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Presentació del CD amb els continguts del Taller d’experts en 
connectivitat ecològica i paisatgística de Catalunya 
 
 
Avui, dijous 26 d’agost, a la seu del Consell d’Iniciatives Locals pel Medi 
Ambient de les Comarques de Girona, s’ha presentat el CD que conté els 
treballs desenvolupats en el primer Taller d'experts en connectivitat ecològica i 
paisatgística de Catalunya, que va tenir lloc els dies 19 i 20 de desembre de 
2003, a Olot.  
 
El Taller d’experts en connectivitat ecològica i paisatgística de Catalunya va 
deixar ben palesa la necessitat de configurar una matriu territorial, entesa com 
a una xarxa d’espais contínua, que eviti la fragmentació i l’aïllament de les 
àrees naturals o rústiques. És ben conegut que el desplegament 
d’infraestructures genera barreres en el paisatge que condicionen bona part de 
les activitats que desenvolupem en el territori i, conseqüentment, disminueixen 
notablement els nivells de competitivitat i de qualitat de vida. 
 
Garantir la continuïtat dels nostres espais rústics implica el compromís i la 
corresponsabilitat de tots els ens amb competències en el planejament del 
territori i també una coordinació a l’hora d’implementar de forma eficaç els 
diferents instruments que hi podem posar a l’abast. L’objectiu, doncs, és que 
aquest criteri bàsic i transversal de sostenibilitat és tradueixi ben aviat en una 
ordenació correcta del usos del territori i en una permeabilització eficient de les 
infraestructures de comunicació. 
 
Aquest taller va ser organitzat per la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot i la 
Institució Catalana d’Història Natural i va ser patrocinat per la Diputació de 
Girona, la Fundació Territori i Paisatge de Caixa de Catalunya i la Fundació 
Garrotxa-Líder. 
 
En aquest CD s'hi pot consultar el programa, els casos d'estudi que s'hi van 
presentar (en forma de text i de presentació), les dades dels ponents i els 
participants, les conclusions tècniques que es van consensuar, el Manifest 
d'Olot per a la salvaguarda de la connectivitat ecològica i paisatgística de 
Catalunya i un recull d'informació addicional sobre connectivitat ecològica, 
d'àmbit nacional i internacional.  



Des de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona es dóna prioritat al 
foment de la connectivitat funcional entre els espais lliures, especialment per 
mitjà de les Agendes 21 Locals i dels Plans especials de regulació dels usos 
del sòl no urbanitzable, així com de l’obtenció d’una diagnosi territorial i una 
metodologia d’elaboració d’estudis a escala local en aquesta matèria. 
 
Des del CILMA entenem que la gestió municipal és l’espai més idoni per a 
l’extensió de la sostenibilitat, en tots els seus vessants. És amb aquest esperit 
que hem cregut oportú editar un CD, amb la col·laboració de la Diputació de 
Girona, per tal de donar a conèixer el contingut d’aquest taller, primer volum 
d’una sèrie de documents tècnics que progressivament anirem facilitant. 
 
L’acte de presentació del CD ha anat a càrrec de: Miquel Noguer i Planas, 
President del CILMA; Josep M. Mallarach i Carrera, Coordinador del Taller i 
membre de la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN) i Margarida 
Castañer i Vivas, Directora de la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot (FES). 
 
 
Tenim a la vostra disposició un CD, així com fotografies de l’acte de presentació. 
 
 
Per més informació: 
Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA 
Tel. 629 151 930. 
 

Girona, 26 d’agost de 2004          
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