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1 Situació i context 
1.1 Introducció  
El Pla especial de dinamització de l’espai natural i cultural de la Vall de Llémena (a partir d’ara 
PEDENC), és una eina de treball i planificació de les activitats de foment dels seus municipis des d’una 
òptica integral i sostenible. S’emmarca dintre del procés d’Agenda 21 supramunicipal de la Vall de 
Llémena engegat l’any 2006 pels seus respectius ajuntaments i elaborat per l’equip tècnic de DEPLAN. 
L’àmbit d’actuació del PEDENC són tots els municipis de la Vall de Llémena: Sant Gregori, Canet d’Adri, 
Sant Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres.  
El PEDENC es presenta com un document estratègic per tal d’assentar unes línies de treballar en clau 
de sostenibilitat pel futur desenvolupament social i econòmic de la Vall de Llémena.  
Les idees clau sobre les que s’ha treballat són les següents: 

• Promoure un turisme en equilibri amb el medi natural i les activitats primàries. 
• Potenciar el teixit social i econòmic endogen de la Vall de Llémena. 
• Recolzar el sectors econòmics lligats a la Vall, sobretot el terciari i el primari. 

 
El PEDENC ha de caminar vers... 
• Posar en valor el patrimoni natural i cultural de la Vall del Llémena per a l’ús públic i per a la 

promoció econòmica del territori a través de l’impuls de productes turístics i activitats dinamitzadores 
de l’espai sota el marc d’un desenvolupament sostenible i de lligam entre la població i l’espai natural.  

• Oferir un entorn natural emblemàtic i de lleure que millori la qualitat de vida de la població i dels seus 
visitants, així com l’arrelament al territori.  

• Desenvolupar sinèrgies amb les empreses existents, així com crear noves activitats econòmiques 
respectuoses amb el medi.  

• Potenciar el patrimoni natural, cultural i social de la Vall, per tal que ajudi a crear un teixit cultural fort, 
actiu i dinàmic, en el qual els habitants de la Vall s’hi sentin identificats i protagonistes. Cal que els 
visitants també puguin trobar els seus espais per participar d’aquest teixit cultural.  

• Incorporar el desenvolupament d’itineraris naturals que dotin de continguts els camins locals i que 
permeti la interrelació entre els pobles de Canet d’Adri, Sant Aniol de Finestres, Sant Gregori i Sant 
Martí de Llémena així com dins dels termes municipals de cada localitat. 

 
Per tant caldrà aturar-se a... 
• Treballar perquè es desenvolupi un teixit sociocultural. Recuperar els trets d’identitat del passat que 

donin elements per a interpretar l’entorn des d’una perspectiva nova i de futur: com a espai comú que 
cal respectar i gaudir. 

• Recolzar un turisme de qualitat potenciant els aspectes culturals i naturals com a principal reclam 
turístic. La Vall de Llémena té un passat que ha marcat la història de Catalunya, una història de gent 
senzilla però lluitadora i amant de la terra. Aquest passat està encara viu en aquest racó de les 
nostres terres, fet que pot propiciar la posada en valor de la història de la Vall.   

• Potenciar el sector agrícola i ramader, minimitzant l’impacte ambiental que les activitats ramaderes 
poden produir sobre l’entorn i reorientant algunes activitats cap als productes de qualitat i/o ecològics 
i potenciant l’agroturisme i el turisme rural com a activitat econòmica complementària. 

• Donar un impuls al comerç i els establiments de la zona que encamini les accions de dinamització 
per tal que els habitants de la Vall prenguin consciència de la importància de comprar a les botigues 
dels seus veïns.  
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1.2 L’Estat de la qüestió de l’activitat turística a Catalunya1  
La recent campanya de promoció turística a l’Estat Espanyol, presenta Catalunya com una destinació 
turística singular, diversificada i amb identitat. Aquest són els trets que defineix l’oferta turística catalana 
del segle XX. Es vol donar la imatge de qualitat, d’autenticitat i localitat. Davant de l’estancament de les 
destinacions turístiques homogènies i sense cap tret que les identifiqui com a pròpies, sorgeix una nova 
proposta on  es vol fidelitzar clients propers i desestacionalitzar la demanda. 
A nivell català s’està potenciant l’oferta lligada a temes d’interès cultural. Entre altres accions s’estan 
dissenyant noves rutes temàtiques, museus i festivals teatralitzats. Alhora el turisme rural i el 
gastronòmic també estan assolint alts nivell de demanda. Totes tres línies de treball són 
complementàries i segueixen la línia de contraposició al model antiquat del sol i la platja. 
Amb tot, Catalunya continua sent una destinació turística per excel·lència. Tal i com mostra el següent 
gràfic, la Regió Metropolitana, les Comarques Gironines i les del Camp de Tarragona, presideixen unes 
destinacions turístiques de primer ordre a nivell mundial. 
 
Figura 1: El pes de l’activitat turística a Catalunya, 2006 

 
Font: Anuari estadístic de Catalunya, 2005. 

 
El turisme és una font important de llocs de treball. L'any 2006, el 60% de la població activa catalana 
treballava en el sector serveis. Però d’acord amb la diagnosi que en fa el Pla Estratègic de Turisme de 
Catalunya, l’ocupació en el sector turístic es caracteritza per una forta estacionalitat. Aquest fet fa més 
difícil l’especialització i la  professionalització del personal que hi treballa. Per tant, s’ha creat un mercat 
majoritàriament precari, on la gent pot trobar feina fàcilment però amb condicions poc estables. 
A les Comarques Gironines segons el Pla de Desenvolupament Turístic Sostenible, la demanda turística 
que es generava a les comarques gironines l’any 1997 era al voltant dels 9 milions de viatgers i es 
repartia bastant equitativament entre turisme estranger i de l'Estat Espanyol. 

                                                 
1 Reflexió facilitada pel Primer Informe de Sostenibilitat de les Comarques Gironines (2007) del Centre per a la Sostenibilitat 
Territorial de Catalunya (CST). 
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Figura 2: Composició de la demanda turística a les Comarques Gironines, 1997. 

 
Font: Informe de síntesi del Pla de desenvolupament turístic sostenible de les comarques de Girona, 1997. 

 
D'altra banda, segons un estudi de la Demanda Turística de la Costa Brava, realitzat per la Universitat de 
Girona (2001), el turisme nacional representa el 21%, mentre que l’estranger arriba a un 68%.  
A nivell de distribució territorial de visitants, la zona gironina dels Pirineus presenta una menor 
freqüentació de turisme estranger i molt més turisme català, mentre que a la zona de la Costa Brava, la 
que es relaciona directament amb el sol i la platja, la proporció entre visitants catalans i estrangers 
s’iguala.  
En relació al turisme estranger, i amb diferència, França és el primer país emissor de turisme a 
Catalunya i, conseqüentment i per proximitat, a Comarques Gironines, on representa el 42% del turisme 
estranger i el segueix Alemanya, amb un 21%. Si ens fixem només amb la Costa Brava, la proporció de 
francesos és menor (21,1%) i guanya pes el turisme provinent del Regne Unit (14,2%). El turisme 
alemany, en aquest cas, només representa un 7,1%.  
Malgrat hi ha múltiples factors que fan que el turisme visiti les Comarques Gironines, les principals 
segons l’informe del Patronat de Turisme, sobretot pel que fa a les comarques litorals, són el clima, el 
paisatge i els bons preus. Les comarques litorals es destinen bàsicament a les vacances i els viatges de 
plaer, mentre que a les d’interior pren rellevància el viatge familiar i el de negoci.  
Com ja hem vist, les Comarques Gironines han estat i continuen essent conegudes principalment per la 
seva oferta turística de sol i platja. Però l'actitud dels turistes ha canviat en els últims anys i cada cop 
demanden més oferta alternativa, com poden ser activitats de natura o turisme cultural. Al mateix temps, 
els turistes comencen a mirar cap a altres destinacions emergents més barates i on, en molts casos, les 
platges no es veuen ofegades pels blocs d'apartaments i es conserva un paisatge més agradable.  
 
1.2.1 Pla de foment de turisme del Gironès  
El Pla de Foment del Gironès marca un eix de treball del PEDENC, essent el document estratègic que el 
Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Girona han aprovat amb el suport de la Direcció General 
de Turisme de la Generalitat de Catalunya per executar fins al 2008. La major part del territori del que 
estem parlant es troba a la comarca del Gironès i és vital que les actuacions no només vagin 
coordinades sinó que comparteixin la mateixa base de treball. 
Els quatre àmbits d’intervenció que proposa el Pla de Foment del Gironès s’integren en les línies de 
treball del PEDENC: 

• Àmbit gastronomia: especialment important a la Vall, acompanyada de propostes de 
dinamització. 

• Àmbit cultura i natura: clau en el desenvolupament del projecte de la Vall, basat en la història i 
les tradicions de la zona. 

• Àmbit dinamització del territori: especialment important per fer saber a la gent de la Vall que són 
els protagonistes i que en aquest fet recau l’èxit del pla. 

• Àmbit els oficis: amb el museu dels oficis d’abast comarcal situat a Sant Gregori. 
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El Pla de Foment del Gironès preveu tenir definides per la tardor de 2007 dues rutes temàtiques: una al 
voltant dels oficis antics i una altra al voltant de la gastronomia tradicional. Aquest fet posa de manifest 
que el Pla de Foment està en marxa i que les accions de dinamització del PEDENC hauran d’anar 
coordinades amb les accions que es preveuen des del Consell Comarcal del Gironès. 
 
1.2.2 Carta de turisme sostenible de la Garrotxa2  
La Carta Europea del Turisme Sostenible als Espais Protegits ha inspirat en bona mesura el treball del 
PEDENC, sobretot pel que fa al desenvolupament de les accions a la Vall de Llémena en base als seus 
habitants i a les activitats que s’hi desenvolupen. En concret, el programa d'actuació de la Garrotxa 
planifica actuacions destinades a garantir un desenvolupament sostenible del turisme a la comarca. 
Aquestes actuacions s'articulen en funció de sis objectius generals: 

1. Desenvolupar una política de qualitat 
2. Organitzar i gestionar la freqüentació turística 
3. Promoure, comunicar i desenvolupar un màrqueting responsable 
4. Formar, educar i sensibilitzar 
5. Protegir i valoritzar el patrimoni 
6. Donar suport a l’economia local i millorar la qualitat de vida dels habitants 

La política de qualitat del sector turístic s’integra en el marc del Programa Leader+, que té com a objectiu 
la creació d’una marca de qualitat territorial de la Garrotxa, a la qual poden optar empreses de tots els 
sectors econòmics i que s’inspira en molts dels objectius de la Carta Europea del Turisme Sostenible de 
la Garrotxa. El concepte de qualitat engloba tres vectors: l’econòmic, l’ambiental i el social. 
Arrel del programa Leader+, el Consell Comarcal de la Garrotxa desenvoluparà un procés de debat amb 
els diferents actors vinculats a l’activitat econòmica autòctona i els productes locals. Es tracta d’un 
projecte per avaluar i definir la futura estratègia comarcal a través del programa Leader+. Aquesta 
iniciativa europea dóna suport al desenvolupament rural amb diferents línies com la Marca de Qualitat 
Territorial, la formació, el turisme rural, la diversificació i comercialització de la producció agrària, la 
conservació del medi ambient, etc. 
 
1.2.3 Pla de desenvolupament del producte integrat de turisme cultural i ecològic de La 

Selva, comarca de l’aigua 
La comarca veïna de la Selva ha posat en marxa una proposta turística amb l’esperit clar d’unir un 
territori de molts contrastos, tots amb un element comú: l’aigua. D’aquest primer consens i de la línia de 
treball, naixerà més tard, la darrera proposta de desenvolupament que s’està portant a terme en aquests 
moments: la Selva, Territori Museu de l’Aigua. Aquest concepte suggereix que cada espai d’interès formi 
part d’un tot i la comarca sencera sigui el museu de l’aigua. D’aquesta manera, la Selva busca un 
posicionament clar com a turisme cultural i ecològic. 
 

                                                 
2 Segons la Carta Europea del Turisme Sostenible als Espais Protegits (CETS). 
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2 Els recursos de la Vall en el marc del Gironès 
La Vall de Llémena és una unitat natural caracteritzada pels seus valors naturals i culturals. Ha estat un 
espai rural emblemàtic al llarg de la seva història, com a territori amb una forta identitat lligada a l’activitat 
agrària i forestal. La Llémena, el marcat caràcter volcànic i la gran quantitat de nuclis dispersos entre els 
quatre pobles que hi donen vida, formen part de la imatge actual d’aquesta zona a cavall entre quatre 
comarques. 
L’imminent estancament del producte de sol i platja a la zona costanera juntament amb la tendència a la 
segmentació de les vacances en els mercats madurs sobretot europeus, estan ajudant a produir un canvi 
en les aptituds de la gent per gaudir del temps de lleure. Les vacances estan deixant de ser de períodes 
llargs i seguits per convertir-se en estades curtes i més repetides al llarg de l’any. Aquests dos fenòmens 
afegits a la proliferació de companyies d’avió de baix cost i l’arribada de l’euro, converteixen la zona 
interior de les nostres comarques en un entorn idoni per promoure un nou model turístic sostenible, 
relacionat amb la natura, i a la vegada una oferta lúdica apta per a tots els públics. 
Sota aquest criteri, i amb moltes experiències semblants posades en marxa, es proposa el 
desenvolupament de la Vall de Llémena emmarcat en el d’un turisme de qualitat i diferenciat, també 
s’anomena Turisme Sostenible o Turisme Responsable, entès com un equilibri dinàmic entre els vectors 
ambientals, socials i econòmics. Aquesta tipologia de turisme hauria d’apropar l’usuari a l’entorn. A la 
natura, al paisatge, a la tranquil·litat, a la relaxació, a nous valors, etc. És un element diferenciador que 
hauria d’esdevenir una eina de sensibilització vers la preservació dels valors naturals i culturals de la Vall 
de Llémena. 
En el següent apartat es detallen els principals recursos naturals i culturals dels que actualment disposa 
la Vall de Llémena. 
 

3 Diagnosi dels valors de la Vall de Llémena 
Aquest apartat explica i amplia la informació recollida en l’Inventari de Recursos de la Vall de Llémena 
(Annex I). En aquest document es recullen tots els elements diferenciadors de la Vall de Llémena amb 
una clau d’utilitat, entenedora i d’accés per a tots els públics. 
En els següents apartats es sintetitzen alguns dels elements més emblemàtics de la Vall de Llémena pel 
que fa al patrimoni natural i cultural. Les fonts d’informació han estat facilitades pels mateixos 
ajuntaments implicats, agents diversos de la Vall i per la bibliografia especialitzada.  
 
3.1 El Patrimoni Històric i Cultural 
El patrimoni històric i cultural de la Vall de Llémena és ric i divers tant pel que fa als elements 
monumentals com als esdeveniments de cultura popular que encara es conserven a bona part dels 
municipis. 
El Consell Comarcal del Gironès disposa d’un inventari del patrimoni cultural de la comarca des del 2001, 
i ara acaba d’editar-ne una guia divulgativa –Guia del Patrimoni del Gironès- amb la major part 
d’elements patrimonials dels municipis de Sant Gregori, Canet d’Adri i Sant Martí de L’inventari complet 
actualment només és consultable al Consell Comarcal del Gironès. La publicació només en recull i en 
detalla una part.  
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3.1.1 Una mica d’història de la Vall de Llémena3 
 
L'Alta Edat Mitjana: L'origen dels pobles de la Vall de Llémena 
La vintena de pobles de la Vall de Llémena, que encara avui mantenen una identitat molt clara malgrat 
els canvis profunds que molts d'ells han experimentat al llarg dels darrers anys, es van formar als inicis 
de l'edat mitjana, entre els segles IX i XI. Tot i que les primeres notícies són molt escadusseres, sabem 
que l'any 832 ja existia una comunitat monàstica a Sant Medir que obtingué un diploma de protecció i 
confirmació dels seus béns per part de Lluís el Pietós. Més endavant, l'any 906, queda clara l'existència 
d'un terme més o menys definit a la zona de Finestres, que fou concedit per Guifré Borrell, comte de 
Barcelona, al veí comtat de Besalú. 
En cap cas no hi havia un nucli urbà definit, però el fet que els diferents pobles s'organitzessin com a 
parròquies rurals, centrats per una església que era centre de poder i punt de reunió, reflecteix d'una 
manera clara l'origen de tots ells en aquesta època. Algunes esglésies ja existien al segle IX, com Sant 
Medir, ja esmentada, o Sant Gregori, Cartellà i Canet, totes tres documentades l'any 882. Al segle X 
tenim les primeres referències de Domeny (922), Sant Esteve, Sant Aniol (Sanctum Andeolum, 922), 
Finestres (Fenestras, 947), Biert (968) i la Barroca (Super Rocha, 985), i al segle XI gairebé es completa 
la llista amb Montcal (Montecaldo, 1017), les Serres (1019), Sant Martí (1031), Llorà (1058), Rocacorba 
(1065), Granollers (1065) i Adri (1078). La resta de parròquies, tot i que s'esmenten més tard, 
(Constantins el 1182, Ginestar el 1184, Taialà i Montbó el 1200), és quasi segur que ja existien amb 
anterioritat, tenint en compte els elements romànics que preserven la major part d'aquestes esglésies.   
Pel que fa als masos, la documentació és molt més escassa, però hi ha algunes dades interessants, que 
són especialment remarcables a Sant Martí de Llémena i Llorà, com els edificis romànics de Sant Joan 
del Pla i de Sant Medir, el casal fortificat de la Sala, les restes d'origen medieval de can Solà (al costat de 
Sant Joan del Pla) o de can Pascual (Llorà), i l'esment l'any 1065 de les villas Nerunos (can Nerós) i 
Bosquerons, al costat d'altres 5 villas d'ubicació exacta desconeguda, totes de la parròquia de Sant 
Martí. L'origen de Biert és ben conegut: cap a l'any 1000, diverses villas de la zona es van integrar a la 
nova parròquia. A Sant Esteve, el mas Siubés ja existia pels volts de l'any 1000. 
Al segle XI arribà un nou domini i una nova organització del territori, que se superposà al de les 
parròquies i que regí la vida dels habitants de la vall durant tota l'edat mitjana: el feudalisme. Fins 
aleshores tota la vall formava part del comtat de Girona, integrat dins del de Barcelona, llevat de la zona 
més alta, a Finestres, on el veí comtat de Besalú hi tenia també alguns drets. En aquest segle, els 
comtes cediren o delegaren bona part del seu poder civil i militar a diverses famílies senyorials, ja fossin 
laiques o eclesiàstiques, com el mateix bisbat de Girona. Cadascun d'aquests dominis constituí un terme 
i estava centrat per un castell, des d'on s'exercia l'administració del territori i dels seus habitants, que 
quedaven lligats a les terres i als seus senyors d'una manera quasi servil, sota diverses lleis i normes, 
entre les que destaquen, per la seva duresa i arbitrarietat, els anomenats "mals usos". 
A la part baixa de la vall, a les terres de l'actual municipi de Sant Gregori, hi senyorejaven el castell de 
Tudela i el castell de Cartellà, vinculats molts segles als Cartellà, que foren també senyors de Falgons, i 
que tenien, a més, els castells d'Hostoles, Puig-Alder, Rocacorba, Creixell i Pontós. Més endavant, als 
segles XIV i XV, tingueren el castell de Tudela altres famílies nobles, com  els Xetmar de Medinyà o els 
Milany-Pinós. Canet, Montcal i Sant Martí eren dominis de la Catedral de Girona i al segle XII estaven 
integrats dins la pabordia d'Agost de la Seu gironina. Tot i així, bona part dels actuals termes de Canet 
d'Adri i Sant Martí de Llémena acabaren essent de domini reial. 
Les zones més altes de la vall, en canvi, eren de clar domini senyorial. Granollers de Rocacorba constituí 
la baronia de Granollers, centrada en el castell del mateix nom, que va ser cedida l'any 1379 a Pere 
Galceran de Cartellà i de Santvicenç, senyor de Cartellà. Una altra senyoria feudal s'exercia des del 
castell de Rocacorba, esmentat des del 1065 i infeudat el 1130 als Rocacorba, després dels quals passà 
als Hostoles, als Cartellà, als Santjulià de Revardit i als Rocabertí, que cap a l'any 1400 obtingueren el 
títol de barons. Finalment, tot l'actual municipi de Sant Aniol de Finestres va pertànyer al terme del castell 
de Finestres, esmentat des del 947. Vinculat en principi als comtes de Besalú, des de mitjan segle XI 
n'eren castlans els Porqueres, que n'esdevingueren senyors en extingir-se el comtat de Besalú l'any 
1111. El terme comprenia també el castell de Santa Pau, i els mateixos Porqueres des del segle XIII 
s'acabaren cognominant Santa Pau. El terme esdevingué baronia al segle XIV. 

                                                 
3 La informació històrica d’aquest apartat referent a la Vall de Llémena està basada en l’article inèdit de Joan Llinàs que es 
publicarà a la obra La Guia de Patrimoni Local de la Vall de Llémena, editada pels quatre Ajuntaments de la Vall de Llémena amb 
col·laboració de la Diputació de Girona. 
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Sota la nova organització política i jurídica, i malgrat les exaccions i els mals usos a què estava sotmesa 
la població, els masos van continuar prosperant per tota la vall fins ben entrat el segle XIV: a Sant 
Gregori, can Verdaguer té un arxiu patrimonial que es remunta a l'any 1266; la capella romànica de Sant 
Bartomeu de Segalars pertanyia a un mas Segalars existent l'any 1091, tot i que la masia actual (cal 
Bord, abans mas Jordà) no la documentem fins al 1209. Can Serra d'Avall existia ja l'any 1270 i el mas 
Obert té elements arquitectònics romànics. A Taialà hi havia la Torre de Taialà i can Sunyer, 
documentada des de l'any 1200. Altres masos dignes d'esment i segurament d'origen medieval, són can 
Rossell, la Torre de Sant Gregori, la Casassa de Sant Gregori, la Torre de Sant Medir, can Vila i, a 
Constantins, can Masagó, amb una capella dedicada a la Mare de Déu de la Pietat, del s. XV.  
A Llorà, l'any 1311 la família Cartellà va fer redactar un capbreu que ens dóna una imatge ben vívida del 
poblament de la parròquia en aquell moment: 25 persones hi reconeixen tenir béns, ja siguin masos, 
cases a la sagrera o terres, i surten noms que encara avui porten alguns dels masos propers: Camps, 
Estrader, Botet, Malloles, entre d'altres. A Canet d'Adri, l'any 1274 ja existia ca n'Heras d'Adri; les 
primeres notícies certes de ca l'Estanyol, ca l'Espígol i can Toscà són del 1318; l'any 1331 s'esmenta can 
Colomer i deu anys més tard can Llusca, l'antic mas Juscafresa. També can Bosc d'Adri, ca 
l'Esparreguera i la Torre de Canet ja funcionaven al segle XIV.  
 
La Baixa Edat Mitjana: senyors i pagesos 
Els segles XIV i XV foren especialment durs. A la carestia derivada d'anys de males collites s'afegiren les 
grans epidèmies de pesta negra que se succeïren a partir de l'any 1348 i que delmaren la població. Per 
si fos poc, els fortíssims terratrèmols de 1427-1428 afectaren seriosament tota la vall: se sap que les 
esglésies de Sant Martí, Sant Esteve, Granollers i la Barroca van quedar pràcticament destruïdes i les 
d'Adri, les Serres, Santa Maria de Finestres i Sant Aniol, així com el castell i el santuari de Rocacorba, 
patiren danys molt seriosos. A Santa Maria de Finestres, per exemple, encara l'any 1440 se celebrava la 
missa en un oratori provisional de fusta. En aquest context, i molt especialment a les parts de la vall que 
estaven sota el domini senyorial directe (sobretot els termes dels castells de Granollers, Rocacorba i 
Finestres), la situació de servitud de la major part de la població esdevingué molt difícil de suportar, i més 
quan el domini dels senyors es féu més feixuc en disminuir les rendes que percebien a causa de la crisi 
generalitzada. 
Les estratègies de la població per escapar a aquest domini foren en principi pacífiques. Una forma de 
deslliurar-se parcialment de la pressió dels senyors era passar a dependre directament del rei, i una 
bona manera de fer-ho era convertir-se en carrer de Girona, ciutat que estava sota domini reial. L'any 
1386, els habitants de Canet, Adri, Montcal, Montbó i Biert, la jurisdicció dels quals feia uns anys que 
havia estat venuda per Pere III als Margarit, van aconseguir convertir-se en carrer de Girona i passaren 
així de bell nou al domini reial. Aquest, però, fou un cas excepcional, ja que els senyors feudals 
continuaven essent els amos de la major part dels pobles de la vall. 
Els Margarit, precisament, foren una família noble que adquirí especial relleu durant aquest període. Se 
sap que el seu casal, un edifici fortificat conegut també com el "castell de Sant Gregori", situat prop de 
l'església vella d'aquest poble, pertanyia el segle XIV a Bernat Margarit, ciutadà de Girona i batlle de sac 
de la Pia Almoina. Membres significats del llinatge foren Bernat Margarit II, conseller i escuder de Joan I 
(1387-1396), i Joan de Margarit, bisbe d'Elna i de Girona, cardenal a Roma i humanista qui entre 1462 i 
1466 va comprar el casal de la Joeria Grossa, a Domeny, que, reconstruït al segle XVI, fou residència 
estival dels bisbes de Girona.  
Així doncs, amb les baronies de Finestres, Rocacorba i Granollers, i els dominis dels Margarit, dels 
Cartellà i de la Catedral, la major part de la vall de Llémena -com quasi totes les regions circumdants- 
estava sota el jou senyorial. Per això, quan a partir de l'any 1455 es va aconseguir que el rei Alfons el 
Magnànim decretés la suspensió (que no l'abolició) dels mals usos i, en conseqüència, els antagonismes 
entre els pagesos i els seus senyors es fessin quasi insalvables i sorgissin els enfrontaments armats que 
coneixem amb el nom de "guerres remences", la vall de Llémena en fou un dels centres neuràlgics. 
L'aixecament camperol, a més, es va barrejar amb la guerra civil catalana (1462-1472), que enfrontà la 
Generalitat i el rei Joan II. Donat que la Generalitat estava constituïda bàsicament per l'estament 
senyorial i que el monarca havia representat durant molt temps un incert i dubitatiu paper d'àrbitre en les 
reivindicacions remences, els pagesos es van posicionar majoritàriament al costat del rei i foren la clau 
del domini reial, al llarg de tota la guerra, de tota la "Muntanya", que abraçava bàsicament les valls 
d'Hostoles i de Llémena i les serralades circumdants. L'any 1462, la baronia de Santa Pau i Finestres fou 
un dels centres de la primera revolta remença: el cabdill remença Francesc de Verntallat féu presoner el 
baró Berenguer d'Oms i el portà al castell de Finestres per tal que li lliurés. Devia tenir èxit, ja que l'any 
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1464 se sap segur que la fortalesa era un dels centres remences, i ho fou encara fins l'any 1473, 
acabada ja la contesa.  
Més incerta fou la sort del castell de Cartellà, situat més a prop de la plana. L'any 1466, el rei manà 
enderrocar-lo perquè era de mal defensar, ordre que no fou complerta i que culminà amb la presa del 
castell l'any següent per les forces de la Generalitat. El 1470, el remença Verntallat retornà el castell a 
l'obediència reial, però fou per poc temps, ja que al cap d'una setmana fou recuperat per la Generalitat. 
La guerra es va acabar el 1472 amb el triomf del bàndol reial, però el paper de Joan II envers les 
reclamacions dels seus aliats remences fou decebedor. Alhora que obligava el remences a retornar el 
castell de Finestres a Guillem d'Oms, fill de l'antic baró, concedí poders a Verntallat amb la finalitat última 
de tenir controlada aquesta regió conflictiva. Primer convertí el cabdill remença en capità general del rei, 
amb poder en tota una zona que comprenia quasi tota la Garrotxa i bona part de la vall de Llémena 
(concretament Granollers, Rocacorba, Canet, Montcal, Montbó, Adri i Biert). Més tard, el 1474, el rei el 
nomenà vescomte d'Hostoles i li donà una senyoria formada pels castells de la vall d'Hostoles (Hostoles i 
Puig Alder) i Rocacorba. Igualment, a instàncies de Verntallat, Joan II va concedir i revalidar privilegis i 
indults per a totes les parròquies de la vall, tot i que qui s'havia significat més en contra seva en quedà 
exempt: així, a Canet d'Adri, Joan II va concedir als Espígol, partidaris seus, els béns i drets que fins 
aleshores havien estat dels Canet, antics seguidors de la Generalitat. 
Les reivindicacions dels remences respecte a l'abolició dels drets feudals, però, no foren ateses, i la 
conflictivitat al camp continuà, esperonada per l'actitud de molts senyors, entre els quals el propi bisbe 
Margarit, de cobrar censos drets i deutes endarrerits a causa de les revoltes. El propi Verntallat, malgrat 
el seu flamant títol nobiliari, reprengué les accions remences i l'any 1475 llançà la Crida de Constantins, 
que proclamava l'extinció dels mals usos, dels censos i de les tasques feudals. Tot i així, prengué cos 
una facció més radical en el moviment remença, que afectà el propi Verntallat el 1479, quan pagesos 
revoltats li prengueren el castell de Rocacorba i obligaren el nou rei, Ferran II, a exercir de mitjancer. El 
rei hi envià el veguer de Girona, Otger d'Agramunt, que seguia al castell l'any 1481, quan es produí el 
divorci definitiu de Verntallat amb la corona, en posicionar-se el rei clarament al costat dels senyors amb 
la derogació de la suspensió de mals usos que havia decretat Alfons el Magnànim l'any 1455. Verntallat 
fou obligat a retornar els castells que li quedaven del seu vescomtat als antics senyors, però no obeí les 
disposicions reials, i encara el 1484 retenia, com a mínim, el castell d'Hostoles. Rocacorba fou reocupat 
pels remences. 
Tota la zona, per tant, tornava a estar fora del control de les autoritats, i no trigà gaire a esclatar la 
segona revolta remença (1484-1485), encapçalada per Pere Joan Sala, fill de la Sala de Granollers de 
Rocacorba, lloctinent de Verntallat durant el conflicte anterior. Sala encapçalava la facció més radical 
dels remences, que defensava l'abolició no tan sols dels mals usos, sinó també de tots els drets feudals. 
La seva estratègia, diferent de la de Verntallat, fou la d'estendre el conflicte cap a l'Empordà, la Selva i el 
Vallès, però fou derrotat el març de 1485 a la població vallesana de Llerona i executat.  
Reflex de la gravetat de la situació, aquesta revolta va tenir la virtut de fer reflexionar el rei i reprendre les 
converses amb Verntallat i la facció més moderada dels remences. Un llemenenc, Lluís de Margarit, fou 
designat mitjancer i el juny de 1485 convocà Verntallat al seu casal de Sant Gregori, on li féu arribar una 
carta del rei, en la qual es demanava la represa de les negociacions. Després de diverses reunions (a 
Cassà de la Selva, Vilobí d'Onyar, Amer...), la manca de resultats, la continuació d'un seguit de petits 
aixecaments remences i les traves de la noblesa a qualsevol acord van fer fracassar la gestió de 
Margarit, que fou substituït el mes de setembre. Com a resposta, els remences de Verntallat, reunits a 
Sant Esteve de Llémena, van suspendre el procés negociador, que no es va reprendre fins el novembre. 
Finalment, una nova reunió a Amer va encetar la darrera part de la negociació: diversos castells ocupats 
pels remences foren retornats als seus senyors a canvi de la constitució d'un sindicat remença i el 
compromís dels senyors a entrar en les converses. Entre aquests castells hi havia el de Granollers, 
ocupat aleshores per Verntallat, i el de Rocacorba, en poder del remença Damià Espígol.  
El retorn dels castells fou dificultós. Espígol no retornà de seguida Rocacorba, i el gener de 1486 encara 
el remença Narcís Goixat prengué el castell de Santa Pau i obligà Guillem d'Oms a pujar, lligat, al castell 
de Finestres perquè els el lliurés, en una acció idèntica a la que havia patit el seu pare durant la primera 
revolta. Tot i això, al febrer finalitzà la resistència dels remences de la Muntanya, i Verntallat, al 
capdavant d'una representació de setze síndics, acudí al monestir extremeny de Guadalupe, on se signà 
la famosa sentència arbitral que va acabar, per fi, amb el conflicte. Els mals usos foren abolits i els 
pagesos conservaven el domini útil del seu mas, però els senyors mantenien la facultat de percebre el 
pagament dels censos i dels drets que tenien sobre el pagès i sobre la terra. El resultat immediat fou la 
pacificació del país i una relativa llibertat del pagès a l'hora de gestionar el seu mas, que en molts casos 
contribuí a augmentar la productivitat i la riquesa dels seus camps i de les seves explotacions. 
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L'Edat Moderna: entre la pau i les guerres 
Entre els segles XVI i XIX, en canvi, s'encetà a tota la vall un període presidit per la tranquil·litat i una 
relativa prosperitat. A la resolució del conflicte remença, que comportà una certa revifalla del camp, s'ha 
d'afegir que els diversos conflictes de l'època (guerres dels Segadors, de Successió i guerra Gran) hi van 
passar molt d'esquitllentes, i que les pestes i epidèmies, entre les que s'han de destacar la pesta de 1653 
i 1654, que afectà sobretot la zona de Canet, foren superades amb relativa facilitat. Igualment, tot i que la 
geografia apartada i difícil de bona part de la vall ho podria fer pensar, el bandolerisme no hi tingué la 
volada d'altres indrets; tan sols cal destacar algun fet aïllat, com l'assassinat de Mn. Miquel Roure, rector 
de Sant Martí de Llémena, a mans d'uns lladres l'any 1705. 
Menció apart mereix la guerra del Francès, que afectà, sobretot, la part més baixa de la vall degut a la 
seva proximitat amb Girona. Durant els setges de la capital, entre 1808 i 1809, l'exèrcit napoleònic establí 
un dels seus quarters generals a la torre de Taialà. El intent francès de controlar la zona topà amb la 
resistència popular, que comptà amb dues figures destacades a la zona de Llorà: el domer Mn. Josep 
Bertran i Joan Clarós, que capitanejà diverses accions guerrilleres. 
El context general d'un cert benestar al llarg dels segles de l'edat moderna es va traduir en la construcció 
de nous masos, o en la refeta i ampliació dels antics, tal com es pot veure en l'arquitectura rural de la 
major part de pobles de la vall. El testimoni més important és el de la població, que va experimentar una 
pujada, que va ser especialment important al segle XVIII i a la primera meitat del XIX. Així, si l'any 1718 
Sant Gregori tenia 660 habitants, Canet d'Adri 647, Sant Martí de Llémena 368 i Sant Aniol de Finestres 
324, l'any 1787 havien pujat a 1126, 596, 653 i 747, respectivament, i l'any 1860 alguns municipis 
assolien màxims històrics (2216, 1311, 1474 i 1263 habitants respectivament). Aquest creixement dels 
segles XVIII i XIX va ser essencialment de caire rural, la qual cosa significa expansió de les terres 
conreades i construcció de nous masos, de les quals tota la vall n'és plena. 
Una visió ben vívida d'aquest moment ens la dóna la consueta de Sant Gregori, de l'any 1718, en la qual 
hi veiem parròquies ben ateses, una activitat social reflectida en diversos actes religiosos, processons i 
aplecs i, fins i tot, la presència d'un mestre d'escola (un religiós, segurament), privilegi del que gaudiren 
molt poques parròquies rurals fins ben entrat el segle XIX. Les millores i reformes a moltes esglésies, 
entre les que cal destacar la de Sant Esteve de Llémena, demostren també aquesta fase general de 
creixement.  
Tot i que a finals del segle XIX hi hagué una certa recessió, provocada sobretot per la fil·loxera i una 
primerenca emigració cap a zones més industrialitzades, el panorama general de la vall de Llémena en 
aquest moment és d'una àmplia explotació agrícola (cereals, llegums, vinya, olivera...) per totes les valls i 
planes, i d'un intens aprofitament del bosc, del qual s'obtenia escorça, s'hi fabricava carbó i se'n 
comercialitzava la llenya. Aquesta activitat forestal era especialment important a Canet d'Adri i Sant Aniol 
de Finestres. 
Les propietats agrícoles, doncs, s'estenien per tota la vall i, al costat d'un gran nombre de petites i 
mitjanes explotacions, acabaren sorgint grans propietats que es beneficiaren tant de la prosperitat 
general i d'una bona gestió com d'una encertada política matrimonial que tendí a agrupar diversos 
masos. És l'època de les grans hisendes del segle XIX, com ca n'Heras d'Adri, un dels fills de la qual, el 
jurisconsult Narcís Heras de Puig (1814-1900), fou diputat i president de la Diputació de Girona.  
 
Els grans canvis de l’època contemporània  
A principis del segle XX la població començà a recuperar-se de bell nou. En bona part hi va contribuir la 
construcció de les dues grans carreteres de la vall: la de Girona a les Planes i la de Riudellots de la 
Selva a Sant Martí de Llémena per Constantins i les Serres. Tingué especial importància la primera, que 
seguia paral·lela a la Llémena i que, a banda de comunicar els diferents pobles entre sí (Domeny, Sant 
Gregori, Ginestar, Llorà, Sant Martí, Sant Esteve i Sant Aniol), obrí la vall a la ciutat de Girona i propicià 
el creixement d'un destacat nucli urbà a Sant Gregori, que esdevingué en poc temps la població més 
important de la vall. S'hi construïren fins i tot alguns edificis significats, com les escoles modernistes 
(1919), projectades per l'arquitecte Rafael Masó, i l'ajuntament, inaugurat el 1929, el mateix any en què 
arribà l'electricitat. Al cap de pocs anys, el 1916-1917, es va construir una nova carretera, que arribava 
des de la carretera de les Planes fins al nucli de Canet. Aleshores, mancat de nucli urbà, centrava el 
municipi el poble d'Adri, on hi havia l'ajuntament (a can Martí) i l'escola pública (a can Pons). Al cap de 
pocs anys, la capitalitat passaria a Canet, en un canvi en què la carretera, sens dubte, hi va tenir molt a 
veure.  
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L'arribada de la II República en principi no va comportar gaires canvis a la vall. Tot i així, es produí una 
creixent politització de bona part de la vida social, especialment a Canet d'Adri, on es va produir un fort 
moviment social lligat a les activitats camperoles. Hi havia un sindicat local vinculat a la UGT, el Sindicat 
Agrícola, que fou clausurat arran dels fets del 6 d'octubre de 1934, i diverses organitzacions d'esquerres, 
com el Centre Unió Republicana, la Societat d'Obrers Camperols, el Partit Republicà Radical i el Centre 
Republicà Independent. 
L'esclat de la guerra civil, en canvi, sí que va trasbalsar la tranquil·litat dels pobles de la vall. Al costat de 
la presa del poder municipal per part dels Comitès Antifeixistes i la substitució dels antics consistoris, es 
produïren diverses incautacions, la crema d'algunes esglésies i una forta repressió contra grans 
propietaris, gent de dretes i religiosos. Canet d'Adri, on els moviments socials havien estat més intensos, 
fou el municipi més afectat, amb la crema parcial de l'església de Canet, que es convertí en magatzem 
de la nova cooperativa, i la mort de vuit canetencs, entre els que destaca Emili Picó, que havia estat 
alcalde en el bienni 1934-1936. Igualment, dos capellans fills d’Anglès, els germans Eduard i Lluís Font 
Brugué, van ser assassinats a la carretera de les Serres a Sant Martí en una zona propietat del mas 
Abellar. S’enterraren al cementiri de Sant Martí, i al lloc dels fets hi ha una creu en memòria seva. Dos 
soldats (es desconeix si republicans o franquistes) també foren assassinats en una vinya propietat del 
mas Abellar i enterrats després al cementiri. També canvià el nom dels municipis que tenien 
connotacions religioses: Sant Gregori esdevingué Tudela de Ter, i Sant Aniol de Finestres, Finestres. 
L'avenç de la guerra comportà l'arribada de refugiats, per als quals s'habilitaren les rectories de Canet i 
d'Adri i can Fàbrega d'Adri per a la seva acollida. Malgrat tot, la vall estigué sempre lluny del front i la 
seva situació poc estratègica va fer que tampoc patís bombardejos; els majors danys materials es 
produïren el 1939, durant la retirada de l’exèrcit republicà, quan es va destruir el pont sobre el Ter i, a 
Domeny, l'antiga església, la rectoria i el cementiri. Això sí, com tot el país, la vall de Llémena patí els 
estralls del conflicte sobretot en les persones mortes, ferides, desaparegudes i empresonades a la 
guerra. 
La posterior repressió, efectuada per part dels sublevats vencedors, comportà més d'una cinquantena de 
llemenencs empresonats, dels quals set (dos de Canet d'Adri i cinc de Sant Gregori) foren condemnats a 
mort. En aquests anys, les serres de Rocacorba i de Finestres, amb la seva densa boscúria i el seu 
relleu abrupte, oferí condicions molt favorables per a l'assentament de grups guerrillers contraris al règim 
(maquis) durant una bona temporada.  
La resistència al franquisme compta amb un fet luctuós ben primerenc, com és l'assassinat de Miquel 
Costa, secretari de la Falange de Sant Esteve de Llémena, l'any 1940, però el moviment guerriller tingué 
el seu major auge en el període 1944-1949. Tot i les batudes de la guàrdia civil, els grups guerrillers 
tingueren amagatall a Rocacorba i Finestres durant molts anys i establiren contactes amb pagesos de 
Canet d'Adri, Granollers de Rocacorba i la Mota, i de tant en tant baixaven fins al prat de Sant Nicolau 
per recollir roba i menjar que els pujaven des de Banyoles. Les batudes de les autoritats franquistes 
comportaren alguns enfrontaments, amb ferits i morts (Sant Esteve de Llémena, Constantins...) i la 
descoberta d'amagatalls d'armes, com en unes coves de Canet d'Adri i de Sant Aniol de Finestres, o al 
mas Trobat, de Sant Gregori, el propietari del qual, Rafael Roch, fou detingut i morí a la comissaria. 
Rocacorba fou, precisament, un dels darrers amagatalls del guerriller Quico Sabater, que perdé quatre 
homes en un enfrontament amb la guàrdia civil al mas Clarà, a la Mota, pocs dies abans de ser 
assassinat a Sant Celoni l'any 1960. 
Mantinguda en bona part al marge de la industrialització, els anys durs de la postguerra foren d'un 
estancament que va esdevenir clara decadència a partir dels anys 50 i 60 arran de la crisi de l'agricultura 
tradicional i, sobretot, de les activitats bosquetanes, en caure la demanda de carbó i de llenya arran de la 
generalització de noves energies, especialment el gas butà. Molts boscos, camps de conreu i masos 
foren abandonats i es produí una emigració, especialment cap a Girona i Banyoles, que reduí la població 
de la vall. Molts pobles i veïnats, sobretot els dels sectors més muntanyosos (les Serres, Rocacorba, 
Montbó, la Barroca, Finestres...) van quedar pràcticament deshabitats.  
Com a excepció, la zona de Sant Gregori, Domeny i Taialà, la part més baixa de la vall, experimentà un 
intens creixement a partir de 1950: als voltants del nucli urbà s'obriren nous carrers, i s'experimentà un 
creixement inusual degut a l'arribada d'immigrants a la zona més propera a Girona (Fontajau i una part 
de Taialà i Domeny), fruit del creixement de la pròpia ciutat i que en bona part fou annexat al terme 
municipal de la capital l'any 1974. En aquests anys també sorgí una certa industrialització, especialment 
a la zona de Domeny. 
Aquesta despoblació va quedar aturada cap a la dècada dels 80. El tret més característic de les darreres 
tres dècades a la vall de Llémena és la fi de la crisi demogràfica i agrícola, afavorida per la readaptació 
dels masos sobrevivents i pel sorgiment d'algunes urbanitzacions de segones residències. A partir 
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d'aleshores s'ha iniciat un ascens, afavorit per l'influx, encara que mitigat, del creixement de Girona. La 
proximitat de la ciutat i la tranquil·litat i la bellesa innegables de la vall han propiciat l'ocupació permanent 
d'habitatges de les urbanitzacions, la reocupació o restauració dels masos més ben situats i una certa 
revifada de la construcció. El cas de Sant Gregori, de bell nou, és una excepció: la funció de capitalitat de 
la vall i la proximitat amb Girona n'han canviat radicalment la fesomia aquests darrers 30 anys, molt 
especialment al pla que envolta el poble, on ha sorgit una creixent urbanització, que actualment es troba 
en ple procés i que encara no s'ha acabat. 
 
3.1.2 Elements d’interès històric i arquitectònic 
En aquest apartat es citen els elements històrics i arquitectònic més importants de la Vall de Llémena 
classificats per municipis i seguint les categories del Inventari de Recursos de la Vall de Llémena. 
S’expliquen amb més detall els elements emblemàtics. 
 
Sant Gregori 
Indrets emblemàtics 
 
La Capella de Sant Grau 
En la zona volcànica de la muntanya de Sant Grau es troba la capella de Sant Grau, documentada al 
segle XVI i que, en els seus orígens, podia haver estat la capella del Castell de Tudela. Són d’especial 
protecció l’ermita, la rectoria i la zona arqueològica on es troba el “jaciment ibèric de Sant Grau”. La 
capella es va abandonar i es troba enrunada des del 1936, tot i que la campana es va salvar i avui està 
col·locada a l’església parroquial de Sant Gregori. Fa uns anys es va consolidar, es va protegir amb una 
coberta nova i es va condicionar l’entorn, on s'adequà un magnífic mirador sobre la vall i les muntanyes 
que l'envolten.  
El Castell està en mal estat de conservació i la capella ha estat arranjada recentment. L’accessibilitat és 
senzilla des de Sant Gregori o bé des de les Serres, en un trencant de la Carretera GI-532. L’accés és 
lliure. 
 
El Santuari de Santa Afra 
El santuari que avui podem visitar es va construir l'any 1760 en un indret que constitueix un bon mirador 
sobre la part baixa de la vall i on anteriorment hi havia hagut un oratori dedicat a la Mare de Déu dels 
Àngels i, posteriorment, a la Verge de les Neus.  

Figura 3: Campanar de Santa Afra 

 
Foto: DINAMIS. 

Té una sola nau amb capelles laterals, i bona 
part de la seva estructura pertany a una 
reforma de principis del segle XX, quan -entre 
altres- se li afegí l’atri i el campanar, coronat 
amb una cúpula apuntada i rematada amb 
una creu. L'interior, perfectament condicionat, 
guarda un retaule de línies barroques que 
emmarca una imatge de la santa. 

 
L’estat de conservació és bo. S’hi accedeix fàcilment des de la carretera GI-531 per una pista asfaltada. 
Està obert al culte i es pot visitar lliurement.  
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El Castell de Sant Gregori – Casal dels Margarit 
Està situat a prop de l’església de Sant Gregori. És una masia fortificada de planta quadrangular i tres 
pisos, distribuïda entorn un pati interior. La porta principal és adovellada de mig punt i les finestres són 
quadrangulars amb llinda monolítica del segle XVIII. Als segles XIV, XV i XVI fou la casa pairal de la 
important família dels Margarit, que apareix a mitjans del segle XIV sota la figura de Bernat Margarit, 
ciutadà de Girona i batlle de sac de la Pia Almoina. Fins al segle XVI trobem membres de la família entre 
altes instàncies del poder polític de l’època. Quan el llinatge s’extingí, esdevingué un mas i fins i tot va 
estar abandona alguna temporada durant el segle XX.  
L’estat de conservació és bo, s’ha restaurat recentment, però no és visitable. És de propietat particular. 
S’hi accedeix molt fàcilment, està a 300 metres del veïnat de l’església. 
 
El Castell de Cartellà 
El Castell de Cartellà data del segle XIII. És una edificació de tres naus distribuïdes en forma de U i 
obertes pel costat de llevant, on hi ha l’entrada principal, d’arc de mig punt adovellat. A les dues plantes 
superiors que preserven molt bé les diferents estances i que s’obren a l’exterior mitjançant finestres 
gòtiques, s’hi accedeix des del pati interior. Al nord est hi ha una capella romànica primer dedicada a 
Santa Maria i després a la Verge de l’Esperança. El conjunt està envoltat d’un fossat amb dos ponts. Els 
senyors de Cartellà es troben documentats des de finals del segle X, però el seu castell no es referència 
fins al 1238. el Castell prengué part de la Guerra dels Remences i finalment esdevingué casa de pagès. 
Durant el segle XX s’ha anat restaurant. 
L’estat de conservació és bo. Esta parcialment deshabitat. És de fàcil accés des d’un trencant a 
l’esquerra un kilòmetre abans de la carretera de Cartellà. No és visitable perquè és de propietat 
particular. 
 
L’església de Sant Gregori 
Tot i que es coneix des de l’any 882, l’edifici actual té l’origen en una construcció romànica del segle XI, 
d’una nau, creuer de grans dimensions i capçalera de tres abís, dels quals se’n conserven dos Al segle 
XVI s’hi construí el cor i al XVII les capelles del Roser i del Sant Crist, juntament amb el campanar. Al 
segle XVIII es construí la sagristia i s’allargà l’edifici per ponent, amb les construccions de les capelles 
del Sagrat Cor i de Sant Andreu. Durant les restauracions interiors s’hi van trobar tres lipsanoteques de 
fusta amb relíquies i documents del segle XI i XIV. L’any 1998 es va restaurar l’exterior de l’església. Des 
de l’any 1971 es fan quasi totes del funcions parroquials en una església de nova construcció al nucli 
urbà. 
L’estat de conservació és bo. Esta oberta al culte i s’hi accedeix molt bé, està a un kilòmetre del poble al 
veïnat de l’església. 
 
Altres elements d’interès 

- Sant Bartolomeu de Segalars 
- Santa Maria de Calders 
- Sant Vicenç de Constantins 
- Sant Maria de Ginestar 
- Sant Feliu de Cartellà 
- L’Església de Sant Medir 
- Sant Narcís de Taialà 
- La Joieria Grossa de Domeny 
- Mare de Deu de la Pietat 
- Santa Maria de Ginestar 
 

Masies i altres edificacions 
- Pont de Can Carrasquet 
- La Jueria Gran 
- La Torre de Sant Gregori 
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- Can Clot 
- Can Berdaguer 
- Can Rosell 
- La Torra de Sant Medir 
- Mas Gironès Vell de Cartellà 
- Can Vila de Cartellà 
- Can Carreres de Ginestar 
- Escoles de Sant Gregori-Can Godè 

 
Àrees arqueològiques 

- Jaciment de Cartellà 
- Jaciment del Castell de Tudela 
- Jaciment del nucli urbà de Domeny 
- Jaciment del Pont de la Barca 

 
Canet d’Adri 
Indrets emblemàtics  
El Santuari de Rocacorba 
Situat a més de 950 metres d'alçada damunt del penyal on culmina el massís de Rocacorba. Els orígens 
del santuari es confonen amb els del castell de Rocacorba, del qual inicialment n'era la capella. L'any 
1161 va ser deixar de ser una pertinença exclusiva del castell, i es va reconèixer com a possessió del 
bisbe de Girona. Va ser destruïda pels terratrèmols del segle XV (1427-1428) i, reconstruïda, esdevingué 
santuari a finals de l'edat mitjana, quan el castell quedà abandonat. 
A partir d'aquest moment l'església experimentà un procés d'enriquiment i s'hi incrementà la devoció, fins 
al punt que al segle XVII ja era un centre de devoció mariana comarcal. Aquest fet afavorí reformes i 
ampliacions, entre les quals cal destacar la del segle XVIII, que li donà l'aspecte actual, amb l'albergueria 
adossada a l'església. Tot i que l'any 1761 se sap que l'església ja tenia tres altars, encara el 1828 noves 
reformes enriquiren el culte. 
L'església actual és d’una nau amb absis rectangular i una capella lateral. A la façana hi ha una porta 
dovellada de mig punt i un rosetó, i el campanar és de planta quadrada acabat en piràmide. L’absis 
romànic original, que era de forma semicircular, va ser descobert fa uns anys en unes restauracions. 
El seu estat de conservació del santuari és bo, però del castell queden poques restes. Normalment no 
està obert. L’accés és esporàdic en dates senyalades. 
 
L’església de Sant Vicenç de Canet 
De bell nou a la carretera trobarem ben aviat, a la dreta, el trencall que, seguint el curs de la riera de 
Canet, ens endinsa a la vall del mateix nom, que és la que té més entitat de totes les valls tributàries de 
la Llémena. Al cap de 3 km arribem al poble de Canet d'Adri, centre de la vall i del municipi, l'església 
parroquial del qual, dedicada a sant Vicenç, està situada a la sortida del poble en direcció a Adri. Tot i 
que ja apareix esmentada el 822, la base de l’edifici actual és un temple d’estil romànic del segle XI, 
possiblement construït entre el 1017 i el 1060, de tres naus i capçalera amb tres absis, de la que es 
conserven el mur sud i els absis, amb arcuacions i bandes llombardes construïdes amb carreus petits 
col·locats horitzontalment.  
Al segle XVI s'hi van fer reformes importants que li donaren l’aspecte actual: es va refer la façana 
principal amb un rosetó i una porta d'estil renaixentista, es bastí el campanar al mig de la nau central, de 
torre quadrada amb dos pisos d’obertures de mig punt i, finalment, es varen afegir tres capelles laterals i 
un comunidor de torre.  
L’estat de conservació és bo. Està oberta al culta en les hores programades. És de fàcil accés. 
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Altres elements d’interès 
- Església de Sant Llorenç d'Adri, temple romànic del segle XI 
- Església de Sant Martí de Biert, temple romànic 
- Església de Sant Joan de Montbó, temple romànic 
- Església de la Mare de Déu de Rocacorba 
- Església romànica de Santa Cecília de Montcal, original temple romànic 
- Torre de Canet 

 
Masies i altres edificacions 

- Can Parregueres 
- La Cadalt 
- Mas Verd 
- Mas Cavaller 
- Can Ponç 
- Can Bosch d’Adri – El molí de Can Bosch 
- Can Rigau 
- Can Toscà 
- Cant Teixidor 
- La Torre 
- Mas Murtra 
- Can Rajoler 
- Can Fuster 
- Can Font 
- Can Torra 
- Can Heras 
- Can Mitjà de Rocacorba 
- Can Vives de Rocacorba 
- Mas Puig 
- Can Fàbrega 
- Ca l’Espígol 
- Can Colomer 
- Cal Ferrer Pagès 
- La Vidella 
- La Rectoria d’Adri 
- Can Noguer 
- Can Virolesc – Can Basiu 
- Can Germà 
- Can Caietano 
- Can Bigoti  
- Ampliació de l’Estanc 
- Can Bosch d’Amunt d’Adri 
- Mas Murtra 
- Pont de l’Estanyol 
- Pont d’en Batista 
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Àrees arqueològiques 
- Dolmen Montbó, monument megalític 
- Dolen de la Mota 
- Cova de Boratuna sota la muntanya dels Bolers (restes històriques) 
- Sant Martí de Biert 
- Sant Joan de Montbó 
- Puig d'en Carreica o castell d'en Carrerica 
- Can Canet 

 
Sant Martí de Llémena 
Indrets emblemàtics 
El Castell de Rocacorba 
Està situat al mig del pla de Granollers, al costat de l’Església de Sta. Maria. Està documentat des de 
l’any 1237, però es creu que existia des del segle XI, moment en que es van originar les senyories 
feudals. El cos principal de l’edifici és una gran construcció de tres plantes distribuïda a banda i banda 
d’una torre quadrangular de cinc plantes. 
Es troba en bon estat de conservació. L’església és oberta al culte i el castell està habitat. 
 
L’església de Sant Martí i la Torre de Guaita 
Datada de l’any 1031 i de construcció romànica anterior a l'actual, que va ser bastida entre els segles XII-
XIII, només conserva part de les parets i del campanar. L'església que veiem actualment, d'una nau amb 
capelles laterals, es va construir al segle XVIII (1761) girant l’orientació de l’anterior, de manera que on 
actualment hi ha la porta, a llevant, hi hauria hagut l'absis del temple antic. La façana està precedida per 
un pòrtic de teulada de doble vessant i teules pintades, sostingut per dues columnes. El campanar, de 
torre quadrada i coberta piramidal, s'alça a tramuntana de l'edifici. A l’interior s'hi varen descobrir restes 
de pintura mural en realitzar una restauració. 
L’estat del a Torre de Sant Martí és bo, però no es visitable per l’interior. L’accés és fàcil, es troba al nucli 
de Sant Martí de Llémena a tocar de la carretera GI-531. 
 
Altres elements d’interès 

- Església de Sant Pere de Llorà 
- Pintures Romàniques Sant Pere de Llorà 
- Ermita de Sant Medir 
- Ermita de Sant Joan del Pla 
- Església de Santa Cecília de les Serres 
- Capella de Sant Nazari  
- Església de Santa Maria de Granollers de Rocacorba 
- Capella Sant Julià  
- Masia Fortificada de Can Peradalta 
- Masia Fortificada de Can Solà 
- Masia Fortificada la Sala 

 
Masies 

- Can Nerós  
- Can Pascual 
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Sant Aniol de Finestres 
Indrets emblemàtics 
Església de Sant Aniol de Finestres 
Està dedicat a Sant Aniol. La porta voltada d’una orla, recorda l’estil barroc i data de 1759. el campanar 
és de torre quadrada acabada en una piràmide. El temple té una nau central i dues més molt petites. El 
seu estil d’origen era el romànic, però el segle XVIII va patir moltes modificacions, que només se’n 
conserva l’estructura. 
 
Sant Andreu de la Barroca 
Està documentada des de l’any 985. De l'edifici original no se'n poden apreciar restes perquè al segle 
XVII va ser substituït totalment per un edifici nou, d'una nau i absis carrat. La porta principal, que 
presenta llinda i brancals amb inscripcions, s'obre a la façana de ponent, que està protegida per un atri. 
Damunt del carener d'aquesta façana s'hi aixeca el campanar, de torre de planta quadrada, amb dues 
obertures de mig punt a la part frontal. A banda i banda, l'església presenta unes reformes i ampliacions 
efectuades al segle XIX. Davant, hi ha un petit cementiri.  
 
Santa Maria de Finestres 
Originalment fou la capella del Castell de Finestres, consagrada l'any 947 i, a la fi del segle XI, va passar 
a dependre del monestir de Sant Esteve de Banyoles, situació que es va mantenir fins el segle XVI. Des 
del inici del segle XIV consta documentalment com un priorat, però des del segle XV ja no hi hagué 
comunitat i els abats eren comendataris. Amb el castell abandonat, el priorat perdurà fins a 
l'exclaustració de 1836, encara que a les darreres dècades, que foren de crisi, es va mantenir gràcies a 
la concessió de diverses indulgències per part del bisbe. Després passà a tenir exclusivament funcions 
parroquials.  
L’edifici original és romànic, d'una nau amb absis semicircular, però està molt modificat degut en part a 
les destruccions del terratrèmol de 1427 i a reformes posteriors. De l'església primitiva només conserva 
la volta i l’absis, que està sobrealçat; la resta de construccions, a banda i banda del temple, són d'època 
moderna. 
 
Altres elements de interès 

- Castell de Finestres 
- Església de Sant Esteve 
- Església de Santa Maria d’Elena 
- Església romànica de Sant Miquel de Bustins 
- Ermita de Sant Cebrià 
- Capella de Bell-lloc de Llémena 
- Ermita de Sant Roc 
- Església de Sant Joan de Medes 
- Església de Sant Julià 

 
Masies i altres edificacions 

- Masia del Siubès 
- Molí d’en Camós 
- Masia de Can Llorens 
- Gran Masia de Vilaplana 
- Masia de Can Sala 
- Ca l’Asep 
- Can Dorca 
- Masia de Can Ros 
- Les Basses 
- El Serrat 
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- El Llapart 
- Culubet 
- Can Pagès 
- Ca Paula 
- Torre 
- Bustins 
- Costabella 
- Can Font 
- L’Oriol 
- Molí Can Tura 
- Molí Can Mitjana 
- Molinot - Molí Clasca 
- El Bayer 
- Les Carreres 
- El Martí 

 
Àrees arqueològiques 

- Poblat de la Palomera (o del Puig del Moro) 
- Escultura de “La senyora de la Garrotxa”, poblat ibèric 
- Restes d’un antic poblat ibèric situat dalt la Serra de Finestres 
- Jaciment del Roc de la Melca 
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3.2 L’espai natural  
3.2.1 L’entorn físic de la Vall 
La situació de la Vall de Llémena a la regió mediterrània condiciona el clima proporcionant uns estius 
calorosos i eixuts i uns hiverns suaus i humits. Tot i això, per a definir unes característiques climàtiques 
per a la zona cal tenir en compte factors a una escala més reduïda com l’altitud i la distància al mar. 
Així doncs, a partir de l’anàlisi realitzada per a les condicions climàtiques de la Vall de Llémena, 
s’observa que hi ha una variació significativa tant per al règim de precipitacions com per a les 
temperatures mitjanes a mesura que s’incrementa la latitud i el gradient altitudinal. El rang d’oscil·lació 
d’aquestes es situa, en el cas de les precipitacions mitjanes anuals, entre els 800 i 900 mm a l’entorn de 
Sant Gregori i part de Sant Martí de Llémena i Canet d’Adri i arriba fins als 1050 mm a la Serra de 
Finestres (Sant Aniol de Finestres). 
D’aquesta manera, a partir de les precipitacions i les temperatures mitjanes anuals, es defineix la 
climatologia de la Vall, tal com es mostra a la figura següent: 
Figura 4: Climatologia de la Vall de Llémena 

 
Font: Elaboració a partir de la cartografia del Departament de Medi Ambient  

 
Tal com s’aprecia, la Vall de Llémena presenta una diversificació considerable dels aspectes climàtics 
segons la classificació de Thornthwaite, de forma que la zona que abasta Sant Gregori, la meitat oriental 
de Canet d’Adri i l’extrem meridional de Sant Martí de Llémena es corresponen amb un tipus de clima 
subhumit (0-20). La variació climàtica es produeix en direcció nord-oest, proporcionant a gran part dels 
termes municipals de Sant Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres un clima humit (20-40). Finalment, 
a la Serra de Finestres, la qual estableix el límit nord de la Vall de Llémena, es detecta una perllongació 
de les condicions climàtiques pròpies de la zona de la comarca de la Garrotxa afavorida pel relleu i la 
cobertura vegetal. 
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3.2.2 Biodiversitat de la Vall de Llémena 
3.2.2.1 La vegetació 
Degut a la diversificació climàtica anteriorment esmentada, la Vall de Llémena disposa d’una elevada 
biodiversitat, la qual es veu representada pels diferents ambients que es mostren a la figura i la taula 
següents:  
Figura 5 i Taula 1: Hàbitats de la Vall de Llémena 

 
LLH Llegenda Àrea (ha) % 

45c Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa 4356,73 23,6 

45e Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) muntanyencs 3647,54 19,7 

82c Conreus herbacis extensius de secà 2245,11 12,1 

45d Boscos mixts d'alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus faginea, Q. x cerrioides, Q. 
pubescens), de terra baixa i de l'estatge submontà 907,61 4,9 

45g Boscos mixts d'alzina (Quercus ilex) i pins (Pinus spp.) 869,19 4,7 

82b Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses 731,03 4,0 

42aa Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de màquies o garrigues 661,16 3,6 

42w Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles, de 
la terra baixa catalana 440,32 2,4 

45a Suredes amb sotabosc clarament forestal 431,95 2,3 

32l Bruguerars dominats per bruc boal (Erica arborea), silicícoles, dels costers i dels sòls secs 
de les contrades mediterrànies marítimes 425,33 2,3 

45b Suredes amb sotabosc de brolla acidòfila, de l'extrem oriental dels Pirineus i dels territoris 
ruscínic i catalanídic septentrional 399,80 2,2 

42y Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de bosquines 
acidòfiles, de la terra baixa catalana 336,28 1,8 

41p Castanyedes, acidòfiles, de la muntanya mitjana i de terra baixa 305,13 1,6 
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83g Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus x hispanica) i altres planifolis 
de sòls humits 283,52 1,5 

41u Tremoledes (bosquets de Populus tremula) 223,63 1,2 

31ab 
Avellanoses (bosquines de Corylus avellana), amb Polystichum setiferum, ... 
Mesohigròfiles, dels barrancs i fondals ombrívols de terra baixa (i de l'estatge submontà), 
als territoris olositànic i catalanídic septentrional 

210,15 1,1 

41b Fagedes mesòfiles i xeromesòfiles 164,98 0,9 

86a Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada 160,76 0,9 

24a Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa densa 144,90 0,8 

86b Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural 124,69 0,7 

87a Conreus abandonats 113,91 0,6 

31y Bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia), esbarzer (Rubus ulmifolius),... de terra baixa (i de 
l'estatge montà) 112,46 0,6 

41k Rouredes de roure martinenc (Quercus humilis), calcícoles, de la muntanya mitjana 109,66 0,6 

34n Joncedes i prats, sovint emmatats, d'Aphyllanthes monspeliensis, -i timonedes associades- 
calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa i de terra baixa 94,06 0,5 

42ab Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de brolles calcícoles, de les 
contrades mediterrànies 90,84 0,5 

81a Camps condicionats com a pastura intensiva 74,57 0,4 

44f Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum), de la terra 
baixa plujosa i de l'estatge submontà, als territoris ruscínic i catalanídic septentrional 72,69 0,4 

32u Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis)  -i  timonedes-, amb foixarda (Globularia alypum), 
bufalaga (Thymelaea tinctoria),... calcícoles de terra baixa 69,76 0,4 

42x Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), o repoblacions, sense sotabosc llenyós 69,22 0,4 

31p Bardisses amb aranyoner (Prunus spinosa), esbarzers (Rubus spp.),... mesòfiles, de la 
muntanya mitjana 68,56 0,4 

83h Plantacions d'eucaliptus (Eucalyptus sp.) 62,06 0,3 

62b Cingles i penyals calcaris de muntanya 58,26 0,3 

32t Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), sense plantes termòfiles o gairebé, d'indrets 
secs, sovint rocosos, de terra baixa i de l'estatge submontà 52,75 0,3 

32k Bruguerars amb dominància o abundància de bruc d'escombres (Erica scoparia), silicícoles, 
dels sòls profunds i poc secs de terra baixa (i de l'estatge montà) 49,37 0,3 

83b Fruiterars, principalment de regadiu: sobretot conreus de pomeres (Pyrus malus), de 
presseguers (Prunus persica), pereres (Pyrus communis) i d'altres rosàcies 48,89 0,3 

83f Plantacions de coníferes 44,68 0,2 

34b 
Prats calcícoles i mesòfils, amb Festuca nigrescens, Plantago media (plantatge), Galium 
verum (espunyidella groga), Cirsium  acaule,... de la muntanya mitjana i de l'estatge subalpí 
dels Pirineus i de les terres properes 

41,42 0,2 

34g 
Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia serrata, Galium lucidum 
(espunyidella blanca),... xeromesòfils, de sòls profunds de terra baixa i de la baixa 
muntanya mediterrània 

26,29 0,1 

32aa Boixedes (matollars de Buxus sempervirens), de la muntanya mitjana (i de les contrades 
mediterrànies) 24,18 0,1 

41m Rouredes (de Quercus humilis, Q. x cerrioides), sovint amb alzines (Q. ilex), de terra baixa 18,40 0,1 

32ae Bosquines de pi blanc (Pinus halepensis) procedents de colonització 16,54 0,1 

42aj Altres boscos mixts de coníferes 16,54 0,1 

32ac Ginestars de ginesta vera (Spartium junceum), de les contrades mediterrànies (sobretot les 
marítimes) 14,38 0,1 

31ad Bosquines d'arbres caducifolis joves, procedents de rebrot o de colonització, estadis inicials 
del bosc 14,10 0,1 

32n Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa 12,82 0,1 
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87b Vegetació ruderal no associada a àrees urbanes o industrials 10,48 0,1 

83i Vivers de plantes llenyoses 9,64 0,1 

31s Landes de gòdua (Sarothamnus scoparius), acidòfiles i mesòfiles, de la muntanya mitjana 
plujosa (i de terra baixa) 7,79 0,04 

31ac Avellanoses (bosquines de Corylus avellana), mesòfiles o mesoxeròfiles, d'ambients secs 
de la muntanya mitjana 5,95 0,03 

44l Freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra baixa 4,82 0,03 

86c Pedreres, explotacions d'àrids i runam 4,32 0,02 

61f Terrers calcaris, generalment margosos, amb vegetació molt esparsa o quasi nus 4,20 0,02 

83a Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d'oliveres (Olea europaea), d'ametllers 
(Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua),. 3,16 0,02 

44d Salzedes (sobretot de Salix alba) de terra baixa i de la muntanya mitjana 1,67 0,01 

 TOTAL 18498,26 100,0 

Font: Elaboració a partir de la cartografia del Departament de Medi Ambient  

 
Tal com s’observa, la superfície forestal de la comarca representa una àmplia extensió, en part afavorida 
per les condicions climàtiques juntament amb un relleu característic configurat per nombroses serralades 
i penyals.  
Així doncs, la superfície forestal amb cobertura llenyosa de la Vall és d’unes 14.374 ha, de les quals el 
61% correspon als boscos d’escleròfil·les i laurifolis principalment representats pels alzinars 
muntanyencs i els de terra baixa (Quercus ilex). L’alzinar muntanyenc es caracteritza per ser una 
formació molt densa i atapeïda on hi manquen espècies típiques de l’alzinar. La seva distribució es 
realitza principalment sobre sectors silícics o calcaris. Aquest tipus d’alzinar es caracteritza per la 
presència de clapes de caducifolis al seu interior.  
La presència dominant dels alzinars a la Vall de Llémena, com a gran part del territori català té un sentit 
antropològic associat a l’explotació dels alzinars per a l’obtenció de carbó vegetal a partir del carboneig 
fins ben entrat el segle XX. L’abandonament d’aquesta pràctica ha desembocat en un desenvolupament 
de les forests, en gran part caracteritzades per una manca de gestió, el que dóna lloc a uns boscos amb 
elevades densitats d’arbres i amb un nivell de maduresa insuficient.  
També s’observa una presència destacable dels boscos mixts, tant els d’alzina i roure (Quercus faginea, 
Q. x cerrioides, Q. pubescens) com els d’alzina i pi (Pinus spp.), els quals representen el 13,5% 
d’aquesta superfície forestal. Una altra tipologia representativa que complementa la massa forestal de la 
Vall amb una representació del 12,1% són les pinedes, formades sobretot per pi blanc (Pinus 
halepensis), pinastre (P. pinaster) i pi pinyer (P. pinea). A banda d’aquestes comunitats més 
representatives, hi ha d’altres amb menor extensió i disperses pel territori com les suredes, castanyedes, 
tremoledes, fagedes, rouredes, vernedes, freixenedes i salzedes.  
Les bosquines i els matollars es distribueixen de forma dispersa arreu del territori, amb una disposició, de 
manera general, entremig de les masses forestals i les àrees agrícoles i de pendents suaus. Les 
principals comunitats que formen aquesta tipologia d’hàbitats són els bruguerars de bruc boal o bruc 
d’escombres, les avellanoses, les bardisses amb roldor, esbarzers o aranyoners, les joncedes, les brolles 
de romaní, les timonedes, les garrigues amb coscoll, els fenassars, les boixedes i els ginestars. La 
superfície que ocupen aquests hàbitats és d’aproximadament 1.246 ha.  
Cal esmentar que tot i la seva distribució dispersa i en petits rodals, s’ha observat una concentració de 
bruguerars dominants per bruc boal (Erica arborea) a l’entorn occidental de la Muntanya de Sant Grau, 
concretament al Serrat de la Malesa, les Serres i la Muntanya de Can Soms. en aquest espai es 
concentra el 56% de les bosquines i matollars de la Vall. Una de les altres extensions representatives de 
bosquines i matollars de la Vall, amb una superfície de 123,6 ha, es localitza a l’est del nucli urbà de Sant 
Esteve de Llémena (Sant Aniol de Finestres).  
La superfície agrícola de la Vall de Llémena es concentra a les zones de pendents suaus i properes als 
cursos fluvials. L’àrea que representa aquesta és de 3.878,8 ha, les quals es distribueixen de tal manera 
que el 87,5% es correspon a superfícies ocupades per conreus herbacis de secà, de regadiu, 
abandonats i condicionats per la pastura intensiva. El 12,4% d’aquesta superfície són plantacions de 
pollancres, plàtans, eucaliptus, fruiters i coníferes.  
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La superfície agrícola que representen els conreus es concentra al municipi de Sant Gregori, a Canet 
d'Adri i al Pla de Sant Joan de Sant Martí de Llémena. Donada la baixa disponibilitat de zones amb 
pendents suaus a la Vall, en determinats indrets s’ha observat un cert conflicte entre les explotacions 
agrícoles i la presència de comunitats com és el cas dels boscos de ribera, pràcticament inexistents a 
Sant Gregori.  
Les plantacions es localitzen majoritàriament al terme municipal de Sant Gregori, degut als pendents 
suaus i a l’elevat nombre de cursos fluvials de què disposa. Alguns dels cursos fluvials on es localitzen 
aquestes plantacions són: el riu Ter, la riera de Llémena, el Rierol de Rimau, i la riera de Bullidors. 
També s’ha detectat la presència de plantacions a la riera de Granollers al seu pas pel nord de Sant 
Martí de Llémena i al Torrent de Pedrola al seu pas per Canet d’Adri. La superfície total que representen 
les plantacions a la Vall de Llémena és d’unes 452 ha. 
Referent a les comunitats que estructuren els boscos de ribera, cal destacar la importància que tenen les 
vernedes de la Vall de Llémena pel seu bon estat de conservació, grau de naturalitat i per ser els 
principals representants de la vegetació de ribera de la Vall. Les comunitats més excepcionals es 
localitzen a les rodalies del nucli de Sant Esteve de Llémena (Sant Aniol de Finestres) i al sud del Pla de 
Sant Joan (Sant Martí de Llémena). L’àrea que ocupen aquestes comunitats és de 72,69 ha. 
Dels hàbitats presents a la Vall de Llémena, hi ha alguns que estan inclosos a la l’annex I de la Directiva 
97/62/CE, també coneguda com la Directiva Hàbitats. Aquesta Directiva realitza una selecció dels 
hàbitats naturals presents a la Unió Europea dels quals cal conservar mostres representatives que en 
garanteixin la conservació dins el territori. Es diferencien entre prioritaris i no prioritaris. Cal especificar 
que els hàbitats d’interès comunitari no són hàbitats naturals protegits, sinó catalogats. A continuació es 
mostra un plànol amb la distribució dels hàbitats d’interès comunitari: 
 
Figura 6 i Taula 2: Hàbitats d’interès comunitari de la Vall de Llémena 
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Codi Nom Àrea (ha) 

3260 
Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació 
submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-
Batrachion) 

106,72 

3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del 
Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.) 38,18 

5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 24,18 

6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre 
substrat calcari (Festuco-Brometea) 86,56 

8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 58,26 

9120 Fagedes acidòfiles 14,24 

9130 Fagedes neutròfiles 315,15 

9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles 25,88 

91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 72,69 

9260 Castanyedes 375,80 

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 6,48 

9330 Suredes 1205,08 

9540 Pinedes mediterrànies 1798251,91 

Font: Elaboració a partir de la cartografia del Departament de Medi Ambient  

 
La major part de la superfície forestal de la Vall de Llémena està inclosa dins la Directiva Hàbitats. Amb 
tot, de tots els hàbitats, només les Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 91E0 es 
consideren prioritaris.  
 
3.2.2.2 La fauna 
Vista la gran diversitat d’hàbitats i la seva transformació al llarg del territori d’acord amb la variació de les 
condicions climàtiques juntament amb el seu elevat grau de naturalitat, és d’esperar que la Vall de 
Llémena disposi d’una biodiversitat excepcional. A més, la disposició dels diferents hàbitats proporciona 
al territori una configuració de mosaic agroforestal de tal manera que s’incrementa la relació entre el 
perímetre i l’àrea, fet que afavoreix un augment de la biodiversitat per la presència d’ecotons (espais de 
marge). Així doncs, segons aquestes consideracions, les zones que disposaran d’una major varietat 
d’espècies seran aquells que actuen com espais de transició entre la extensions agrícoles de pendents 
suaus i les masses forestals que dominen a les serralades i altres zones de pendents més pronunciats. 
Per altra banda, també cal tenir en compte la importància que tenen els cursos fluvials en aquest 
aspecte, principalment per la seva funció com a corredors ecològics que permeten la connexió entre 
espais alhora que proporcionen protecció i aliment. 
Segons el Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya, les espècies que es localitzen a la Vall de 
Llémena són les següents: 
 
Taula 3: Fauna de la Vall de Llémena 

Nom català Nom llatí Nom català Nom llatí 

Astor  Accipiter gentilis subsp gentilis Cotoliu Lullula arborea 

Esparver  Accipiter nisus subsp Nisus Rossinyol Luscinia megarhynchos subsp 
megarhynchos 

Balquer  Acrocephalus arundinaceus subsp 
arundinaceus Serp verda Malpolon monspessulanus 

Boscarla de canyar Acrocephalus scirpaceus Fagina Martes foina 

Mallerenga cuallarga  Aegithalos caudatus subsp taiti Tortuga de rierol Mauremys leprosa 

Alosa vulgar  Alauda arvensis Toixó Meles meles 
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Arner  Alcedo atthis Abellerol Merops apiaster 

Perdiu  grega  Alectoris graeca Talpó muntanyenc Microtus agrestis 

Perdiu  Alectoris rufa subsp intercedens Talpó comú Microtus duodecimcostatus 

Tòtil  Alytes obstetricans Cruixidell Miliaria calandra subsp calandra 

Xarxet  comú  Anas crecca subsp crecca Rat-penat de cova Miniopterus schreibersii 

Ànec  coll-verd  Anas platyrhynchos subsp 
platyrhynchos Merla blava Monticola solitarius subsp. 

solitarius 

Rosset  Anas querquedula Cuereta blanca Motacilla alba 

Anguila  Anguilla anguilla Cuereta torrentera Motacilla cinerea subsp cinerea 

Vidriol  Anguis fragilis Ratolí domèstic Mus musculus 

Ratolí de bosc  Apodemus sylvaticus Ratolí mediterrani Mus spretus 

Falciot  negre  Apus apus subsp apus Caçamosques Muscicapa striata subsp striata 

Ballester  Apus melba subsp melba Mostela Mustela nivalis 

Bernat pescaire Ardea cinerea Turó  Mustela putorius 

Martinet ros  Ardeola ralloides Serp d'aigua Natrix maura 

Rata d'aigua Arvicola sapidus Serp de collaret Natrix natrix 

Mussol emigrant Asio flammeus subsp flammeus Oriol  Oriolus oriolus subsp oriolus 

Mussol banyut Asio otus subsp. otus Conill  Oryctolagus cuniculus 

Mussol comú Athene noctua subsp vidalii Xot  Otus scops subsp scops 

Barb de muntanya Barbus meridionalis Mallerenga petita Parus ater 

Duc Bubo bubo subsp. hispanus Mallerenga blava Parus caeruleus subsp caeruleus

Gripau comú Bufo bufo subsp spinosus Mallerenga emplomallada Parus cristatus subsp mitratus 

Gripau  corredor Bufo calamita Mallerenga carbonera Parus major subsp major 

Torlit  Burhinus oedicnemus subsp 
oedicnemus Mallerenga d'aigua Parus palustris 

Aligot  comú Buteo buteo subsp buteo Pardal comú Passer domesticus 

Tritó  pirinenc Calotriton asper Pardal xarrec Passer montanus subsp 
montanus 

Cabirol  Capreolus capreolus Gripau d'esperons Pelobates cultripes 

Enganya-pastors  Caprimulgus europaeus Gripauet Pelodytes punctatus 

Siboc  Caprimulgus ruficollis subsp ruficollis Aligot vesper Pernis apivorus 

Passerell  Carduelis cannabina Pardal roquer Petronia petronia subsp petronia 

Cadernera  Carduelis carduelis Escuraflascons becfí Phalaropus lobatus 

Verdum  Carduelis chloris Faisà Phasianus colchicus 

Raspinell  comú  Certhia brachydactyla subsp 
brachydactyla Cotxa fumada Phoenicurus ochruros 

Rossinyol  bastard  Cettia cetti subsp cetti Mosquiter pàl·lid Phylloscopus bonelli subsp 
bonelli 

Lludrió  llistat Chalcides striatus Mosquiter comú  Phylloscopus collybita subsp 
collybita 

Corriol  petit Charadrius dubius subsp curonicus Garsa Pica pica subsp melanotos 

Corriol pit-roig Charadrius morinellus Picot verd Picus viridis ssp. sharpei 

Merla  d'aigua Cinclus cinclus Rat-penat petit Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus

Àliga marcenca Circaetus gallicus Sargantana ibèrica Podarcis hispanica 

Trist  Cisticola juncidis subsp cisticola Sargantana roquera Podarcis muralis 

Cucut reial Clamator glandarius subsp. Pardal de bardissa Prunella modularis 
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Glandarius 

Talpó  roig Clethrionomys glareolus Sargantana cua-llarga Psammodromus algirus 

Durbec Coccothraustes coccothraustes 
subsp. coccothraustes Roquerol Ptyonoprogne rupestris 

Colom  roquer Columba livia subsp livia Pinsà borroner Pyrrhula pyrrhula 

Xixella Columba oenas subsp. oenas Rascló Rallus aquaticus subsp aquaticus

Tudó  Columba palumbus subsp palumbus Granota verda Rana perezi 

Serp  llisa meridional Coronella girondica Rata comuna Rattus norvegicus 

Corb  Corvus corax Rata traginera Rattus rattus 

Cornella  negra Corvus corone Bruel Regulus ignicapillus subsp 
ignicapillus 

Gralla de bec vermell Corvus monedula subsp. 
Spermologus Serp blanca Rhinechis scalaris 

Guatlla  Coturnix coturnix subsp coturnix Rat-penat de ferradura 
mediterrani Rhinolophus euryale 

Musaranya comú Crocidura russula Rat-penat de ferradura 
gran Rhinolophus ferrumequinum 

Cucut  Cuculus canorus Rat-penat petit de 
ferradura Rhynolophus hipposideros 

Oreneta cuablanca Delichon urbica subsp urbica Salamandra Salamandra salamandra 

Picot garser gros Dendrocopos major Bitxac comú Saxicola torquata 

Picot garser petit Dendrocopos minor Esquirol Sciurus vulgaris 

Granota pintada Discoglossus pictus Gafarró Serinus serinus 

Martinet blanc Egretta garzetta Pica-soques blau Sitta europaea 

Sit negre Emberiza cia subsp cia Musaranya menuda Sorex minutus 

Gratapalles Emberiza cirlus Bagra Squalius cephalus 

Eriçó  Erinaceus europaeus Tórtora turca Streptopelia decaocto subsp 
decaocto 

Pit-roig  Erithacus rubecula subsp rubecula Tórtora Streptopelia turtur subsp turtur 

Falcó  Falco peregrinus Gamarús Strix aluco subsp sylvatica 

Falcó  mostatxut Falco subbuteo subsp subbuteo Estornell Sturnus vulgaris subsp vulgaris 

Xoriguer  Falco tinnunculus subsp tinnunculus Mussaranyeta Suncus etruscus 

Pinsà comú Fringilla coelebs Senglar Sus scrofa 

Fotja vulgar Fulica atra subsp. atra Tallarol de casquet Sylvia atricapilla 

Cogullada vulgar Galerida cristata Tallarol gros Sylvia borin subsp borin 

Polla d'aigua Gallinula chloropus subsp. chloropus Tallarol de garriga Sylvia cantillans subsp cantillans 

Gaig  Garrulus glandarius Tallarol xerraire Sylvia curruca subsp. curruca 

Gat mesquer Genetta genetta Tallareta cuallarga Sylvia undata subsp. undata 

Dragó  rosat Hemidactylus turcicus Tallarol capnegre  Sylvia melanocephala subsp 
melanocephala 

Bosqueta vulgar Hippolais polyglotta Dragó comú Tarentola mauritanica 

Àliga cuabarrada Hieraaëtus fasciatus subsp. fasciatus Tortuga de Florida Trachemys scripta subsp 
elegans 

Soter o àliga calçada Hieraaëtus pennatus Tritó jaspiat Triturus marmoratus 

Oreneta vulgar Hirundo rustica subsp rustica Cargolet Troglodytes troglodytes 

Granot arbori Hyla meridionalis Merla Turdus merula subsp merula 

Colltort  Jynx torquilla subsp torquilla Tord comú Turdus philomelos 
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Lluert Lacerta bilineata Griva cerdana Turdus pilaris 

Llangardaix  Lacerta lepida Griva Turdus viscivorus subsp 
viscivorus 

Escorxador  Lanius collurio subsp collurio Òliba Tyto alba 

Botxí meridional Lanius meridionalis subsp. 
Meridionalis Puput Upupa epops subsp epops 

Capsigrany  Lanius senator Escurçó europeu Vipera aspis 

Gavià argentat Larus cachinnans subsp michahellis Guineu Vulpes vulpes 

Llebre Lepus europaeus Serp d'Esculapi Zamenis longissimus 

Tritó palmat Lissotriton helveticus   

Font: Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya (BIOCAT) 

 
Segons la informació recollida a la taula, s’aprecia que la fauna és pròpia del clima mediterrani amb la 
presència d’algunes espècies migratòries que romanen durant en determinat període de temps a la zona. 
Per altra banda, altres variables que afecten a la distribució de la fauna arreu del territori, sobretot la 
fauna ornítica, són: la temperatura, el règim de precipitacions, l’evapotranspiració, la densitat de troncs i 
la diversitat d’espècies vegetals.  
Tal com s’ha esmentat anteriorment, la Vall disposa d’una elevada biodiversitat, principalment definida 
per la gran varietat d’ambients i el seu grau de naturalitat. A més, cal afegir que la situació de la Vall al 
voltant de diversos espais d’interès natural li confereixen una major densitat de pas d’espècies pel 
territori.  
Tenint en compte que les comunitats vegetals dominants a la Vall són els alzinars, la major part de les 
espècies presents seran afins a aquest tipus d’hàbitat.  
Les espècies de mamífers característiques d’aquest hàbitat són el senglar (Sus scrofa), el teixó (Meles 
meles), la guilla (Vulpes vulpes), el conill (Oryctolagus cuniculus) el gat mesquer (Genetta genetta), la 
fagina (Martes foina), la mostela (Mustela nivalis), l’esquirol (Sciurus vulgaris) i un gran nombre de petits 
rosegadors.  
Per altra banda, es coneix la presència de diverses espècies d’aus com el tudó (Columba palumbus), el 
gaig (Garrulus glandarius), el picot verd (Picus viridis), els tallarols (Sylvia sp.) i diverses espècies de 
mallerengues (Parus sp.), la merla (Turdus merula), el raspinell (Certhia brachydactyla), tot i que els 
ocells més abundants són els petits ocells com el pit-roig (Erithacus rubecula), els mosquiters 
(Phylloscopus collybitao) o el cargolet (Troglodytes troglodytes).  
Altres espècies que hi són presents són els rapinyaires diürns com l’esparver (Accipiter nisus), l'aligot 
(Buteo buteo), l'àliga marcenca (Circaetus gallicus), el xoriguer (Falco tinnunculus) i l'astor (Accipiter 
gentilis), o nocturns com el gamarús (Strix aluco ) i el duc (Bubo bubo).  
A les zones més humides hi viuen amfibis com la granota pintada (Discoglossus pictus), el tritó palmat 
(Triturus helveticus) o el gripau comú (Bufo bufo). 
A més afavoreix la presència d’animals termòfils, com és el cas de molts rèptils com el llangardaix 
ocel·lat (Timon lepidus), la bívia tridàctila (Chalcides chalcides), la sargantana cua-llarga 
(Psammodromus algirus) o la serp verda (Malpolon monspessulanus). 
Acull també una gran diversitat d’artròpodes com aranyes, escarabats, erugues de lepidòpters, i 
formigues. Al sotabosc, s’hi detecta la presència de la papallona de l’arboç (Xaraxes jasius), un dels 
insectes més vistosos i representatius. 
 
Referent als hàbitats corresponents a l’espai agrícola, cal destacar que es caracteritzen per ser espais 
oberts, amb una baixa densitat de peus d’arbres i amb una presència generalitzada de vegetació de mida 
mitjana, per tant la fauna de la zona estarà adaptada a aquestes condicions, amb una alimentació 
generalment graminívora o insectívora. Els principals carnívors que habiten a la zona són rapinyaires i 
alguns mamífers. Les principals espècies de rosegadors són el ratolí de camp (Apodemus sylvaticus), 
l’eriçó (Erinaceus europaeus), la musaranya comuna (Crocidura russula) o la musaranya nana (Suncus 
etruscus), altres mamífers com la mostela (Mustela nivalis), el talpó comú (Microtus duodecimcostatus) o 
la llebre (Lepus sp.).  
Respecte a les aus, s’ha detectat la presència de xoriguers (Falco tinnunculus), puputs (Upupa epops), la 
trenca (Lanius minor), l’aligot (Buteo buteo). 
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Els rèptils i amfibis presents són la serp blanca (Elaphe scalaris), el dragó rosat (Hemidactylus turcicus), 
el dragó comú (Tarentola mauritanica), el llangardaix (Lacerta lepida) i el lluert (Lacerta bilineata), i 
diverses espècies d’herpetofauna com el gripau corredor (Bufo calamita) o la granota verda (Rana 
perezi). 
A les zones properes als ambients fluvials i a les obagues, on predominen els hàbitats humits i de ribera 
es troben espècies característiques i adaptades a la humitat com les salamandres, diversos tipus de 
llimacs o el vidriol (Anguis fragilis). Les aus hi són representades per espècies com el cargolet 
(Troglodytes, troglodytes), el rossinyol (Cettia cetti), l’oriol (Oriolus oriolus), el picot garser petit 
(Dendrocopus minor), el cabusset (Tachybaptus ruficollis), la polla d’aigua (Gallinula chloropus), l’agró 
roig (Ardea purpurea), l’ànec coll-verd (Anas platyrhynchos), el bernat pescaire (Ardea cinerea), el 
martinet blanc (Egretta garzetta), el corb marí gros (Phalacrocorax carbo) o l’esplugabous (Bubulcus 
ibis).  
Dins la llera podem trobar petits animals com granotes, gripaus, serps d’aigua, el tritó verd (Triturus 
marmoratus) i una gran diversitat d’espècies d’invertebrats (libèl·lules sabaters, escarabats d’aigua i 
altres xinxes aquàtiques, cargols d’aigua etc.). 
Pel que fa a la fauna fluvial, els rius Ter i Llémena aporten una gran diversitat al territori, i existeixen 
algunes espècies impròpies de la zona i introduïdes per l’home, com la perca americana o la carpa 
(Cyprinus carpio). Els peixos autòctons que es troben a la zona són el barb de muntanya (Barbus 
meridionalis), el barb comú (Barbus graellsii), la bagra (Squalius cephalus) i l’anguila (Anguilla anguilla). 
 
3.2.3 Espais naturals protegits 
La Vall de Llémena es localitza en un indret privilegiat pel que fa a la presència d’espais naturals que 
disposen d’un nivell de protecció, donada la presència d’espais d’interès natural inclosos al PEIN, altres 
espais inclosos dins la catalogació realitzada per a la Xarxa Natura 2000 i una petita superfície 
localitzada a l’extrem nord-occidental de Sant Aniol de Finestres corresponent al Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa, inclosa dins la classificació d’espais naturals de protecció especial que 
estableix la Llei 12/1985 d’espais naturals. 
A continuació es mostra la distribució dels espais protegits a la Vall de Llémena: 
Figura 7: Espais protegits de la Vall de Llémena 

Font: Elaboració a partir de la cartografia del Departament de Medi Ambient 
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A partir de la catalogació d’espais que es realitza per a la confecció de la Xarxa Natura 2000 s’observa 
que la major extensió d’aquests espais protegits correspon a les Muntanyes de Rocacorba i al Puig de la 
Banya del Boc, amb una superfície de 3.080,92 ha. La seva localització està dividida entre els termes 
municipals de Canet d’Adri i Sant Martí de Llémena.  
Un dels altres espais és el corresponent al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, a l’extrem 
nord-oest de Sant Aniol de Finestres. La superfície que ocupa aquest espai dins el municipi és de 
1.383,63 ha. 
Amb menor representació pel caràcter lineal propi dels cursos fluvials, es situen les Riberes del Baix Ter 
a Sant Gregori, amb una superfície de 95 ha, les rieres d’en Xuclà i Riudelleques, entre Sant Gregori i 
Canet d’Adri amb una extensió de 36,72 ha. Travessant longitudinalment la Vall de Llémena a través de 
Sant Gregori, Sant Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres es troba la Riera de Llémena, amb una 
àrea de 194 ha.  
 
Taula 4: Espais inclosos a la Xarxa Natura 2000 

Codi Nom de l'espai LIC ZEPA Àrea (ha) 

ES5120004 Zona Volcànica de la Garrotxa S N 1383,63 

ES5120011 Riberes del Baix Ter S N 94,94 

ES5120018 Muntanyes de Rocacorba - Puig de la Banya del Boc S N 3080,92 

ES5120020 Riu Llémena S N 193,98 

ES5120023 Rieres d’en Xuclà i Riudelleques S N 36,72 

 TOTAL   4790,19 

Font: Elaboració a partir de la cartografia del Departament de Medi Ambient  

 
Pel que fa als espais inclosos en el Pla d’Espais d’Interès Natural, cal esmentar que actualment la Xarxa 
Natura 2000 els inclou per defecte i que en determinats casos els amplia. En el cas de la Vall de 
Llémena, els espais inclosos dins el PEIN són les Muntanyes de Rocacorba, el Puig de la Banya del Boc 
i la Zona Volcànica de la Garrotxa, que en total suposen una àrea de 4.472,76 ha. Aquesta superfície es 
diferencia de la que representa la Xarxa Natura per la presència d’espais fluvials en aquesta.  
 
Taula 5: Espais inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural  

PEIN Municipi Àrea municipi (ha) Àrea a la Vall(ha) 

Muntanyes de Rocacorba Sant Martí de Llémena  764,04 

 Canet d'Adri  2085,3 
2849,34 

Puig de la Banya del Boc Sant Martí de Llémena  237,94 237,94 

Zona Volcànica de la Garrotxa Sant Aniol de Finestres 1385,48 1385,48 

 TOTAL  4472,76 

Font: Elaboració a partir de la cartografia del Departament de Medi Ambient  

 
Per tant, la Vall de Llémena disposa d’un elevat percentatge d’espais inclosos en plans de protecció del 
medi natural, fet que demostra un elevat grau de naturalitat i una baixa afectació antròpica sobre l’entorn. 
A més, els espais presenten característiques pròpies de diverses tipologies d’ambients de forma que la 
Vall de Llémena constitueix una unitat representativa d’una àmplia varietat d’ambients, doncs es troben 
els que són propis de les zones humides amb una cobertura forestal dominada per les fagedes, els típics 
de boscos mediterranis amb domini d’alzinars, sureres i pinedes i, els ambients propis dels boscos de 
ribera formats per vernedes, salzedes, que en alguns indrets han estat substituïts per plantacions de 
pollancres i plàtans.  
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3.2.4 Connectivitat ecològica 
Observada la gran diversitat d’hàbitats, la seva fauna associada i la baixa densitat de població de la Vall, 
juntament amb la catalogació d’una gran superfície mitjançant diverses figures de protecció del medi 
natural, es pot garantir que el territori és ecològicament permeable i per tant, la connectivitat ecològica es 
troba en bon estat.  
Els diferents hàbitats es distribueixen a la Vall assolint una estructura de mosaic agroforestal. Aquesta 
configuració territorial proporciona una major diversificació dels ambients i un manteniment de la 
biodiversitat. Amb tot, per als ambients agraris cal especificar que el predomini dels conreus de secà 
proporciona un alt valor per a la biodiversitat i afavoreix la permeabilitat ecològica, mentre que per altra 
banda, a les zones on es localitzen els conreus de regadiu la situació és inversa perquè tenen poc valor 
per a la biodiversitat i en determinades situacions representen una barrera per als moviments i la 
dispersió de les espècies.  
Aquesta major qualitat dels espais ve determinada per l’efecte marge (ecotons) que es dóna en el 
contacte entre els límits dels diferents hàbitats. L’augment de la relació existent entre el perímetre de 
l’hàbitat i la seva àrea dóna lloc a un increment de la rugositat. Per tant, considerant que als ecotons 
existeix una major diversitat degut a la presència d’espècies pròpies de l’hàbitat adjacent juntament amb 
espècies multi-hàbitat. Per altra banda, el grau de biodiversitat disminueix a l’interior de l’hàbitat degut al 
grau d’especificitat de les espècies. 
Tot i la fragmentació dels hàbitats, s’ha de mantenir una àrea ecològica funcional mínima per tal de ser 
útil per a les espècies, doncs d’aquesta superfície en depenen les condicions dels hàbitats a les que 
s’hauran d’adaptar les espècies. 
 
Figura 8: Connectivitat ecològica de la Vall de Llémena 

Font: Elaboració a partir de la cartografia del Departament de Medi Ambient  

 
La presència dels diferents espais d’interès natural estableixen unes zones nucli que es connecten entre 
si a través de corredors ecològics constituïts pels ambients de ribera dels cursos fluvials i les masses 
forestals que presenten un bon estat de conservació així com els elements lineals del mosaic 
agroforestal.  



32 Pla Especial de dinamització de l’espai 
Natural i cultural 

 

Als municipis de Sant Martí de Llémena, Canet d'Adri i Sant Aniol de Finestres els fluxos ecològics es 
desplacen utilitzant grans àrees, mentre que a Sant Gregori, el grau de permeabilitat del territori es veu 
alterat per una superfície forestal més reduïda, la presència d’infraestructures lineals de magnitud 
considerable (AP-7 i variant de Bescanó) i la pressió antròpica que exerceixen els nuclis de Girona i Salt i 
el seu efecte barrera. 
Tenint en compte els aspectes esmentades fins al moment, es pot afirmar que el gradient de funcionalitat 
en la connectivitat ecològica a la Vall de Llémena incrementa proporcionalment amb la latitud, i està 
principalment condicionat per la presència d’infraestructures lineals, l’estat de conservació dels hàbitats i 
la seva distribució en el territori. Així doncs, presenta uns valors més baixos a Sant Gregori, i amb uns 
valors màxims a Sant Aniol de Finestres. 
 
3.2.5 Paisatge de la Vall de Llémena 
La Vall de Llémena s’emplaça entre les comarques del Gironès i la Garrotxa, en un ambient de transició 
entre el clima mediterrani i el clima humit de muntanya mitjana.  
Es caracteritza pel seu relleu amb valls pronunciades, en alguns indrets molt encaixades, una cobertura 
vegetal extensa formada principalment per alzinars, sureres i pinedes i un eix vertebrador constituït per la 
riera de Llémena. Així doncs, entre els processos orogènics, l’activitat volcànica i la dinàmica fluvial, els 
relleus s’han modelat substancialment donant lloc a serralades amb un elevat grau de naturalitat, cingles 
que són característics de la zona, planes agrícoles de gran extensió i espais fluvials que afegeixen un 
valor paisatgístic afegit.  
Els nuclis urbans de la Vall tenen, exceptuant Sant Gregori, una extensió reduïda i una densitat de 
població baixa. La comunicació entre ells es realitza mitjançant carreteres secundàries i en alguns casos, 
a través de camins forestals. S’ha observat l’existència de petits nuclis de població dispersos.  
 
A partir de l’observació de les formes de la Vall de Llémena i les seves característiques es procedeix a la 
identificació dels principals elements de paisatge. Aquests s’han classificat de la següent manera: 

- Paisatge agrícola: aquest tipus de paisatge es caracteritza pels pendents suaus, una divisió 
parcel·lària amb formes lineals que configura un paisatge caracteritzat per la diversitat cromàtica 
degut als diferents tipus de cultius existents i l’època de l’any. A més, aquest tipus de paisatge es 
combina amb l’espai de ribera i generalment es localitza a l’entorn dels nuclis urbans. El paisatge 
agrícola de la Vall el formen principalment les àrees de cultius de Sant Gregori, el Pla de Sant 
Joan a Sant Martí de Llémena, els Plans d’Adri i de Montcal a Canet d'Adri i l’entorn de Sant 
Esteve de Llémena. 

- Paisatge forestal: en aquesta tipologia de paisatge cal establir les diferències existents entre els 
diversos tipus de boscos: 

- A l’entorn de Sant Martí de Llémena i de Canet d'Adri es fa patent una dominància dels 
alzinars, els quals es caracteritzen pel color fosc de les fulles, les capçades arrodonides i 
les fulles perennes, de tal manera que presenta poques modificacions al llarg de l’any. 
Els pendents van incrementant la seva pronunciació en l’eix nord-oest.  

- A Sant Aniol de Finestres, es denota una variació de la vegetació associada a una 
variació del clima. És en aquest espais que es detecta un paisatge diferent configurat per 
fagedes, de colors clars, caducifolis i d’alçades majors que els alzinars. A més, aquesta 
variació de la coberta vegetal es combina amb un increment dels pendents i un 
escarpament de les serralades.  

- Paisatge fluvial: en aquest aspecte, els cursos fluvials actuen com a eixos vertebradors de la Vall 
de Llémena. De la mateixa forma que el paisatge forestal, aquest tipus de paisatge es modifica 
segons la zona. així doncs, a la meitat nord de la Vall, aquests transcorren encaixats en el 
substrat, amb meandres i formes sinuoses. Aquí disposen d’un gran valor ecològic donada la 
presència d’excepcionals boscos de ribera en galeria amb dominància de les comunitats de 
verns (Alnus glutinosa). Però a la meitat sud, a mesura que els cursos fluvials conflueixen entre 
ells i arriben a Sant Gregori, la llera del riu s’eixampla, la densitat de peus del bosc de ribera es 
redueix i s’intercanvia per vegetació aquàtica i helòfita, de tal manera que el paisatge rep una 
transformació considerable. 

- Paisatge urbà: existeixen dues tipologies de paisatge urbà a la Vall: els municipis de mida 
reduïda, amb un caràcter fonamentalment rural, amb edificacions d’unes dues plantes i amb una 
estructura urbana antiga com és el cas dels nuclis de Sant Aniol de Finestres, Sant Esteve de 
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Llémena, Sant Martí de Llémena i Canet d’Adri. Per altra banda, es diferencia el segon tipus de 
paisatge urbà que ve representat per nuclis que demostren un creixement recent i amb una 
estructura urbana actual que encara està en procés de desenvolupament. Aquest tipus de 
paisatge urbà ve representat per Sant Gregori i Llorà. 

La figura següent mostra quins són els espais amb una major exposició visual: 
 
Figura 9: Anàlisi de l’exposició visual de la Vall de Llémena des dels nuclis habitats 

Font: Elaboració pròpia  

 
Un cop diferenciades les unitats que estructuren el paisatge de la Vall de Llémena, es realitza una anàlisi 
de les conques visuals per a determinar el grau d’exposició visual de la Vall respecte els nuclis urbans i 
les vies de comunicació principals i així poder determinar quina és l’estructura resultant del paisatge 
basada en la combinació de les diferents parts. Així doncs, s’observa que tant per la densitat de població 
com pels pendents de la zona, les àrees més visibles es concentren als termes municipals de Sant 
Gregori i Canet d’Adri.  
S’aprecia que les Muntanyes de Rocacorba i la Muntanya de Sant Grau, així com els Cingles de Sant 
Roc i Rocafesa tenen un valor elevat en quant a exposició visual degut a la seva visibilitat des de 
pràcticament tota la Vall. A més, juntament amb el valor que proporciona aquesta exposició, cal 
considerar el valor geomorfològic d’algunes de les estructures com és el cas de les parets verticals que 
caracteritzen els cingles a Sant Martí de Llémena o espais on el riu transcorre encaixat en el substrat i 
forma unes gorgues magnífiques com a Canet d'Adri i algun indret de Sant Martí de Llémena.  
Els espais des dels que es disposa d’una visibilitat òptima de la Vall de Llémena es concentren a les 
zones més altes de les serralades de Rocacorba i a la part alta dels cingles de Sant Martí de Llémena. 
Cal esmentar que els espais que disposen d’una gran exposició visual són més vulnerables a les 
transformacions i alteracions del paisatge, donat que qualsevol modificació és visible des d’una extensa 
superfície.  
 
A una escala més reduïda, s’ha observat la presència d’indrets de gran bellesa i que confereixen a la Vall 
de Llémena una qualitat única. Alguns d’aquests elements són: 

- Les Gorgues de la Font de la Torre a Canet d'Adri 
- Els Aiguabarreigs del Ter i la riera de Llémena a Sant Gregori 
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- Les Gorgues que forma la riera de Llémena després del Pla de Sant Joan a Sant Martí de 
Llémena 

- Les estructures volcàniques dels volcans de la Banya del Boc i del Puig d’Adri a Canet d'Adri i 
Sant Martí de Llémena. 

- Les Muntanyes de Rocacorba a Canet d'Adri i Sant Martí de Llémena. 
- Els Cingles de Sant Roc i Rocafesa a Sant Martí de Llémena. 
- Les Coves del Neolític a Sant Martí de Llémena. 

 
3.3 Rutes turístiques 
A la Vall de Llémena hi ha una xarxa amplia de camins i senders per recórrer a peu, en bicicleta o en 
cotxe. D’aquest existeix una part senyalitzada, fet que permet una major accessibilitat a l’hora de gaudir-
los. També existeixen diverses guies excursionistes que faciliten els coneixement de la Vall de Llémena 
en més profunditat. 
Val a dir que existeix una confusió en alguns dels trams de les rutes, on es barregen indicacions 
d’entitats diferents. Alhora també s’ha observat l’estat en precari d’algunes senyals o panells informatius. 
 
Figura 10: Plafó informatiu en mal estat. Canet d’Adri.  
 

 

Figura 11: Senyalització del Consell Comarcal i de l’Ajuntament de 
Canet d’Adri 

  

Font: Elaboració pròpia 

 
3.3.1.1 A peu per Rocacorba 
Durant l’any 2006 el Consell Comarcal del Gironès va senyalitzar dins l’àmbit de l’espai PEIN de les 
muntanyes de Rocacorba i el puig de la Banya del Boc. El territori que comprèn aquesta xarxa és 
bàsicament tota la muntanya de Rocacorba. Els límits perifèrics són el collet de Bastarra, l’ermita de Sant 
Nicolau, Can Gelada, Pararols, el Pal, el portell d’en Salica, el collet de Turó Rodó i el Collsaposa. 
Aquest àmbit es troba inclòs dins l’espai natural de les muntanyes de Rocacorba i el puig de la Banya del 
Boc. Els punts d’inici de la xarxa són el collet de Bastarra (enllaça amb la xarxa de la Garrotxa a l’ermita 
del Freixe), l’ermita de Sant Nicolau (enllaça amb el sender de petit recorregut de Banyoles a 
Rocacorba), Can Gelada (enllaça amb els itineraris de Porqueres i amb el sender de Banyoles a 
Rocacorba), Canet d’Adri i Granollers de Rocacorba.  
Els senders senyalitzats són els següents: 

• Del collet de Bastarra a coll Saposa 
• Del collet de Portelles al santuari de Rocacorba 
• De l'església de Biert al portell d'en Salica 
• De Can Gelada de Pujarnol al collet de la Plaça Carbonera de Turó Rodó 
• De l'ermita de Sant Nicolau al collet de Martí 
• Del pla de Martí al Pal 
• De Collsaposa a la riera de Rocacorba 
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3.3.1.2 Gironès, Terra de Passeig 
El Consell Comarcal del Gironès ha treballat en les següent rutes, que es poden fer guiades amb 
l’empresa SORBUS, especialista en activitats de difusió del Medi Natural. 
 
Ruta1: El volcà de la Banya del Boc. 
Passegem per la vall de Llémena 
Total Km: 8,5 Km 
Previsió durada: 2h 30 min 
Lloc de sortida: El pla de St. Joan - Sant Martí de Llémena 
Iniciarem l’itinerari per la pista de mà dreta. Seguirem recte i a l’esquerra veurem l’ermita de Sant Joan 
Baptista. Arribarem a una pista forestal i girarem cap a la dreta. Anirem avançant fins que trobem un 
desviament cap a la dreta. El prendrem i seguint aquest camí travessarem el cràter del puig de la Banya 
del Boc entre camps de conreu. El cràter mesura 1300 per 860 metres i té una fondària de 100 metres. 
Les seves parets estan recobertes de boscos d’alzines i roures, mentre que el fons, força planer i fèrtil, 
està ocupat per camps de conreu. 
A l’encreuament del collet, prendrem el camí que baixa per iniciar el descens cap a Llorà. En el primer 
revolt podem seguir la pista que surt cap a la dreta, i anem per un camí d’obaga fins a les runes del mas 
d’Hortaló on podrem gaudir de bones vistes panoràmiques. Caldrà recular i tornar en aquest punt per 
continuar la ruta. Seguint pel camí principal, deixarem enrere cal Bolet, dues masies i tres camins a 
l’esquerra. Passarem un pont on just comença un camí de pòrtland.  
Continuarem baixant entre les cases de Llorà. Aquí proposem descansar per admirar l’església romànica 
de Sant Pere de Llorà, actualment amb excavacions arqueològiques per troballes de pintures 
romàniques. Baixem fins trobar la carretera, just en el Km. 13, que haurem de travessar per prendre 
l’entrada ampla i asfaltada que surt a mà dreta. Quan s’acabi el tram asfaltat, girarem a mà dreta tot 
passant per davant de diverses cases de pagès. Uns metres més enllà, seguint rectes, veurem a mà 
esquerra un camí i un pontet que podem prendre si volem visitar l’ermita de Sant Medir. El camí que 
seguim enllaça amb una pista que ve de mà dreta. Voltarem el clot de l’Omera passant per la Pallonera. 
Si continuem sense desviar-nos, el camí ens portarà al Km 15 de la carretera, i a 15 metres a l’esquerra 
acabarem la ruta, en el mateix punt d’inici. 
 
Ruta 2: Les gorgues de la Font de la Torre 
Un passeig per entendre el vulcanisme de la Vall de Llémena 
Total Km: 7 Km 
Previsió durada: 2 h 
Lloc de sortida: Església de Canet d’Adri 
Sortint del paratge de davant de l’església, passarem davant del restaurant i travessarem la carretera i 
girarem a la dreta com ens indica el plafó turístic, en direcció al camí de la font de la Torre. Baixarem per 
un caminoi arreglat fins a les gorgues de la riera de Canet, úniques a la zona volcànica catalana de tipus 
alveolars, fruit de l’erosió i la posa al descobert de la seqüència de materials volcànics. S’hi ha construït 
una sínia, una passera i un circuit que facilita la visita per grups reduïts. Allà farem l’itinerari senyalitzat 
fins arribar a la resclosa i travessarem la riera, tot reculant per sobre del pont i, de pujada, tornarem a el 
inici del caminoi específic. 
Deixarem a l’esquena les gorgues i travessarem la pista cap a l’esquerra a 150 metres. Enmig del primer 
revolt, prendrem un camí que travessa la sureda de la Torre. Travessarem la carretera asfaltada i 
prendrem la pista del davant. 
Passarem de seguit a la vora d’una caseta i emprendrem una forta pujada. Deixarem la pista i prendrem 
un corriol que surt de la part exterior de la corba i segueix la direcció de l’últim tram de pista. Quan 
trobem una zona de prats i antigues feixes, ens enfilarem per un corriol que ens permetrà vorejar un 
parell de camps que ens quedaran a mà dreta. Hem vorejat el puig d’Adri dins el pla d’Adri, turó volcànic 
cobert de bosc que ateny una altura de 408 metres, fruit dels corrents de lava basàltica que s’hi varen 
dipositar. 
Seguint per la pista principal, i després de veure un cadenat, trobarem un camí a l’esquerra que baixa en 
direcció a tramuntana. Passant una antiga gredera arribarem a Adri. Continuarem per la carretera 
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asfaltada fins arribar a un veïnat de cases, on deixarem l’asfalt per girar a la dreta en direcció a Canet. 
Just a l’inici de la pista veurem una gredera a mà dreta. Sense deixar la pista principal, arribarem a la 
carretera de Canet, i tombant a la dreta arribarem de nou al punt de sortida. 
 
Ruta 3: Voregem Rocacorba 
Un itinerari per conèixer el indret més fresc i humit del Gironès 
Total Km:5 Km 
Previsió durada:1 h 
Lloc de sortida:Pla de Bertís 
Amb cotxe vindrem des de Canet d’Adri o des de Banyoles (a la comarca veïna del Pla de l’Estany). 
Sortim del pla de Bertís, on hi veurem una antena instal·lada, travessarem el pradell cap a la dreta 
seguint el inici d’una pista, que comença a baixar quan s’endinsa cap al bosc. Sense deixar la pista 
principal arribarem al mas Mitjà i a Can Vives (poble de Rocacorba). Continuarem per la mateixa pista 
després de passar vora les dues cases fins a trobar una bifurcació. Girarem a la dreta i anirem baixant 
fins arribar al costat de la riera de Replans. Creuarem la riera i seguirem la pista passa per la banda 
dreta. Continuarem recte deixant enrere pistes que baixen a la riera i començarem a pujar fins al collet. 
Arribarem al collet del Portell, on per tancar l’itinerari tornarem pel mateix camí. 
Recomanem que un cop al pla de Bertís, pugem per la carretera asfaltada per visitar el santuari de 
Rocacorba, en cotxe 4x4 o en quad i a peu per als més valents. Recordeu però que de fer-ho caminant 
és una etapa més difícil amb una pujada forta que utilitzen els excursionistes avançats i els caçadors. 
El punt més elevat és el Puigsou, al nord. L’edifici del santuari és del segle XVIII i s’hi venera una rèplica 
de la imatge de la Mare de Déu de Rocacorba, obra gòtica del segle XIV conservada al Museu d’Art de 
Girona. 
 
Ruta 4: Pobles i masies de la Vall de Llémena 
Una passejada per camps de conreu, pastures, boscos i masies 
Total Km: 13,5 Km 
Previsió durada: 1 h 30 min 
Lloc de sortida: Sant Medir (Sant Gregori) 
Passegem pel pla d’Adri i el pla de Montcal, a la falda de la muntanya de Rocacorba, dins de la vall de 
Llémena, sortint des de Sant Medir, on s’arriba des de Girona per la carretera GIV-5312, que surt del 
barri de Taialà en direcció nord-oest. Un cop a Sant Medir es pot estacionar el cotxe en una esplanada al 
costat d’un camp de futbol. Podem visitar l’església on fins fa poc vivien monges que treballaven l’ofici 
d’enquadernar llibres antics. Des d’aquí agafem la carretera que baixa a mà dreta. Abans d’entrar a 
Cartellà, on més tard passarà l’excursió, es pren una carretera de la dreta, amb un cartell indicatiu d’un 
restaurant i es deixen camins a ambdues bandes continuant recte per un tram amb moltes baixades i 
pujades. 
Es passa Montcal i Collsacarrera i s’arriba al poble d’Adri , on es pot visitar la seva petita església. Més 
endavant es puja dalt d’un petit turó des d’on es té una bona vista panoràmica de la muntanya de 
Rocacorba. Tot seguit es baixa per la carretera asfaltada deixant enrere una hípica i un desviament de la 
dreta cap a Biert. Caminarem una estona fins accedir a Canet d’Adri, on és també recomanable 
contemplar la seva església parroquial i fer una passejada expressa fins a les gorgues de la font de la 
Torre, clarament indicades en el plafó informatiu des de la carretera.  
Travessarem el poble vorejant la carretera i en passar la Vileta, s’agafa una desviació de l’esquerra que 
porta a Cartellà. Aquí, al poble de Cartellà, es pot visitar la seva església i es recomana entrar a l’ateneu 
social i cultural anomenat Ecomuseu de la vall de Llémena. Al costat del temple es pren una carretera 
que puja fins a Sant Medir, punt de sortida i final del recorregut. 
L’oferta de rutes s’amplia amb les “Passejades a peu” que realitza el Consell Comarcal del Gironès,  
dintre de la campanya “Gironès, terra de Passeig”. Hi ha una ruta que travessa el municipi de Sant 
Gregori anomenada “L’entorn de Sant Gregori”, es tracta d’una proposta d’un agradable passeig, 
travessant camps de conreu, passant arran de bosc, i creuant la riera, amb paisatge canviant en funció 
de l’estació de l’any que ens acompanya. 
S’inicia des de l’aparcament del camp de futbol en direcció a la carretera de l’Argelaguet, es travessa la 
riera de Llémena i es continua deixant enrere can Cisteller, can Gorniu i can Parés. El canal de rec és la 
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nova via d’aigua que es creua abans d’arribar a la Creu on es gira fins arribar a la font del Raig, una de 
les més concorregudes del poble. A continuació es troba el gran casal dels Margarit, que es coneix com 
el Castell, edifici que data dels segles XVI-XVII. 
Un quilòmetre més endavant es troba el barri de l’Església, on es  veuen un grupet de cases antigues 
entorn de l’església parroquial, segle. XVI , romànica amb volta de canó, de la qual ja es tenen 
referències l’any 882, actualment molt ben restaurada. 
Des d’aquí es pot apropar amb facilitat a la font d’en Verdaguer o font Groga, d’aigua ferruginosa, però si 
es continua per la carretera de la dreta, després de 600 m s’arriba novament a la riera del Llémena, que 
caminant dona a una carretera secundària fins l’entrada del nucli urbà per la zona del sector Ponent.  

Distància: 5,2 Km  
Previsió durada: 2h 
 

3.3.1.3 Passejades de Cap de Setmana 
En l’oferta turística que promou el Consell Comarcal del Gironès, s’ofereix una passejada amb quads per 
la vall de Llémena. Es proposa descobrir les restes del Castell de Tudela de Sant Gregori i les gorgues 
de la font de la Torre de Canet d’Adri. 
 
3.3.1.4 Guia d’itineraris local de Sant Gregori 
La millor manera de conèixer un territori és fer-lo a peu o amb bicicleta. Per això, l'Ajuntament de Sant 
Gregori ha editat una guia, la Guia d'itineraris. Descobreix Sant Gregori (I), amb la qual pretén donar a 
conèixer el patrimoni natural i el cultural de masies, fortificacions, castells medievals, ermites, esglésies, 
fonts, molins fariners i molts altres indrets que hi ha a la població. La guia inclou, de moment, catorze 
itineraris diferents, però la idea del consistori és anar ampliant aquest document en properes edicions.  
A l'hora de dissenyar els diferents itineraris s'han prioritzat, segons asseguren els organitzadors, els 
camins pedestres i de titularitat pública, la majoria de fàcil recorregut i aptes per a famílies –la ruta més 
curta té 4,7 quilòmetres i una durada prevista d'1 hora i 40 minuts i la més llarga té 23 quilòmetres i es 
preveu una durada de 6 hores i 30 minuts–. També s'ha prioritzat la realització d'itineraris que milloren la 
connectivitat del nucli de Sant Gregori amb els diferents pobles i veïnats que formen part del terme 
municipal. En alguns dels itineraris s'inclouen necessàriament trams asfaltats, i d'altres, per la seva 
qualitat, temàtica o proximitat, transcorren en part per d'altres municipis, com Canet d'Adri o Sarrià de 
Dalt. Entre les rutes destacades hi ha la que passa per Ginestar i arriba a Santa Afra; les que van a Sant 
Grau, a Domeny i Taialà, a Sant Medir i els seus entorns, però també s'hi inclou un recorregut per la 
plana agrícola de Cartellà i Montcal, un itinerari fluvial a l'entorn del Ter i diferents rutes pels molins i les 
fonts del municipi.  
La guia dedica dues pàgines a cada un dels itineraris, descrits pas a pas. Hi destina un racó per a les 
dades bàsiques com són la longitud del trajecte, la durada prevista, el desnivell acumulat i la dificultat, 
entre d'altres, però també hi ha un espai per a les recomanacions i els punts d'interès de la ruta que es 
complementen amb diferents imatges. La guia es completa amb un plànol de tots els itineraris.  
El llibret s'està completant amb la senyalització dels recorreguts que ajudin en el guiatge de caminants i 
ciclistes. La senyalització, segons indica l'Ajuntament, s'està fent d'acord amb els criteris del Comitè 
Català de Senders i consistent, principalment, en petites marques de pintura sobre arbres o altres 
elements del territori. 
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3.3.1.5 Rutes amb BTT 
Sortida des de Sant Gregori 

• La vall d'Adri. Ruta de passejada que requereix qualitats de conducció i equilibri. 16 Km. 
Dificultat mitjana. 

• Sant Grau. Ruta pensada per als ciclistes més agosarats. 19 Km. Dificultat màxima. 
El Gironès compta amb 9 rutes de BTT. Pel municipi de Sant Gregori passen dues d’aquestes rutes, però 
a més a més Sant Gregori té tres rutes més conegudes com rutes d’enllaç, que uneixen les rutes de la 
comarca del Gironès amb les de la comarca del Pla de l’Estany. 
Aquestes rutes es coordinen per Centres de BTT i s’encarreguen d’oferir uns serveis com són: un punt 
d’acolliment amb l’objectiu d’informar als usuaris, uns serveis complementaris com pot ser: lloguer de 
bicis, dutxes, zona d’aparcament i punts diferents d’informació on es pot trobar els principals llocs 
d’allotjament, d’hosteleria, patrimoni natural i arquitectònic que es poden visitar durant la ruta. A la 
Comarca del Gironès, el Centre de BTT es troba en el Local Social de Quart i Sant Gregori compta amb 
un punt d’informació ubicat en el carrer Torrent Vidal a l’Hostal ca la Nuri. 
A continuació s’ajunten les característiques de les rutes d’enllaç i les rutes pròpiament anomenades, el 
recorregut i els punts de més interès que es poden visitar. 
Ruta d’enllaç A. Rocacorba: Inicialment aquesta ruta comparteix tram amb la ruta següent, però 
justament abans d’arribar a la població de Biert, aquesta es desvia per iniciar l’ascens fins Rocacorba i 
finalitza enllaçant-se amb la ruta de Sant Patllarí. 

Distància: 11,22 km 
Ruta d’enllaç B. Biert: Aquesta ruta travessa íntegrament el municipi de Canet d’Adri i comunica la ruta 
anomenada Plana de Cartellà amb la ruta de Can Ramió i la Mota de la comarca del Pla de l’Estany. 

Distància: 9,58 km 
Ruta d’enllaç C. Refugis de la Mota: Amb una dificultat mitjana, aquesta ruta s’enllaça amb la comarca 
del Gironès (Ruta Plana de Cartellà) amb la del Pla de l’Estany (Ruta del Llac de Banyoles), a través dels 
refugis de la Mota, passant per l’església parroquial de Santa Cecília de Montcal 

Distància: 6,85 km 
Ruta 4 Plana  de Cartellà: Aquest circuit, encara que és de dificultat mitja, requereix qualitats de 
conducció i equilibri. Travessa els municipis de Sant Gregori i de Canet d’Adri a través de camps de 
cultius discontinus i embardissats, senders i cases pairals del pla de Cartellà, ambdós encaixonats entre 
les muntanyes de Rocacorba i la serra de Sant Grau. Com a patrimoni natural la font de la Torre i els 
Salts d'aigua de Canet, un dels paratges més bells i sorprenents d'aquesta comarca. 

Distància: 20,12 Km. 
Ruta 5  Sant Grau: Circuit de màxima dificultat. Aquest està pensat per als ciclistes més atrevits ja que 
presenta un desnivell de +385m. S’ascendeix des del municipi de Sant Gregori fins al cim de Sant Grau 
(495m), des d'on es contempla una de les panoràmiques més espectaculars de la regió. Val S’envolten 
els vestigis de l'antic castell de Tudela i de l'ermita de Sant Grau en el cim, i ja de nou en el pla, el barri 
de l'església de Sant Gregori amb l'antic castell que du  el mateix nom. 

Distància: 21,06Km 
 
3.3.1.6 Carril Bici-Cavall resseguint el Camí Ral 
Els Ajuntaments de Sant Gregori i Sant Martí de Llémena, amb l’ajut econòmic d’un programa FEDER, 
estan recuperant l’antiga carretera de Girona a les Planes com a carril bici, a més de potenciar-lo com a 
itinerari paisatgístic intermunicipal per a vianants i per al pas de cavalls. El traçat s'adapta a l'ús de carril 
bici de Girona i Bescanó, passant per Sant Gregori, Llorà, el pla de Sant Joan, Sant Martí de Llémena, 
Granollers de Rocacorba i Sant Esteve de Llémena. El traçat passa vora la riera del Llémena i es 
gaudeix en tot l’itinerari del paisatge i natura de la Vall de Llémena. D’aquesta manera està pensat per 
afavorir la mobilitat entre els municipis pels quals transcorre, així com el desenvolupament del turisme 
rural a la zona com a alternativa als sectors econòmics tradicionals. El projecte ha estat elaborat pel 
Consell Comarcal del Gironès i té una longitud de 12 quilòmetres.  
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Figura 12: Carril bici-cavall de la Vall de Llémena 

 
Font: web de la Comunitat de Municipis de la Vall de Llémena 

 
A més a més de les rutes senyalitzades existeixen dues guies editades pel Centre Excursionista de 
Catalunya. Es tracta de dues publicacions extenses on es proposen diferents itineraris un centrat en 
“Rocacorba”4 i l’altre en la “Serra de Finestres”5. 
 
3.4 Restauració i establiments turístics 
La restauració és un secor important per l’economia local de la Vall de Llémena. Els restaurants tenen 
nom i continuen oferint una cuina tradicional de qualitat. En els últims anys està creixent l’oferta de 
turisme rural, que li atorga a la restauració un valor afegit de complementarietat. Seguidament en 
detallen els establiments actuals: 
 
Sant Gregori 
Restauració 

- Ca la Nuri - punt d'informació BTT 
- Can Ribas 
- La Terrassa 
- Ocells Perduts 
- El Caliu 
- Bar el Celler del Caballé 
- Hostal del Forn 
- Can Xifra 
- Maràngels 
- Can Passarell 
- El Racó d'en Pep 
- Etcetera 
- El Forn 

Establiments Turístics 

                                                 
4 Willaert, L. (2001): Rocacorba, Guies del CEE. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 
5 Willaert, L. (2001): Serra de Finestres,, Guies del CEE. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 
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- Hotel Mas la Casassa 
- Mas Ferran 
- Mas Suro - Casa de Colònies 
- Hostatgeria Santa Afra 
- Can Bellvitge- Casa de Colònies 
- Mas Font 

 
Canet d’Adri 
Restauració 

- Can Joan d’Adri 
- Cal Sabater 
- Can Siset 
- Can Toscà 
- El Celler de l'Adroher 
- La Sala  
- Ca la Montse 

Establiments turístics 
- Can Manel 
- Can Canet 

 
Sant Martí de Llémena 
Restauració 

- Hostal Nou 
- Restaurant Arnau 
- Restaurant Can Reixac 

Establiments turístics 
- Can Sala -CEL 
- El Nus de Pedra 
- Masia Forn de Vidre 
- El Many 
- Can Met 
- Can Mainegre 

 
Sant Aniol de Finestres 
Restauració 

- Can Tura 
- El Cabrit 
- Ca l’Anna 
- La Vall 

Establiments turístics 
- El Molí 
- Campaments 
- La Vall 
- Mas Ventós 
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3.4.1 Consulta telefònica als agents  
Per tal de tenir un coneixement més exhaustiu de les necessitat dels establiments es va fer una enquesta 
molt senzilla per telèfon a alguns dels establiments de la Vall. L’enquesta va cobrir un 65% dels 
restaurants i un 85% de les cases de turisme rural. 
 
Restaurants 
Pel que fa als restaurants la majoria continuen fent Cuina tradicional. Com a plats típics dels establiments 
es van citar: cuixa d’ànec amb peres i prunes, ànec amb salsafíns, peus de porc a la brasa, cargols a la 
rabiosa, conill a la rabiosa, bacallà amb samfaina i varietat de croquetes. 
També els hi varem preguntar quin consideraven el producte típic de la Vall de Llémena. Alguns deien 
que no existeix un producte típic i que el que caracteritza la gastronomia de la Vall de Llémena és que és 
casolana i tradicional. Tanmateix alguns restauradors varen citar els salsafíns, els bolets, els cargols i 
l’embotit com a elements tradicionals de la cuina llemenenca.  
Per fer-nos una idea d’on compren els productes que es consumeixen als establiments els hi varem 
preguntar on van a comprar els aliments. En termes generals es compra la meitat de les provisions fora 
de la Vall de Llémena –Merca Girona- i l’altra meitat a dintre. Depèn del restaurant. Hi ha alguns que 
tenen molt clar que la carn i els embotits han de ser dels carnissers de sempre, i que són de la Vall. La 
verdura sempre que poden també l’encarreguen a la vora.  
Finalment els hi varem preguntar que els hi semblaria que els ajuntaments engeguessin algun projecte 
compartit per promocionar la Vall de Llémena conjuntament. La resposta va ser sorprenent. Tret d’un 
establiment que va argumentar que el seu negoci ja anava bé i que no li calien més clients, tota la resta 
es van expressar amb molta energia i empatia. 
Els enquestats es van sentir lliures per opinar i ràpidament van associar a la idea de la promoció, el 
patrimoni natural i cultural de la Vall de Llémena. Es va citar la necessitat d’oferir rutes per passejar a 
peu o en bicicleta, es va refermar el valuós patrimoni que posseeix la Vall –tant natural com cultural i 
històric-, etc. Ells mateixos deien que qualsevol iniciativa engega pels ajuntaments i coordinadora amb 
els establiments seria molt ben acollida.  
Un cop van expressar les seves idees, els hi varem suggerir que els semblaria fer la promoció de la Vall 
entorn la figura dels Pagesos Remences. La majoria en tenien coneixement i ràpidament van dir que sí. 
Alguns van argumentar que era un bon element de promoció i que als restauradors ja els hi anava bé per 
oferir una gastronomia lligada a plats antics. 
Actualment cap establiment disposa d’un punt d’informació turística. La majoria tanquen un dia o dos- 
normalment dilluns o dimarts- entre setmana. 
 
Cases de Turisme Rural 
La majoria de les cases de turisme rural són de nova creació. Estan regentades per gent de la Vall de 
Llémena que ha decidit invertir en patrimoni familiar, rehabilitar-lo i oferir-lo com a reclam turístic. Són 
iniciatives familiars que sorgeixen com a complement d’una l’altra renda, sigui o no agrària.  
La majoria de gent és jove i tenen una mentalitat oberta i enèrgica. Quan els hi varem preguntar que en 
pensaven de que els ajuntaments desenvolupessin i promocionessin un projecte de promoció de la Vall, 
a tots els hi va semblar una idea genial. Alguns argumentaven que malgrat el Turisme rural està de 
moda, cal vendre el producte i oferir quelcom diferent a la gent que vol venir a passar uns dies a la Vall 
de Llémena. 
Tothom va coincidir en què calia millorar la senyalització de les rutes, facilitar informació per la gent i 
sobretot, en que cal treballar conjuntament com a territori. 
El 65% deien tenir un “punt d’informació” o alguna cosa semblant. És a dir, tenien algun fulletons 
informatius dels municipis o de les rutes de la Vall de Llémena. Però es queixaven de que és insuficient. 
La conclusió és que la gent que està regentant cases de turisme rural té moltes ganes de que el negoci 
funcioni i de que la Vall de Llémena pugui esdevenir un lloc on passar uns dies amb tranquil·litat amb la 
família o els amics. Estan molt predisposats a col·laborar-hi. 
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3.5 Comerços 
3.5.1 L’Associació de comerciants i empresaris de Sant Gregori- Vall de Llémena 
A la Vall de Llémena s’ha organitzat l’Associació de Comerciants i Empresaris Sant Gregori - Vall de 
Llémena és una entitat de recent creació que es va constituir el 25 d’abril de 2005, amb motiu de dues 
jornades sobre comerç local que va organitzar l’Àrea d’Ocupació i Desenvolupament Local de 
l’Ajuntament de Sant Gregori, i en les quals els assistents van poder descobrir les avantatges del treball 
en comú dins del petit comerç local i experiències desenvolupades en altres pobles com Sant Gregori 
que patenten els bons resultats de la dinamització comercial.  
Aquesta associació neix de la iniciativa dels propis comerciants i empresaris del municipi, amb el suport 
de l’Ajuntament, per tal de representar els interessos de la petita empresa local i fomentar actuacions 
que ajudin a impulsar el consum local i millorar la gestió dels negocis, essent no només el comerciant el 
beneficiari final i directe, sinó també la pròpia població.  
Una associació que, degut als vincles existents amb la Vall del Llémena, àmbit geogràfic al qual pertany 
Sant Gregori i en el que actua com a nucli principal dels serveis bàsics de comerç, no s’ha volgut 
desvincular de la seva pertinença a aquest territori. D’altra banda, el seu àmbit d’actuació és el comerç i 
els serveis, degut a la relació directa en la dinamització local del municipi, i en la relació de dependència 
entre el bon funcionament d’uns i altres. Aquests dos factors expliquen la denominació de l’entitat: 
Associació de Comerciants i Empresaris Sant Gregori - Vall de Llémena.   
Els objectius a mig i curt termini es poden sintetitzar en: 

• Dinamitzar i motivar els comerciants del municipi per a què col·laborin conjuntament a través del 
teixit associatiu, consolidant l’associació com a motor de dinamització comercial del territori. 

o Implicar els comerciants en la dinamització comercial 
o Representar i defensar els interessos del col·lectiu 
o Oferir suport en la gestió dels establiments 

• Consolidar una imatge global i representativa del comerç i els serveis de Sant Gregori, que reculli 
el valor comercial dels establiments del municipi per a què sigui reconegut i percebut pel 
consumidor. 

o  Crear valor comercial 
o  Actuacions de difusió de la imatge comercial i el seu valor 
o Col·laborar amb els establiments i l’administració local per a la millora del comerç local i 

l’espai urbà. 
• Donar a conèixer al consumidor l’oferta comercial i de serveis del territori i la implicació dels 

comerciants per a la millora del comerç local i la qualitat en el consum. 
o Elaborar campanyes de comunicació que posin a l’abast del consumidor potencial la 

informació sobre l’oferta comercial i de serveis locals. 
• Incentivar el consum local mitjançant campanyes de promoció i animació que generin el interès 

del consumidor per a realitzar la compra en els establiments locals i coneguin així l’oferta de 
productes i serveis existents. 

L’estructura de l’associació es sintetitza en la següent taula: 
Taula 6: Estructura de l’associació de comerciants i empresaris de Sant Gregori-Vall de Llémena 

 
NÚMERO D'ESTABLIMENTS 
ASSOCIATS 

SUPERFíCIE DE VENDA 
APROXIMADA 

QUOTIDIÀ ALIMENTARI 6 824 

SALUT I COSMÈTICA - - 

EQUIPAMENT DE LA LLAR 3 761 

TÈXTIL MODA 1 271 

EQUIPAMENT DE LA PERSONA 1 27 

LLEURE I CULTURA 2 91 

RESTAURACIÓ I HOSTALERIA 6 1175 

SERVEIS PERSONALS 2 108 

ALTRES SERVEIS - - 
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ACTIVITAT PROFESSIONAL 2 85 

ALTRES COMERÇOS 1 30 

TOTAL 24 3372 

Font: Ajuntament de Sant Gregori, 2006. 

 
Seguidament es detalla el llista de comerços a Sant Gregori: 
Alimentació 

- Forn Boix 
- Carnisseria Estrach 
- Rostisseria Estrach 
- Mithila 
- Carnisseria Miquel Costa 
- Valvi 

Restauració 
- Can Joan d'Adri 
- Hostal del Forn 
- Restaurant el Racó d'en Pep 
- Can Xifra 
- Restaurant Arnau Can Perot 
- Bar Ribes 
- El cafè d'en Quel  
- Restaurant ca l'Adroher 

Automoció 
- Reparacions elèctriques d'automòbils 
- Roba i complements 
- Calçats Sant Gregori 

Lleure i oci 
- Bicicletes i Sports Camaño 
- Associació d'Animació infantil Bombolla 
- Plagesport 
- Llibreria Canadell 
- Tallers fusteria 
- Fusteria i Decoració Molas 
- Gira-Sol 

Salut i esport 
- L'òptica 
- Odontologia 
- Jardineria 
- Jardineria Font Viñals 
- Llar i complements 
- Ferreteria, Plantes i varis 
- Hipica - La Ponderosa 

Serveis 
- Agrocos Cereals i Pinsos SL 
- Centre de Salut Mas Ferran 
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3.6 Equipaments 
La major part d’equipaments de la Vall de Llémena es troba a Sant Gregori. En farem una explicació més 
detallada dels equipaments educatius. 
Sant Gregori 

- Ajuntament de St. Gregori 
- Biblioteca pública Miquel Martí i Pol 
- Pavelló municipal 
- Santuari Santa Afra 
- Centre Cívic de Sant Gregori 
- Casal Jove, Cal Bolet 
- Escoles de Cartellà 
- Consultori mèdic 
- Zona esportiva 
- Sala polivalent (en construcció) 

 
 
Canet d’Adri 

- Ajuntament de Canet d’Adri 
- Pavelló Municipal (en construcció) 
- Consultori mèdic 
- Cobert Polivalent Municipal 
- Baixos de l’Ajuntament (sala de reunions i sala d’ordinadors) 

 
Sant Martí de Llèmena 

- Ajuntament de Sant Martí de Llèmena 
- Pavelló esportiu de Llorà 
- El Cau de la Vall - Centre Cultural 
- Local d’estudis de Sant Martí de Llémena 

 
Sant Aniol de Finestres 

- Ajuntament de Sant Aniol de Finestres 
- Rectoria Vella 
- Local Social 
- Consultori Mèdic 
- Escoles Velles 
 

3.6.1 Els equipaments educatius  
Pel què fa als serveis educatius de la Vall de Llémena, haurem de parlar concretament dels serveis de 
Sant Gregori, ja que és el centre poblacional més dens en habitants i on per tant, es centralitzen els 
serveis. 
En l’àmbit formal trobem la Llar d’infants Els escarlets per a infants de 0 a 2 anys i el CEIP (Centre 
d’Educació Infantil i Primària) Agustí Guifré, el qual dóna escolarització per a nens i nenes de  a 12 anys. 
Sant Gregori no té IES (Institut d’Educació Secundària) i els joves en edat de ser escolaritzats en 
aquests nivells han d’anar fins a Girona (IES Narcís Xifra del Pont Major, la seva majoria. La resta opta 
per centres privats o són escolaritzats en altres IES de Girona). 
La resta de municipis que conformen la Vall de Llémena, també fan ús d’aquests equipaments ja 
esmentats a Sant Gregori. Sant Aniol de Finestres, reparteix la seva població escolar entre el CEIP de 
Sant Gregori i el CEIP de Les Planes d’Hostoles (CEIP Sant Cristòfol). 
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Pel què fa a l’educació no formal destaquem Sant Gregori amb una Escola de Música Municipal (amb 
100 alumnes) i una acadèmia privada d’idiomes The Language Center. 
A la resta de municipis no s’hi troben serveis d’educació no formal. 
 
3.7 Entitats i associacions 
És Sant Gregori també qui aglutina un major nombre d’entitats. 
Sant Gregori 
Entitats Esportives 

- ASSOC de Caçadors-Constantins 
- ASSOC de Caçadors-St. Gregori 
- ASSOC. De caçadors de Taialà 
- A.E. Sant Gregori Futbol 
- Club Ciclista Sant Gregori 
- Club de Bàsquet Sant Gregori 
- Club de Petanca 
- Club d’escacs de Sant Gregori 
- Escola esportiva de Sant Gregori 

Entitats Culturals 
- ASSOC. Músic-Cultural de la Vall de Llémena 
- Ateneu de la Vall de Llémena 

Entitats socials i educatives 
- AMPA CEIP Agustí Guifré 
- AMPA Llar d’Infants “Els Escarlets” 
- Direcció Escola Agustí Guifré 
- Direcció Llar d’Infants Escarlets 
- Altres temàtiques 
- ASS. De comerciants i empresaris 
- Associació de dones de la Vall 
- Comunitat de Regants 
- Parròquia de Sant Gregori 
- Zoom (Amics de la fotografia de la Vall de Llémena) 
- Comissió de Festes de Taialà 
- Comissió de Reis 
- Coral de Sant Gregori 
- Sardanistes de la Vall de Llémena 
- Comissió de Festes de Sant Gregori 
- Comissió de Festes de Sant Medir 
- Comissió de Festes de Domeny 
- Comissió de Festes Constantins 
- Comissió de Festes de Cartellà 
- Colla “Els Graus” 
- Fundació Esplai Girona 
- Escola de Música La Casa Groga 
- Escola de Música de Sant Gregori 
- Fundació OSCOBE 
- Centre d'educació especial "Joan Riu" 
- Bombolla Animació infantil 
- Atot música i teatre per nens i nenes 
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- Casal d'Avis 
- Casal de Joves- Cal Bolet 

 
Canet d’Adri 
Entitats Culturals 

- Comissió de Festes de Canet d’Adri 
- Grup de teatre la Sínia 

Entitat Esportiva 
- Penya Blaugrana de la Vall de Llémena 

Altres 
- ALARMAT 

 
Sant Martí de Llémena 
Entitats Esportives 

- Societat de caçadors Vall de Llémena 
Entitats Naturals 

- La Llémena, Espai Natural 
- Amics de Santa Cecilia 
- Associació de veïns Vall de Llémena 
- Associació de propietaris d’ El Company de Granollers de Rocacorba Natura 
- Amics de Granollers de Rocacorba 

Entitats Culturals 
- Comissió de Festes del Pla de Sant Joan 
- Comissió de Festes de Llorà 
- Comissió de Festes de Sant Martí de Llémena 
- Comunitat de municipis de la vall de Llémena 
- Amics de la Cultura de Sant Martí 

 
Sant Aniol de Finestres 
Entitats Naturals 

- ADF Finestres 
- Comunitat de Regants 

Entitats Esportives 
- Societat de caçadors Vall de Llémena 
- Llampec (en tramitació) 
- Societat de pesca esportiva St. Aniol de Finestres 

 
3.7.1 L’oferta cultural de la Vall de Llémena 
L’oferta cultural general en tota la Vall de Llémena la capitaneja Sant Gregori, per ser el centre urbà amb 
més població. És on concentren els equipaments municipals existents (semblants als que acostumen a 
existir a altres pobles de dimensions similars) i la major part de les associacions (el qual hem de dir que 
gaudeix de força bona salut). Sant Gregori recull en una Agenda d’Activitats les activitats organitzades 
des de les entitats i ajuntaments de la resta de municipis de la Vall. És evident que és el mateix Sant 
Gregori qui organitza el major volum d’activitats, però cal fer esment d’aquesta eina de difusió que ja 
existeix. 
A l’Agenda s’hi recullen majoritàriament les organitzades per les entitats de tota la vall (Club d’escacs de 
St. Gregori, Associació de Dones de la Vall, Associació sardanista, Casal d’Avis de St. Gregori..) la 
biblioteca pública de St. Gregori Miquel Martí i Pol  (que és un centre de difusió i organització de petits 
actes culturals destinats als infants) i els actes parroquials populars. 
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Cal fer esment del Casal de Joves Cal Bolet de Sant Gregori. És un centre d’informació de joventut, en 
temes relacionats amb les qüestions importants per a aquest sector de població com beques, habitatge, 
estudis, viatges...i també organitza activitats culturals i lúdiques pels joves de Sant Gregori i de la Vall de 
Llémena en general. 
En el Casal de Joves, l’ajuntament de Sant Gregori hi ha destinat recursos professionalitzats en la figura 
del tècnic/a de cultura i el dinamitzador/a  sociocultural. Aquesta última té el suport d’un altre 
dinamitzador per un temps limitat de sis mesos. El centre és obert totes les tardes de dilluns a divendres i 
els dissabtes al matí. 
Un altre punt a tenir present a l’hora de fer una radiografia de la realitat sociocultural de la Vall de 
Llémena, és el centre anomenat El Cau de la Vall, ubicat al terme municipal Sant Martí de Llémena i, 
més concretament a Llorà. Com a centre ofereix serveis de ludoteca infantil, espai per joves L’Esplai i el 
centre obert de lleure i cultura L’Aula. Des del centre s’organitza el Casal d’Estiu i tallers diversos al llarg 
de l’any. Els seus usuaris són els veïns de Llorà i rodalies. 
A la resta de municipis, l’activitat cultural es centra en les festes majors i actes populars que s’organitzen 
des de les comissions de festes dels propis municipis. Estan molt encarades a un públic adult i gran 
(festes majors, aplecs, homenatges a la Vellesa...) i també, seguint el cicle natural de les estacions, hi ha 
una sèrie d’activitats pròpies d’èpoques concretes de l’any (cavalcades de reis, festes de tardor, quines 
de Nadal, exposicions de flors i de bolets, pessebres vivents...) 
Totes elles formen part del repertori de festivitats populars molt arrelades a tots els pobles Catalunya. 
Destaquem, com a activitat o servei, a les antigues escoles de Canet, un Punt d’Accés a Internet. És 
obert a tot el públic cada tarda de dilluns a divendres.    
Per acabar, esmentarem l’emissora de ràdio local Ràdio Sant Gregori. Es posa en marxa cada dia de 21 
a 23 del vespre i s’emeten programes preparats i conduïts per habitants del mateix municipis.  
 
3.8 Publicacions i recursos 
Sant Gregori 
Taula 7: Publicacions de Sant Gregori 

Recurs Tipologia 

Plànol d'informació municipal (2001) Mapa 

Plànol de Rutes BBT Gironès Mapa 

"Sant Gregori", Josep Calzada i Oliveras Llibre local 

7en1 Revista local 

Guia comercial i de telèfons de Sant Gregori Guia de la Associació de Comerciants i 
Empresaris de Sant Gregori – Vall de Llémena 

“Els pobles del Gironès”, Sant Gregori Informació general 

Sant Gregori, m'agrada més Fulletó turístic 

Guia d'itineraris a peu o en bicicleta (2006) Guia i mapa 

Font: Ajuntament de Sant Gregori 

 
Canet d’Adri 
Taula 8: Publicacions de Canet d’Adri 

Recurs Tipologia 

Canet d’Adri, historia dels pobles Llibre local 

Revista Rocacorba Revista Local 

Canet d'Adri, un oasi de pau i aire pur Fulletó turístic 

“Els pobles del Gironès”, Canet d'Adri Informació general 

Font: Ajuntament de Canet d’Adri 
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Sant Martí de Llémena 
 
Taula 9: Publicacions de Sant Martí de Llémena 

Recurs Tipologia 

Programa d'activitats del centre cultural “El Cau 
de la Vall” Lleure i cultura 

“Els pobles del Gironès”, Sant Martí de Llémena Informació general 

Font: Ajuntament de Sant Martí de Llémena 

 
La Vall de Llémena 
 
Taula 10: Publicacions de la Vall de Llémena 

Recurs Tipologia 

"Serra de Finestres", CEE Guia excursionista 

Plecs de la Vall de Llémena Estudis locals 

Gironès, Terra de passeig Mapa de Recursos Turístics 

Guia del Patrimoni del Gironès Informació General 

El vulcanisme de la Vall de Llémena Llibre 

"A peu per Rocacorba" Fulletó de rutes 

Font: Consell Comarcal del Gironès, Comunitat de municipis de la Vall de Llémena 

 
3.9 Festes Locals 
A la Vall de Llémena es conserven moltes festes populars arreu dels diferents pobles.  
Sant Gregori 

Dia Sant Gregori 

2 de Gener Quina de Nadal 

5 de Gener Cavalcada de Reis i Repartiment Premis del 
Concurs d'Ornamentació Nadalenca 

6 de Gener Quina de Nadal 

Febrer Carnestoltes 

2n diumenge de Març Aplec de Sant Gregori 

Diumenge després de Pasqua Març Roser de Sant Gregori + Festa de Primavera 

23 Abril Parades de roses i Llibres 

Diumenge més proper al 23 de d'abril Roser de Ginestar 

1 de Maig Homenatge a la vellesa 

2on diumenge de Maig Roser de Cartellà 

3er diumenge de Maig Roser de Sant Medir 

Maig Marxa popular 

23 de Juny Revetlla de San Joan 

1er dissabte de Juliol Nits Fresques (Cinema)  

2on dissabte de Juliol Nits Fresques (Ball) 

tots els dijous de Juliol Nits Fresques (Joves) 

3er diumenge de Juliol Festa major de Sant Gregori 



 

 
Pla Especial de dinamització de l’espai 

Natural i cultural 
49 

 

 

Últim diumenge de Juliol Festa Major de Cartellà 

1er diumenge Agost Festa Major Ginestar 

Agost Aplec de Santa Anna 

Dijous d’Agost Nits Fresques 

3er diumenge de Agost Festa Major Domeny 

Setembre Concert tardó 

11 de Setembre Diada Nacional 

2on diumenge de Setembre Festa Major de Constantins 

3er diumenge de Setembre Festa Major de Taialà 

Setembre Festa de Tardor 

Diumenge després de la Diada Concert tardor 

1er diumenge d’ Octubre Dia del Soci del Cassal de Gent Gran 

3er diumenge d’ Octubre Concert de Tardor 

2on diumenge d’ Octubre Festa Major de San Medir  

Octubre Concert de Tardor  

Octubre Aplec de Sant Grau  

25 de Desembre Quina de Nadal 

26 de Desembre Quina de Nadal 

31 de Desembre Revetlla de Cap d'Any 

 
Canet d’Adri 

Data Festa 

Últim cap de setmana de setembre Festa Major de Canet d’Adri 

2n cap de setmana d’agost Festa Major d’Adri 

Dilluns de Pasqua Aplec de Rocacorba 

1r diumenge de maig dels anys parells Homenatge a la Vellesa 

11 de setembre Diada Nacional de Catalunya 

 
Sant Martí de Llémena 

Data Festivitat 

1er cap de setmana de Juny El Roser 

1er cap de setmana de Juliol Exposició de Flors 

Octubre – Novembre Exposició de bolets 

1er cap de setmana d’Octubre Festa Major Sant Miquel 

24 de Desembre i 1 de Gener Pessebre Vivent 

3r cap de setmana de Setembre Festa Major (La Minerva) 

- Encantada de Nadal 

5 de Gener Cavalcada de Reis 

- Carnestoltes 

Maig Trobada d’Amics de les Serres 
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Pels volts del 22 de Novembre Aplec de Santa Cecília 

15 d’Agost Festa Major  

25 i 26 de Desembre Misteri de Nadal 

 
Sant Aniol de Finestres 

Data Festa 

Últim diumenge d’Abril Caminada popular de St. Aniol 

Maig Festa Major de Sant Aniol de Finestres 

Maig-Juny Aplec del Roser Santa Maria de Finestres 

Maig-Juny Exposició de flors 

23 de Juny Revetlla de Sant Joan 

Juliol-Agost Festa Major de Sant Esteve de Llémena 

Últim diumenge d’Agost Festa de la Barroca 

Setembre Excursió a Sant Cebrià (Penjada de la 
senyera) 

13 de Desembre Aplec de Santa Llúcia 

25 de Desembre Gran Quina de Nadal 

 
A part de les festes tradicionals més arrelades a la Vall de Llémena, en els últims anys han anat sorgint 
diferents iniciatives que complementen i modernitzen l’oferta de cultura viva. Tot seguit es detallen. 
 
Aplec de la Carbonera a Cartellà 
L’any 2000 es va celebrar el primer Festival de la Carbonera de Cartellà, que s’ha vingut celebrant fins 
l’any 2003 coincidint amb la festivitat de dia 1 de maig. L’esdeveniment acollia molta gent interessada en 
la cultura popular i la música tradicional. A més, durant els dies de celebració de l’Aplec la gent gran de 
la Vall de Llémena posava en funcionament una carbonera, per tal de mostrar com es feia el carbó 
antigament. 
 
Jornades de Dansa de Cartellà 
L’any 2004 es van celebrar les primeres Jornades de Dansa de Cartellà donant-li continuïtat fins a data 
d’avui. Es realitza el primer cap de setmana d’octubre a Cartellà. El format consisteix a organitzar 
diferents cursos i concerts al voltant de la música tradicionals i la dansa popular.  
 
Mostra d’Espectacles Familiars de Petit Format (MEC) 
Des de l’any 2006 que a la primavera es celebra la Mostra d’Espectacles de Petit Format (MEG). La 
mostra està pensada per a un públic familiar i també per a professionals del sector per tal que puguin 
veure durant un cap de setmana el màxim nombre possible d’espectacles de petit format de qualitat i 
gaudir alhora de l’entorn que ofereix la Vall de Llémena. La mostra és una iniciativa de l’Ajuntament de 
Sant Gregori que comptat amb la col·laboració de l’empresa, ATOT, d’Atot Música i Teatre per a Nenes i 
Joves de Sant Gregori per tal que en porti l’organització i selecció dels diferents espectacles amb la 
màxima qualitat dins de cada gènere. L’any 2007 va tenir una durada de tres dies i es van organitzar 
actuacions a diferents espais del municipi. 
 
IV Marxa Popular BTT Sant Gregori 
La Marxa Popular BTT a Sant Gregori es celebra el primer diumenge de juny. L’any 2007 van participar 
uns 40 ciclistes dels quals més de la meitat eren nens i nenes acompanyats de pares i amics que van 
gaudir d'una especial jornada esportiva amb BTT per conèixer nous camins pels voltants de Sant 
Gregori. 
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Els participants podien escollir si només volien completar el circuit asfaltat de 5 km. al voltant del poble 
de Sant Gregori, ideal pels més menuts, o un cop arribats a la Pineda seguir endavant fins a completar el 
recorregut llarg de 15 km. a través del camí que uneix Sant Gregori amb Girona passant per les Deveses 
i un cop arribats al pont de Fontajau enllaçar el carril bici Girona-Olot per les hortes de Salt, el Pla de 
Socs i les deveses que voregen el Ter fins a travessar el riu pel pas de La Pilastra i poc desprès tornar a 
entrar a la Pineda de Sant Gregori. On els esperava un bon esmorzar i beguda fresca a més de varis 
obsequis per a tots els nens i nenes. 
 
Passejada amb Tractors 
Figura 13: tractorada pels camis de Sant Gregori. 

 
Font: Elaboració pròpia 

L'Associació d'Amics dels Tractors i Màquines 
Antigues de Girona va organitzar la primera 
passejada amb tractors antics sense direcció 
assistida el passat diumenge 10 de Juny de 
2007.  Els participants van sortir de la Plaça 
Miquel Martí i Pol de Sant Gregori direcció a 
Cartellà travessant el passadís de Can 
Carrasquet, la passejada va continuar 
direcció a Sant Medir i Montcal fins arribar a 
Canet d'Adri. 

 
Setmana Verda a la Vall de Llémena 
Des de l’any 2006 es realitza a Sant Gregori la Setmana Verda. Durant set dies s’organitzen diferents 
activitats com ara tallers ambientals, tallers de memòria per la gent gran, demostracions de cuina 
ecològica, etc. L’any 2006 també va tenir lloc la primera mostra de productes d’alimentació ecològica de 
Sant Gregori. 
 
3.10 Iniciatives diverses a la Vall de Llémena d’interès pel PEDENC 
3.10.1 Iniciatives de Custòdia del Territori 
Des del col·lectiu Bisaroca s’estan impulsant noves iniciatives de custòdia del territori al Gironès. L’any 
2005 aquest col·lectiu de naturalistes gironins va iniciar-se en un primer acord verbal en una finca als 
termes municipals de Vilobí d’Onyar i Brunyola a la Selva. Les actuacions van encaminades a la 
potenciació i l’establiment de fauna i flora típiques de la zona que es troben regressió (roureda de fulla 
gran, bosc de ribera, passeriformes forestals, rapinyaires nocturns, amfibis i rèptils,...). Per això volen 
col·locar caixes-niu, crear tanques arbustives i parets de pedra seca, eliminar part del sotabosc, etc. A 
més, el col·lectiu Bisaroca assessora als propietaris alhora de demanar ajuts per a realitzar tasques de 
manteniment que vagin encaminades a conservar l’entorn i sobre les actuacions que l’ajuntament vol fer 
dins la finca.  
També s’està treballant en un Atlas de biodiversitat a la Vall de Llémena, on algunes entitats podrien 
iniciar-se en acords de custòdia arrel d’aquest estudi. 
 
3.10.2 Promoció de la Producció Agrària Ecològica 
Està en tràmit al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya la creació d’un dinamitzador, a 
partir de la figura de AODL, de la Producció Agrària Ecològica a les Comarques Gironines. Aquest procés 
el coordinen l’Ajuntament de Sant Gregori i l’Associació de productors, elaboradors i comercialitzadors de 
productes agraris ecològics (APECPAE). 
A més el passat mes de març de 2006 es va constituir a Sant Gregori el Grup Agrari de la Vall de 
Llémena, on diverses persones interessades en promoure un model d’agricultura sostenible a la Vall de 
Llémena s’han organitzat. La primera activitat formal ha estat la realització d’una Jornada sobre Plantes 
Aromàtiques i Medicinals (PAM), celebrada a Cartellà el passat 18 de maig de 2007, en coordinació amb 
el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) del Gironès i l’empresa DINAMIS. 
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3.10.3 Projecte Natura 1 
El Projecte Natura 1 ha consistit en la realització d’una diagnosi de la qualitat de l’espai fluvial de la riera 
de Llémena i de la riera de Canet. Donat l’elevat valor paisatgístic i el interès ecològic que l’espai 
representa, des de la Comunitat de Municipis de la Vall de Llémena, s’ha volgut realitzar un estudi per 
millorar-hi l’estat i donar-ho a conèixer a veïns i visitants. 
S’ha proposat una senyalització de la Llémena del des carril bici - cavall. Aquest anirà acompanyada 
d’informació de flora i fauna. La senyalització és unitària per tot el tram fluvial. 
 
3.10.4 Les Ribes del Ter 
Els ajuntament de Sant Gregori i de Bescanó han signat un conveni d’assessorament amb el Consorci 
Alba-Ter per a la redacció del Pla Director de les ribes del Ter entre els municipis de Sant Gregori i 
Bescanó. Aquest Pla Director vol reculli diferents propostes que hi ha sobre aquest espai fluvial amb 
l’objectiu de conservar i potenciar la seva funció ecològica, lúdica i social. 
 
3.11 Anàlisi DAFO a partir dels elements naturals i culturals  
El primer pas per identificar quins són els elements claus alhora de definir un Pla Especial per la Vall de 
Llémena, és identificar quins són els aspectes més rellevants que han de permetre identificar les diferents 
línies estratègiques d’actuació.  
 
3.11.1 Fortaleses 

• Presència de grans superfícies naturals d’interès connector. L’espai agrari i forestal de la Vall de 
Llémena forma part de la base de connectivitat biològica i paisatgística, entre la Garrotxa, 
Gavarres i Guilleries.  

• Gran diversitat d’hàbitats i biodiversitat dels espais naturals, que conformen un paisatge mosaic 
important. 

• Predomini del caràcter rural i agrari. La conservació de part de les activitats tradicionals i 
l’aïllament que presenten alguns dels nuclis, faciliten la conservació d’aquest caràcter rural. 

• Existència de patrimoni historicoartístic valorat per part de la gent de la Vall de Llémena. Els 
habitants coneixen el patrimoni més característic de la Vall. 

• Importància del patrimoni que representen les Fonts i els Molins. 
• Història lligada als Remences. Personatges important a la Vall com Pere Joan Sala (s. XV). 
• Excel·lent oferta gastronòmica del restaurants de la Vall de Llémena. Cuina casolana. 
• Bona part dels senders de la Vall de Llémena estan senyalitzats i van sortint noves propostes 

municipals per ampliar l’oferta. 
• Existència d’un punt d’acolliment de BTT a Sant Gregori.  
• Desenvolupament d’esdeveniments locals de caire popular com aplecs, festes majors, revetlles, 

etc. 
 

3.11.2 Debilitats 
• Manca de gestió dels espais ja protegits i falta de coordinació en la gestió entre els diferents 

espais protegits. 
• Disminució dràstica de la mà d’obra dels oficis tradicionals.  
• Manca d’estratègies de dinamització del sector agrari.  
• Manca de gestió del forest per part dels propietaris.  
• Manca de senyalització dels accessos a la Vall de Llémena des dels municipis veïns. 
• Confusió en la senyalització dels senders. Hi ha diverses tipologies que indiquen la senyalització 

cap al mateix lloc.   
• Desmotivació d’una part de la població davant el futur incert de creixement i desenvolupament de 

la Vall de Llémena. 
• Poca freqüentació del transport públic entre els pobles de la Vall de Llémena i la ciutat de Girona i 

preus alts per als seus usuaris. 
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3.11.3 Amenaces 

• Abandonament de les activitats silvícoles: creixement de la biomassa als espais forestals, 
generalment sense una gestió implicada, de manera que incrementa el risc d’incendi. 

• Manca de mecanismes de protecció del sòl en benefici d’actuacions urbanístiques que suposen 
la fragmentació i pèrdua del territori. 

• Accions poc coordinades de creixement i desenvolupament de les diferents administracions 
locals i supralocals 

• Pressió urbanística de sòl per habitatge nou. 
• Manca d’inversió, per tant, d’implicació en el procés de desenvolupament ecoturístic de la zona. 
• Terciarització del món rural. 
• Poc reconeixement per part de la societat i les administracions de la pagesia com a sector 

estratègic de desenvolupament i dinamització del territori. 
 
3.11.4 Oportunitats 

• Existència d’un patrimoni historicoartístic i natural d’interès turístic. 
• Dinamització sinèrgica del sector agrari i de l’activitat turística. El turisme rural i especialment 

l’agroturisme del territori, com a generadors d’oportunitats de negoci turístic, de reconeixement 
dels productes locals, exercint un paper de desenvolupament endogen.  

• Aprofitar l’interès i la demanda de productes locals de qualitat, tant alimentaris com artesanals, 
donant-los dels distintius d’origen i qualitat alimentària. 

• Possibilitat d’oferir un turisme gastronòmic especialitzat i de qualitat. Creació d’una marca 
gastronòmica.  

• Pla de Foment del Consell Comarcal del Gironès. Potenciació del museu dels oficis. 
• Fomentar la promoció i comunicació per millorar l’oferta turística: Mapa de recursos turístics de la 

Vall de Llémena, Guia d’itineraris per Sant Gregori o Projectes Consell Comarcal i Patronat de 
turisme. 

• Activitat turística incipients a la Vall, per tant és més fàcil marcar una model i que es visualitzi 
amb rapidesa. 

• Teixit associatiu divers i dinàmic.  
• Consolidació d’una extensa xarxa de senders senyalitzats i en bon estat. 
• Execució d’activitats d’educació mediambiental a la Vall de Llémena. Tallers Diputació de Girona. 

Setmana Verda de Sant Gregori. 
• Desenvolupar el patrimoni fluvial (consorci Alba-Ter). 
• Ampliació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa cap a Sant Aniol de Finestres. 
• Proposta d’Ecomuseu de la Vall de Llémena. 
• Esdeveniments emergents rellevants com la Mostra d’espectacles familiars de petit format, la 

Fira d’Agricultura ecològica o els Concerts de Tardor. 
• Recursos econòmics del nou Programa de Desenvolupament Rural 2007-2013, amb una vocació 

molt rural.   
• La proximitat amb Girona confereix un potencial factor estratègic i de futur.  
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4 Programa de productes turístics i d’oci 
Un cop valorat el DAFO de la Vall de Llémena, es considera que el tipus de visitant que pot sentir-se 
atret per la vall és aquell que cerca un destí amb personalitat i que fuig dels estàndards turístics per 
excel·lència. Aquell que cerca un espai que li permeti recordar els orígens de la nostra cultura, de com 
els antics pobladors s’organitzaven i vivien de la terra, les pastures i els boscos. 
Aquest visitant cerca integrar-se en la vida de la Vall de Llémena i no espera que aquesta s’assembli a 
alguna cosa ja vista, la seva bellesa és la seva singularitat i tot allò que transmet i que enriqueix a la 
persona. És difícil determinar d’on vindrà aquest públic i en quin nombre s’interessarà per la Vall de 
Llémena; és per això que són molt importants les estratègies que permetin limitar la capacitat de la Vall 
en funció dels recursos de la zona, per potenciar la conservació; sobretot gràcies a una gestió conjunta. 
La proximitat de Girona permet tenir un públic objectiu molt a prop de la destinació, per tant això permet 
la creació d’ofertes de diferent durada i que es podrien posar en pràctica qualsevol dia de la setmana. 
Un desenvolupament turístic ordenat per tota la Vall de Llémena ha de permetre una optimització dels 
espais i la canalització de les demandes cap a les millors ofertes a mida. Donat que estem parlant d’una 
zona amb molt poca intervenció turística les accions prendran molta rellevància en un curt període de 
temps. 
La base del treball fuig dels models d’ordenació turístics tradicionals i prioritza la població autòctona, 
perquè els visitants s’integrin de forma natural a la vida de la Vall de Llémena i allò que els pot aportar 
mútuament. Aquest fet atreu als nous turistes, que desitgen emportar-se un record real del lloc visitat i no 
una mostra folklòrica del que s’imaginava que seria. 
Figura 14: Mapa de les campanyes remences a les Terres de muntanya (1462-1485) 

Font: Víctor Hurtado, Atlas d'Història de Catalunya. 

La Vall de Llémena es caracteritza per ser un indret ple d’història i tradició. Podem tancar els ulls i viatjar 
molts anys enrere on de ben segur trobem fets interessants a explicar. Un dels objectius del Pla Especial 
de Dinamització de l’Espai Natural i Cultural de la vall de Llémena (PEDENC) és la creació d’una marca 
turística de qualitat relacionada amb l’entorn natural i cultural on tots els municipis que en formen part se 
sentin identificats i vinculats territorialment.  
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Darrerament les noves tendències de promoció turística parlen d’innovació en la creació de nous 
productes turístics. Els experts recomanen identificar els trets diferenciadors de cada zona on es vol 
desenvolupar un projecte turístic específic i a partir de la seva definició, articular una proposta 
suficientment ferma com per esdevenir una marca de qualitat adreçada a potenciar, conservar i valoritzar 
els recursos endògens del territori. Alguns exemples propers de promoció turística que s’han 
desenvolupat amb èxit i tenen com a base el coneixement i protecció de l’entorn són la Garrotxa terra de 
volcans o la Selva, comarca de l’Aigua. 
Després d’estudiar els diferents recursos naturals, culturals i històrics de la Vall de Llémena s’ha 
identificat un recurs històric que destaca per sobre de la resta d’elements de la vall. Es tracta dels inicis i 
del desenvolupament de les dues Guerres Remença del segle XV. La Vall de Llémena, juntament amb la 
Vall d’en Bas i la Vall d’Hostoles, formen el centre neuràlgic de la primera gran revolta europea 
organitzada per la pagesia en oposició a les opressions dels estaments feudals.  
A més, el bon estat de conservació natural i paisatgístic de la major part de la Vall de Llémena, facilita 
aquest viatge en el temps des de l’òptica turística, en tant que el paisatge que ens envolta avui dia 
conserva part dels elements paisatgístics de fa 500 anys enrere (masies, planes, santuaris, esglésies, 
ermites, etc.). El següent mapa mostra on van succeir els principals fet de la revolta Remença. 
En el punt 3.1. on s’explicita més detalladament el patrimoni històric i cultural, ja s’exposen els fets que 
varem succeir durant l’època Remença. Seguidament es sintetitzen els personatges històrics i els indrets 
rellevants per refer la història. 
 
Personatges: 

• Pere Joan Sala, de Granollers de Rocacorba 
• La família noble dels Margarit 
• La família dels Espígol 
• Lluis de Margarit 
• Damià Espígol 

 
Edificacions i indrets: 

• El casal fortificat dels Margarit (Castell de Sant Gregori) 
• La Joieria Grossa de Domeny 
• Les baronies de Finestres, Rocacorba i Granollers, i els dominis dels Margarit, dels Cartellà i de 

la Catedral 
• El Castell i la baronia de Finestres 
• El Castell de Cartellà 
• Els nuclis de Sant Esteve de Llémena, Granollers, Rocacorba, Canet, Montcal, Montbó, Adri i 

Biert. 
• Constantins (Crida de Constantins) 
• El Castell de Rocacorba  
• Can Sala de Granollers de Rocacorba 

 
Així doncs veiem clar com la Vall de Llémena és un dels punts estratègics des d’on es desencadenen les 
dues Guerres Remences. Hi trobem tant els personatges que van formar part dels esdeveniments, com 
els llocs on es van produir. Aquest fet enriqueix la Vall de Llémena d’història i tradició. La història dels 
pagesos de remença a les Valls d’en Bas i d’Hostoles també està carregada d’esdeveniments, tot i que 
no es detallen en el present document.  
 
4.1 L’experiència de la Vall d’en Bas i la Vall d’Hostoles en el producte Remences 
La Vall d’en Bas i la Vall d’Hostoles ja han iniciat una activitat turística relacionada amb la qüestió 
remença, degut al valor estratègic que representa la posada en valor del fet Remença a la vall de 
Llémena. 
L’ajuntament de la vall d’en Bas ja fa alguns anys que treballa al voltant de la figura dels Remences. Des 
de llavors han encetat dos productes turístics: 
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• Des de l’any 1999 s’organitza la Marxa Cicloturística Terra de Remences. L’organització va triar el 
nom per un paral·lelisme entre l'esforç, sacrifici i lluita que fan els ciclistes, amb l'esforç, sacrifici i 
lluita que van protagonitzar els pagesos de remença. Els itineraris, un de llarg de 175 quilòmetres, i 
un de curt de 95 quilòmetres també recorren les comarques on més protagonisme va tenir la revolta 
remença. 
La Marxa s’ha convertit en la segona de l'Estat Espanyol amb més participació després de la de 
Quebrantahuesos a Osca. Els factors han estat diversos. La implicació de la gent de la vall d’en Bas i 
la comarca amb la prova, més de 300 voluntaris ho demostren, la bona organització per part del 
Club, i l'ajut també directe per part d'institucions públiques i privades. 
Els participats, fan esport, però també fan turisme, i quan han acabat la prova així com els seus 
acompanyants, no obliden mai més el marc natural incomparable per on han transcorregut els 175 
quilòmetres. L'any 2005 va sortir de la Vall d'en Bas, concretament de Sant Esteve, una de les 
etapes de la Vuelta Ciclista a Espanya. 

• La Ruta Remença, un passeig per la història de la Vall d’en Bas. Consisteix en una visita guiada 
d’una hora i mitja en un trenet on es poden visitar els indrets més emblemàtics de la vall d’en Bas. Se 
surt d’Hostalets d’en Bas i es pot fer cada dissabte. Es passa per davant d’on va néixer el cabdill 
remena Francesc de Verntallat, seguidament es visita la Vila de Mallol, on es pot anar a veure una 
presó medieval. També es visita Sant Privat d’en Bas, on va néixer el carlí Josep Estartús. Finalment 
a la tornada a Hostalets es pot tastar el vi remença i els embotits i formatges de la Vall d’en Bas.  

 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols està preparant una ruta que recorre els diferents Castells 
protagonistes de l’època remença. Encara estan en fase de definició del projecte. 
L’equip de redacció del PEDENC s’ha posat en contacte amb els tècnics de la Vall d’en Bas i de Sant 
Feliu de Pallerols. Tots dos tècnics estarien interessats a potenciar conjuntament una marca de qualitat 
turística lligada a la figura dels remença. Aquest fet es considera una oportunitat ja que la Vall de 
Llémena pot tenir el seu propi projecte de desenvolupament turístic relacionat amb l’entorn natural, 
cultural i històric, i alhora formar part d’una estratègia de difusió i promoció més amplia lligada a la Vall 
d’en Bas i a la Vall d’Hostoles. 
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1. INTRODUCCIÓ 
El Pla d’Acció del Pla Especial de Dinamització de l’Espai Natural i Cultural (PEDENC) de la Vall de Llémena 
permet planificar les accions necessàries per dinamitzar social i econòmicament la vall de manera 
respectuosa amb l’entorn i garantint un desenvolupament sostenible. 

La metodologia seguida per a l’elaboració del present pla d’acció ha estat la següent: 

A. Proposta de programes d’actuació a desenvolupar. 

B. Definició de les accions concretes a dur a terme dins de cadascun dels programes d’actuació 
anteriorment especificats. 

Els Programes d’actuació engloben les actuacions en diferents camps concrets, mentre que les accions 
concretes són els projectes a realitzar dins cada un dels programes d’actuació especificats anteriorment. 
Les accions es presenten mitjançant fitxes numerades on s’estableix:  

i) Nom 
ii) Descripció 
iii) Termini 
iv) Periodicitat 
v) Prioritat 
vi) Entitats involucrades en la seva execució 
vii) Fonts de finançament 
viii) Valoració econòmica 

El termini de l’actuació permet orientar l’inici de l’acció i la seva execució. En aquest cas els diferents 
terminis establerts són els següents: 

Curt: en curs o en fase d’execució en dos anys. 
Mig: projecte aprovat i/o execució entre 3 i 5 anys. 
Llarg: projecte pendent i/o execució no prevista en els propers 5 anys. 

 
La periodicitat de l’actuació determina si ha de ser una acció puntual o si s’ha d’actualitzar en el temps. Així 
mateix, les actuacions més complexes o de major cost es poden dividir en diferents fases al llarg del temps 
(actuacions de periodicitat continuada).  
La prioritat de les actuacions es divideix en: baixa, mitjana i alta. En qualsevol cas les prioritats es 
defineixen tant en funció de la necessitat com de la capacitat de portar a terme una determinada acció. Tot 
això es deu al fet que la capacitat pressupostària del Consell Comarcal és limitada, i que caldrà negociar 
diverses de les actuacions proposades amb d’altres administracions.  

Baixa: existeix una gestió però es pot millorar; o no es realitza cap gestió i aquesta 
s’aconsella. 
Mitjana: no es realitza cap gestió i és necessari portar-la a terme. 
Alta: hi ha un incompliment legal o una mancança significativa i per tant és imminent 
realitzar l’actuació. 

Les entitats involucrades en l’execució de l’acció són en primer lloc els Ajuntaments, però també hi poden 
estar involucrades diverses associacions, comissions, Consell Comarcal, Diputació, Generalitat, etc. 
Finalment, la valoració econòmica és una aproximació del cost que pot suposar la realització de 
l’actuació. Per això, es determinen, si pot ser, les fonts de finançament externes per tal de dur a terme 
l’actuació en concret. 
Els Ajuntaments de la Vall de Llémena són els responsables d’executar directament les actuacions 
previstes, o de negociar la seva execució amb les institucions i altres ens que es plantegi en cada cas. 
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1. PLA D’ACCIÓ DEL PEDENC DE LA VALL DE LLÉMENA 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: D. Pla Especial de Dinamització de l’Espai Natural i Cultural 
Objectiu: 
L’objecte d’aquesta línia és la dinamització econòmica de la Vall de Llémena a través del respecte i la protecció 
de l’espai natural i cultural. 
El Pla Especial de Dinamització de l’Espai Natural i cultural vol promoure una estratègia de desenvolupament 
local basada en els recursos propis de la Vall de Llémena que permeti un enfortiment dels agents econòmics i 
socials a partir d’un projecte compartit entre els quatre municipis. 

 

PROGRAMA: I. Foment de la participació activa dels agents de la Vall de Llémena 

ACTUACIÓ: 1. Crear un Grup de Coordinació i Acció Supramunicipal  

Descripció:  
Crear un Grup de Coordinació i Acció Supramunicipal estable que dinamitzi i vetlli per la correcta implantació del 
PEDENC. Aquest ha d’estar format com a mínim per un regidor de cada Ajuntament, representants de les entitats 
socials i econòmiques de cada municipi i un tècnic de dinamització compartit pels quatre Ajuntaments. 
Aquest Grup tindrà com a principals funcions: 

• Coordinar les diferents inquietuds i necessitats entre els quatre municipis de la Vall de Llémena. 
Concretament per al projecte Refugi Remença, caldrà que cada municipi defineixi una estratègia 
pròpia que vagi coordinada amb el projecte compartit. 

• Establir relacions directes amb altres territoris, començant per la Vall d’en Bas i la Vall d’Hostoles. 
• Col·laborar amb el Consell Comarcal del Gironès (Pla de Foment Turístic) i amb el Consell Comarcal 

de la Garrotxa (Carta de Turisme Sostenible, Leader+ i Itinerària) per complementar els projectes 
comuns. 

• Fomentar la implicació dels diferents agents locals en la implementació del PEDENC.  
• Crear noves actuacions de desenvolupament a partir del debat amb el territori. 
• Recerca de finançament per desenvolupar les actuacions del PEDENC (PLADETUR, PDR 2007-23, 

Diputació de Girona, etc) 
Termini: Curt 
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: Tots els Ajuntaments i les entitats socials i econòmiques locals.  
Fonts de finançament: - 
Valoració econòmica: 1.800€ 
 

ACTUACIÓ: 2. Contractar un tècnic/a de participació i dinamització compartit 
pels quatre municipis 

Descripció:  
Assegurar la implementació del PEDENC i facilitar la creació d’un ambient favorable perquè la participació en 
l’àmbit local esdevingui una activitat més quotidiana entre la gent de la Vall de Llémena. La contractació d’un 
tècnic a jornada complerta o a mitja jornada comú per a tots els municipis de la Vall ha d’esdevenir un actor clau 
en un procés de desenvolupament comunitari. 
Aquesta figura té com a objectiu estratègic l’execució del PEDENC com a eina de desenvolupament econòmic o 
social de la Vall de Llémena. 
Termini: Curt 
Periodicitat: Anual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: Tots els Ajuntaments  
Fonts de finançament: Nous Jaciments d’Ocupació del Departament de Treball, Ajuntaments. 
Valoració econòmica: 24.000 € 



6 Pla Especial de dinamització de l’espai 
Natural i cultural 

 

 

PROGRAMA: II. Promoció d’activitats econòmiques sostenibles 

ACTUACIÓ: 3. Organitzar una programació periòdica de cursos formatius 
sobre oficis artesans 

Descripció:  
Promocionar i valorar els oficis que es desenvolupaven a l’època Remença fomentant activitats formatives per a 
persones que vulguin aprendre un ofici artesà. La societat moderna està patint la desconnexió amb elements del 
passat com ara els oficis tradicionals. Si no es dóna una empenta a la formació de joves que vulguin 
desenvolupar un ofici tradicional, aviat no trobarem gaire artesans. Aquests cursos per exemple poden incloure la 
recuperació de l’ofici de carboner, ofici de gran tradició a Cartellà on fins fa poc es feia el Festiva de la Carbonera 
o un curs de picapedres on antigament hi havia una escola a Domeny. 
Aquesta acció ve totalment lligat a la proposta del Pla de Foment Turístic del Gironès d’engegar el Museu del 
Oficis a Sant Gregori. Per tant, es proposa aquesta acció com un element a llarg termini i de futur, i que sigui un 
element diferenciador de l’economia de la Vall de Llémena. S’ha de convertir en un segell de qualitat.  
Lligat a la promoció turística, també és una via per originar productes que es fabriquin exclusivament a la Vall de 
Llémena. Per exemple, si un ferrer tingues el seu taller en funcionament, podria oferir als visitant un record o 
souvenir, fet per ell d’una manera artesana. 
 
Termini: Mig 
Periodicitat: Continua 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: Ajuntaments, gremis d’artesans.  
Fonts de finançament: Direcció general de Comerç a través dels programes d’Artesania Catalunya i Programa 
de Desenvolupament Rural 2007-13. El programa Artesania Catalunya subvenciona fins el 75% del cost total amb 
un suport màxim de 30.000 euros per projecte. 
Valoració econòmica: depèn de l’abast de l’actuació.  

ACTUACIÓ: 4. Reinventar la Gastronomia Remença a la Vall de Llémena  

Descripció:  
Crear una oferta gastronòmica basada en la cuina casolana i en la recuperació de plats antics. L’actuació 
consisteix en què es creí una oferta conjunta dels restaurants de la Vall de Llémena que es basi en plats o 
ingredients antics. Aquesta acció l’han de concretar els propis agents en la mesura que s’impliquin i ho vulguin 
desenvolupar. 
Hauran de definir: quins plats ofereixen, si la proposta ha de ser durant tot l’any o només en una època 
determinada- una setmana gastronòmica-, si s’incorporà per les Festes Majors dels municipis, etc.   
Aquesta acció s’ha de coordinar amb l’àmbit de la Gastronomia del Pla de Foment Turístic de la comarca del 
Gironès.  
L’acció es concretarà en una campanya de promoció de la Gastronomia Remença de la Vall de Llémena. 
Termini: Curt 
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: AODL, Ajuntaments, Consell Comarcal del Gironès, Restauradors 
de la Vall de Llémena. 
Fonts de finançament: Consell Comarcal del Gironès 
Valoració econòmica: 3.000 € (campanya de promoció) 
 

ACTUACIÓ: 5. Promocionar un producte típic lligat a la Vall de Llémena 

Descripció:  
Creació d’un programa de promoció d’un producte gastronòmic lligat a la Vall de Llémena i que serveixi com a 
incentiu per la dinamització de l’Associació de comerciants Sant Gregori - Vall de Llémena. Aquesta ja té la idea 
de potenciar algun producte típic de la zona. Lligat als Remences, la pagesia, els oficis tradicionals –pagès, 
moliner, flequer- i les activitats econòmiques actuals, un producte a potenciar podria ser el Pa Remença.  
La Vall de Llémena disposa de superfície agrària per conrear blat. Es podria cercar alguna varietat tradicional 
lligada a la Vall que es conrees exclusivament per a la producció de farina per fer pa. És un producte senzill al 
qual se li poden afegir diferents varietats: pa de nous, d’ametlles, de panses, de cereals, etc.  
El pa és un aliment que la gent que vingui a la Vall per passar un dia o uns dies de vacances es pot emportar a 
casa amb facilitat. A més és un producte el qual pot tenir un valor afegit important. També es podria pensar en 
certificar la farina ecològica i poder vendre el Pa Ecològic, tal i com el conreaven i coïen els pagesos Remença. 
També es poden promocionar productes típics com els salsafíns. El seu conreu lliga molt bé amb els mètodes 
tradicionals, perquè encara està poc mecanitzat. 
Termini: Mig 
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Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: l’Associació de comerciants Sant Gregori - Vall de Llémena pagesia, 
Ajuntaments. 
Fonts de finançament: Consell Comarcal del Gironès 
Valoració econòmica: 6.000 € 
 

ACTUACIÓ: 6. Fomentar l’artesania alimentària a la Vall de Llémena 

Descripció:  
Donar suport a l’artesania alimentària com a activitat de diversificació del sector agrari de la Vall de Llémena. 
Aquesta acció inclou fomentar la venda directa a les explotacions agràries amb la publicació d’un mapa on es 
situïn els punts on es poden comprar productes artesans directament. Aquesta iniciativa podria fer-se per a tot el 
Territori Remença. Aquesta acció també inclou obrir una Agrobotiga a la Vall de Llémena amb productes locals de 
la Vall i de territoris propers. 
Termini: Mig 
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural  
Fonts de finançament: Programa de Desenvolupament Rural 2007-13 
Valoració econòmica: 8.000 € (realització del mapa) 
 

PROGRAMA: III. Conservació i promoció del patrimoni cultural 

ACTUACIÓ: 7. Redactar el projecte de recuperació dels elements del fet 
Remença 

Descripció:  
Redactar el projecte de recuperació dels elements de patrimoni cultural de la Vall de Llémena lligats a la història 
del Remença. Aquest ha de ser un estudi en profunditat dels elements històrics que varen estar involucrats en el 
fet Remença.  
Aquest estudi ha de determinar: 

• Una cronologia exhaustiva dels fets i dels llocs on varen succeir. 
• Una valoració dels elements patrimonials que podrien formar part del projecte Refugi Remença. 

Termini: Curt 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: Ajuntaments, gent coneixedora de la Vall de Llémena. 
Fonts de finançament: PLADETUR (subvenció fins el 60%) 
Valoració econòmica: 22.000 €  
 

ACTUACIÓ: 8. Creació de Rutes Remences 

Descripció:  
Les rutes a practicar en bici o per fer senderisme són un dels elements bàsics de qualsevol producte turístic, ja 
que atrauen una gran part de població que gaudeix realitzant esport. 
Es proposa doncs el disseny d’unes rutes que passin pels indrets on van tenir lloc els fets Remença. Aquestes 
podrien ser de caire local. També se’n podria dissenyar una de caràcter supramunicipal. Es podria dir la Ruta de 
la Muntanya de l’Edat Mitjana i que unís les tres Valls implicades en el fet Remença. La senyalització caldria fer-la 
amb elements de l’època –pedra, fusta-. Seria interessant definir rutes amb diferents graus de dificultat, per nens, 
per persones amb discapacitat, per avis, per fer-les en un dia o en quatre setmana, guiades, de nit, etc. 
En aquesta acció seria important valorar opcions de custòdia del territori tant per als elements de patrimoni 
arquitectònic com per al disseny de les rutes i els permisos de pas pels camins. 
Termini: Curt 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: Ajuntaments, gent coneixedora de la Vall de Llémena. 
Fonts de finançament: PLADETUR  
Valoració econòmica: 12.000 €  
 

ACTUACIÓ: 9. Realitzar material de difusió  
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Descripció:  
 
Tota actuació desenvolupada dins del marc del fet Remença a la Vall de Llémena ha d’anar acompanyada de 
material de difusió i comunicació per tal de garantir la correcta informació a l’usuari a més de servir com a reclam 
publicitari per a futurs usuaris. 
Es proposa per començar la realització d’un Catàleg Remença on apareguin tots els punts del patrimoni natural i 
arquitectònic en relació amb el fet Remença a més de completar-lo amb tota la informació útil per al turista. 
També es poden realitzar diferents publicacions o monogràfics d’elements particulars del patrimoni relacionat amb 
el fet remença. 
I fins i tot es pot crear un còmic o una novel·la a on surtin històries i elements de la guerra remença. 
Termini: Curt 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: Ajuntaments, gent coneixedora de la Vall de Llémena. 
Fonts de finançament: PLADETUR  
Valoració econòmica: 6.000€ 
 

ACTUACIÓ: 10. Redactar un Pla de conservació de les fonts i dels molins de la 
Vall de Llémena  

Descripció:  
Recuperar les fonts i els molins de Sant Aniol i de la resta de municipis de la Vall de Llémena. L’arquitectura 
lligada a l’aigua és de gran valor. Recuperar aquest elements ha d’esdevenir una acció que tingui repercussions 
en diferents àmbits: 

• Millora de la qualitat paisatgística. 
• Recuperació d’elements tradicionals.  
• Finalitat turística i educativa: lligat amb la idea del Pa Remença, es podrien posar els molins en 

funcionament. 
• Dinamització econòmica. 

Termini: Mig 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: Ajuntaments, Agencia Catalana de l’Aigua i entitats privades 
Fonts de finançament: - 
Valoració econòmica: 8.000 € 
 

ACTUACIÓ: 11. Dinamitzar el Museu del Oficis a Sant Gregori  

Descripció:  
Dinamitzar la creació i posada en marxa del Museu del Oficis a Sant Gregori. Aquesta és una acció del Pla de 
Foment del Gironès que cal seguir i implantar en el territori. 
Els municipis de la Vall de Llémena s’han d’involucrar activament en la dinamització del Museu del Oficis i en la 
integració en el projecte Refugi Remença. 
Termini: Curt 
Periodicitat: Continuada 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: Ajuntament de Sant Gregori i Consell Comarcal del Gironès. 
Fonts de finançament: Consell Comarcal del Gironès i Direcció general de Comerç a través dels programes 
d’Artesania Catalunya. 
Valoració econòmica: 6.000 € 
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PROGRAMA: IV. Promoció i difusió de la Vall de Llémena 

ACTUACIÓ: 12. Dinamitzar els esdeveniments locals populars 

Descripció:  
Reforçar i coordinar la cultura viva de la Vall de Llémena.  

• Incloure elements del fet Remença als esdeveniments que ja tenen lloc a la Vall de Llémena. Per 
exemple que es faci una obra de Teatre per la Mostra d’Espectacles Familiars de Petit Format o 
música tradicional a les Danses a les Jornades de Dansa de Cartellà. 

• Crear la 1a Fira Remença de Catalunya. Les Fires populars estan esdevenint en els últims anys 
punts de dinamització de petits i grans pobles. La Vall de Llémena presenta un escenari ideal per 
organitzar una Fira ambientada a l’Edat Mitjana, on els Remences fossin l’eix vertebrador de 
l’esdeveniment. A més petita escala es podrien organitzar petits mercats d’intercanvi on els productes 
agrícoles fossin l’eix principal dels productes a intercanviar. Aquest fet apart de la importància social 
recupera antigues formes de comerç de l’època remença. Caldria pensar si es faria a l’escenari de 
tota la Vall de Llémena i que cada poble s’identifiqués amb algun element concret; o bé, fer-la cada 
any a un poble i que sigui itinerant.  

Termini: Mig 
Periodicitat: Anual 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: Ajuntaments, Associació de comerciants i empresaris Sant Gregori 
– Vall de Llémena-, agents socials i econòmics. 
Fonts de finançament: Direcció general de Comerç a través dels programes d’Artesania Catalunya 
(subvenciona fins el 70% del cost total per l’organització de fires amb un suport màxim de 30.000 euros). 
Valoració econòmica: depèn de l’abast 
 

ACTUACIÓ: 13. Crear una exposició itinerant al voltant del fet Remença  

Descripció:  
Crear una exposició que pugui ser itinerant, així podrà passar de municipi en municipi. Aquest es podria pensar a 
nivell de Vall de Llémena o bé de tot el territori Remença. Pot ser l’excusa per començar a treballar amb la Vall 
d’en Bas i la Vall d’Hostoles. 
Del material que es creí per la exposició se’n pot extreure un suport educatiu per treballar-ho a les escoles i amb 
les diferents entitats de la Vall. Es poden realitzar tallers familiars on adults i infants poguessin estar junts, 
activitats pensades pels joves i adolescents, jocs de rol, tallers d’intercanvi generacional, xerrades, etc. 
 
Termini: Curt 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: Ajuntaments, gent coneixedora de la Vall de Llémena. 
Fonts de finançament: PLADETUR 
Valoració econòmica: 12.000 € 

ACTUACIÓ: 14. Adequar punts d’informació turística   

Descripció:  
Posar en marxa una xarxa de punts d’informació turística a la Vall de Llémena. Aquest punts d’informació es 
poden entendre com una xarxa coordinada des d’un node, que podria ser al futur Museu del Oficis, que segons 
preveu el Pla de Foment del Gironès es situarà a Sant Gregori. Alhora la xarxa d’informació s’ha d’estendre a tots 
els establiment que estiguin interessants a la zona: ajuntaments, restaurants, cases de turisme rurals, etc; creant 
així “petits punts d’informació” per tot el territori. Aquests punt també han de tenir la funció de seguiment dels 
visitants.  
Termini: Curt 
Periodicitat: Puntual 
Prioritat: Alta 
Entitats involucrades en la seva execució: 
Fonts de finançament: PLADETUR (subvenció fins al 60%). 
Valoració econòmica: 15.000 €  
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ACTUACIÓ: 15. Creació d’un portal WEB sobre el projecte Refugi Remença  

Descripció:  
Crear un espai web on es reculli tota la informació relativa al projecte Refugi Remença. Ha ser una eina àgil per 
donar a conèixer la Vall de Llémena i els seus recursos. També ha d’esdevenir una via de comunicació entre els 
mateixos agents de la Vall de Llémena i entre els externs que s’hi vulguin involucrar. 
Aquest portal web pot ser comletat mitjançant un SIG (Sistema d’Informació Geogràfica, on apareguin tots els 
elements patrimonials tant de l’àmbit natural com arquitectònic. 
Termini: Mitg 
Periodicitat: Continua 
Prioritat: Mitjana 
Entitats involucrades en la seva execució: Ajuntaments, agents econòmics de la Vall de Llémena. 
Fonts de finançament:  PLADETUR (subvenció fins al 75%) 
Valoració econòmica: 18.000 € 
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3. RESUM DEL PLA D’ACCIÓ 
 
Programa   Actuació Termini Periodicitat Prioritat Valoració 

1 Crear un Grup de Coordinació i 
Acció Supramunicipal Curt Continuada Alta 1.800 I. Foment de la 

participació activa dels 
agents de la Vall de 
Llémena 2 

Contractar un tècnic/a de 
participació i dinamització 
compartit pels quatre municipis 

Curt Anual Alta 24.000 

3 
Organitzar una programació 
periòdica de cursos formatius 
sobre oficis artesans 

Mig Continuada Mitjana depèn de l'abast 

4 Reinventar la Gastronomia 
Remença a la Vall de Llémena Curt Continuada Mitjana 3.000 

II. Promoció d'activitat 
econòmiques sostenibles 

5 Promocionar un producte típic 
lligat a la Vall de Llémena Mig Continuada Mitjana 6.000 

6 
Redactar el projecte de 
recuperació dels elements del fet 
Remença 

Curt Puntual Alta 22.000 

7 Creació de Rutes Remences Curt Puntual Alta 12.000 

8 Realitzar material de difusió Curt Puntual Alta 6.000 

9 
Redactar un Pla de conservació 
de les fonts i dels molins de la 
Vall de Llémena 

Mig Puntual Mitjana 8.000 

10 Dinamitzar el Museu dels Oficis a 
Sant Gregori  Curt Continuada Alta 6.000 

III. Conservació i 
promoció del patrimoni 
cultural 

11 Potenciar la Rectoria de Cartellà  Mig Puntual Mitjana 8.000 

12 Dinamitzar els esdeveniments 
locals populars Mig Anual Mitjana depèn de l'abast 

13 Crear una exposició itinerant al 
voltant del fet Remença Curt Puntual Mitjana 12.000 

14 Adequar punts d'informació 
turística Curt Puntual Alta 15.000 

IV. Promoció i difusió de 
la Vall de Llémena 

15 Creació d'un portal web sobre el 
projecte Refugi Remença Mig Continuada Mitjana 18.000 

TOTAL 141.800 

 
4. PLA DE TREBALL 
 
  Actuació Termini Periodicitat Prioritat Valoració (€) 

1 Crear un Grup de Coordinació i Acció Supramunicipal Curt Continuada Alta 1.800 

2 Contractar un tècnic/a de participació i dinamització compartit pels 
quatre municipis Curt Anual Alta 24.000

6 Redactar el projecte de recuperació dels elements del fet 
Remença Curt Puntual Alta 22.000

8 Realitzar material de difusió Curt Puntual Alta 6.000

10 Dinamitzar el Museu dels Oficis a Sant Gregori  Curt Continuada Alta 6.000

14 Adequar punts d'informació turística Curt Puntual Alta 15.000

 Subtotal 74.8000

7 Creació de Rutes Remences Mig Puntual Alta 12.000

15 Creació d'un portal web sobre el projecte Refugi Remença Mig Continuada Alta 18.000

  Subtotal 30.000

13 Crear una exposició itinerant al voltant del fet Remença Curt Puntual Mitjana 12.000

4 Reinventar la Gastronomia Remença a la Vall de Llémena Curt Continuada Mitjana 3.000

11 Potenciar la Rectoria de Cartellà  Curt Puntual Mitjana 8.000

  Subtotal 23.000

3 Organitzar una programació periòdica de cursos formatius sobre 
oficis artesans Mig Continuada Mitjana depèn de l'abast

12 Dinamitzar els esdeveniments locals populars Mig Anual Mitjana depèn de l'abast

5 Promocionar un producte típic lligat a la Vall de Llémena Mig Continuada Mitjana 6.000

9 Redactar un Pla de conservació de les fonts i dels molins de la Vall 
de Llémena Mig Puntual Mitjana 8.000

  Subtotal 141.800

 
 


