. Com a novetats més interessants van ser la 

visita de 3 coves on es va poder observar la fauna 
cavernícola, l’anellament científic d’ocells amb la captura 

d’un blauet i la pesca de 240 barbs rojos (espècie 
invasora) que van servir d’aliment a les llúdrigues.



GRUP DE TREBALL DEL BOIX 
Amb tres persones voluntàries vinculades a la universitat de Girona i de Barcelona 

s’està duent un treball de seguiment de l’evolució de les boixedes de la comarca i 
s’han realitzat actuacions per tal de salvaguardar els boixos centenaris.



SUPERVIVENTS 
DELS NOSTRES RIUS 
Es tracta d’un projecte que es va 
realitzar conjuntament amb els 
companys de l’entitat Alt Ter i amb el 
qual es va realitzar una exposició 
itinerant a les escoles de la comarca 
que hi van mostrar interès. En total es 
va anar a 14 escoles de primària i 
també de secundària. L’objectiu de 
l’exposició  era conscienciar i 
sensibilitzar als nens i joves sobre la 
problemàtica que pateixen els rius, les 
espècies invasores i les espècies que 
es troben en perill a través de dues 
espècies emblemàtiques com son el 
cranc de riu autòcton i l’almesquera.



TALLER DE 
CAIXES NIU 

Els veïns del Pla de Dalt 
d’Olot van sol·licitar que 

féssim un taller de caixes 
niu als nens de barri. 

Gràcies a 5 voluntaris de 
l’entitat es va poder fer el 
taller i es van construir 15 

caixes niu que es van 
posar als jardins del barri 

i al bosquet de davant 
l’Hospital d’Olot.



ÀREA RECREATIVA DELS PINS DE SANT PRIVAT 
Gràcies a un treball que va realitzar l’entitat el 2018 sobre la sobrefreqüentació de les gorgues de la 
comarca, l’Ajuntament de la Vall d’en Bas ens va cedir durant l’estiu la gestió de l’àrea recreativa dels pins 
de Sant Privat per tal d’intentar minimitzar els impactes ambientals que patia la zona degut a l’excés de 
públic (banyistes i usuaris de l’espai). El resultat ha estat molt positiu ja que les tasques de sensibilització i 
de control de la zona ha permès recuperar la tranquil·litat de l’àrea.

Nois i noies Els PIns sant Privat.



SERVEI COMUNITARI 
Els alumnes de tercer i quant d’ESO dels IES Bosc de la Coma i Escola Pia van realitzar 
el servei comunitari a l’entitat com una prova pilot que es va realitzar a tot el país. En 

total van ser 9 alumnes que van treballar en la captura del cranc de riu americà i en la 
recuperació del bosc de ribera de la Moixina.



RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI DE PEDRA SECA 
Cinc voluntaris de l’entitat van dur a terme els treballs de restauració de les parets de 
pedra seca de la zona del Bosc de Tosca. En concret es van restaurar 300 metres de paret.



AJUDEM AL TRENCALÒS 
Després de 10 anys aportant llana i potes de xai al trencalòs per tal de facilitar-li la nidificació, 

enguany ha estat el segon any que ha criat a la comarca. Tot i que el poll no ha pogut sobreviure 
ha estat una bona notícia que hagi tornat a intentar la cria i dóna esperances per què aviat pugui 
tenir èxit. Enguany van ser 52 els voluntaris que es van animar a venir a la zona on s’aporta la llana 

i tot i que no es va veure el trencalòs es va poder gaudir de la presència d’uns 30 voltors.



CENS DE VOLTORS 
Tal i com s’ha anat fent en els darrers anys, un 

grup de voluntaris realitza les tasques de censar 
els nius de voltors i posteriorment de les cries que 

aconsegueixen volar. Enguany han estat 38 els 
nius censats i 22 els polls que han volat.



SEGUIMENT DE 
L’ÀGUILA 

DAURADA 
El seguiment dels nius 
d’àguila daurada s’ha 
realitzat gràcies als 5 

voluntaris que periòdicament 
han visitat les zones de cria. 

Tot i que es va poder 
comprovar que dues de les 

tres parelles que nidifiquen a 
la comarca van construir el 

niu i van covar els ous, no es 
va poder confirmar si va 

sobreviure algun poll.



CAMP DE TREBALL INTERNACIONAL 
Per segon any consecutiu, l’ANEGx, juntament amb el Servei Civil Internacional (SCI), organitza aquest 

Camp de treball internacional en el qual han participat de manera voluntària dotze persones de 
diferents indrets del món. Durant les últimes dues setmanes de juliol vam realitzar diferents activitats a 

l’entorn natural, tals com: neteja de camins i restauració de paret seca a Bosc de Tosca (i amb el 
suport de l’ajuntament de les Preses); neteja del riu Fluvia per diferents trams d’Olot; neteja a l’estany 

de Can Camps (Tortellà); i col·laboració amb els censos de cranc de riu.

Deixales 
recollides al 

Camp de treball 
Internacional 

2019 a Tortellà.



https://www.garrotxadigital.cat/2019/07/30/una-dotzena-de-voluntaris-del-camp-de-treball-de-
lagrupacio-naturalista-netegen-la-zona-de-lestany-de-can-camps-a-tortella/

Cliqueu en aquest enllaç per veure un vídeo d'una de les accions del Camp.

https://www.garrotxadigital.cat/2019/07/30/una-dotzena-de-voluntaris-del-camp-de-treball-de-lagrupacio-naturalista-netegen-la-zona-de-lestany-de-can-camps-a-tortella/
https://www.garrotxadigital.cat/2019/07/30/una-dotzena-de-voluntaris-del-camp-de-treball-de-lagrupacio-naturalista-netegen-la-zona-de-lestany-de-can-camps-a-tortella/


EDUCACIÓ AMBIENTAL ESCOLAR 
Un curs més arribem a un bon nombre d'escoles 
d'Olot i comarca amb les sortides de descoberta de 
l'entorn pels mes menuts, els tallers de flora i fauna per 
primària o les sortides de descoberta de l'Alta Garrotxa. 
En conjunt atenem a més de 1000 nenes i nens de 3 a 12 
anys i puntualment, d'ESO.  



PIRIBÚS 
A la primavera 
també vàrem 
dinamitzar el 
Piribús, un autobús-
museu que 
va romandre 15 dies 
a l'espai firal, amb 
un munt d'activitats 
relacionades amb 
Els Pirineus.







ACCIÓ DE 
NETEJA AL  

VOLCÀ DE LA 
GARRINADA 

També vam fer una acció-
neteja d'un bosc als peus del 

Volcà de La 
Garrinada en el marc de la 

setmana de prevenció de 
residus amb una alta 

participació de veïns i joves 
del Barri de Sant Miquel, i fa 

ben poc, una gimcana 
naturalista al Fluvià dins les 
festes majors d’Argelaguer.







ITINERARI NATURALISTA AMB JOVES DE L'AGRUPAMENT 
ESCOLTA DE TORROELLA DE MONTGRÍ 

Al novembre des del GEA també vam acompanyar un grup de TRUC des de Santa Pau fins el 
Santuari dels Arcs en un itinerari de descoberta de la natura al llarg del riu Ser.



GIMCAMA NATURALISTA 
A ARGELAGUER 

A principis de desembre vam fer des del 
GEA-ANEGX aquesta simpàtica gimcana al 

Fluvià al seu pas per Argelaguer i dins la 
festa major de Sant Damas. Van venir unes 

35 persones amb molta presència de 
famílies amb nens.



PUBLICACIONS 
Aquest novembre ha vist la 
llum el nou llibre de la 
col·lecció de 
l'ANGx "Rèptils i amfibis de La 
Garrotxa" que es sumen als 
dos anteriors  
(Els ocellsi Arbres i arbusts de 
La Garrotxa).



Continuem compartint el nostre local 
amb Ecoxarxa Garrotxa en una 
col·laboració que dona més vida al 
local i pot millorar encara pel que fa 
els recursos les necessitats compartits. 
El manteniment de la casa ens 
planteja el repte de (gestionar/liderar) 
la rehabilitació o bé de seguir 
reclamant manteniments 
d’emergència a la brigada municipal. 
La caiguda d’un retoc de morter i 
teules sobre la terrassa posa en 
evidencia els riscos que s’incrementen 
amb el pas del temps.

Morter i teules sobre 
la terrassa.

MAS LES MATES



Els horts urbans i parc : hi ha disset parcel·les, tot i que hi hauria més demanda entre la gent del barri. 
Els hortolans gestionen i s'ajuden mútuament a l’espai al voltant del mas i de l’antic camp de futbol. La 

relació o interacció mútua amb ANEGx s’ha de desenvolupar i concretar.



En projecte fer un punt de reciclatge/compostatge urbà, lligat a l’activitat dels horts i del JEA (Jardí 
d’Educació Ambiental), però amb participació familiar de proximitat,  

està a l’espera de recursos de seguiment.  
Segueix també embrionari la creació i manteniment de sectors/espais de planta aromàtica/medicinal; 

entre d’altres, per completar i afavorir el manteniment del parc/JEA i de l’entorn de la casa. 

Estratègia i manteniment. Amb l’abandonament del camp de futbol i l’antiga caserna dels bombers, 
es planteja la possibilitat d’emprendre millores coordinadament amb associació de veïns i altres 

interessats. També amb les dependències municipals de que ara es diu Dinami-G. 

Hem anunciat una reunió específica per sondejar les possibilitats i predisposició per una idea-força: 
esbrinar i rellançar les possibilitats de tota la illa del Mas Les Mates, inclosa la rehabilitació integral del 

mas, la caserna de bombers, el parc i l’antic camp de futbol.



naturalistesgarrotxa@gmail.com 
http://anegarrotxa.wordpress.com 

www.facebook.com/anegx.garrotxa

Agrupació Naturalista i Ecologista de La Garrotxa 
Mas Les Mates, Pol. Les Mates s/n 17800 Olot

mailto:naturalistesgarrotxa@gmail.com
http://anegarrotxa.wordpress.com/
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