
 
 

 
 

 
LʼANG ORGANITZA UNA VISITA A LES ZONES HUMIDES  DELS 

AIGUAMOLLS DEL BAIX TER DINS LA SETMANA DE LA 
BIODIVERSITAT A LES COMARQUES DE GIRONA 

 
La trobada servirà per explicar el Catàleg dʼEspais Naturals dʼinterès natural 

i paisatgístic de la demarcació 
 
L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG), amb la col·laboració del CILMA, 
la Diputació de Girona i la Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis de la 
Universitat de Girona, ha organitzat per al proper dissabte 29 de maig una trobada 
per parlar del catàleg d’espais naturals d’interès natural i paisatgístic de les 
comarques gironines, dins la Setmana de la Biodiversitat que se celebra a la 
demarcació i que es clourà diumenge. Per tal d’exemplificar el catàleg, es farà una 
visita a les zones humides dels aiguamolls del Baix Ter el proper dissabte, 29 de 
maig, a les 10 del matí (per a inscripcions, cal trucar al 972 223 638.  L’activitat és 
gratuïta). 
 
Aquest Catàleg conforma un inventari i estudi d'aquells espais d'alt valor sense 
protecció i que juntament amb els dotats de protecció, podrien configurar una 
xarxa d'espais interconnectats que evitarien la pèrdua irreversible d'hàbitats i la 
conservació de la biodiversitat. L'estudi exposa propostes de protecció i gestió de 
tipus urbanístic i ambiental per als municipis.  
 
L'any 2005 es va publicar el primer catàleg en l'àmbit de la Costa Brava. 
Posteriorment, l'any 2006 es va presentar l'ampliació del primer catàleg cap a 
altres zones que engloben la franja de terreny entre el corredor d'infraestructures 
principal (TGV, AP7 i A2) i el litoral, àmbit del primer catàleg. Finalment, l’any 
2009, es va complementar amb espais de totes les comarques gironines. El treball 
va anar a càrrec de l'Associació Naturalistes de Girona amb el finançament de la 
Diputació de Girona.  
 
Aquesta activitat s’emmarca dins 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, han organitzat la Setmana de la Biodiversitat, que s’ha celebrat 
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 han impulsat conjuntament nombroses activitats, 
xerrades i sortides. Sota el lema “Diversitat de vida, diversitat d’activitats”, 
l’objectiu és donar a conèixer  la gran varietat de fauna i flora 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. 
 
 
 
 


