
 
 
 
 
 

UNA VISITA A LA FAGEDA DE CAN JORDÀ DÓNA  
EL TRET DE SORTIDA A LA SETMANA DE LA BIODIVERSITAT  

A LES COMARQUES DE GIRONA 
 

La sortida serà el proper 21 de maig i consistirà en un recorregut per 
conèixer la gestió a la reserva forestal, un esmorzar i una visita als arbres 

vells i monumentals 
 

L’objectiu és donar a conèixer la riquesa del nostre entorn i conscienciar 
tothom de la necessitat de la seva conservació 

 
Enguany se celebra l’any internacional de la Biodiversitat, declarat i promogut per 
les Nacions Unides. Per aquest motiu, el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, com a promotor, i la Xarxa de Custòdia del Territori, com a 
coordinadora, organitzen la Setmana de la Biodiversitat, que se celebrarà arreu 
de Catalunya, del 21 al 30 de maig de 2010. A Girona, el Consell d’Iniciatives 
Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA) i la 
Diputació de Girona impulsen conjuntament nombroses activitats, xerrades i 
sortides. Sota el lema “Diversitat de vida, diversitat d’activitats”, l’objectiu és donar 
a conèixer  la gran varietat d’organismes que hi ha en el nostre entorn i com els 
afecta l’activitat humana, fins al punt que es pot posar en perill la seva 
supervivència. 
 
Una de les primeres propostes, en col·laboració amb el Parc Natural  de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa, es durà a terme el divendres 21 de maig i consisteix en 
una sortida a la Fageda de Can Jordà per explicar el programa SELVANS de 
conservació del patrimoni forestal singular de la Diputació de Girona. Amb 
aquesta sortida es pretén demostrar que SELVANS possibilita la creació d’una 
xarxa de reserves forestals de bosc madur en el conjunt de les comarques de 
Girona i s’exposarà de quina manera es materialitza la conservació d’aquestes 
reserves. La visita tindrà dues parts: una serà per conèixer la gestió a la reserva 
forestal de la fageda de Can Jordà i l'altre part per conèixer l'interès dels arbres 
vells i monumentals amb el recurs educatiu taller “Héctor, l’arbre mort”. Aquesta 
activitat està oberta al públic en general però cal inscripció prèvia (podeu trucar al 
972 426 105 o adreçar-vos a cilma@ddgi.cat). 
 
El divendres 21 de maig també es durà a terme un itinerari pel Massís de les 
Gavarres, organitzat pel Cercle d’Amics dels Parcs Naturals.  
 
Entre les diferents propostes de la Setmana de la Biodiversitat es troben itineraris 



o visites a diferents indrets de les comarques de Girona: a la Vall d’Hortmoier, al 
camí de ronda de Colera, al Jardí Dendrològic del Roquer (Arbúcies), al parc 
Natural del Cap de Creus, l’Albera i Aiguamolls de l’Empordà, a Santa Coloma de 
Fitor i Can Puig de Fitor (Forallac i Calonge), al Molí Petit (Sant Joan de les 
Abadesses), a Can Morgat (Banyoles) o a les zones humides del Baix Ter. A més, 
es realitzarà un concurs de fotografia (Torroella de Montgrí), la 3a nit d’amfibis al 
Pla de l’Estany, una xerrada sobre el voluntariat per la biodiversitat al Pla de 
l’Estany, una marató d’espècies a l’estany de Sils i un seguiment de rastres de 
llúdriga a l’estany de Banyoles. 
 
A més, des del CILMA s’ha organitzat per al proper dimecres 26 de maig, una 
jornada sobre la gestió del riu Ter, a la Cellera de Ter, amb la presència de 
representants de l’ACA, de la comunitats de regants, de l’ICRA i de diferents 
entitats medioambientals. 
 
Us adjuntem el programa de la visita a la Fageda de Can Jordà, així com el 
programa de tots els actes de la Setmana de la Biodiversitat. Per a qualsevol 
dubte o aclariment, podeu trucar al 679 48 62 77 (Anna). 
 


