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1. SITUACIÓ I CONTEXT
1.1. Introducció
El Pla Especial de Dinamització de l’Espai Natural i Cultural de la zona del TerBrugent (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 zona del TerBrugent engegat l’any 2008 pels seus respectius ajuntaments i elaborat per l’equip
tècnic de DEPLAN.
L’àmbit d’actuació del PEDENC són tots els municipis del Ter-Brugent: Anglès, La
Cellera de Ter, Amer, Sant Julià del Llor i Bonmatí i Susqueda.
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 zona del Ter-Brugent.
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 Ter-Brugent.



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 zona del Ter-Brugent 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 zona, per tal que ajudi a
crear un teixit cultural fort, actiu i dinàmic, en el qual els habitants de la
zona del Ter-Brugent 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 d’Anglès, La
Cellera de Ter, Amer, Sant Julià del Llor i Bonmatí i Susqueda així com dins
dels termes municipals de cada localitat.



Crear de l’àrea del Ter-Brugent una zona de turisme accessible per a totes
les persones.
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Per tant caldrà aturar-se a...

6



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 zona del Ter-Brugent té un passat amb
una història rica i diversa, 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
zona.



Potenciar el sector agrícola i ramader, minimitzant l’impacte ambiental que
les activitats ramaderes poden produir sobre l’entorn i reorientar 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 del Ter-Brugent prenguin
consciència de la importància de comprar a les botigues dels seus veïns.



Convertir la zona del Ter-Brugent en un indret propici per a desenvolupar un
turisme respectuós amb el medi ambient i alhora accessible per a totes les
persones.
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1.2. L’estat de l’activitat turística a Catalunya
La recent campanya de promoció turística a l’Estat Espanyol, presenta Catalunya
com una destinació turística singular, diversificada i amb identitat. Aquests són els
trets que defineix l’oferta turística catalana del segle XXI. 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, 2008
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A la gràfica adjunta es pot observar com les Comarques Gironines no representen
ni el 20% de la superfície de Catalunya i alberguen prop del 10% de la població
catalana. Tot i això, en aquestes comarques s’hi troben concentrats,
aproximadament, el 40% dels allotjaments turístics de Catalunya, fet que porta a
interpretar que de tot el territori català, el sector del turisme té la seva màxima
representació a les Comarques Gironines. Aquesta dada demostra que el sector
turístic a les Comarques Gironines és una font d’ingressos molt important.
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El turisme és una font important de llocs de treball. L’any 2008, el 65% 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.
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 s’ha vist anteriorment, 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.
La bona tendència enregistrada durant els últims temps però s’ha vist frenada els
darrers anys (des del 2008). Aquests darrers anys la tendència a l’augment s’ha
vist invertida bàsicament pel context de crisi econòmica present i per l’augment de
destinacions turístiques de baix cost. L’afluència de turistes estrangers a Catalunya
s’ha vist reduïda un 6,5%, aquesta dada és més important si es té en compte les
Comarques Gironines. En el total de la l’àrea de les Comarques Gironines l’afluència
de turistes estrangers s’ha reduït un 11,2%, la més elevada del territori català.
S’ha de considerar que el territori gironí està inclòs dins les marques turístiques
denominades com a Costa Brava (Alt Empordà, Baix Empordà, El Pla de l’Estany,
Gironès i La Selva) i els Pirineus (Cerdanya i Ripollès).
Anteriorment ja s’ha comentat que, cada cop més, l’actitud turística basada en un
model de sol i platja pateix un decreixement de la seva demanda. Aquesta
tendència es veu clarament refermada per les dades dels últims anys, on veiem una
clara reducció d’aquest turisme en detriment d’un turisme que aposta més pel
consum de béns culturals, paisatgístics i naturals. El màxim exponent d’aquest
tipus de turisme és el turisme rural. Mentre la tendència dominant en el turisme de
sol i platja és a la reducció de la demanda, el turisme rural ha vist incrementada la
seva demanda els últims anys. L’augment de la demanda de turisme rural ha estat
del 17,3% entre el 2006 i el 2007 i del 6,9% del 2007 al 2008.
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1.3. Antecedents propers
1.3.1. Pla de desenvolupament del producte integrat de turisme cultural i
ecològic de La Selva, comarca de l’aigua
La comarca 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. Aquest
Pla de desenvolupament turístic té com a principal promotor l’Associació de Turisme
de la Selva, comarca de l’Aigua que neix amb l’objectiu de promoure el turisme
comarcal sota una marca pròpia respectant sempre la natura, la cultura i apostant
per la sostenibilitat. Aquesta associació consta dels 26 municipis de la comarca
(ajuntament) i d’onze entitats adherides que participen per a poder promocionar la
comarca sobre l’eix comú de l’aigua.
Aquest desenvolupament de la comarca ha donat com a principals actuacions
realitzades dues iniciatives com són “Els grans camins de l’Aigua” i “Territori museu
de l’Aigua”.
•

Els grans camins de l’Aigua: Aquest a iniciativa es tracta de la creació
d’una xarxa de camins per tot el territori de la comarca de La Selva.
Aquestes rutes i camins giren al voltant de l’eix comú de l’aigua i discorre
prop de les principals mostres de la riquesa cultural i paisatgística de la
comarca.

•

Territori museu de l’Aigua: la iniciativa aquí explicada divideix el territori
de la comarca en quatre àrees temàtiques lligades a un ús diferent de
l’aigua. L’objectiu d’aquest iniciativa és crear un espai amb un valor afegit al
territori vinculat a l’aigua. Aquest iniciativa considera a la comarca coma un
gran museu a l’aire lliure vinculat a l’aigua.

Figura 2. Territori museu de l’Aigua

Font: La Selva, comarca de l’aigua

Com es pot observar a la figura anterior, la zona del Ter-Brugent forma una unitat
territorial dins el Territori museu de l’Aigua, aquesta zona és l’anomenada “Vida al
Voltant del Ter” que té com a especial atracció el curs fluvial del Ter i com al seu
voltant s’han desenvolupat els municipis i la seva rica història.
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2. ELS RECURSOS DEL TER-BRUGENT
La zona del Ter-Brugent és una àrea clarament caracteritzada pel seu caràcter
fluvial i forestal que el dota d’una gran qualitat paisatgística. La dispersió dels petits
nuclis de dispersió al voltant de l’entorn fluvial del riu Ter i del riu Brugent donen al
territori un riquesa històrica important lligada a l’ambient fluvial. Aquest dispersió
en petits nuclis de població dóna a l’espai un caràcter rural molt important alhora
que manté una vida sociocultural important.
L’estancament que està patint el sector de sol i platja juntament lligat amb la
tendència positiva del turisme rural i de natura dóna a entendre un canvi d’actitud
del sector del turisme, que valora cada cop més aspectes com la cultura, el
paisatge, la riquesa d’activitats, etc. Un altre aspecte important a considerar és la
tendència, cada cop més estesa, d’entendre les vacances com a estades més curtes
però més repetides al llarg de l’any en detriment dels períodes llargs un cop a l’any.
Aquests aspectes, juntament amb la consolidació de l’aeroport de Girona com a un
destí d’importants companyies de vols de baix cost, donen a la zona del
Ter-Brugent una gran oportunitat per a desenvolupar la zona com a una destinació
de turisme rural. Tots aquests elements permeten considerar que la zona del
Ter-Brugent és un territori idoni per a rebre aquest nou tipus de turisme. Aquest
turisme però ha d’estar basat en un model turístic i sostenible que sigui respectuós
amb el patrimoni i l’entorn.
Sota aquest criteri, i amb moltes experiències semblants posades en marxa, es
proposa el desenvolupament a la zona del Ter-Brugent d’un turisme de qualitat,
proper i lligat al territori, també anomenat Turisme Sostenible o de Natura. Aquesta
tipologia de turisme hauria d’apropar l’usuari a l’entorn. Aquest apropament de
l’usuari a l’entorn però no és completa a molts del espais desenvolupats per al
turisme rural, ja que les instal·lacions, rutes i infraestructures realitzades no tenen
una accessibilitat total per a tots els usuaris. Es proposa seguir una línia de
desenvolupament turístic rural accessible per a tots els usuaris turístics, no es
tracta de desenvolupar el turisme de la zona del Ter-Brugent com a una zona per a
persones amb mobilitat reduïda, sinó que es tracta de considerar a tots els usuaris
com a usuaris, és a dir, es tracta de crear un turisme rural accessible per a tot tipus
d’usuaris turístics (les rutes adaptades també poden ser utilitzades per a tots els
usuaris).
Es pot considerar que la zona del Ter-Brugent, al tenir una gran potencial turístic
encara per desenvolupar, pot corregir aquesta dinàmica i pot adaptar les seves
ofertes turístiques cap a una accessibilitat total.

Els recursos del Ter-Brugent
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3. DIAGNOSI DELS VALORS DE LA ZONA DEL TER-BRUGENT
En els següents apartats es sintetitzen els elements i recursos de la zona del TerBrugent pel que fa al patrimoni natural i cultural.

3.1. El Patrimoni Històric i Cultural
El patrimoni històric i cultural de la zona del Ter-Brugent 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.
3.1.1. Història de la zona del Ter-Brugent
La prehistòria: Els primers assentaments a la zona
La presència humana a zona del Ter-Brugent es remunta ja fa més de 100.000
anys. La presència dels cursos fluvials va permetre que evolucionés a la zona
l’activitat humana ja des de la prehistòria. S’han trobat jaciments d’una tribu
nòmada datada de 100.000 anys abans de Crist o diferents peces del paleolític
inferior i mitjà i del neolític. El jaciment més important d’aquesta època, entre el
2.000 i 800 anys a. C. són les Coves del Pasteral, a la riba dreta del Ter, al terme
de la Cellera de Ter. S’hi van localitzar més de vint sepultures humanes amb
utensilis de cultura neolítica.
Els primers assentaments que demostren que la zona era habitada de manera
permanent però, no es remunten fins la transició entre l’Edat de Bronze i l’Edat del
Ferro (1.000 – 500 a. C. aprox.). D’aquest període s’ha descobert una necròpolis
d’incineració en obrir-se els fonaments a les Indústries Burés d’Anglès. El fet de
trobar una necròpolis d’incineració demostra que el sedentarisme dels
assentaments a les ribes de Ter era ja una realitat.
Entorn l’any 500 a. C. apareix el fenomen universal de la iberització que va marcar
profundament la zona del Ter-Brugent. El vestigi més important d’aquesta cultura
es troba a Amer, a l’indret anomenat Puig d’Alí o Puig Galí; un poblat ibèric de
notable estructura del qual encara se’n conserven vestigis. Al terme de la Cellera de
Ter hi ha vestigis de poblats ibèrics al Coll de Gria, al Pasteral i al Mas Carreras.
La romanització: la imposició dels romans a Catalunya
L’any 200 aC, aproximadament, els romans desembarquen a Empúries i comença la
ràpida romanització on els romans van imposar la seva organització política i
administrativa, social i econòmica pràcticament a tota la península.
La Via Agusta va ser l’artèria vertebradora d’aquest fenomen i la via d’entrada de
cultures centreeuropees en segles posteriors.
L’Edat Mitjana: L’origen dels pobles de la zona del Ter-Brugent
L’origen de la majoria dels nuclis de població que conformen la zona del TerBrugent tenen com a origen l’Alta Edat Mitjana. L’origen de nuclis de població com
els d’Anglès, La Cellera de Ter, Sant Julià del Llor i Bonmatí i Amer tenen origen al
procés d’expansió del cristianisme sobre els assentaments ibèrics i romans. Hi ha
indicis que els monjos benedictins establerts al monestir de Sant Menir (820)
funden per aquestes valls del Ter i del Brugent diverses celleres o assentaments
parroquials amb l’objectiu de poblar la vall del Ter i el Brugent. Les celleres o
“cellae” eren esglésies parroquials dependents d’un monestir, situades a punts més
o menys allunyats on s’originaven noves colònies humanes. Al voltant d’aquests
assentaments cristians es van desenvolupar petits nuclis de població que van
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acabar conformant els principals assentament actuals. Juntament amb els nuclis
parroquials es van desenvolupar estructures de defensa que van regentar la zona,
un dels principals castells va ser el castell d’Anglès, regentat inicialment pels
comtes de Cabrera i amb posterioritat pels Montcada i els Olmera. Altres castells
importants foren el d’Estela, el d’Hostoles i el nucli fortificat de Rocasalva o
Albecario.
Al llarg de l’Edat Mitjana els nuclis de població van augmentant el seu nombre
d’habitants, alguns dels exemples de l’augment de la importància dels nuclis de la
zona del Ter-Brugent són la concessió de la celebració del mercat d’Anglès (1294),
el mercat d’Amer (segle XII) o una fira anual a Anglès (1321). El mercat d’Amer i
les seves primerenques finques foren el nucli vertebrador dels intercanvis
comercials entre les rodalies i les valls de Llémena, Ter i Brugent.
El territori va viure de prop el malestar generat pel feudalisme i els conflictes de la
Guerra de les Remences. El monestir d’Amer tingué una importància fonamental en
la resolució dels conflictes remences: el 8 de novembre de 1485 els representants
dels remences concentrats al Monestir van signar, en presència d’Iñigo López de
Mendoza (ambaixador del Rei Ferran el Catòlic), el famós compromís acceptant
l’arbitratge del Rei que donà origen a la Sentència Arbitral de Guadalupe signada el
1486.
Aquests conflictes van canviar l’organització del Ter-Brugent, acabant amb els mals
usos de les Remences. Alguns exemples del canvi produït per aquest conflictes és
l’enderrocament de la torre d’homenatge del castell d’Anglès ordenat pel cap
remença Joan Sala de Granollers de Rocacorba, després de conquerir la vila.
El deslliurament de les remences permet un desenvolupament important de la zona
del Ter-Brugent que atrau episodis de bandolerisme, el més famós d’aquest
bandolers és Serrallonga que va esdevenir el personatge més buscat de la zona.
La Vila d’Amer obté el 2 de novembre de 1493, el privilegi de tenir Alcalde amb
bastó real, fet que l’alliberava de la submissió administrativa de la ciutat de Girona i
obtenia plena identitat municipal en tota la vall i terme d’Amer.
Aquest desenvolupament però, va experimentar un període posterior marcat per les
guerres i les penúries.
L’Edat Moderna: un període marcat per les guerres
Després del període de guanys que va suposar l’Edat Mitjana (sobretot després de
la supressió de la remença) el territori del Ter-Brugent va ser testimoni dels
episodis conflictius que van assolar Catalunya durant l’Edat Moderna.
El territori del Ter-Brugent, degut a les característiques logístiques que suposa el
curs fluvial del Ter (planes fluvials), es va veure sacsejat pels diferents conflictes
que van sacsejar Catalunya durant els segles XVII i XVIII. El territori té diversos
exemples d’episodis de guerra al Ter-Brugent. Alguns d’aquests són el saqueig i
l’expulsió dels habitants d’Anglès el dia 25 de juliol de 1696 després que els
francesos resultessin vencedors en la batalla del Ter o la destrucció de l’església de
Sant Miquel d’Amer durant la guerra dels Segadors (segle XVII) que ja no fou
reconstruïda.
No només les guerres van portar penúries a la zona, sinó que els desastres naturals
també van fer acte de presència al Ter-Brugent. A finals de l’Edat Mitjana, el 15 de
març de 1427, un fort terratrèmol va assolar el municipi d’Amer destruint gairebé la
totalitat de la vila. A mitjans del segle XVIII els aiguats inutilitzen el pont vell de
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Sant Julià del Llor que comunicava amb La Cellera de Ter. El pont és substituït per
passeres i per barques de llibant.
No fou fins l’any 1788 que el municipi de La Cellera de Ter, després de no poques
tibantors, assoleix la seva independència municipal.
El marcat bel·licisme de l’època va fer entrar la zona del Ter-Brugent en una
dinàmica de creixement molt lenta. Aquest fet va canviar amb l’arribada de la
indústria i la revolució industrial al territori.
L’època contemporània, la revolució industrial i el gran canvi del territori
Després d’una època marcada per les guerres i els enfrontaments territorials, la
zona del Ter-Brugent va experimentar un canvi radical en la seva vida quotidiana.
Els màxims exponents del canvi a la zona van ser la creació de la colònia industrial
a Bonmatí i la inauguració de la fàbrica tèxtil al municipi d’Anglès el dia 13 de
novembre de 1887. A la llarga aquella indústria, coneguda com a Indústries Burés,
canviaria radicalment la vida de la població.
Aquestes explotacions van portar a la Vall del Ter-Brugent la revolució industrial,
basada principalment en el tèxtil, el moble i la mineria. Aquesta industrialització de
la zona va provocar un canvi en la dinàmica quotidiana de la tota la població del
Ter-Brugent que va passar d’un model econòmic basat principalment en
l’agricultura i la ramaderia a un model econòmic lligat en la indústria. Aquest
progrés va fer augmentar d’una manera important la població dels nuclis del TerBrugent. Un exemple de la bonança produïda per la revolució industrial és que el
municipi d’Anglès va ser el primer poble de l’Estat espanyol en tenir enllumenat
públic elèctric. Aquest va veure com passava d’una població de 1626 persones l’any
1900 a 2677 l’any 1930. Un altre pas important pel creixement de la zona del TerBrugent va ser el pas per la zona del tren que enllaçava Olot amb Girona, la línia va
ser inaugurada l’any 1911.
Amb aquesta bonança econòmica i demogràfica de la zona va arribar la Guerra Civil
Espanyola. La zona no es va alliberar del efectes del conflicte bèl·lic. El municipi de
La Cellera de Ter va ser bombardejat pels Junkers alemanys, la vila d’Amer va patir
la destrucció de tot el material i patrimoni parroquial, la colònia industrial de
Bonmatí va veure com el pont per accedir a ella era destruït durant la retirada del
republicans de la zona, etc.
Després de la Guerra Civil Espanyola la zona reprèn la seva activitat industrial, tot i
el control repressiu i permanent del franquisme. Durant el franquisme, el
creixement de la població va ser encara més important, degut principalment a
l’expansió del sector tèxtil per la zona, per l’explotació de les mines i la creació de
l’embassament de Susqueda (inauguració el 24 de setembre de 1967). Aquesta
tercera actuació va portar un moviment migratori molt marcat, que es va
concentrar majoritàriament al terme d’Amer, al Ter-Brugent alhora que va destruir
el principal nucli de població del municipi de Susqueda, privant d’aquest de
l’element que cohesionava els nuclis de població dispersos del terme municipal.
Durant aquesta època el tren d’Olot a Girona també realitza el seu últim trajecte
(1969) i zones com el municipi d’Amer comencen una profunda transformació del
seu teixit econòmic i comencen un procés d’industrialització més d’acord amb les
tendències de l’època.
Del final del franquisme fins a l’actualitat
El final del franquisme va suposar un fort moviment social que reclamava canvis al
poble i al país. Aquest moviment reclama la restitució de tot allò reprimit durant la
dictadura. D’aquest clam en van sorgir actuacions com ara el canvi de noms de
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carrers, retolació novament en català i altres actuacions que tornessin el sentiment
català al territori.
El 1980, degut al creixent sentit d’identitat local i al descontentament vers
l’administració del cap de municipi, els habitants de Sant Julià del Llor i Bonmatí
inicien un procés de demanda de segregació i d’autogovern municipal d’Amer. El 22
de febrer de 1983, després de dos anys d’intensa activitat social i política, la
Generalitat de Catalunya autoritza la constitució del municipi independent de Sant
Julià del Llor i Bonmatí.
Les dècades posteriors van suposar un canvi en el model industrial, ja que el sector
tèxtil cada cop sofreix un retrocés més important i l’activitat minera es torna
inviable i acaba clausurant les seves explotacions. Des d’aquest canvi en la
tendència de les activitats industrials la zona del Ter-Brugent generalitza les
activitats industrials passant des del sector químic/farmacèutic (Hipra d’Amer), al
tèxtil industrial (Antex d’Anglès) o al de la fusteria (La Cellera de Ter).
Des de la dècada dels 80 fins a l’actualitat, la zona de Ter-Brugent ha tingut un
estancament en el seu creixement. Aquesta dinàmica d’estancament ha estat
superior en la zona del Ter-Brugent que en les zones dels voltants, fet que es pot
explicar per la millora en infraestructures de comunicació de les altres zones en
detriment del Ter-Brugent que reclama ja des de fa una vintena d’anys la millora de
les comunicacions amb l’àrea urbana de Girona.
El Ter-Brugent és una zona amb una història molt variada i profunda que
actualment barreja un ric patrimoni històric amb una qualitat paisatgística elevada i
una necessitat de desenvolupament del sector primari i secundari important, així
com el desenvolupament de les seves vies de comunicació.
3.1.2. Elements d’interès històric i arquitectònic
En aquest apartat es citen els elements històrics i arquitectònics més importants de
la zona del Ter-Brugent classificats per municipis. Es descriuen alguns dels
principals elements de cada municipi.
Anglès
Principals indrets emblemàtics
Vila Vella d’Anglès
La Vila Vella d’Anglès és el nom que rep el casc antic del municipi, aquest és el
centre històric del municipi i on es va originar l’assentament. La Vila Vella d’Anglès
es troba situat on antigament es trobava el recinte del castell i les muralles (en el
casc antic encara es poden veure alguns testimonis del castell) i és des d’on es va
generar el desenvolupament del municipi.
La Vila Vella d’Anglès reuneix elements típics de totes les èpoques des de l’Edat
Mitjana, en els seus carrers es poden trobar elements pertanyents al gòtic, al
renaixement, al modernisme,etc. La Vila Vella d’Anglès està catalogada com a bé
cultural d’interès nacional (BCIN).
La Vila Vella d’Anglès és totalment accessible perquè forma part de la trama urbana
i es troba en un bon estat de conservació i neteja. Degut a la seva situació elevada
l’accessibilitat es fa a través de carrers amb un pendent marcat.
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Figura 3: Església de Sant Miquel

Església de Sant Miquel
Construïda a partir del 1629 en el lloc on hi havia la
primitiva capella del Castell d’Anglès, també dedicada
a Sant Miquel. És d’estil renaixentista tardà, de tres
naus, ampliada a principis del segle XX amb
l’allargament de la nau central i la construcció de
l’altar de la Puríssima i d’una capella. El campanar és
de torre de base quadrada i part superior octogonal,
amb quatre ulls i coronat per una cupuleta.
La seva situació elevada permet obtenir una bona
panoràmica de la trama urbana del municipi. A més
la seva situació al mig del casc antic reuneix en punts
molt propers bona part dels elements arquitectònics i
històrics del municipi.
L’estat de conservació és bo i està obert al culte i a
les visites. S’hi accedeix fàcilment, ja que està
integrat dins el casc antic.

Font: Elaboració pròpia

Vila Eulàlia i la indústria Burés
La Vila Eulàlia és el testimoni de la forta industrialització soferta durant l’últim segle
al municipi d’Anglès. La Vila Eulàlia és la casa senyorial d’estil modernista que la
família Burés va construir just davant de la industria Burés.
La creació de la indústria tèxtil Burés al municipi d’Anglès va canviar la forma de
vida del municipi i de l’entorn i, es pot considerar, com el principal detonant cap a
la industrialització a la zona. La Vila Eulàlia reuneix aquelles característiques
arquitectòniques que caracteritzaven l’estil de vida de la burgesia catalana (grans
superfícies, jardins, torres, etc.)
La Vila Eulàlia és de caràcter privat i no es pot visitar, tot i això les vistes exteriors
són bones i marquen el caràcter típic de la burgesia de l’època. L’accessibilitat a la
Vila Eulàlia i a la indústria Burés és molt elevada, ja que formen part de la trama
urbana i la via verda del carrilet passa just pel costat de les construccions.
A continuació s’anomenen els altres elements d’interès, les masies i altres
edificacions i les àrees arqueològiques:
Taula 1: Elements d’interès d’Anglès

Altres elements d’interès
− Castell d’Anglès
− Jardins de Can Cendra
− Can Cendra
− Estació del Carrilet

−
−
−
−

Ermita de Sant Pere Sestronques
Ermita de Sant Amanç
Ermita de santa Barbara
Cal Sabater

Font: Inventari de patrimoni arqueològic i arquitectònic de Catalunya
Taula 2: Masies i altres edificacions d’Anglès

Masies i altres edificacions
− Can Biel
− Can Planes
− Mas Bellveí
− Can Camps
− Can Canals
− Can Casalet
− Can Comarodona

−
−
−
−
−
−
−

Can
Can
Can
Can
Can
Can
Can

Cuc
Déu
Farga
Murtra
Figueres
Gravat
Riera

Font: Inventari de patrimoni arqueològic i arquitectònic de Catalunya
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Taula 3: Àrees arqueològiques d’Anglès

Àrees arqueològiques
− Necròpolis d’Anglès
− Diable Coix

−

Nucli històric d’Anglès

Font: Inventari de patrimoni arqueològic i arquitectònic de Catalunya

La Cellera de Ter
Principals indrets emblemàtics
Església Parroquial de la Mare de Déu de Sales
L’església parroquial de la Mare de Déu de Sales és l’element a partir del qual es va
desenvolupar el municipi de La Cellera de Ter. El primer document on es parla de
l’església de la Mare de Déu de Sales es remunta a l’any 833 com a part dels
privilegis que va rebre l’abat Teodosi del monestir de sant Medir.
L’església, d’estil barroc, es troba format per una nau i tres capelles (una capella
fonda dedicada a la Puríssima i dues capelles petites al lateral de la nau principal).
Tant l’altar com l’interior estan dedicats a la figura de la Mare de Déu.
La seva situació al vell mig del casc antic permet una fàcil accessibilitat al recinte.
Aquest es troba en bon estat de conservació i permet les visites i el culte al seu
interior.
Figura 4: Ermita de Sants Just i Pastor
Ermita de Sants Just i Pastor
L’ermita de Sants Just i Pastor és una
església romànica de petites dimensions
probablement del segle XII. Té una sola
nau rectangular amb un absis força
irregular. Tot i que la documentació més
antiga que s’ha trobat fins avui és del
1364, el tipus de construcció deixa palès
que és molt més antiga. En primer lloc, la
dedicació al seus patrons Sant Just i Sant
Pastor, màrtirs del segle IV, i el seu culte
molt popular durant l’etapa visigòtica fan
suposar un altre edifici molt anterior.

Font: Elaboració pròpia

L’ermita de Sants Just i Pastor es troba en bon estat de conservació però no està
oberta a les visites ni a l’oratòria, degut bàsicament a l’aïllament d’aquesta i al risc
que això suposa. L’ermita és oberta a les visites durant l’aplec de l’ermita que es
celebra el dilluns de Pasqua i també el dia 6 de desembre, quan s’hi celebra l’aplec
de tardor. L’accés a l’ermita és a través d’un camí asfaltat i un tram de camí de
sorra, la distància del municipi no supera el quilòmetre.
A continuació s’anomenen els altres elements d’interès, les masies i altres
edificacions i les àrees arqueològiques:
Taula 4: Elements d’interès de La Cellera de Ter

Altres elements d’interès
− Can Dalmau
− Estació del Pasteral
− Les coves del Pasteral
− Oratori de Sant Benet de Palerm

−
−
−
−

Oratori de Sant Pelegrí
Molí de la Pardina
La Presa del Pasteral
La creu de Puig d’Afrou

Font: Inventari de patrimoni arqueològic i arquitectònic de Catalunya
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Taula 5: Masies i altres edificacions de La Cellera de Ter

Masies i altres edificacions
− La Rovira
− Can Roca
− Mas Moner
− Can Torra
− Can Becdejú

−
−
−
−
−

Can Pla
Can Ribes
Can Vinyes
La Fanera
Can Vinyoles d’Amunt

Font: Inventari de patrimoni arqueològic i arquitectònic de Catalunya
Taula 6: Àrees arqueològiques de La Cellera de Ter

Àrees
−
−
−
−
−

arqueològiques
Balma Gran de Montglós
Carretera de la Font del Bassi
Coll de Gria
Cova del Pasteral
Entorn de can Vinyes

−
−
−
−

Les feixes de Can Vinyes
El Pasteral
Santa Margarida de Puigpardina
Variant de La Cellera de Ter
(Antiga via romana)

Font: Inventari de patrimoni arqueològic i arquitectònic de Catalunya

Sant Julià del Llor i Bonmatí
Principals indrets emblemàtics
Figura 5: Pont Vell de Sant Julià del Llor

Pont Vell de Sant Julià del Llor
El pont es troba al pas d’una via
romana que, des de Gerunda,
penetrava
l’interior
muntanyós
resseguint la riba esquerra del Ter.
Les obres de restauració podrien
confirmar
l’origen
romà
dels
enormes carreus que sostenen la
base de les arcades. No hi ha
proves que el pont es reconstruís a
l’edat mitjana tot i trobar-se al pas
d’una important via de comunicació
del comtat de Girona. El pont
Font: Elaboració pròpia
actual es considera un dels millors
exemples d’estil gòtic tardà civil que queden a la demarcació. Segurament és una
obra del segle XVII de la que en foren promotors els Olmera, senyors d’Anglès, i el
monestir d’Amer.
Consta de cinc arcades desiguals, la més gran té 20 m de llum, 3,65 m d’intradós i
una altura màxima de 9,1 m fins a la barana. Les pilastres estan reforçades per
espigons que fan de trencaaigües i contraforts. La calçada té dos metres d’amplada.
Va servir pocs anys, un aiguat el va inutilitzar en desplaçar el curs del riu, abans
que l’aiguat de Santa Llúcia (1777) s’endugués l’arcada de la riba dreta.
L’estat de conservació és bo degut a les recents restauracions. La ubicació del pont
al veïnat del carrer Vell permet una accessibilitat total a l’element arquitectònic.
L’església de Sant Julià del Llor
Església parroquial probablement preromànica, citada en documents del monestir
d’Amer (949). L’església es troba emplaçada al cim del turó més alt del municipi
(295 m) i segurament va ser una estada d’eremites abans que s’integressin a la
regla monacal benedictina durant la repoblació i cristianització endegada des del
monestir de Sant Medir. L’edifici és una reconstrucció del s. XII. Ensorrat pels
terratrèmols de 1427 i reconstruït. Reformat profundament al segle XIX. L’interior
va ser restaurat i remodelat totalment el 1990.
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L’edifici té una sola nau, més ampla al peu que a la capçalera, amb dos arcs en
degradació que formen un arc triomfal. Davant la façana, amb porta rectangular i
un ull de bou, hi ha el cementiri, renovat el 1875.
L’accessibilitat a l’església de Sant Julià del Llor es fa a través d’una carretera
pavimentada (ciment) des del nucli de Sant Julià del Llor, aquesta presenta un
pendent pronunciat, tot i això és assequible fer el recorregut a peu. L’edifici es
troba en bon estat de conservació i està obert a visites i al culte al seu interior.
A continuació s’anomenen els altres elements d’interès, les masies i altres
edificacions i les àrees arqueològiques:
Taula 7: Elements d’interès de Sant Julià del Llor i Bonmatí

Altres elements d’interès
− Colònia Bonmatí
− Capella de Sant Pere Màrtir
− Antic molí de Sant Julià del Llor

−

Carrer Vell

−

Mas Bonmatí

Font: Inventari de patrimoni arqueològic i arquitectònic de Catalunya
Taula 8: Masies i altres edificacions de Sant Julià del Llor i Bonmatí

Masies i altres edificacions
− Ca l’Artau
− Can Casals

−
−

Can Vila
La Rovira

Font: Inventari de patrimoni arqueològic i arquitectònic de Catalunya
Taula 9: Àrees arqueològiques de Sant Julià del Llor i Bonmatí

Àrees arqueològiques
− La Cavorca
− Els dipòsits

−
−

La Gorga Blava
Pla de Bonmatí

Font: Inventari de patrimoni arqueològic i arquitectònic de Catalunya

Amer
Principals indrets emblemàtics
Figura 6: Vila Vella d’Amer

La Vila d’Amer
La Vila d’Amer, durant prop de mil dos
cents anys, ha desenvolupat les figures
urbanístiques pròpies de cada època o
circumstància: una vila vella, una vila
nova, diversos eixamples i algunes
urbanitzacions;
així
com
també,
consolidar i conservar, fins avui, nuclis
procedents d’antigues colònies romanes
com la Junquera, la Boada de les Costes,
El colomer i el Gallissà.

La Vila Vella d’Amer és el nom que rep el
casc antic del municipi, aquest és el
Font: Elaboració pròpia
centre històric del municipi i on es va
originar l’assentament. La Vila Vella
d’Amer es troba situat on antigament es trobava el recinte del monestir que va
conformar el municipi.
La Vila Nova d’Amer és la figura urbanística formada per una plaça mercadal i el
seu entorn. Els terratrèmols del 1427 van destruir la vila vella i part del monestir.
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Una pragmàtica d’Alfons V va permetre reconstruir la vila vella i aixecà la plaça
mercadal i el seu entorn.
Monestir de Santa Maria d’Amer
Consagrada la seva església el 9 de novembre del 949, el monestir benedictí de
Santa Maria d’Amer fou el centre religiós i polític de la vall al llarg de tota l’edat
mitjana i moderna, fins a l’exclaustració de 1835, i al seu ampar hi va créixer la
vila. De tot el complex es conserven diverses dependències. En primer lloc,
l’església, també parroquial des del 1657, que dels seus orígens romànics preserva
els diferents absis i l’estructura principal, mentre que entre els segles XVI i XVIII es
reféu la façana i s’allargaren les naus, i encara al 1900 s’enderrocaren les restes del
campanar romànic del s. XII, consolidades després dels terratrèmols i fou construït
el campanar actual, tot amb el llegat de l’hisendat Joan Panoleda. Restes del
claustre, enderrocat amb els terratrèmols del segle XV, foren trobades en el subsòl
de l’actual plaça del Monestir, mentre que Can Mon i Can Boles, on avui hi ha el
dispensari, ocupen les dependències de l’antiga casa de l’abat.
La seva situació actual al vell mig de la vila permet una fàcil accessibilitat al recinte.
Aquest es troba en bon estat de conservació i permet les visites i el culte al seu
interior.
Santa Brígida
Situada al caire de l’espadat, aquesta petita capella domina la vall d’Amer. És un
edifici d’origen romànic, segons es desprèn de la seva planta d’una nau i absis
semicircular, i va dependre del monestir de Santa Maria. Refeta al segle XVII, quan
obtingué el seu aspecte actual, s’hi manté una devoció popular i s’hi realitza un
aplec anual. En els cingles propers, abocats a la vall i al veïnat de la Costa de Santa
Brígida, s’hi practica actualment el parapent.
L’estat de conservació és bo, degut a que s’ha restaurat darrerament i el Bisbat l’ha
posat a cura de l’entitat “Grup Excursionista Amerenc Esquelles”, que cada ny, el
primer diumenge de febrer, hi celebra l’Aplec.
L’accessibilitat a la capella es fa a través d’una pista forestal am un últim tram a fer
recomanablement a peu. Aquest edifici és obert a les visites durant l’aplec que
s’organitza anualment.
A continuació s’anomenen els altres elements d’interès, les masies i altres
edificacions i les àrees arqueològiques:
Taula 10: Elements d’interès d’Amer

Altres elements d’interès
− Sant Climent d’Amer
− Estació del Carrilet
− Plaça de la Vila
− La Font Picant d’Amer
− Ermita de Sant Genís Sa Costa
− Capella de la Pietat

−
−
−

Sant Agustí de Lloret
Torre de Rocasalves (Roques
Blanques)
Església de sant Marçal del
Colomer

Font: Inventari de patrimoni arqueològic i arquitectònic de Catalunya
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Taula 11: Masies i altres edificacions d’Amer

Masies i altres edificacions
− La Boada de les Costes
− El Gelabert
− Can sitges
− Can Ter
− El Gallissà
− Llobressols

−
−
−
−
−

La Jonquera
El Mont
Palou
Vernatallada
Molí de Bellvespre

Font: Inventari de patrimoni arqueològic i arquitectònic de Catalunya
Taula 12: Àrees arqueològiques d’Amer

Àrees
−
−
−

arqueològiques
Balma de la xemeneia
Cau negre de sant Roc
Monestir de Santa Maria d’Amer

−

Puig d’Àlia

−

Sant Climent

Font: Inventari de patrimoni arqueològic i arquitectònic de Catalunya

Susqueda
Principals indrets emblemàtics

Figura 7: Cingles i Santuari del Far

Església parroquial de Sant Martí
Coneguda des de l’any 1197, tot i que els seus
orígens romànics són pràcticament inapreciables.
L’església actual data del segle XVII i és una
construcció totalment renovada que fins i tot
capgirà l’orientació del temple preexistent. És un
edifici sobri, d’una nau rectangular, amb porta
d’arc rebaixat, ull de bou, frontó triangular i
campanar de torre de planta quadrada.
El poblet de Sant Martí té algunes cases amb
llindes de pedra dels segles XVIII i XIX (Can
Teixidor, Can Batista...) i el nou edifici de
l’ajuntament de Susqueda.
Font: Elaboració pròpia

L’estat de conservació és bo i s’accedeix a ella
fàcilment, ja que es troba al nucli urbà de Sant Martí Sacalm.
Santuari del Far

L’antiga capella de la Mare de Déu del Far, coneguda des del segle XIII, fou
destruïda pels terratrèmols del segle XV i substituïda pel santuari que avui
coneixem. L’església és d’una nau amb volta d’arc apuntat, d’estil gòtic, i façana
reformada al segle XVII, mentre que el campanar, de torre de planta quadrada, es
dreça a la dreta de la nau de l’església. La imatge de la Mare de Déu que s’hi
venera és gòtica, d’alabastre, i data del segle XV. Tot el conjunt, ubicat al caire de
l’impressionant cingle del Far, amb unes vistes magnífiques sobre la comarca, fou
restaurat i revitalitzat l’any 1970 després d’una etapa d’abandó. Actualment, el
culte religiós del santuari es troba en ple funcionament i, adossat, hi funciona un
restaurant i un acurat espai de lleure.
L’estat de conservació és bo i s’hi accedeix fàcilment.
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A continuació s’anomenen els altres elements d’interès, les masies i altres
edificacions:
Taula 13: Elements d’interès de Susqueda

Altres elements d’interès
− Castell de Fornils
− Sant Pere de Fornils
− Santa Anna del Grau

−
−

Sant Pau de Fornils
Sant Pelegrí

Font: Inventari de patrimoni arqueològic i arquitectònic de Catalunya
Taula 14: Masies i altres edificacions de Susqueda

Masies i altres edificacions
− El Roure
− La Bruguera
− La Triola

−
−
−

Molí del Roure
Puig de Rajols
Les Gleies

Font: Inventari de patrimoni arqueològic i arquitectònic de Catalunya
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3.2. L’espai natural
3.2.1. L’entorn físic de la zona del Ter-Brugent
L’entorn físic de la zona del Ter-Brugent destaca per la dualitat del seu relleu.
Aquest combina dos ambients orogràfics completament diferents, l’ambient
muntanyós mediterrani i l’ambient fluvial. La zona es caracteritza pel pas del relleu
suau de la zona sud i est del municipi, deguda bàsicament al curs del riu Ter i el
Brugent, al relleu escarpat i muntanyós de la zona oest i nord.
La zona del Ter-Brugent es troba dins la regió climàtica de la zona mediterrània, fet
que condiciona el clima proporcionant uns estius calorosos i secs i uns hiverns
suaus i humits, concentrant les precipitacions bàsicament durant els mesos de
primavera i tardor. Tot i això, per a definir unes característiques climàtiques per a
una zona més reduïda cal tenir en compte factors a una escala més reduïda com
l’altitud i la distància al mar.
A partir de l’anàlisi realitzat sobre la climatologia de la zona del Ter-Brugent
s’observa que hi ha una variació significativa tant per al règim pluviomètric com de
temperatures a mesura que s’incrementa el gradient altitudinal fent que la
tendència a l’augment de pluja i a la baixada de la temperatura mitjana es doni en
direcció Nord-Oest. El rang d’oscil·lació de les precipitacions es situa entre els 800 i
900 mm de precipitació mitjana anual a l’entorn dels municipis de Sant Julià del
Llor i Bonmatí, Anglès, La Cellera de Ter i Amer i arriba fins a 1100 mm o superior
a les estribacions del massís del Collsacabra al terme municipal de Susqueda.
D’aquesta manera, a partir de les precipitacions i les temperatures mitjanes anuals
es defineix la climatologia de la zona del Ter-Brugent, tal com es mostra a la figura
següent:
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Figura 8: Climatologia del Ter-Brugent

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

La figura anterior classifica els diferents tipus de clima segons la classificació de
Thornthwaite, aquesta es basa principalment en la humitat i la temperatura. Es pot
apreciar que el gradient climàtic a la zona del Ter-Brugent presenta una
diversificació associada principalment al relleu. Segons aquesta classificació
climàtica, la regió oriental del Ter-Brugent (Sant Julià del Llor i Bonmatí, Anglès i la
meitat oriental de La Cellera de Ter) es correspon a un tipus de clima subhumit. Si
s’incrementa el gradient altitudinal es pot apreciar com el clima associat també
canvia cap a un clima més humit. El municipi d’Amer, les estribacions de les
Guilleries i gairebé la totalitat del municipi de Susqueda es classifiquen com a clima
humit. Finalment la zona ocupada pel veïnat del Far, al tractar-se d’una zona
altitudinal més alta i en contacte amb el massís del Collsacabra es correspon a un
clima humit més intens propi del microclima de la comarca de la Garrotxa.
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3.2.2. Biodiversitat de la zona del Ter-Brugent
3.2.2.1. La vegetació
Degut a la variabilitat climàtica, producte de l’altitud i les precipitacions, i a la
dinàmica rural dels municipis, la zona del Ter-Brugent disposa d’una elevada
biodiversitat i nombre d’hàbitats.
Figura 9: Hàbitats del Ter-Brugent

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

Tal com s’observa al mapa anterior, el terreny forestal és el gran dominador del
paisatge del Ter-Brugent. Aquest fet es deu principalment al caràcter muntanyós de
bona part de la demarcació.
La superfície forestal total que cobreix la zona del Ter-Brugent és del 95,25 % de
tot el territori, dominat principalment per les esclerofil·les. Els boscos d’esclerofil·les
estan formats bàsicament per boscos d’alzina (Quercus ilex), aquest tipus de bosc
representa gairebé la meitat del terreny forestal de la zona del Ter-Brugent
(47,19 %). Aquests boscos es concentren a les vessants de les muntanyes
conjuntament amb els boscos caducifolis.
La presència dominant dels alzinars a la zona del Ter-Brugent, 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.
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Els boscos caducifolis també tenen una presència important a la zona (37,34 %),
aquests boscos estan constituïts principalment per rouredes i castanyedes. Aquests
es concentren sobretot a les zones dels vessants muntanyosos. Moltes vegades
existeix una coexistència entre els boscos de caducifolis i els boscos d’esclerofil·les
típics de l’ambient muntanyós mediterrani.
Els boscos d’aciculifolis (pins), presenten una ocupació del territori molt més
reduïda que els altres hàbitats boscosos abans esmentats (7,98%). Aquest tipus
d’hàbitat es concentra principalment a l’àrea muntanyosa de Sant Julià del Llor i
Bonmatí, molt proper a les estribacions de la muntanya de Sant Roc.
Les bosquines i els matollars es concentren principalment a la zona compresa entre
la cinglera del Far i l’embassament de Susqueda. La concentració de bosquines i
matollars en aquest a zona s’explica pel caràcter ramader que encara conserva la
zona. Aquests matollars presenten un domini dels bruguerars de bruc d’escombres
(Erica scoparia).
La superfície agrícola del Ter-Brugent es concentra a les zones de pendents suaus i
properes als cursos fluvials. L’àrea ocupada per la superfície agrícola es concentra
al voltant del curs d’aigua del Brugent i del Ter, ocupant la totalitat de la plana
al·luvial, exceptuant aquella part ocupada per les àrees urbanes dels municipis.
L’àrea agrícola representa el 3,23 % del total de la superfície de la zona del TerBrugent. Aquesta superfície es distribueix principalment entre conreus herbacis de
secà i conreus llenyosos o plantacions (pollancredes, etc.).
Les plantacions extensives d’arbres (pollancres bàsicament) es concentren
principalment als termes municipals d’Amer i d’Anglès, mentre que els conreus
herbacis es concentren al terme municipal de La Cellera de Ter i la part oriental del
municipi d’Anglès.
La zona del Ter-Brugent presenta una bona representació d’hàbitats d’interès
comunitaris. Es denomina d’aquesta manera als hàbitats que estan inclosos a
l’annex I de la Directiva 97/62/CE, també coneguda com la Directiva Hàbitats.
Aquesta Directiva realitza una selecció d’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:
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Figura 10: Hàbitats d’Interès Comunitari del Ter-Brugent

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

La major part de la superfície forestal de la zona del Ter-Brugent està inclosa dins
la Directiva Hàbitats. Només les Vernedes i altres boscos de ribera afins (AlnoPadion) es consideren prioritaris.
3.2.2.2. La fauna
Vista la gran diversitat d’hàbitats i la seva distribució al llarg del territori juntament
amb l’elevat grau de naturalitat de l’ambient forestal, és d’esperar que la zona del
Ter-Brugent disposi d’una biodiversitat excepcional. La presència d’ambient
forestals i agrícoles afavoreix el mosaic agroforestal i conseqüentment s’incrementa
la relació entre el perímetre i l’àrea. Un augment de les zones marginals entre
hàbitats permet un augment de la biodiversitat per la presència d’ecotons (espais
de marge). Aquests espais reuneixen els nivells més elevats de biodiversitat, ja que
funcionen com a espais de transició entre les extensions agrícoles de pendents
suaus i les masses forestals que dominen a les serralades. Els cursos fluvials són
l’altre element que permet augmentar la biodiversitat, ja que tenen una funció
ambiental de corredors ecològics i de refugi per a espècies migratòries.
Segons la informació recollida al Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya
(BIOCAT), s’aprecia que la fauna és pròpia del clima mediterrani amb presència
d’algunes espècies migratòries que romanen durant un determinat període de
temps a la zona.
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Tal com s’ha esmentat anteriorment, la zona del Ter-Brugent disposa d’una elevada
biodiversitat. Per a fer una correcta definició de les comunitats animals existents,
es realitza una classificació a partir de les formacions vegetals que hi ha a la
comarca, ja que els animals aprofiten els recursos naturals de l’ambient.
Espais forestals: Als alzinars, àmpliament dominants a tot el municipi de
Susqueda, donades les condicions d’humitat i clima temperat és una comunitat
molt rica en fauna invertebrada, com ara el cargol planer (Helix lapicida) o el cargol
de rosca planera (Cepaea nemoralis). Als boscos d’alzines hi alberguen una gran
diversitat d’amfibis i rèptils, com ara la serp de vidre (Aguis fragilis), el dragó comú
(Tarentola mauritanica), el dragó rosal (Hemidactylus turcicus), la sargantana
cendrosa (Psammodromus hispanicus) o el gripau comú (Bufo bufo).
En general, en els boscos hi troben refugi un gran nombre d’aus d’hàbitats forestals
com el tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), el pica-soques (Sitta europea), la
merla (Turdus merula), el gaig (Garrulus glandarius), la tórtora (Streptopelia
turtur), les mallerengues (Parus spp.), el raspinell (Certhia brachydactyla), el picasoques blau (Sitta europaea), el verdum (Carduelis chloris), rapinyaires diürns com
l’astor (Accipitier nisus) i l’esparver (Accipiter gentilis), o nocturns com el gamarús
(Strix aluco).
En quan a mamífers, els més comuns són l’eriçó (Erinaceus europaeus), la guineu
(Vulpes vulpes), la mostela (Mustela nivalis), l’esquirol (Sciurus vulgaris), el teixó
(Meles meles) o el porc senglar (Sus scrofa).
Espais agroramaders: Els ambients agrícoles, caracteritzats per ser espais oberts
humanitzats com conreus de secà, són importants per organismes que precisen
d’àrees obertes. Alguns exemples són els insectes pol·linitzadors i la fauna forestal
que utilitza aquests espais com a territori de caça.
La zona agrícola està lligada a algunes espècies d’interès cinegètic com el conill de
bosc (Oryctalagus cuniculus), la llebre (Lepus europaeus) o la perdiu (Alectoris
rufa). A més, també cal destacar pel seu interès l’aligot (Buteo buteo) o el xoriguer
(Falco tinnuculus).
Ambients de ribera: Els ambients de ribera tenen una gran diversitat de fauna
amant de la humitat. En aquests indrets s’hi poden trobar mol·luscs, com els
cargols de jardins (Cepaea hortensis), larves d’insectes, o salamandres.
Les zones humides allotgen una nombrosa quantitat d’aus com el bernat pescaire
(Ardea cinerea), l’agró roig (Ardea purpurea), el martinet de nit (Nycticorax
nycticorax), l’esplugabous (Bulbulcus ibis), el bitó (Botaurus stellaris) i,
excepcionalment, la cigonya (Ciconia ciconia) o la grua (Grus grus), diferents
espècies d’ànecs (Anas spp.), la polla d’aigua (Gallinula chloropus), la fotja (Fulica
atra), el cames-llargues (Himantopus himantopus).
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) i altres salmònids.
Espais urbans: La placidesa de les condicions urbanes ha fet que moltes espècies
puguin desenvolupar la seva activitat quotidiana sense ser molestades per les
pertorbacions antropogèniques i que s’instal·lin en aquests ambients. Per exemple,
les orenetes, tant la cuarogenca, la cuablanca o la vulgar (Hirundo daurica,
Delichon urbica, i Hirundo rustica, respectivament), l’òliba (Tyto alba), el ratolí
mediterrani (Mus spretus) o la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica) són espècies
pròpies d’aquests espais.
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3.2.3. Espais naturals protegits
La zona del Ter-Brugent gaudeix d’un ambient natural de muntanya mediterrània,
aquest fet juntament lligat amb importants cursos d’aigua com són el Ter i el
Brugent provoquen que a la zona del Ter-Brugent hi hagi espais naturals protegits.
Al territori del Ter-Brugent hi ha espais inclosos dins el PEIN i altres espais inclosos
dins la catalogació realitzada per a la Xarxa Natura 2000.
A continuació es mostra la distribució dels espais protegits a la zona del TerBrugent:
Figura 11: Espais natural protegits del Ter-Brugent

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

A partir de la catalogació d’espais que es realitza per a la confecció de la Xarxa
Natura 2000, s’observa que l’extensió major d’aquests espais a protegir correspon
al Sistema Transversal Català, amb una superfície de 2155,52 ha. La localització
d’aquest espai està situat dins el terme municipal de Susqueda, ocupant la part
nord i oest del municipi (42,60 % de la superfície municipal).
L’altre espai amb una superfície elevada a l’àrea del Ter-Brugent és l’espai protegit
del massís de les Guilleries, aquest espai, com el seu nom indica, es troba ocupant
les estribacions de les Guilleries. A la zona del Ter-Brugent, la superfície protegides
per aquest espai és de 1665 ha. Aquest espai es reparteix per la zona ocupada pel
massís (sud de Susqueda, Amer i la part oriental de La Cellera de Ter.
Amb menor representació pel caràcter lineal propi dels cursos fluvials es situen els
espais protegits de les Riberes del baix Ter (161,05 ha) i el Brugent (42,29 ha).
Aquests espais es troben inclosos dins la Xarxa Natura 2000 i no en cap PEIN.
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Taula 15: Espais inclosos a la Xarxa natura 2000

Codi
ES5110005
ES5120011
ES5120012
ES5120029

Nom de l’espai
Sistema Transversal Català
Riberes del Baix Ter
Les Guilleries
Brugent

LIC
S
S
S
S

ZEPA
N
N
N
N
TOTAL

Àrea (ha)
2155,52
161,05
1665
42,29
4023,86

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge

En el cas dels espais inclosos en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), cal
esmentar que ja són inclosos per defecte dins els espais de Xarxa Natura 2000,
encara que moltes vegades la Xarxa natura 2000 els amplia. Dins la demarcació del
Ter-Brugent hi ha dos espais considerats dins el PEIN, aquests espais són els espais
ocupats pels massissos muntanyosos del Collsacabra i de les Guilleries. Gairebé la
totalitat de l’espai protegit pel PEIN a la zona del Ter-Brugent es troba dins el terme
municipal de Susqueda (68,6 % de tot el territori municipal). La diferència
territorial entre els espais protegit per la Xarxa Natura 2000 i el PEIN al municipi és
que la Xarxa Natura 2000 inclou dins la seva protecció els espais fluvials i els
massissos muntanyosos, mentre que el PEIN només inclou els massissos
muntanyosos.
Taula 16: Espais inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural

Nom de l’espai
Collsacabra
Guilleries

Municipi
Susqueda
Amer
Susqueda
Amer
TOTAL

Àrea (ha)
2155,13
90,63
1316,62
257,75
3820,13

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge

Com a conclusió final es pot considerar que la zona del Ter-Brugent disposa d’una
bona superfície d’espais protegits. El fet de ser inclosos en un pla de protecció
demostra que la naturalitat del medi és bona i amb una baixa afectació antròpica.
La diversitat d’ambients naturals (gran diversitat d’ambients fluvials i de muntanya
mediterrània) dota al territori d’un bon nombre d’espais protegits i, per tant, amb
una garantia de conservació de cara al futur.
3.2.4. Connectivitat ecològica
Un cop observades les característiques del ecològiques del territori, es pot
determinar que la zona de Ter-Brugent presenta una gran superfície forestal que
desenvolupa una elevada diversitat d’hàbitats amb gran riquesa de flora i fauna.
Algunes d’aquestes àrees presenten figures de protecció. Aquests elements, lligats
a la baixa densitat de població fora de les àrees urbanes porta a la conclusió que la
zona del Ter-Brugent és una àrea amb un bona connectivitat ecològica.
La varietat d’hàbitats presents a la zona permet parlar d’un mosaic agroforestal.
Aquesta configuració territorial proporciona una major diversificació dels ambients i
un manteniment de la biodiversitat. Aquest manteniment de la biodiversitat ve
determinat per l’efecte marge (ecotons) que dóna en les zones de contacte entre
diferents hàbitats. S’ha demostrat que en els ambient de transició entre hàbitats
diferents és on la biodiversitat és més elevada, producte de la convivència
d’espècies dels dos hàbitats i de la especialització d’altres a aquestes zones de
transició. Al tenir un mosaic d’hàbitats s’augmenta el marge entre aquests i, per
tant, s’augmenta el nivell de diversitat ecològica.
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Els fragments d’hàbitats però, no han de ser de mides molt reduïdes, ja que sinó la
funcionalitat de l’hàbitat desapareix, és a dir, el recomanable és un paisatge
agroforestal on els fragments d’hàbitats tinguin una àrea ecològica funcional
mínima.
L’estructura ecològica de la zona del Ter-Brugent es pot definir com dues zones
forestals separades per una plana fluvial agrària, és a dir, la composició de la zona
del Ter-Brugent presenta dues masses forestals (Est i Oest) separades per una
plana fluvial (Ter-Brugent) dominada pels conreus i les plantacions. Aquesta
estructura territorial obliga a la connectivitat ecològica entre les dues masses a
través de la zona agrícola. Aquest fet no representa un gran problema, ja que bona
part del terreny agrari està ocupat per plantacions arbòries que faciliten el pas
d’aquelles espècies típicament forestals. El curs fluvial de Ter i el Brugent travessa
aquesta plana agrària i constitueix el principal corredor biològic entre les masses
forestals.
La permeabilitat ecològica de la zona es veu, però, limitada per les infraestructures
humanes. Aquestes segueixen principalment el curs del riu Ter i el Brugent,
provocant així una disminució de la permeabilitat entre les dues masses forestals.
Els principals esculls per a la connectivitat ecològica són les carreteres
(especialment la C-63 i la N-141) i els diversos canals d’aigua que es deriven del riu
Ter (Canal de les fàbriques i Canal d’en Mates). El desenvolupament urbà a les
ribes del Ter i el Brugent també poden produir un efecte d’apantallament de la
connectivitat ecològica.
Figura 12: Principals connectors ecològics del Ter-Brugent

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del Departament de Medi Ambient i Habitatge
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3.2.5. Paisatge
La zona del Ter-Brugent es troba dins la comarca de La Selva en un ambient típic
de clima mediterrani de muntanya mitjana.
El principal element que defineix el paisatge de la zona del Ter-Brugent són les
diferències orogèniques. Aquest paisatge es caracteritza per un relleu muntanyós
típic dels massissos de muntanya mitjana mediterrània que s’obre finalment a la
gran plana al·luvial que el riu Ter ha anat conformant amb el temps. La història
geològica i els seus successos, així com la dinàmica fluvial ha definit un paisatge
amb unes serralades amb un elevat grau de naturalitat, cingles de gran qualitat
paisatgístic, planes agrícoles fluvials de gran extensió i espais naturals fluvials de
gran valor.
Els nuclis urbans presents al Ter-Brugent són de reduïda superfície i baixa població,
exceptuant el municipi d’Anglès. Els nuclis urbans de La Cellera de Ter, Anglès i
Amer tenen una organització urbanística de caràcter mediterrani, és a dir, un
creixement compacte a partir d’un punt central, mentre que el municipi de Sant
Julià del Llor i Bonmatí té un creixement urbanístic més dispers. El territori de
Susqueda presenta una paisatge rural de muntanya amb petits nuclis rurals i
masies disperses pel territori. Existeixen diversos nuclis de població segregats més
petits com poden ser els nuclis del Pasteral a La Cellera de Ter, Sant Climent
d’Amer, etc.
A partir de l’observació de les formes de la zona del Ter-Brugent i les seves
característiques es procedeix a la identificació dels principals elements del 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 del Ter-Brugent el formen
principalment les àrees de cultiu d’Anglès, La Cellera de Ter i Amer.
Paisatge forestal: En tot el territori forestal de la zona del Ter-Brugent, es fa patent
un domini dels boscos d’alzinars típics dels ambients de muntanya mitjana
mediterrània en convivència amb boscos caducifolis i planifolis representats
principalment pel roure. Els alzinars caracteritzen el paisatge donant un color verd
fosc durant tot l’any pel fet de tractar-se d’arbres amb la fulla perenne. En els
vessants de moltes de les muntanyes del Ter-Brugent hi ha una clara dualitat entre
la zona d’obaga de la muntanya i la de solana. Mentre a una zona abunda el bosc
d’alzinar, a l’altre hi abunda el bosc caducifolis com les castanyedes. Aquesta
dualitat s’observa principalment els mesos d’hivern, ja que mentre una banda del
vessant de la muntanya és verd, l’altre està completament desfullat.
Degut al gradient altitudinal la zona nord del municipi de Susqueda (Veïnat del Far)
presenta una tipologia diferent de paisatge forestal, dominada pel roure martinenc i
les fagedes.
Paisatge fluvial: en aquest aspecte, els cursos fluvials actuen com a eixos
vertebradors de la zona del Ter-Brugent. De la mateixa forma que el paisatge
forestal, aquest tipus de paisatge es modifica segons la zona. En aquest cas la
diferència més evident és el paisatge dominant al riu Ter i al riu Brugent.
El riu Brugent es troba, principalment, dominat per les vernedes (Alnus glutinosa)
fet que dota l’espai fluvial del riu Brugent d’un gran valor ecològic.
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El riu Ter en canvi presenta un domini de les salzedes, el paisatge propi del riu Ter
també presenta diferències, ja que el tram que discorre entre l’embassament de
Susqueda i l’embassament del Pasteral ho fa enclaustrat per la orogènia de les
Guilleries. En aquest tram dominen les salzedes de salze blanc o de muntanya
baixo o mitjana (Salix Alba). El tram següent del Ter ja discorre per una plana
al·luvial àmplia i es troba dominada pels sargars (Salix purpurea) i altres bosquines
de ribera.
Com a mode de resum es pot dir que el paisatge fluvial presenta les
característiques de bosc de ribera en els trams del Brugent i el Ter mentre corre
enclaustrat entre les muntanyes del massís de les Guilleries, mentre que un cop el
Ter s’obre a la plana al·luvial passa a estar dominat per un paisatge de bosquines
de ribera, és a dir, més arbustiu.
Paisatge urbà: Els municipis que conformen el paisatge urbà del Ter-Brugent
presenten, principalment, l’estructura urbana típica dels municipis mediterranis, és
a dir, municipis amb un creixement a partir d’un element central (moltes vegades
l’església) i un nivell de compacitat dels habitatges alt. L’estructura definida és
seguida pels municipis de La Cellera de Ter, Anglès i Amer, tot i que els darrers
temps aquest model urbanístic s’ha vist substituït per un model de creixement més
dispers. El municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí és un element urbà que ha
seguit aquesta tendència i està constituït bàsicament per urbanitzacions
residencials. Susqueda representa una excepció paisatgística urbana al territori,
seguint un model rural de gran dispersió i de masies. Es pot determinar que a la
zona del Ter-Brugent el paisatge urbà ve dominat pel model urbanístic mediterrani,
tot i que s’ha detectat una dinàmica de canvi cap a un model urbanístic més dispers
que fa perdre la identitat mediterrània dels municipis.
Figura 13: Anàlisi de l’exposició visual del Ter-Brugent, des dels nuclis urbans i les carreteres

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del Departament de Medi Ambient i Habitatge
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Un cop diferenciades les unitats que estructuren el paisatge del Ter-Brugent, es
realitza un anàlisi de les conques visuals per a determinar el grau d’exposició visual
de la zona respecte els nuclis urbans i les principals vies de comunicació. D’aquest
manera es pot determinar quins són els elements paisatgístics més vistos tant pels
habitants dels municipis com pels usuaris de les carreteres.
Si s’analitza el mapa de les conques visuals, es pot determinar que Les àrees més
vistes són els vessants muntanyosos que donen a la plana fluvial del Ter i del
Brugent. Aquests vessants suposen gairebé la totalitat dels elements visuals més
comuns. Juntament amb els vessants muntanyosos els altres elements visuals més
comuns són els Cingles del Far i del Sant Roc i la Plana al·luvial del Pladevall (entre
La Cellera de Ter i Anglès). Els primers tenen un gran exposició degut a les seves
característiques orogèniques, ja que es tracten de parets verticals molt visibles. La
plana al·luvial del Pladevall és l’altre element més visible, aquest fet és degut a que
la plana és observable des dels municipis d’Anglès i La Cellera de Ter i per part de
la carretera C-63 pel seu pas per la zona.
A una escala més reduïda, s’ha observat la presència d’indrets de gran bellesa i que
confereixen a la zona del Ter-Brugent una qualitat paisatgística notable. Alguns
d’aquests elements són:
•
•
•
•
•
•

Els Cingles del Far i de Sant Roc
El curs del Baix Ter
Els cingles de Santa Brígida
Les gorgues i basses del riu Ter en el tram entre l’embassament de
Susqueda i el Pasteral
L’Embassament de Susqueda
Les muntanyes de Santa Bàrbara i Puig d’Afrou

3.3. Rutes turístiques
La xarxa de camins i senders presents a la zona del Ter-Brugent és extensa i
àmplia i permet fer molts dels seus recorreguts a peu, en bicicleta o en cotxe, fet
que permet una major accessibilitat a l’hora de gaudir-los. La zona del Ter-Brugent
gaudeix de diverses guies excursionistes descriuen senders i rutes que passen per
la demarcació i que fan especial esment en els elements paisatgístics i patrimoni
més característics i valuosos de la zona.
Moltes d’aquestes guies però tenen un recorregut compartit i en llocs es pot trobar
una barreja de senyalitzacions que pot incitar a ala confusió, aquest fet però no té
un impacte molt gran sobre el seguiment correcte del traçat.
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3.3.1. Els Grans Camins de l’Aigua
Els Grans Camins de l’Aigua són un recull de les
principals rutes de la comarca de La Selva. Es tracta
d’un producte turístic, iniciat el 2007, consistent en
la creació d’una xarxa de senders comarcals per
poder recórrer els elements del patrimoni natural i
cultural, sempre amb l’aigua com a fil conductor.
Principalment les actuacions dutes a terme dins el
marc dels Grans Camins de l’Aigua consisteixen en la
senyalització dels camins i la instal·lació de panells
informatius als municipis i catàlegs de les rutes
existents. Els Grans Camins de l’Aigua es troben dins
el projecte de desenvolupament turístic comarcal de
la Selva Comarca de l’Aigua. Els Grans Camins de
l’Aigua formen un entramat de rutes que enllaça amb
altres xarxes de camins (La ruta d’en Serrallonga, la
Via Augusta, etc.). El territori del Ter-Brugent acull
un bon nombre de rutes de la xarxa dels Grans
Camins de l’Aigua. Aquestes rutes segueixen una
temàtica comuna per a tota la zona, aquesta
temàtica és el curs del riu Ter i el Brugent i el
desenvolupament històric i industrial a l’entorn fluvial.

Figura 14: Plafó informatiu dels Grans
Camins de l’Aigua

Font: Elaboració pròpia

El Consell Comarcal de la Selva gestiona un total de 25 rutes BTT i 10 itineraris que
configuren la xarxa de senderisme dels Grans Camins de l’Aigua. El territori del
Ter-Brugent acull un bon nombre de rutes de la xarxa dels Grans Camins de
l’Aigua. Aquestes rutes segueixen una temàtica comuna per a tota la zona, aquesta
temàtica és el curs del riu Ter i el Brugent i el desenvolupament històric i industrial
a l’entorn fluvial. Es mostren a continuació les rutes que travessen la zona del TerBrugent:
 Anglès – La Cellera de Ter: “ El Ter domesticat”
El recorregut s’inicia a l’antiga estació del ferrocarril d’Anglès i segueix tot el carril
bici directe a la Cellera del Ter.
La distància recorreguda és d’1,9 Km i un temps de durada de 5 minuts si es
realitza amb bicicleta i 30 minuts si es fa a peu.
El recorregut a l’inrevés, des de La Cellera de Ter a Anglès rep el nom La Cellera
de Ter – Anglès: “Viatge en el temps”
 Anglès – Bonmatí: “ Un passeig per la Riba del Ter”
El recorregut s’inicia a l’antiga estació del ferrocarril d’Anglès. Es tracta d’un
itinerari lineal que travessa Anglès, seguint la Via Verda del Carrilet, passant pels
llocs més emblemàtics del municipi fins arribar a Bonmatí.
L’itinerari té una distància de 3,8 Km amb un temps aproximat de 55 minuts si es
realitza a peu.
El recorregut a l’inrevés, des de Bonmatí a Anglès rep el nom Bonmatí – Anglès:”
La Riba del Ter”
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 Amer – La Cellera de Ter: “ El Ter a peu o en bicicleta”
El recorregut s’inicia a l’antiga estació del Carrilet d’Amer. La ruta ressegueix cap al
sud la Via Verda, l’antic traçat del ferrocarril que anava d’Olot a Girona, passant per
la part alta del poble d’Amer. Seguint la via verda s’arriba al poble de la Cellera del
Ter, tot passant per diferents punts emblemàtics dels dos municipis.
L’itinerari lineal té una distància de 5,9 Km amb una durada d’una hora i 40 minuts
si es fa a peu.
El recorregut a l’inrevés, des de La Cellera de Ter a Amer rep el nom La Cellera de
Ter – Amer: “Sorpresa medieval”
 Amer – Les Planes d’Hostoles: “Del riu a la muntanya”
El recorregut s’inicia a l’antiga estació del Carrilet d’Amer, tot seguint la Via Verda
que no es deixa en tot el recorregut, en direcció nord-est. L’itinerari fa pas per la
Vall del Riu Brugent fins arribar a les Planes d’Hostoles.
Es tracta d’un itinerari lineal amb una distància de 7,8 Km i una durada de 2hores.
 Sant Martí Sacalm – Les Planes d’Hostoles:”El mirador del Collsacabra”
Es tracta d’un recorregut lineal que comença davant de l’Ajuntament de Sant Martí
Sacalm, seguint una pista forestal que baixa fins el poble de les Planes d’Hostoles.
El recorregut té una distància de 6,7 Km i una durada de 2h i 20 minuts.
 San Martí Sacalm – Osor: “Damunt de l’abisme”
Es tracta d’un recorregut lineal que comença davant de l’Ajuntament de Sant Martí
Sacalm, seguint una pista forestal que arriba fins a la presa de l’Embassament de
Susqueda, tot circulant al voltant de l’embassament. L’itinerari acaba a Osor
després de recórrer 15,9Km durant 4hores i 30 minuts.
3.3.2. La Ruta del Ter
La Ruta del Ter és una ruta cicloturística i senderista creada pel Consorci Alba-Ter
que enllaça dos pols d’atracció turística com són els Pirineus i la Costa Brava,
mitjançant un itinerari que ressegueix el curs del riu Ter i que travessa cinc
comarques de Catalunya. Al llarg de tot aquest recorregut, el cicloturista o
senderista pot observar una gran diversitat de paisatges, elements culturals, la
història i les tradicions de cada municipi per on passa la ruta i, al mateix temps, pot
degustar una àmplia varietat gastronòmica i fer estada en diferents tipus
d’allotjaments.
La Ruta del Ter passa per camins, GR, PR, vies verdes, pistes forestals..., en
definitiva, per traçats ja existents. És per això que la senyalització ha intentat ser el
màxim de respectuosa possible amb l’entorn i convergir amb tota aquella
senyalització ja existent, aprofitant pals i altres suports ja presents, per no haverne de col·locar de nous i embrutar el territori.
L’usuari de la Ruta del Ter ha de saber que es trobarà amb un tauler que li indicarà
l’inici i la fi del recorregut. En el cas de l’inici, hi ha dos panells, ja que el recorregut
senderista i el cicloturístic comencen en punts diferents: qui vulgui fer la ruta a peu
l’haurà d’anar a buscar al refugi d’Ulldeter, a Setcases, mentre que qui la vulgui fer
en bicicleta el trobarà a l’estació d’esquí de Vallter 2000, a Setcases. Pel que fa al
final del recorregut, també hi ha dos taulers, col·locats a la platja de l’Estartit, a
Torroella de Montgrí, un a cada banda del riu, ja que en aquest últim tram hi ha la
possibilitat d’acabar el recorregut per una banda del voral o l’altra.
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La Ruta del Ter discorre per la zona del Ter-Brugent, tant el recorregut de
senderisme com el ciclo-turístic. En tots dos casos dues de les etapes discorren pel
territori del Ter-Brugent. En el cas del traçat senderista són les etapes 7 i 8 (presa
de Sau a Anglès i d’Anglès a Girona respectivament) i en el cas del traçat
cicloturístic són les etapes 3 i 4 (presa de Sau a Anglès i d’Anglès a Girona
respectivament).
3.3.3. Les Vies Verdes
Les Vies Verdes tenen part del recorregut temàtic de la Ruta del Carrilet per
territori del Ter-Brugent.
Aquest traçat de 57 quilòmetres travessa tres comarques i dotze pobles recorrent
les valls dels rius Fluvià, Brugent i Ter. La Ruta del Carrilet Olot-Girona té un suau
pendent des d’Olot (440 m) fins a Girona (70 m) i el seu punt més alt es situa al
coll d’en Bas, a 558 metres sobre el nivell del mar.
El recorregut, apte per a vianants i bicicletes, es troba en molt bon estat i ha estat
condicionat amb nous ponts, baranes i senyalització.
La Ruta del Carrilet travessa
Figura 15: Plafons informatius de les Vies Verdes i la Ruta
paratges
de
gran
importància
del Ter
paisatgística, ecològica i cultural.
S’inicia a la Zona Volcànica de la
Garrotxa i, sempre seguint el
recorregut de l’antic tren de via
estreta, arriba fins a la vall del Ter i
les deveses de Salt i Girona. La via
que antigament unia la Garrotxa i el
Gironès permet ara conèixer els
recursos naturals de la Zona
Volcànica de la Garrotxa, el castell
d’Hostoles i els nuclis urbans
d’Anglès, Sant Feliu de Pallerols i
Girona, entre altres. Espais com les
deveses de Salt o de Girona
s’integren així mateix en aquesta
ruta, que transcorre pròxima al Ter
Font: Elaboració pròpia
en el seu darrer tram i permet
observar els aprofitaments que s’han fet dels recursos hidràulics del riu.
Les Vies Verdes passen pels municipis d’Amer, La Cellera de Ter i Anglès i són la
base de molts dels altres recorreguts de la zona.
3.3.4. Itineraris locals
Els itineraris esmentat en els apartats anteriors formen part de xarxes de caràcter
supramunicipal. Els ajuntaments del Ter-Brugent disposen de inventaris dels
principals senders i rutes dins el terme municipal. Un exemple d’aquests reculls és
el realitzat per l’ajuntament d’Anglès, en aquest recull s’hi poden trobar diverses
rutes circulars preparades per ser realitzades a peu, que es descriuen a
continuació:
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•

Camí Curt (taronja): Ruta per gaudir de la vista d’Anglès, la Cellera de Ter,
Amer i Sant Julià de Llor. És la més curta i senzilla de totes. Té una llargada
aproximada de 3,5 km amb un desnivell màxim de 60 metres i una durada
d’una hora.

•

Ruta de la Font d’en Bertran (verda): Passeig ideal per observar les afores
del municipi, anar-se’n a berenar a la font d’en Bertran i beure un glop
d’aigua fresca i natural. Te un recorregut de gairebé 5 km, amb un desnivell
màxim de 85 metres i una durada aproximada d’una hora i mitja.

•

Ruta de les castanyes (blava): Ideal per als aficionats a buscar i cuinar
diferents varietats de castanyes. El recorregut és ple de castanyers de gran
bellesa. El seu recorregut és de gairebé 6 km, amb un desnivell màxim de
95 metres i una durada prevista d’una hora i 40 minuts.

•

Ruta de Sant Amanç (marró): La ruta discorre per paratges amb un gran
nombre de masies, moltes d’elles encara habitades i que esdevenen una
bona mostra de l’activitat existent a la zona. Té una llargada aproximada de
7 km, amb un desnivell màxim de 105 metres i un temps estimat d’una hora
i 45 minuts.

•

Ruta de les Ermites (vermella): Un cop s’arriba a l’ermita de Santa Bàrbara
es pot contemplar, un dia seré, part de la Costa Brava, la serra del Cadí i les
illes Medes. Paisatgísticament és la més atractiva. La seva longitud és de
17,5 km, amb un desnivell màxim de 710 metres i un temps aproximat de 4
hores i 30 minuts.
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Figura 16: Itineraris Locals d’Anglès

Font: Ajuntament d’Anglès

3.3.5. Rutes amb BTT
El territori del Ter-Brugent és una zona per on discorren alguns recorreguts de BTT.
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 de la Selva, el Centre de BTT es troba a l’antiga estació del Carrilet
d’Amer, mentre que el Centre de BTT del Gironès es troba en el Local Social de
Quart.
El Centre BTT La Selva ofereix 25 rutes de BTT per la comarca, 7 de les quals
passen pels municipis d’Amer, Anglès, La Cellera de Ter, Sant Julià del Llor i
Bonmatí i Susqueda. A continuació es detallen els diferents itineraris:
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BTT Selva 18 – Santa Brígida (Amer): L’itinerari comença a l’antiga estació del
carrilet d’Amer (C/ Pujada de l’Estació, 15). Aquesta és una ruta curta però exigent,
molt recomanable per la magnífica panoràmica de la comarca que es té des de
l'ermita de Santa Brígida, a tocar de l'itinerari. El tram inicial de l'itinerari coincideix
amb les rutes 25 i 26, i també amb el carrilet Girona - Olot. Es tracta d’un itinerari
circular amb una distància recorreguda de 13,58 quilòmetres i amb un grau difícil
de dificultat.
BTT Selva 19 – Bonmatí (Amer): Sortida: antiga estació del carrilet (C/ Pujada
de l’Estació, 15). Es tracta d'un recorregut molt assequible, apte per a gairebé tot
tipus d'usuaris. Comparteix part del seu recorregut amb altres rutes d'Amer i amb
el carrilet Girona - Olot. Destaquen el seu pas per la colònia de Bonmatí, el petit
nucli de Sant Julià del Llor (atenció al pont romànic), el riu Ter i la panoràmica de
l'església parroquial de Sant Julià. Es tracta d’un itinerari circular amb una distància
recorreguda de 22,72 quilòmetres i amb un grau moderat de dificultat.
BTT Selva 20 Sant Pere Màrtir (Amer): Sortida: antiga estació del carrilet (C/
Pujada de l’Estació, 15). És una ruta molt variada, amb molts ascensos i descensos
però no gaire pronunciats. L'ascensió pels turons que envolten Amer i Sant Julià del
Llor permet gaudir d'una perspectiva més àmplia dels cingles de Sant Roc, els
Pirineus (al fons), la vall del Ter... Un dels atractius és el petit oratori de Sant Pere
Màrtir. Es tracta d’un itinerari circular amb una distància recorreguda de 21,41
quilòmetres i amb un grau difícil de dificultat.
BTT Selva 21 – Els Pantans (Amer): Sortida: antiga estació del carrilet (C/
Pujada de l’Estació, 15). Aquesta ruta és potser una de les més atraients des del
punt de vista paisatgístic, a més de ser molt recomanable per als usuaris més
experts, per la seva dificultat (inclou una ascensió des dels 175 m d'Amer fins als
800 de Sant Martí Sacalm). Destaquen les vistes panoràmiques de la cinglera del
Far, de bona part de la comarca i les comarques veïnes i dels pantans de Susqueda
i el Pasteral, al riu Ter. A més, comparteix part del seu recorregut amb el carrilet
Girona - Olot, una de les vies verdes gironines. Es tracta d’un itinerari circular amb
una distància recorreguda de 30,24 quilòmetres i amb un grau molt difícil de
dificultat.
BTT Selva 23 Sant Pere Sestronques (Amer)
Sortida: antiga estació del carrilet (Passeig Estació, s/n). Amb aquest itinerari es
recorren diverses zones com, la Via Verda, els paisatges agrícoles del Pla de
Trullars i, especialment, es circula entre pistes boscoses de l’extrem nord - est del
massís de les Guilleries. Com a punts de major interès, destaquen el Barri Vell
d’Anglès, l’ermita preromànica de Sant Pere Sestronques, l’església romànica de
Sant Amanç o les Mines del Sant Pare, una antiga explotació minera abandonada.
Es tracta d’un itinerari circular amb una distància recorreguda de 12,61 quilòmetres
i amb un grau difícil de dificultat.
BTT Selva 24 Les Masies de Sant Amanç (Anglès)
Sortida: antiga estació del carrilet (Passeig Estació, s/n). L’inici d’aquesta ruta
coincideix amb la de Sant Pere Sestronques i permet descobrir, principalment, les
diferents masies de la zona: Can Falguera, Can Figueras, Comarodona, Can Murtra,
Can Camps, etc. El camí entre les masies, algunes de les quals estan catalogades,
és eminentment forestal alternant amb zones de conreus. Així mateix, també es
circula pel carrer Empedrat del Barri Vell d’Anglès, per la Via Verda o, separant-nos
uns 500m de l’itinerari, es pot arribar fins a l’església romànica de Sant Amanç,
actualment en estat d’abandonament. Es tracta d’un itinerari circular amb una
distància recorreguda de 9,94 quilòmetres i amb un grau difícil de dificultat.
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BTT Selva 25 Puig d’Afrou (La Cellera de Ter)
Sortida: carretera vella de Santa Coloma de Farners a Olot. Ruta amb un fort
desnivell que ascendeix fins al conegut Puig d’Afrou circulant per pistes en un
entorn plenament forestal. Diversos punts de l’itinerari permeten gaudir de vistes
panoràmiques, com per exemple des del Turó de la Palomera o des del mateix Puig
d’Afrou, on trobareu una creu de grans dimensions i és un conegut punt per a la
pràctica del parapent. A la tornada, part de la ruta passa per corriols boscosos que
porten a nous punts panoràmics com La Pedrera o el Timbiri. El tram final permet
descobrir la cova prehistòrica del Pasteral. Es tracta d’un itinerari circular amb una
distància recorreguda de 18,32 quilòmetres i amb un grau molt difícil de dificultat.
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3.4. Restauració i establiments turístics
El sector dels serveis és un sector econòmic important per a la zona del TerBrugent. Dins el sector dels serveis, la restauració és un element important, mentre
que el sector turístic és present però no d’una manera rellevant. La restauració
ofereix, principalment, una cuina tradicional de qualitat. L’oferta d’establiments
turístics és principalment hotelera, però, cada vegada més, s’imposa el turisme
rural. Seguidament es detallen els establiments actuals:
Taula 17: Establiments de restauració del Ter-Brugent

Municipi

Anglès

La Cellera de Ter

Amer

Sant Julià del Llor i Bonmatí

Susqueda

Establiments de restauració
Ca l’Elisa
Can Massot
Can Tarrés
L’Aliança
Mas de Cuc
Xinès
Cal Mariner
Girona 8
Bar Sport
Bar Espinet
Les Delícies
Can Mont
Roser Torramilans Serra
Snack-Bar Montoto
Can Co
Can Quer
Can Vernis
Stop
El Pasteral 1849
Snack-Bar La presó
Ca l’Amadeu
El Local
Llar de jubilats
L’Era Nova
Bar La Plaça
Fonda Giralt
Sant Marçal
Can Moliner
La Volta
Guillem’s Bar
Llar de jubilats
Comerç
Snack-Bar Torrent
J.B.
La Barca
Can Jans
El Duc de l’Obac
El Racó dels Amics
Santuari del Far
El Coll
Coll de Condreu

Font: Ajuntaments del Ter-Brugent
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Taula 18: Establiments turístics del Ter-Brugent

Municipi
Anglès
La Cellera de Ter
Amer
Sant Julià del Llor i Bonmatí

Susqueda

Establiments turístics
Can Massot
Fonda Tarrés
Hotel rural El Pasteral
Fonda Giralt
Sant Marçal
Turisme rural Mas Llorichs
Turisme rural Can Vila
Santuari del Far
El Coll
Coll de Condreu
Turisme rural Mas el Solanot
Turisme rural Mas els Terrats

Font: Ajuntaments del Ter-Brugent

Establiments de restauració
Les característiques gastronòmiques de la zona del Ter-Brugent presenten una gran
variabilitat, oferint des d’una cuina tradicional de la zona a una cuina moderna i
d’avantguarda.
La quantitat d’establiments de restauració presents a la zona del Ter-Brugent és
considerable, fet que permet pensar que la restauració és un element econòmic
important a la zona i que presenta una bona rendibilitat.
Principalment els restaurants ofereixen una cuina tradicional i casolana oferint
menús diaris durant els dies lectius i la carta durant els festius. La cuina tradicional
de la zona del Ter-Brugent, com les de l’entorn, es caracteritzen per una cuina
especialitzada en carns i estofats, un exemple d’aquesta cuina pot ser experimentat
durant les Jornades Gastronòmiques del Porc, realitzades pels establiments de
restauració del municipi de La Cellera de Ter.
Les fonts d’abastament de la majoria dels establiments de restauració són els
proveïdors majoristes de l’àrea urbana de Girona (Merca Girona, Gros mercat, etc.).
Establiments turístics
La zona del Ter-Brugent presenta una oferta variada pel que fa a establiments
turístics. La oferta turística varia entre petites fondes i hostals i masies adaptades
per al turisme rural.
Les activitats hoteleres del Ter-Brugent presenten moltes característiques
semblants, totes són petites fondes o hostals amb un reduït nombre de places
(properes a la vintena). Aquests establiments es concentren als nuclis d’Anglès,
Amer i de Susqueda, fet que fa pensar que el turisme de natura és la principal font
de demanda de les places. Aquests establiments combinen l’activitat hotelera amb
la restauració, ja que tots els establiments hotelers posseeixen un restaurant propi.
Les cases de turisme rural han augmentat en els darrers anys, igualant en nombre
d’establiments a les activitats hoteleres. Les cases de turisme rural, però,
presenten un nombre de places més baix (representen la meitat dels establiments
turístics i només constitueixen aproximadament el 30 % de les places totals). Les
cases de turisme rural són principalment masies rehabilitades, moltes vegades
aïllades, que ofereixen uns dies de tranquil·litat i de contacte amb la vida rural i la
natura. A diferència dels establiments hotelers, no totes les cases de turisme rural
ofereixen el servei de restauració.
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3.5. Comerços
El Ter-Brugent té una gran varietat de comerços que doten el territori d’una xarxa
d’establiments comercials suficients per a garantir les necessitat bàsiques. Aquests
comerços es tracten fonamentalment de petites activitats de caràcter familiar o
amb un nombre de treballadors reduït.
Des de fa uns anys, a la zona del Ter-Brugent s’ha tendit a l’agremiació dels
comerços del municipi en un ens comú que tingui una capacitat organitzativa i
representativitat major al municipi. Aquestes agrupacions de comerciants són
conegudes com a associacions de comerciants. Al territori del Ter-Brugent
existeixen tres agrupacions de comerciants: L’associació de comerciants d’Anglès
(ACA), l’associació de comerciants Vila del Moble de La Cellera i la unió de
comerciants d’Amer (UCA).
Aquestes associacions neixen 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.
Les associacions de comerciants tenen un fort lligam amb el territori, ja que el deu
objectiu és dinamitzar el comerç municipal i, amb aquest objectiu, es celebren
activitats lúdiques i es promociona el municipi.
A part del petits comerços del municipis del Ter-Brugent, també existeixen centres
comercials de gran superfície, aquests es tracten d’hipermercats de cadenes
internacionals (Maxi-Dia, Caprabo, etc.)
Figura 17: Distribució dels comerços del Ter-Brugent
Immobiliarie s i a ltre s P roducte s a lime nta ris
Roba i calça t
15%
5%
4%
Article s pe r a la lla r
4%
Llibre s i pe riòdics
2%

Se rve is pe rsona ls
20%
Se rve is d'e mpre s
3%
Me dia ció fina ncie ra
4%
Tra nsport i
comunica cions
11%

Producte s químics
3%

Hosta le ria
10%

Ma te ria l de tra nsport
0%
Come rç NCAA
Come rç e ngròs
8%
11%

Font: IDESCAT

El gràfic anterior agrupa els comerços presents en el Ter-Brugent en subgrups de
generalització. D’aquesta manera es pot apreciar quin tipus d’establiment comercial
predomina a la zona. De les dades del gràfic es pot extreure que els comerços més
comuns a la zona del Ter-Brugent són els serveis personals (20%) i la venta de
productes alimentaris (15%).
La distribució dels comerços a la zona del Ter-Brugent es concentra principalment a
les ribes del Ter i del Brugent, sent les poblacions d’Anglès, La Cellera de Ter i
Amer els principals nuclis comercials. Tot i això el municipi d’Anglès és, amb
diferència, el nucli comercial més important. Aquest fet es deu principalment a que
Anglès és el nucli demogràfic més important.
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3.6. Equipaments
Els equipaments presents a la zona del Ter-Brugent, és important, ja que al tractarse de municipis amb un desenvolupament aïllat ha generat que cada municipi
gaudeixi d’un bon nombre d’equipaments per a satisfer la demanda local. Tot i
aquest fet el nombre d’equipaments presents a la zona varia en funció a la
grandària del municipi. Seguidament s’exposa el llistat complet d’equipaments de la
zona del Ter-Brugent:
Taula 19: Equipaments del Ter-Brugent

Anglès
Equipaments esportius
− Camp de futbol
− Piscines municipals
Equipaments socio-culturals
− ABS Anglès
− Arxiu històric
− Centre de Dia
− Museu de la Burés
− Ofijove
− TV Anglès
Equipaments educatius
− Biblioteca municipal
− Llar d’infants “El Cucut”

−

Pavelló municipal d’esports

−
−
−
−
−

Casal de Gent Gran
Oficina d’acollida
Oficina Local d’Habitatge
Sala Font Bernat
Sala Palàdium

−
−

CEIP Pompeu Fabra
IES Rafael de Campalans

−

Pavelló municipal d’esports

−
−
−
−

Deixalleria municipal
Oficina de vigilants municipals
Correus
Local de serveis socials

−

CEIP Juncadella

−

Pavelló municipal d’esports

−
−
−
−
−

Consultori mèdic
Oficina de Serveis Socials
Deixalleria municipal
Antiga estació de tren
Àrea de pícnic

−

CEIP Gaspar de Queralt

La Cellera de Ter
Equipaments esportius
− Camp de futbol
Equipaments socioculturals
− Llar de jubilats “La Fraternal”
− Escola d’Art “El Pasteral”
− Hotel d’entitats
− Dispensari mèdic
Equipaments educatius
− Biblioteca “Coll de Gria”
− Llar d’infants “Sol Solet”

Amer
Equipaments esportius
− Camp de futbol
− Pista de bàsquet
Equipaments socioculturals
− Teatre-Casal
− Llar de jubilats
− Casal Parroquial
− Museu Etnològic d’Amer
− Punt Infojove
− Dispensari mèdic
Equipaments educatius
− Biblioteca municipal
− IES Castell d’Estela
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Sant Julià del Llor i Bonmatí
Equipaments esportius
− Camp de futbol
Equipaments socioculturals
− Centre Cívic Bonmatí
− Envelat municipal
− Esplai de Sant Julià del Llor
Equipaments educatius
− CEIP Sant Jordi

−
−

Local d’Entitats
Consultori mèdic

Susqueda
−

Edifici de l’Ajuntament

Font: Ajuntaments del Ter-Brugent

3.6.1. La dinàmica dels equipaments educatius
La zona del Ter-Brugent conforma una àrea educativa en si mateixa, és a dir, la
zona del Ter-Brugent té les instal·lacions suficients per a cobrir l’ensenyament
obligatori a gairebé la totalitat de l’alumnat del territori.
Tots els municipis, exceptuant el municipi de Susqueda, tenen les instal·lacions
educatives suficients per a cobrir l’ensenyament primari de l’alumnat de cada
municipi. Aquest fet permet no dependre d’un transport escolar per a
l’ensenyament primari.
L’ensenyament secundari és impartit als municipis d’Anglès i d’Amer. El fet de tenir
dos centres d’ensenyament secundari a la zona permet a l’alumnat del Ter-Brugent
escollir quin centre és més apropiat. L’IES Rafael de Campalans d’Anglès sol donar
cobertura educativa als municipis d’Anglès, Sant Julià del Llor i Bonmatí, La Cellera
de Ter i Osor, mentre que el l’IES Castell d’Estela d’Amer sol donar cobertura al
municipi d’Amer, Les Planes i Sant Feliu de Pallerols. (Part de l’alumnat de La
Cellera de Ter també és usuari d’aquest centre), Per tant, es pot considerar que el
Ter-Brugent té unes bones instal·lacions educatives i que alhora dóna cobertura
educativa a altres municipis de l’entorn.
El municipi de Susqueda degut al seu aïllament geogràfic i a les característiques de
distribució de la població en diferents nuclis, deriva l’educació de la població en
edat d’estudis als centres més propers en funció del nucli de població. El nucli de
Sant Martí Sacalm deriva l’educació al municipi d’Amer, el nucli del Coll la deriva a
Anglès i el nucli del Far la deriva a Sant Esteve d’en Bas i Olot.
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3.7. Entitats i associacions
La zona del Ter-Brugent té una gran concentració d’entitats i associacions.
Taula 20: Entitats i associacions del Ter-Brugent

Anglès
Entitats esportives
− Amics de les motos
− Cowboys de la Selva
− Club Bàsquet Anglès
− Club Patí Anglès
−

Club Esportiu Anglès

− Club Futbol Sala (veterans)
− Club Waterpolo Anglès
− Societat de pescadors
− Societat de caçadors
Entitats socials i educatives
− Anglès Verd
− AMPA CEIP Pompeu Fabra
− AMPA Col·legi Vall dels Àngels
−

AMPA IES Rafael Campalans

−

AMPA Llar
d’Anglès

−
−
−
−

Associació de voluntaris d’Anglès
Agrupament Escolta Sant Miquel
Càrites parroquial d’Anglès
Comunitat
islàmica
mesquita
Abu-Bakr Sideeq
Grup d’estudis de la Vall d’Anglès
Grup de recuperació de l’antiga
església de Sant Amanç

−
−

d’infants

el

Cucut

Entitats culturals
− Agrupació sardanista i Cultural
Floricel
− Amics de Santa Bàrbara
− Atac de Calderilla
− Colla de Grallers i Geganters
d’Anglès
− Comissió de reis
− Grup de teatre Bambolina
− Grup Rialles
− TV Anglès
Altres temàtiques
− Associació
de
comerciant
d’Anglès
− Associació de donadors de sang
− Comunitat de propietaris “Sant
Jordi”
− Fundació Oncolliga Girona. Lliga
catalana d’ajuda al malalt de
càncer, delegació d’Anglès
− Associació “La veu del poble”
− Veïns del barri de Can Serra
− Veïns del casc antic
−

Vaux Sur Mer

La Cellera de Ter
Entitats esportives
− Volei Club Cellera
− Escola Esportiva Municipal
− Club Futbol Cellera
− Club Eqüestre La Cellera
− Club Ciclista Esprint
−

Club Bàsquet Cellera

Entitats socials i educatives
− Patronat de la Vellesa
− Mecenas da Vida
− Llar d’avis “La Fraternal”
− Escola d’Art “El Pasteral”
− AMPA CEIP Juncadella
− AMPA “Sol Solet”
− Agrupament Escolta Pui d’Afrou
− Colònies per a la gent gran
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Entitats culturals
− Diables de Puigdafrou
− Càritas parroquial
− Comissió de reis
− Comissió de festes del Pasteral
− Comissió de Festes
− Colla gegants i grallers de La
Cellera de Ter
− Centre Cultural i Parroquial
Altres temàtiques
− Unió de comerciants “La CelleraVila del moble”
− Comunitat de regants
− Associació de donants de sang
− Comunitat de regants
− Casal independetista
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Amer
Entitats esportives
− Amer C.F.
− Associació de Caçadors
−

Associació de Pescadors

−

Bicicarril.com

−

Club Atlètic Amer

− Club Ciclista Amer
− Escola de futbol Ter-Brugent A.E.
− Grup Excursionista Esquelles
− Penya Blaugrana Amer
Entitats socials i educatives
−

AMPA Gaspar de Queralt

−

AMPA Castell d’Estela

−

Associació Contra el Càncer –
junta local d’Amer
Càritas Parroquial
Fòrum 2000
Llar de Jubilats Sant Miquel
Plataforma per al Transport
Públic (PTP)

−
−
−
−

Entitats culturals
− Agrupació Sardanista d’Amer
− Associació Musical d’Amer
− Associació
Pessebre
Vivent
d’Amer
− Colla Gegantera d’Amer
− Comissió de festes del Barri del
Pedreguet
− Grup d’Esplai La Teranyina

Altres temàtiques
− Associació de veïns i amics de
Sant Climent
− Associació de veïns Costa Santa
Brígida
−

Associació de veïns Solivent

−
−
−

Confraria dels Dolors
Cor Parroquial d’Amer
Germandat Donadors de Sang

−

La Bombolla

−
−

La Xarxa
Manaies d’Amer

Sant Julià del Llor i Bonmatí
Entitats esportives
− Bonmatí C.F.
− Colla Excursionista de Sant Julià
del Llor

Entitats culturals
− Grup Il·lusió
−

Grup Sardanista de Bonmatí

−
−

Entitats socials i educatives
− AMPA CEIP Sant Jordi
− Associació de Joves de Sant Julià
del Llor i Bonmatí
− Associació Nova Frontera

Grup de teatre “La tetera”
Comissió de festes “Sant Julià
del Llor”
− Associació d’Activitats Culturals i
Festives de Bonmatí
Altres temàtiques
− Ràdio Bonmatí
− Associació de veïns de “la Vall de
Sant Julià del Llor”
− Coral Ipso Lauro
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Susqueda
Entitats esportives
− Societat Esportiva de Susqueda
Entitats socials i educatives

Entitats culturals
Altres temàtiques
− Plataforma per Susqueda
− Associació de veïns de Condreu
− Associació de veïns de Susqueda
− Amics del Far

Font: Ajuntaments del Ter-Brugent

3.7.1. L’oferta lúdica, cultural i social del Ter-Brugent
L’oferta cultural de la zona del Ter-Brugent és extensa i rica, presentant en tots els
nuclis de població (exceptuant Susqueda per les seves característiques
demogràfiques i urbanístiques) un bon nombre d’agrupacions i activitats lúdicoculturals i serveis socials.
Els municipis del Ter-Brugent recullen en una agenda d’activitats municipal totes les
activitats organitzades al municipi. Aquesta agenda és consultable als ajuntaments
a través de la pàgina web o a través de les revistes que periòdicament fa arribar
cada ajuntament a la ciutadania.
L’oferta cultural presentada per la zona del Ter-Brugent és variada. Existeixen varis
grups de teatre (La tetera de Sant Julià del Llor i Bonmatí, la Bambolina d’Anglès,
etc.) que utilitzen les instal·lacions municipals per a desenvolupar les seves obres
que tenen en els habitants de la zona com a principals usuaris.
Cal esmentar també el treball que desenvolupen les biblioteques municipals, que
doten a la zona d’activitats lúdiques i culturals per als més petits.
La formació i les activitats artístiques també tenen el seu lloc al Ter-Brugent, dins el
seu territori (Escola d’art del Pasteral, etc.) existeixen varis punts de formació
artística i activitats (exposicions, cursos, etc.)
La zona del Ter-Brugent també gaudeix d’ofertes per a la gent jove. Cal destacar el
grup d’animació per al jovent de “La Bombolla” d’Amer que periòdicament organitza
activitats lúdiques per a aquest sector de la població. També existeix en el territori
del Ter-Brugent dos punt d’atenció al jovent (Ofijove) on es pot trobar informació
relacionada amb la joventut (beques, ofertes de pisos, etc.). Recentment també
s’ha engegat la borsa de treball del Ter-Brugent impulsada des del Consorci TerBrugent.
Existeix també al territori un punt d’acolllida (Anglès) on nouvinguts a la zona es
poden adreçar per a poder resoldre tot aquells dubtes que els sorgeixin.
Juntament amb l’esmentat fins ara l’activitat cultural es centra en les festes majors
i actes populars que s’organitzen des de les comissions de festes dels propis
municipis (festes majors, aplecs, festes populars, etc.). Estan encarades a tot tipus
de públic 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, quines de
Nadal, pessebres vivents, catifes de flors, etc.).
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Per acabar cal fer especial observació a que també han arrelat a la zona serveis de
comunicació i difusió. Destaquen dins aquest àmbit Ràdio Bonmatí amb una graella
radiofònica que difon cada dia a les tardes i TV Anglès que emet durant el període
de les festes majors d’Anglès.

3.8. Publicacions i recursos
Els municipis del Ter-Brugent tenen a la seva disposició un seguit de publicacions i
recursos per a tot visitant de la zona del Ter-Brugent. Algunes d’aquestes
publicacions tenen per objectiu informar al visitant sobre els llocs d’interès, .mentre
d’altres tenen una temàtica literària i/o històrica sobre els diferents municipis del
Ter-Brugent. A continuació s’exposen els principals recursos i publicacions de cada
municipi.
Taula 21: Publicacions del Ter-Brugent

Anglès
Recurs
Plànol d’informació municipal i atractius turístics
Butlletí mensual municipal
Tríptic informatiu de les Gales d’Anglès
Els Grans Camins de l’Aigua
Anglès, vila encisadora (2009)
El pòsit del temps
Llegendes de la Vall d’Anglès
Història Gràfica del vapor Burés
Anglès, de la pagesia a la industrialització

Tipologia
Mapa
Butlletí municipal
Fulletó turístic
Guia i mapa
Llibre local
Llibre
Llibre local
DVD
Llibre local

La Cellera de Ter
Recurs
Plànol d’informació municipal i atractius turístics
Butlletí Bimensual municipal
Butlletí turístic (4 idiomes)
Els Grans Camins de l’Aigua
La Cellera de Ter
Notícia Biogràfica de micòleg Joaquim Codina

Tipologia
Mapa
Butlletí municipal
Butlletí municipal
Guia i mapa
Llibre local
Llibre

Amer
Recurs
Plànol d’informació municipal i atractius turístics
Butlletí mensual municipal
Els Grans Camins de l’Aigua

Tipologia
Mapa
Butlletí municipal
Guia i mapa

Sant Julià del Llor i Bonmatí
Recurs
Butlletí trimestral municipal
Els Grans Camins de l’Aigua
Revista l’Amic

Tipologia
Butlletí municipal
Guia i mapa
Revista Local

Susqueda
Recurs
Butlletí anual municipal
Els Grans Camins de l’Aigua

Tipologia
Butlletí municipal
Guia i mapa

Font: Ajuntaments del Ter-Brugent
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3.9. Festes Locals
El Ter-Brugent presenta una ric ventall de festes populars arreu dels diferents
pobles.
Taula 22: Oferta de festes populars del Ter-Brugent (2009)

Anglès
Mes
Gener
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Setembre
Octubre
Novembre

Data
5
16,17 i 18
8
14
23
2n diumenge del mes
1r diumenge de mes
2n diumenge del mes
2n dissabte del mes
3r cap de setmana del mes
3r dissabte del mes
Tots els dilluns
Del 3 al 14
10,11 i 12
23 i 24
16

Desembre

Vacances escolars de Nadal
25 i 26
25 i 26
31

Acte
Cavalcada de reis
Fira de Sant Antoni
Dinar de la Fundació Oncolliga
Rua de Carnaval
Parada de llibres i roses
Caminada del barri de Can Serra
Festa homenatge de la gent gran
Aplec de Santa Bàrbara
Fira artesanal i botiga al carrer
Aplec de la sardana
Festa del barri de Can Serra
Cinema a la fresca
Gales d’Anglès
Festa del Remei
Mercat d’instruments artesans i d’ocasió
Pessebre vivent del Col·legi Vall dels
Àngels
Parc Infantil de Nadal
Quina de Nadal
Els pastorets
Celebració de Cap d’Any

La Cellera de Ter
Mes
Gener

Data

Juliol

5
2n diumenge del mes
Dilluns de Pasqua
4a setmana del mes
1
2n diumenge del mes
3a setmana del mes
1r Cap de setmana del mes

Setembre

4t cap de setmana del mes

Novembre

1a setmana del mes
6
Nadal
Nadal

Març
Abril
Maig

Desembre
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Acte
Cavalcada de reis
Fira de la Matança del Porc
Aplec de Sants Just i Pastor
Festes del Roser i Aplec de Gegants
Aplec de Puig d’Afrou
Festa del Roser del Pasteral
Homenatge a la Gent Gran
Festival FADE
Sopar Vila del Moble, pedalada contra el
canvi climàtic
Castanyada
Aplec de tardor de Sants Just i Pastor
Quina de Nadal
Els pastorets
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Amer
Mes

Data

Febrer

1r diumenge de mes

Maig

1r diumenge de mes

Agost

15, 16 i 17
1r cap de setmana de mes
2n diumenge de mes

Setembre
Novembre

2n cap de setmana de mes

Acte
Aplec de Santa Brígida
Processó dels Dolors i Divendres Sant
Festa del Roser
Homenatge a la Vellesa
Festa Major
Festa de Pedreguet o de L’albergínia
Aplec de Sant Climent i Sant Corneli
Festes de l’Aniversari, Castanyada i Fira
de Sant Martí

Sant Julià del Llor i Bonmatí
Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig/Juny
Juliol
Agost
Setembre

Data
5
Últim diumenge de mes
Últim diumenge de mes
3r diumenge de mes
23
Segona pasqua
10
Últim cap de setmana de mes
11

Acte
Cavalcada de Reis
Marxa “Anar-hi anant”
Aplec de Calders
Aplec a l’església Sant Julià del Llor
Diada de Sant Jordi
Festa Major de Bonmatí
Festa de Sant Cristòfol
Festa Major de Sant Julià del Llor
Festa de la Vellesa

Susqueda
Mes
Maig

Agost
Octubre

Data
1
2n diumenge de mes
24
1r cap de setmana de mes
Últim diumenge de mes
1r cap de setmana de mes

Acte
Aplec Mare de Déu del Coll
Ofrena Sant Miquel de Maifré
Susqueda camina
Ball popular i trobada d’acordionistes a Coll
de Condreu
Aplec Mare de Déu del Far
Festa Major de Sant Martí

Font: Ajuntaments del Ter-Brugent

Moltes de les activitats festives abans esmentades estan compostes de moltes
altres activitats. Aquestes activitats complementen i modernitzen l’oferta cultural
viva. Tot seguit se’n detallen algunes.
Marxa popular “Anar-hi anant”: La marxa popular “Anar-hi anant” és una marxa
popular organitzada al municipi de sant Julià del Llor i Bonmatí i que ja compta amb
23 edicions. Aquesta caminada està composada per diferents itineraris de diferents
recorreguts. Aquesta marxa permet veure els principals elements paisatgístics del
municipi.
Pedalada contra el canvi climàtic: Des de fa dos anys, el municipi de La Cellera de
Ter organitza una pedalada en contra del canvi climàtic dins el marc de la Setmana
de la Mobilitat Europea. Aquesta iniciativa té per objectiu modificar els hàbits dels
ciutadans i promoure mètodes alternatius de transport pels desplaçaments al
municipi i al seu entorn.
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Fira d’artesania i tractors de Sant Antoni: Durant les jornades festives de la Fira de
Sant Antoni d’Anglès es desenvolupen tot un seguit d’activitats per promoure les
tradicions i les cultures del territori. La fira destaca per l’exposició de tractors i
automòbils històrics i la fira d’artesania i botigues al carrer.
La Fira de Sant Antoni d’Anglès és només un exemple d’una dinàmica que es
segueix a moltes de les activitats festives del Ter-Brugent i l’entorn.
Trobada de manaies d’Amer: Amer és un municipi que té una gran tradició de
manaies. Aquest any (2010) es celebrarà al municipi la trobada de manaies de les
comarques de Girona. Que aquesta activitat s’organitzi al municipi d’Amer és degut
a la celebració dels 300 anys dels Manaies d’Amer.
Concurs de formacions municipals no professionals CALABUTÍ: El concurs musical
no professional CALABUTÍ és una activitat anual que aquest any celebra la seva
segona edició. Aquest concurs es celebra durant les Festes del Roser de La Cellera
de Ter i té per objectiu promoure i fer difusió dels grups musicals del municipi i de
la zona del Ter-Brugent.

3.10. Iniciatives diverses a la zona del Ter-Brugent d’interès pel
PEDENC
3.10.1. Consorci Ter-Brugent
El Consorci del Ter-Brugent, a partir de la figura d’Agent d’Ocupació i
Desenvolupament Local (AODL) ha començat a implantar estratègies per al
desenvolupament turístic del Ter-Brugent. Degut a que la promoció turística de la
zona no ha estat iniciada pràcticament fins a l’arribada de l’AODL, aquestes
estratègies per a la promoció turística estan orientades a la creació dels elements
bàsics per a la promoció (postals, mapes interactius, etc.). Aquest ha de ser el
primer pas cap a la millora de l’oferta turística del Ter-Brugent.
3.10.2. Els Grans Camins de l’Aigua
Ja esmentat anteriorment, el projecte dels Grans Camins de l’Aigua i més
generalment el projecte turístic de “La Selva, la comarca de l’Aigua” intenten
promoure la comarca de La Selva com a una destinació turística atraient fent girar
la comarca sobre un element comú, l’aigua.
Aquest element, present de tantes maneres diferents a la comarca, divideix La
Selva en diferents unitats territorials lligades a un us i/o temàtica de l’aigua
diferent. Aquesta diversificació porta a la zona del Ter-Brugent a ser considerada
com una sola unitat turística coneguda com “La vida al voltant del Ter”.
3.10.3. La Vila del Moble
El municipi de La Cellera de Ter té fama de municipi amb una gran tradició en la
fabricació de mobles. Aprofitant aquesta reputació es va crear l’associació de
comerciants del moble i es va intentar restituir aquesta tradició. Es va batejar el
municipi com “La Vila del Moble” per intentar donar un valor afegit als mobles
fabricats a la demarcació i promocionar d’aquesta manera el municipi com a zona
històrica on poder instal·lar activitats de fabricació de mobles.
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Des de l’associació de “La Vila del Moble” s’organitzen i es promocionen activitats
populars i esportives (festes, club de futbol, etc.) per tal de difondre la marca del
moble de La Cellera de Ter.
3.10.4. Pàgines web municipals
En els darrers anys i degut a la gran expansió de les noves tecnologies de la
comunicació, els municipis del Ter-Brugent gaudeixen d’un espai a la xarxa des
d’on promocionar el municipi.
Tots els municipis de la zona del Ter-Brugent tenen una pàgina web específica per a
informació municipal. Els promotors d’aquestes pàgines web són els ajuntaments
de cada municipi. Des de la Diputació de Girona s’ha impulsat la creació de pàgines
web per a cada municipi, en aquest cas dotava d’un disseny comú que podia ser
utilitzat per a qualsevol ajuntament de la demarcació. Dels municipis del TerBrugent, La Cellera de Ter i Amer segueixen aquest model, mentre que els altres
municipis tenen un disseny propi, tot i que la Diputació de Girona hi col·labora (com
és el cas d’Anglès).
Les característiques d’aquests espais web són molt semblant en tots els municipis.
Principalment el contingut de les pàgines web és d’informació municipal. Destaquen
la informació sobre l’ajuntament, els tràmits a presentar, la participació ciutadana,
el calendari d’activitats, la història i l’entorn.
Pel que fa a promoció turística, es poden trobar a les pàgines web un recull dels
principals atractius turístics del municipi i descarregar també mapes de situació i de
recursos turístics (Anglès i La Cellera de Ter).

3.11. Anàlisis DAFO a partir dels elements naturals i culturals
El primer pas per a identificar quins són els elements claus alhora de definir un Pla
Especial per a la zona del Ter-Brugent, és identificar quins són els aspectes més
rellevants que han de permetre identificar les diferents línies estratègiques
d’actuació.
3.11.1. Fortaleses
Les fortaleses reuneixen tots aquells elements presents a la zona del Ter-Brugent
que doten aquest territori d’una qualitat turística important. Les fortaleses recullen,
en definitiva, els elements territorials que donen al Ter-Brugent unes
característiques que el fan atraient per al turisme.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Presència de grans superfícies naturals. L’espai forestal és el gran
dominador del paisatge del Ter-Brugent i té un gran nivell paisatgístic.
Gran diversitat d’hàbitats i biodiversitat dels espais naturals que conformen
un paisatge mosaic important.
Elements geològics característics (Cingles del Far, Sant Roc i Santa Brígida).
Bona quantitat d’espais fluvials amb presència de gorgues que permeten el
bany, principalment al tram del Ter de camí al pantà de Susqueda i al
Brugent.
Predomini del caràcter rural i agrari dels municipis.
Patrimoni històric important i valorat pels habitants de la zona del TerBrugent. Els habitants coneixen el patrimoni més característic de la zona.
Història lligada al Ter i al Brugent i al bandolerisme a les Guilleries de Joan
Sala i Ferrer, també conegut amb el nom de Serrallonga.
Història lligada a la revolució industrial (tèxtil i moble)
Gran oferta gastronòmica que varia des de la cuina tradicional a la cuina
més moderna.
Bona part dels senders del Ter-Brugent estan senyalitzats i van sortint noves
propostes municipals per ampliar l’oferta.
Existència d’un Centre de BTT a Amer i diversos punts d’acolliment a la
zona.
Desenvolupament d’esdeveniments locals de caire popular com aplecs,
festes majors, revetlles, etc.
Recent creixement a la zona d’activitats de turisme rural.
Extensa xarxa de senders senyalitzats al territori.
Execució d’activitats d’educació mediambiental als centres educatius de la
zona del Ter-Brugent (Tallers ambientals).
Desenvolupament d’esdeveniments locals de caire cultural com museu,
festivals de música, teatre, etc.

3.11.2. Debilitats
Les debilitats agrupen aquells elements del territori que provoquen una disminució
de la qualitat turística del Ter-Brugent.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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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 en el sector agrari.
Manca de gestió del forest per part dels propietaris.
Confusió en la senyalització dels senders. Hi ha diverses tipologies que
indiquen la senyalització cap al mateix lloc.
Senders no adaptats a l’accessibilitat per a tots els usuaris.
Les infraestructures viàries que porten al territori del Ter-Brugent tenen una
baixa qualitat.
Iniciatives cap a la promoció turística gairebé inexistents a la zona.
Espai fluvial no aprofitat.
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3.11.3. Amenaces
Les amenaces són aquells elements externs i/o no controlables per part del TerBrugent i que afecten negativament a la oferta turística del territori.
−
−
−
−
−
−
−

Abandonament de les activitats silvícoles i agràries: creixement de la
biomassa als espais forestals, generalment sense una gestió implicada, de
manera que incrementa el risc d’incendi.
Manca territorial 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.
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
L’actual crisi econòmica pot comportar una baixada de la demanda turística

3.11.4. Oportunitats
Les oportunitats agrupen aquells elements externs i les dinàmiques seguides que
provoquen un augment de la qualitat turística i, per tant, de l’oferta turística del
territori. Les oportunitats són tant elements propis del territori que no han estat
aprofitats turísticament com dinàmiques seguides a altres territoris de l’entorn i que
poden ser aplicables al Ter-Brugent.
−
−

−
−
−
−
−
−
−

Augment de la demanda de turisme rural.
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.
Existència de distintius d’origen i qualitat alimentària
Existència d’un turisme gastronòmic especialitzat, temàtic i/o de qualitat a la
comarca. (“Ruta de la botifarra” del “La Selva, comarca de l’Aigua”).
Recursos econòmics del Programa de Desenvolupament Rural 2007/2013
Projecte de millora de les infraestructures viaries de la zona del Ter-Brugent
fins a Girona que permetrà reduir la durada del viatge fins a la ciutat de
Girona.
La proximitat amb Girona confereix un potencial factor estratègic i de futur.
La proximitat amb l’aeroport de Girona confereix una posició estratègica
bona per a acollir viatgers i/o turistes a la zona.
Foment de destinacions accessibles per a tothom a nivell de Catalunya.
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1. SITUACIÓ I CONTEXT
2. ELS RECURSOS DEL TER-BRUGENT
3. DIAGNOSI DELS VALORS DEL TER-BRUGENT

4. PROGRAMA DE PRODUCTES TURÍSTICS I
D’OCI
5. PLA D’ACCIÓ
6. PRIORITZACIÓ I TEMPORALITZACIÓ
7. PLÀNOLS

4. PROGRAMA DE PRODUCTES TURÍSTICS I D’OCI
Un cop valorat el DAFO de la zona del Ter-Brugent, es considera que el tipus de
visitant que pot sentir-se atret per la zona esmentada és aquell que cerca un destí
un espai a cavall entre la natura i la dinàmica humana.
Aquest visitant cerca el contacte amb la natura i les tradicions i l’estil de vida
tradicional de la zona. Principalment el visitant busca la tranquil·litat de l’espai rural
i no espera que aquest territori s’assembli a alguna cosa ja vista, és a dir, busca
singularitat. Aquesta demanda turística està cada vegada més estesa però sempre
defuig les aglomeracions, per tant, és important seguir una estratègia que permetin
limitar la capacitat de la zona del Ter-Brugent en funció dels recursos de la zona,
per potenciar la conservació; sobretot gràcies a una gestió conjunta.
Un desenvolupament turístic ordenat per tota la zona del Ter-Brugent ha de
permetre una optimització dels espais i la canalització de les demandes cap a les
millors ofertes a mida. Donat que la zona no ha patit una gran intervenció
turístiques, les accions proposades agafaran molta rellevància els pròxims anys.
La base de treball ha de fugir dels models d’ordenació turístics tradicionals i apostar
per la població i la imatge autòctona, d’aquesta manera el visitant es sent integrat
a l’entorn del Ter-Brugent.
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.
Seguint el punt esmentat anteriorment ja s’ha buscat a la zona quin és l’element
que el fa diferent a l’entorn del costat. L’element en si és l’aigua i la recerca
d’aquest es troba dins el marc del projecte comarcal de “La Selva, comarca de
l’Aigua”. En aquest projecte es va identificar l’aigua com a l’element diferenciador
de la comarca respecte l’entorn, a més es va dividir la temàtica de l’aigua en
diferents subgrups territorials més petits. El territori ocupat pel Ter-Brugent va ser
inclòs com a una unitat territorial d’aquest tipus, aquesta unitat va rebre el nom de
“La vida al voltant del Ter” pel gran desenvolupament humà lligat als cursos d’aigua
del Ter i el Brugent a la zona.
Com que ja hi ha un element diferenciador del territori lligat a l’aigua i a la història
de la zona s’ha buscat un punt que aconseguís diferenciar la zona del Ter-Brugent
d’altres zones properes que també desenvolupen un turisme semblant. L’element
clau per a un desenvolupament turístic de garanties és l’accessibilitat. Moltes
vegades es desenvolupen plans de desenvolupament turístics i es creen tot un
seguit d’activitats turístiques i no es té en compte l’accessibilitat d’aquesta a totes
les persones. Per aquest motiu el desenvolupament d’una zona turística de caràcter
rural al voltant d’una temàtica i valors únics i una accessibilitat total permetrà a la
zona del Ter-Brugent optar a tot el mercat turístic d’aquest tipus.
L’existència d’una xarxa de senders important pel territori amb pendents que van
des de la plana de les terrasses fluvials del Ter al sistema muntanyós de les
Guilleries i el Collsacabra, per tant, permet una variabilitat diferent de senders que
es poden adaptar perfectament a aquelles persones amb una capacitat de mobilitat
reduïda. L’ambient fluvial i el patrimoni històric que ha crescut al voltant de les
ribes del Ter i del Brugent permet tenir una gran oferta de llocs d’interès en llocs
amb un desnivell pràcticament inexistent.
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Per tant, es proposa fer un desenvolupament d’una temàtica única ja trobada
anteriorment com és l’aigua i el seu pas pel territori però tenint en compte el
concepte de l’accessibilitat. El projecte proposat té com a principal objectiu explotar
una línia turística creixent i que moltes vegades és exclosa. No es tracta de crear
una zona especialment indicada per a persones amb mobilitat reduïda, sinó que es
tracta de fer de l’accessibilitat al territori, un element més que permeti a aquestes
persones desenvolupar les activitats turístiques existents juntament amb el turisme
rural desenvolupat fins a l’actualitat. Per tant es podria considerar que l’objectiu a
perseguir per al desenvolupament turístic de la zona del Ter-Brugent és aconseguir
un producte turístic únic i en consonància amb la dinàmica de la comarca (dins del
marc de la comarca de l’aigua) i amb el plus de qualitat turística (i alhora
d’ampliació de la oferta turística) que suposa donar aquest servei a totes les
persones interessades en consumir-lo.
Si es considera també que la zona del Ter-Brugent es troba a mig camí entre Olot i
Girona, el territori es converteix en un punt estratègic des d’on desenvolupar no
només productes turístics relacionats amb el territori del Ter-Brugent, sinó que
permet visitar punt d’interès turístic amb desplaçaments curts (Girona, Olot, etc.).

4.1. El projecte de La Selva, la comarca de l’Aigua
La comarca 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. Aquest
Pla de desenvolupament turístic té com a principal promotor l’Associació de Turisme
de la Selva, comarca de l’Aigua que neix amb l’objectiu de promoure el turisme
comarcal sota una marca pròpia respectant sempre la natura, la cultura i apostant
per la sostenibilitat. Aquesta associació consta dels 26 municipis de la comarca
(ajuntament) i d’onze entitats adherides que participen per a poder promocionar la
comarca sobre l’eix comú de l’aigua.
El territori del Ter-Brugent, degut a les seves característiques, forma una sola
unitat turística dins el marc del projecte comarcal. Aquesta unitat és l’anomenada
“La vida al voltant del Ter” degut al desenvolupament històric de la zona al voltant
del cursos fluvials i la gran quantitat d’actuacions i patrimoni històric lligades amb
els rius.
Lligat a aquest projecte de dinamització turística s’ha creat una xarxa de camins i
senders anomenats “Els Grans Camins de l’Aigua” i tot un seguit d’activitats
relacionades amb l’aigua. Per a dinamitzar turísticament la comarca de La Selva cap
a un model turístic que difereixi del turisme de sol i platja imperant, desenvolupa
contínuament noves activitats lúdico-culturals. Actualment està desenvolupant les
e-rutes que consisteixen bàsicament en oferir un programa de rutes temàtiques
descarregables des de la web a unes PDA per tal que es pugui desenvolupar de
manera individual i interactiva el recorregut d’aquestes rutes.

4.2. L’oferta de Catalunya, turisme per a tothom
“Catalunya, turisme per a tothom” és un portal web que pertany al Consorci de
Turisme de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. En aquest portal s’indiquen
les destinacions turístiques a Catalunya que permeten una accessibilitat total. En
total el portal “Catalunya, turisme per a tothom” presenta 20 destinacions
turístiques arreu del territori català amb una accessibilitat total.
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El web recull dins cada destinació els principals punts d’interès (rutes, allotjaments,
transport, activitats, parcs, etc.) que presenten unes instal·lacions adaptades a
l’accessibilitat. Depenent dels serveis donats els establiments gaudiran d’una
simbologia o una altra (si el lloc està adaptat a persones cegues li correspondrà un
símbol i successivament per cada adaptació que ofereixi). Cada punt que presenta
un servei d’accessibilitat presenta una fitxa indicant quins serveis dóna i alhora
presenta la validació d’aquests serveis a través de la comprovació sobre el terreny
per tècnics d’accessibilitat.
Es pot considerar aquest portal com a un servei de difusió que permet donar a
conèixer les zones turístiques accessibles a Catalunya.
Figura 17: Exemple de fitxa descriptiva

Font: Web de Catalunya, turisme per a tothom

Es pot considerar aquest portal com a un servei de difusió que permet donar a
conèixer les zones turístiques accessibles a Catalunya.

4.3. Els objectius del projecte Accessi Tourisme
En el marc del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya – França Andorra 2007-2013 (Interreg IV A) impulsat per la Unió Europea, neix el projecte
Accessi Tourisme que és un projecte triennal de cooperació transfronterera de
Turisme accessible, entre el Departament de Turisme de Catalunya, el Comité
Départemental du Tourisme des Pyrénées- Orientales, i Elsa Fundació.
El projecte Accessi Tourisme té per objectiu crear destins accessibles pel conjunt
del col·lectiu de discapacitats (motrius, visuals, auditius y mentals), en les
principals localitats territorials de los destins catalanes del nord (Costa BravaGirona, Pirineus, Terres de Lleida, Pyrénées Orientales).
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L’objectiu principal del projecte és fer front a l’accessibilitat total i eliminar la
barrera que es dóna al considerar accessibilitat només a l’adaptació per a persones
amb problemes motius, aquest projecte té previst fer front a tots els tipus de
discapacitats per acabar considerant les zones com totalment accessibles.
Les principals actuacions del projecte es centren en la creació d’una marca turística
i un portal web. La marca turística ha de considerar-se com un distintiu per a
aquells establiments i/o activitats que compleixin amb els requisits d’accessibilitat i
el portal web ha de ser un entorn digital de referència sobre turisme accessible i
practicable, que constitueixi un espai d’acollida en matèria d’accessibilitat turística i
un node d’informació i promoció dels destins catalans dirigits al turisme.
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1. SITUACIÓ I CONTEXT
2. ELS RECURSOS DEL TER-BRUGENT
3. DIAGNOSI DELS VALORS DEL TER-BRUGENT
4. PROGRAMA DE PRODUCTES TURÍSTICS I D’OCI

5. PLA D’ACCIÓ
6. PRIORITZACIÓ I TEMPORALITZACIÓ
7. PLÀNOLS

5. PLA D’ACCIÓ
5.1. Introducció
La proposta de Pla d’Acció (PALS al document) del Pla Especial de Dinamització de
l’Espai Natural i Cultural (PEDENC al document) és un document que s’estableix a
partir de les conclusions de la diagnosi del recursos turístics de la zona. El PALS és
una eina que permet planificar les accions necessàries per dinamitzar social i
econòmicament el territori de manera respectuosa amb l’entorn i garantint un
desenvolupament sostenible.
La metodologia seguida per a l’elaboració del PALS 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.
El PALS està format per 4 programes d’actuació i 21 accions concretes a
desenvolupar. Les accions es presenten mitjançant fitxes a on es descriu la línia
estratègica i el programa d’actuació on s’emmarca l’acció, i se’n defineixen els
objectius i una descripció detallada. També s’inclouen diferents variables
relacionades amb l’aplicació i seguiment de l’acció:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)

Nom
Descripció
Termini
Periodicitat
Prioritat
Entitats involucrades en la seva execució
Fonts de finançament
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 funció de les
estrelles marcades (1 baixa, 2 mitjana i 3 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 de
l’Ajuntament i/o el Consorci és limitada, i que caldrà negociar diverses de les
actuacions proposades amb d’altres administracions.
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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 per una banda el Consorci
Ter-Brugent i per l’altra l’Ajuntament propi de cada municipi, però també hi poden
estar involucrades diverses associacions, comissions, Consell Comarcal, Diputació,
Generalitat, etc. Les sigles de les diferents entitats involucrades són les següents:
AJ: Ajuntament d’Anglès
CTB: Consorci Ter-Brugent

CdC: Cambra de Comerç
DdG: Diputació de Girona
DMAH: Departament de
Ambient i Habitatge

CCS: Consell Comarcal de La Selva

Medi

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. Degut a la
variabilitat que poden suposar algunes actuacions hi ha algunes actuacions sense
valoració econòmica. Altres actuacions tenen també com a valoració “Tècnic i/o
organització”, aquestes actuacions impliquen un treball dels tècnics de
l’administració o organització per part de l’administració, aquestes actuacions no
presenten una valoració econòmica concreta, sinó que impliquen tant sols als
tècnics i els integrants de l’administració.
El Consorci Ter-Brugent i els Ajuntaments que el representen, com a impulsors de
l’Agenda 21, seran els responsables d’executar directament les actuacions
previstes, o de negociar la seva execució amb les institucions i altres ens que es
plantegin en cada cas. En el cas de les sigles CTB no solament significa el consorci
Ter-Brugent, sinó que també significa la coordinació i la iniciativa des del conjunt
dels ajuntaments, és a dir, CTB implica al Consorci Ter-Brugent, però també a tots
els ajuntaments de la zona.
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5.2. Pla d’Acció del PEDENC de la zona del Ter-Brugent
Els programes d’actuació concrets del Pla d’Acció Local es detallen a continuació.
Aquests es troben recollits dins una sola línia estratègica, ja que les directrius i
objectius són un element comú en totes les actuacions.
Aquesta línia estratègica reuneix tots els programes d’actuació i, conseqüentment,
totes les accions proposades. La reunió de totes les actuacions en una línia
estratègica s’ha produït degut a que tots els programes d’actuació persegueixen
com a objectiu la millora de la dinamització cultural, social i econòmica al TerBrugent seguint un model més sostenible i respectuós amb els valors naturals de la
zona.
Programes d’Actuació:
1. Foment de la participació activa dels agents del Ter-Brugent
Aquest programa reuneix aquelles actuacions que han de fer possible una
implicació i una participació activa dels ens locals i dels habitants del Ter-Brugent.
2. Promoció d’activitats econòmiques i turístiques sostenibles
El segon programa està encarat cap a aquelles actuacions de l’àmbit econòmic que
tindran un efecte sobre el sector econòmic del territori. Aquestes actuacions tenen
en el turisme rural i de natura un important element de dinamització econòmica.
3. Desenvolupament i conservació de l’espai natural, cultural i social
Aquest programa actua sobre el desenvolupament i la conservació del patrimoni del
Ter-Brugent. El programa reuneix aquelles actuacions que han de permetre una
millora de la qualitat del patrimoni territorial (natural, social i cultural) i,
conseqüentment, donar-lo a conèixer per a l’ús propi i turístic.
4. Promoció i difusió del territori del Ter-Brugent
L’últim programa agrupa aquelles actuacions que impliquen una difusió i una
promoció del territori del Ter-Brugent. Aquesta difusió ha de donar com a resultat
una coneixença dels valors naturals, culturals i històrics del Ter-Brugent a un públic
més ampli. L’objectiu d’aquest programa és el de crear actuacions que permetin
conèixer el Ter-Brugent i els seus valors a un gran nombre de persones.
El Pla d’Acció del PEDENC agrupa de la següent manera les actuacions proposades:
Taula 23: Resum de les accions

1. Foment de la participació activa dels agents del Ter-Brugent
1.1. Crear un Grup de Coordinació i Acció Supramunicipal
1.2. Continuar amb la figura del tècnic de dinamització
1.3. Promoure en espai d’intercanvi de serveis i coneixements

2. Promoció d’activitats econòmiques i turístiques sostenibles
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
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Crear una xarxa de rutes en el Ter-Brugent
Desenvolupar un fulletó de l’oferta cultural i lúdica del Ter-Brugent
Millorar els establiments comercial i turístics del Ter-Brugent
Promocionar els productes del Ter-Brugent
Desenvolupar la cuina tradicional del Ter-Brugent
Desenvolupar un Pla de Dinamització Comercial

Pla d’Acció

3. Desenvolupament i conservació de l’espai natural, cultural i
social
3.1. Desenvolupar l’accessibilitat en el territori del Ter-Brugent
3.2. Realitzar el Pla d’Accessibilitat del Ter-Brugent
3.3. Crear una jornada cultural festiva a tot el territori del Ter-Brugent
3.4. Desenvolupar i promocionar el Museu de la Burés i les Mines d’Osor com a
patrimoni històric
3.5. Redactar un Pla de Conservació de les Fonts del Ter-Brugent
3.6. Dissenyar un programa d’educació ambiental i del patrimoni històric per
als centres educatius
3.7. Recuperar la Ramaderia no estabulada
3.8. Valoritzar l’espai fluvial com a un entorn natural, lúdic i saludable

4. Promoció i difusió del territori del Ter-Brugent
4.1. Adequar punts d’informació turística
4.2. Creació d’un portal WEB de difusió turística del Ter-Brugent
4.3. Desenvolupar mapes d’informació turística i postals del
Ter-Brugent
4.4. Incloure el Ter-Brugent com a destinació accessible al portal WEB de la
Generalitat “Catalunya, turisme per a tothom”
Font: Elaboració pròpia
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A continuació s’exposa cada una de les diferents accions del Pla d’Acció Local.

1. Foment de
Ter-Brugent

la

participació

activa

dels

agents

del

1.1. 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 grup ha d’estar format per:
• un regidor de cada Ajuntament
• representants del sector econòmic (hoteler, restauració, comerços, etc.)
• representants de les agrupacions socials i culturals (mínim un representant
de cada municipi)
• un tècnic de dinamització pertanyent al Consorci Ter-Brugent que té com a
objectiu coordinar i gestionar
Aquest grup tindrà com a principals funcions:
−
−
−
−
−

Coordinar les diferents inquietuds i necessitats entre els diferents municipis
del Ter-Brugent
Col·laborar amb el Consell Comarcal de La Selva pel que fa a la temàtica de
desenvolupament turístic de “La Selva, Comarca de l’Aigua”
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 i les
de nova proposició

**

Prioritat
Valoració Econòmica

Termini d’Execució

Tècnic i/o
organitzatiu

Periodicitat

Àmbit

Ter-Brugent

Entitats implicades

ATB, CTB, Comerciants del Ter-Brugent

Fonts finançament

-
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Mig
Continuada

1. Foment de
Ter-Brugent

la

participació

activa

dels

agents

del

1.2. Continuar amb la figura del tècnic de dinamització
Descripció
Actualment el Consorci del Ter-Brugent disposa d’un tècnic de dinamització
econòmica. Per tal de desenvolupar el PEDENC cal la continuació de la figura del
tècnic de dinamització.
Les tasques a realitzar pel tècnic són:
−
−
−
−

Fer el seguiment per a desenvolupar les accions del PEDENC
Coordinar i gestionar el grup de coordinació supramunicipal
Buscar finançament pel PEDENC
Implicar la ciutadania en el PEDENC

Prioritat

***

Termini d’Execució

Curt

Valoració Econòmica

30.000 €/any a
jornada
completa

Àmbit

Ter-Brugent

Entitats implicades

CTB, CCS, Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local

Fonts finançament

Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local

Periodicitat
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1. Foment de
Ter-Brugent

la

participació

activa

dels

agents

del

1.3. Promoure un espai d’intercanvi de serveis i coneixements
Descripció
Des del Consorci cal promoure un espai a on es donin a conèixer els recursos
naturals, culturals, històrics, etc. I els establiments turístics, restaurants, serveis,
etc. es coneguin entre si (per exemple, la coordinació entre un establiment turístic
i un centre excursionista pot donar com a resultat una oferta turística ja planificada
que pot descobrir al visitant una qualitat paisatgística i/o una coneixement sobre el
patrimoni del territori no esperats).
Es proposa realitzar una reunió anual entre els diferents agents del territori amb
l’objectiu de:
•
•
•
•

Donar informació sobre el territori
Conèixer els diferents serveis que s’ofereixen al territori
Realitzar “workshops” per tal que els diferents agents puguin crear paquets
turístics
Buscar noves necessitats de recursos i serveis

Aquest espai ha de ser un punt de trobada on es puguin crear i reforçar vincles
entre persones, intercanviar coneixements, solucionar problemes i oferir serveis
que ajudin a dinamitzar el territori.
Cal una campanya d’informació i difusió en el moment de realització de la jornada.

Prioritat
Valoració Econòmica

***
6.000 €

Termini d’Execució
Periodicitat

Àmbit

Ter-Brugent

Entitats implicades

ATB, CTB, Comerciants del Ter-Brugent

Fonts finançament

Direcció General de Participació Ciutadana
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Llarg
Continuada

2. Promoció d’activitats econòmiques i turístiques sostenibles
2.1. Crear una xarxa de rutes en el Ter-Brugent
Descripció
El Ter-Brugent gaudeix d’un gran nombre de senders i rutes que discorren per tot
el territori. Es proposa adequar una xarxa de senders en tot el territori del
Ter-Brugent per dotar aquest d’un fort atractiu turístic.
Aquesta xarxa de senders ha de recórrer gran part del territori i ha d’estar
pertinentment assenyalada amb una nomenclatura comuna per evitar confusions
en el recorregut d’aquests. Per a poder millorar l’oferta donada per la xarxa de
senders, aquesta ha d’estar desenvolupada al voltant d’un eix territorial, ja que
així la xarxa de senders és dotada d’un element cultural i/o històric. Cal deliberar
sobre l’element patrimonial al voltant el qual ha de girar la ruta de senderisme. Les
principals temàtiques a desenvolupar són: El bandolerisme relacionat amb en
Serrallonga i l’entorn fluvial.
Un cop definides les rutes han de ser catalogades i descrites per la posterior
promoció i consulta per al seu ús.
Cal adaptar aquestes rutes per tal que presentin una accessibilitat per a totes les
persones. D’aquesta manera el ventall d’usuaris que poden recórrer les rutes és
total. Per a poder desenvolupar unes rutes totalment accessibles s’ha de
desenvolupar les següents consideracions:
−
−
−
−
−

Dotar la xarxa final d’una bona oferta de senders amb un baix pendent
Senyalitzar les rutes amb una nomenclatura la qual pugui indicar
l’accessibilitat del sender, és a dir, indicar si el sender està adaptat i per a
quin tipus de capacitat ho està
Dotar de rampes aquells senders que tinguin un desnivell vertical a superar
Posar planells amb sistema de comunicació Braille per a persones cegues
Desenvolupar
un
sistema
d’audioguia
descriptiva
dels
senders
descarregable per a persones amb ceguera i sordesa. El projecte de “La
Selva, la Comarca de l’Aigua” ha desenvolupat un sistema d’audioguia fet
que pot introduir els senders dins aquest projecte o pot servir d’exemple

Prioritat

***

Termini d’Execució
Periodicitat

Mig

Valoració Econòmica

Sense valoració

Àmbit

Ter-Brugent

Entitats implicades

ATB, CTB, Comerciants del Ter-Brugent, CCS, DdG

Fonts finançament

DdG, DMAH
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2. Promoció d’activitats econòmiques i turístiques sostenibles
2.2. Desenvolupar un fulletó de l’oferta cultural i lúdica del TerBrugent
Descripció
En aquesta acció es proposa la creació d’un fulletó de les activitats turístiques i
culturals a oferir a aquells usuaris turístics del Ter-Brugent. Aquest recurs turístic
ha de permetre desenvolupar un document amb un recull de les activitats
turístiques de les que pot gaudir el visitant del territori del Ter-Brugent així com
donar els horaris i les dates dels principals esdeveniments festius que es celebren.
El paquet turístic definit ha de ser un recull en format fulletó de totes aquelles
activitats turístics a la zona (rutes, fires, aplecs, activitats lúdiques, etc.). Aquest
fulletó ha de ser ofert als establiments turístics per al repartiment posterior als
usuaris. Cal també que el fulletó mostri la manera d’arribar als punts esmentats i
l’horari d’aquests, si s’escau.
El fulletó ha de donar a conèixer la importància d’aquests elements turístics i la
seva relació en cas que es desenvolupi un model turístic lligat a un eix temàtic.

Prioritat

***

Termini d’Execució

Valoració Econòmica

6.000 €
disseny i
impressió

Periodicitat

Àmbit

Ter-Brugent

Entitats implicades

ATB, CTB, Comerciants del Ter-Brugent, CCS

Fonts finançament

DdG, PLADETUR
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Curt

Puntual

2. Promoció d’activitats econòmiques i turístiques sostenibles
2.3. Millorar els establiments comercials i turístics del ter-Brugent
Descripció
Aquesta actuació pretén millorar la qualitat i la singularitat dels establiments
comercial i turístics. Cal crear una estratègia conjunta on es potenciï l’adequació a
uns mínims de qualitat ambiental. Alhora es proposa que es coordinin accions
conjuntes per la promoció dels establiments.
Aquesta acció inclou:
−
−
−
−

Ampliar la informació per als petits empresaris locals dels empresaris locals
dels establiments amb l’organització de cursos formatius (tècniques de
venda, idiomes, bones pràctiques, etc.)
Assessorar als establiments en temes de subvencions, decoració
màrqueting, gestió, etc.
Facilitar l’adquisició del segell de Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental
de la Generalitat de Catalunya.
Adequar els establiments turístics per a una accessibilitat de les
instal·lacions.

Prioritat

**

Termini d’Execució
Periodicitat

Llarg

Valoració Econòmica

Sense valoració

Àmbit

Ter-Brugent

Entitats implicades

ATB, CTB, Comerciants del Ter-Brugent

Fonts finançament

Programa de desenvolupament Rural de Catalunya 20072013, DMAH, Departament d’Acció Social i Ciutadania,
PLADETUR
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2. Promoció d’activitats econòmiques i turístiques sostenibles
2.4. Promocionar els productes del Ter-Brugent
Descripció
La tendència general del turisme tendeix a evolucionar cap a un turisme de
qualitat que té cada vegada més en compte el patrimoni històric, cultural i natural.
Es proposa, seguint aquesta tendència, desenvolupar i promocionar els productes
típics de la zona del Ter-Brugent per dotar aquests d’un valor afegit territorial
només aplicable al Ter-Brugent.
Degut a les característiques de la zona i al fet que els productes típics que tenen
una major demanda són els alimentaris, es proposa desenvolupar algun aliment
alimentari típic de la zona del Ter-Brugent. Cal determinar un element
desenvolupat d’una manera específica a la zona del Ter-Brugent i distingir-lo a
través d’un distintiu de qualitat territorial que doni a conèixer l’origen i l’elaboració
al propi territori del Ter-Brugent.
El producte o productes a promocionar han de ser determinats per unanimitats per
tots els ens locals i activitats de la zona del Ter-Brugent, ja que la promoció s’ha
de donar de forma unitària a tot el territori, d’aquesta manera s’aconsegueix una
promoció major del producte turístic escollit.

*

Prioritat
Valoració Econòmica

Termini d’Execució

6.000 €

Periodicitat

Àmbit

Ter-Brugent

Entitats implicades

ATB, CTB, Comerciants del Ter-Brugent

Fonts finançament

-
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Llarg
Continuada

2. Promoció d’activitats econòmiques i turístiques sostenibles
2.5. Desenvolupar la cuina tradicional del Ter-Brugent
Descripció
L’objectiu d’aquesta proposta és crear una oferta gastronòmica basada en la cuina
casolana i en la promoció del patrimoni històric i tradicional, ja que com s’ha
esmentat anteriorment, la tendència turística és cap a l’augment d’un turisme de
qualitat que té cada vegada més en compte el patrimoni històric, cultural i natural.
La cuina és un element fortament lligat amb la tradició i la història d’un territori.
L’actuació consisteix en crear una oferta culinària variada en els restaurants del
territori del Ter-Brugent.
Degut a que el territori del Ter-Brugent està compost per diferents municipis,
existeix una cuina tradicional, diferenciada i variada. És justament aquesta cuina la
que cal promocionar.
Per a poder promocionar aquesta cuina cal desenvolupar una coordinació entre els
diferents establiments de restauració. Aquesta coordinació ha de desenvolupar-se
a través d’una reunió de deliberació entre tots els usuaris dels establiments de
restauració de la zona del Ter-Brugent. Aquesta coordinació ha de donar com a
resultat un consens entre els propietaris dels restaurants per a incloure dins la
carta una oferta de plats típics del territori i donar-li una major importància dins la
carta citant-lo com a producte local típic o de la zona del Ter-Brugent.
Cal esmentar també que existeixen diferents rutes gastronòmiques que poden
incloure la gastronomia dels diferents establiments del Ter-Brugent. Des del
Consell Comarcal de La Selva i l’Associació de Turisme de La Selva s’han
desenvolupat dues rutes temàtiques a les quals es poden adherir els establiments
de restauració que compleixin els requisits. Aquestes rutes gastronòmiques són:
“La Ruta de la Botifarra”, “La Ruta més Dolça” (lligada a la rebosteria) i “La Ruta
del Salsafí”.

*

Prioritat

Termini d’Execució

Tècnic i/o
organitzatiu

Valoració Econòmica

Periodicitat

Mig
Continuada

Àmbit

Ter-Brugent

Entitats implicades

ATB, CTB, Restauradors del Ter-Brugent, CCS

Fonts finançament

-
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2. Promoció d’activitats econòmiques i turístiques sostenibles
2.6. Desenvolupar un Pla de Dinamització Comercial
Descripció
Un bon punt per a la dinamització en tots els aspectes d’un territori és començant
a dinamitzar els seus comerços, ja que moltes vegades és a partir d’aquests que el
dinamisme del territori es fa més evident. Moltes vegades la dinamització dels
comerços en unions de comerciants porta una millora territorial, ja que a retruc de
les associacions de comerciants, s’implementen actuacions de promoció del
municipi (fires, rètols, sortejos, etc.).
Es proposa desenvolupar el Pla de Dinamització Comercial del Ter-Brugent. Aquest
Pla ha de diagnosticar l’estat comercial actual del Ter-Brugent i desenvolupar
aquelles actuacions que permetin dinamitzar d’una manera intensa a les activitats
comercials del Ter-Brugent. La dinamització comercial no portaria solament una
millora de la qualitat dels comerços sinó que també portaria una dinamització de
tots els aspectes del territori (millora cultural, lúdica, etc.).
El Pla de Dinamització Comercial ha de ser redactat a nivell del Ter-Brugent, ja que
d’aquesta manera es redueix d’una forma important el treball a realitzar i,
conseqüentment, el cost d’aquest per a cada municipi.

Prioritat
Valoració Econòmica

**

Termini d’Execució

10.000 €

Periodicitat

Mig
Continuada

Àmbit

Ter-Brugent

Entitats implicades

ATB, CTB, Comerciants del Ter-Brugent, CCS

Fonts finançament

Direcció General de comerç, DdG
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3. Desenvolupament i conservació de l’espai natural, cultural i
social
3.1. Desenvolupar l’accessibilitat en el territori del Ter-Brugent
Descripció
Com s’ha comentat en l’apartat 4 d’aquest document, l’accessibilitat en els
productes turístics és un element tingut poques vegades en compte, però que pot
esdevenir un gran pas cap a la millora turística i el nivell de vida dels habitants i
visitants d’un territori.
Per accessibilitat s’entén la supressió de les barreres que dificulten la vida
quotidiana a aquelles persones que pateixen una discapacitat física.
En aquesta actuació es pretén encarar el model turístic a desenvolupar en el
territori del Ter-Brugent cap a l’accessibilitat. El desenvolupament turístic de la
zona del Ter-Brugent ha estat a dia d’avui gairebé nul, és a dir, actualment no s’ha
iniciat cap model de creixement turístic estratègic a la zona del Ter-Brugent. Per
aquest motiu és el territori adient per a implantar, ja des de l’origen, el concepte
d’accessibilitat.
Es proposa adaptar totes les rutes, activitats i instal·lacions turístiques existents i
desenvolupar normativa municipal per a la implementació de l’accessibilitat a tots
aquells establiments turístics de nova implantació a la zona. La normativa ha de
desenvolupar quins requeriments sobre accessibilitat han de complir les
instal·lacions per a poder implantar-les a la zona. Degut a que la normativa de
requeriment necessaris és restrictiva es pot desenvolupar un sistema de
bonificacions fiscals per a aquelles instal·lacions que adaptin o integrin
l’accessibilitat en les instal·lacions (tant de nova creació com rehabilitació). Un
exemple de bonificació seria un reducció d’un 5% dels impostos a pagar per
l’immoble per a cada tipus de discapacitat per a la qual s’adapta la instal·lació
(minusvalia, ceguera, sordesa, , etc.). També es poden adaptar els establiments
per grups de persones específics com és la cuina per a celíacs o vegetariana.
S’ha d’entendre aquesta actuació com a un acord conjunt entre totes les entitats
del Ter-Brugent per a aplicar una normativa comuna que permeti desenvolupar
l’accessibilitat d’una manera totalment integrada a la dinàmica urbanística i a la
gestió municipal.

***

Prioritat
Valoració Econòmica

Tècnic i/o
organitzatiu

Termini d’Execució
Periodicitat

Mig
Continuada

Àmbit

Ter-Brugent

Entitats implicades

ATB, CTB, Comerciants del Ter-Brugent, CCS

Fonts finançament

-
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3. Desenvolupament i conservació de l’espai natural, cultural i
social
3.2. Realitzar el Pla d’Accessibilitat del Ter-Brugent
Descripció
El Pla d’Accessibilitat és un Pla que desenvolupa l’accessibilitat al municipi per a les
persones amb una mobilitat reduïda. Aquest pla té per objectiu fer una diagnosi de
l’estat actual del municipi i proposa una sèrie d’actuacions per a adaptar el
municipi a l’accessibilitat i millora de la mobilitat.
Des del Pla d’Acció es proposa elaborar el Pla d’Accessibilitat per a tota la zona del
Ter-Brugent. La redacció del Pla d’Accessibilitat a nivell Ter-Brugent comporta una
agilització del procés de redacció, ja que aquest seria molt més important es
tingués de desenvolupar un Pla específic per a cada municipi que conforma l’àrea
del Ter-Brugent.
Aquest Pla pot dotar al territori d’un millor nivell de vida i pot aconseguir d’aquest
una accessibilitat total als seus nuclis.
Aquesta actuació difereix de l’actuació anterior perquè l’àmbit d’aplicació del Pla
d’Accessibilitat és l’àmbit públic municipal, és a dir, aquest Pla es desenvolupa
sobre tots aquells elements de caràcter públic (voreres, places, equipaments, etc.)

**

Prioritat
Valoració Econòmica

Termini d’Execució

10.000 €

Periodicitat

Àmbit

Ter-Brugent

Entitats implicades

CTB, MIFAS, IMSERSO, etc.

Fonts finançament

DdG
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Llarg
Puntual

3. Desenvolupament i conservació de l’espai natural, cultural i
social
3.3. Crear una jornada cultural festiva a tot el territori del
Ter-Brugent
Descripció
La oferta cultural és un dels element més ben valorats des del punt de vista turístic
rural.
Per a poder tenir una bona oferta cultural i alhora unificar els municipis de la zona,
es proposa la creació d’una jornada festiva comuna a tot el Ter-Brugent. Aquesta
jornada ha de girar entorn a un eix comú del territori, aquest eix podria ser l’aigua
i el desenvolupament que s’ha produït gràcies als cursos fluvials.
La festivitat pot realitzar-se de moltes maneres diferents, pot ser realitzada en un
sol punt del territori i agrupar en aquest la representació de tots els municipis o,
pel contrari, es pot desenvolupar a nivell supramunicipal, fent participar tots els
municipis del Ter-Brugent.
Un exemple sobre una festivitat cultural comuna seria l’efecte dels rius sobre el
desenvolupament del Ter-Brugent, element que s’adequaria perfectament dins el
programa turístic desenvolupat des del Consell Comarcal de La Selva i el Patronat
de Turisme: “La Selva, la comarca de l’Aigua”
Com a exemple es podria generar una festivitat sobre com els cursos fluvials han
afectat la població del Ter-Brugent, com es pot apreciar, la temàtica de l’aigua està
fortament lligada a tots els municipis, a continuació es desenvolupa un llistat sobre
possibles lligams entre els cursos fluvials i els diferents municipis del Ter-Brugent:
−
−
−
−

Anglès i Bonmatí: La indústria al voltant del Ter
Susqueda: L’entorn natural i la història de Susqueda i l’embassament
Amer i La Cellera de Ter: La vida al voltant del riu
En conjunt: La gastronomia lligada als rius (molta cuina, principalment
postres, reben el nom d’elements fluvials: Rierencs, rocs, etc.)

Prioritat
Valoració Econòmica

**

Termini d’Execució

6.000 €

Periodicitat

Mig
Continuada

Àmbit

Ter-Brugent

Entitats implicades

CTB, ATB, Comerciants del Ter-Brugent

Fonts finançament

DdG, Direcció General de comerç, PLADETUR
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3. Desenvolupament i conservació de l’espai natural, cultural i
social
3.4. Desenvolupar i promocionar el Museu de la Burés i les Mines
d’Osor com a patrimoni històric
Descripció
El territori de Ter-Brugent presenta unes riques característiques històriques i
culturals. Històricament aquest territori ha viscut de prop la industrialització i la
petjada que ha deixat aquesta és important. Una de les petjades més profundes de
la industrialització al territori és la fàbrica de la Burés. Actualment es disposa d’un
gran espai dins la fàbrica on s’hi pot instal·lar un museu de la indústria de l’edat
moderna al municipi. Aquest museu tindrà com a línies temàtiques la pròpia
fàbrica Burés i l’explotació minera de les Mines d’Osor.
Es proposa, un cop acabat el museu, promocionar el museu en format de
campanya de difusió per afavorir les visites a aquest. Aquest campanya s’ha de
donar a través de tríptics informatius així com a través dels portals WEB dels
ajuntaments i el Consorci Ter-Brugent.

**

Prioritat

Termini d’Execució

3.000 € per
campanya

Valoració Econòmica
Àmbit

Ter-Brugent

Entitats implicades

CTB

Fonts finançament

-
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Periodicitat

Pla d’Acció

Mig
Continuada

3. Desenvolupament i conservació de l’espai natural, cultural i
social
3.5. Redactar un Pla de Conservació de les Fonts del Ter-Brugent
Descripció
Les fonts són elements d’important cohesió social, així com un patrimoni històric
que cal conservar. Les fonts i la seva història poden acabar esdevenint un altre
aspecte de dinamització del territori, ja que la gran presència de fonts al territori
del Ter-Brugent, així com la rica història lligada a aquestes, poden esdevenir un
altre atractiu turístic i cultural del Ter-Brugent.
Per a la millora de les fonts del Ter-Brugent, es proposa la redacció i el posterior
desenvolupament d’un Pla de Conservació de les Fonts del Ter-Brugent. Aquest Pla
ha de tenir com a objectiu principal el de recuperar les fonts del territori. El Pla de
Conservació de les Fonts del Ter-Brugent ha de diagnosticar i catalogar les fonts
existents al Ter-Brugent i, posteriorment, analitzar aquelles fonts que tinguin la
necessitat, sigui possible (acord amb el propietaris o titularitat pública) i estiguin
prop d’un sender o ruta turística per a aplicar una restauració d’aquestes.
Aquesta recuperació ha de repercutir en diferents àmbits:
−
−
−
−

Millora de la qualitat paisatgística
Recuperació d’elements tradicionals
Valorització turística i educativa
Dinamització econòmica

*

Prioritat
Valoració Econòmica

Termini d’Execució

8.000 € +
actuacions

Àmbit

Ter-Brugent

Entitats implicades

CTB, ATB, CCS

Fonts finançament

DdG

Periodicitat

Pla d’Acció

Llarg
Puntual
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3. Desenvolupament i conservació de l’espai natural, cultural i
social
3.6. Dissenyar un programa d’educació ambiental i del patrimoni
històric per als centres educatius
Descripció
La valoració de l’entorn natural i del patrimoni històric del territori són elements
que s’adquireixen a través del coneixement de les problemàtiques existents i del
valor dels elements esmentats. Per aquest motiu, és en l’edat educativa quan els
programes educatius de sensibilització i valoració poden tenir un efecte futur més
important. Per aquest motiu, es proposa desenvolupar un programa educatiu
encarat cap a l’educació ambiental i els valors del patrimoni històric.
Aquesta proposta pretén crear un programa educatiu per a realitzar als centres
escolars del Ter-Brugent. Aquest programa ha de convertir-se en una jornada a
celebrar als centres d’educació primària que desenvolupi el coneixement i els
valors del territori del Ter-Brugent.
El format d’aquest programa pot variar molt, però la metodologia utilitzada per a
la realització de tallers ambientals és recomanable. Aquesta metodologia
desenvolupa l’ensenyament a través d’activitats educatives a efectuar als propis
centres escolars i que tenen com a rerefons el territori del Ter-Brugent i la seva
història (animals del Ter-Brugent, personatges importants, el riu i l’agricultura,
etc.)

Prioritat
Valoració Econòmica

**

Termini d’Execució

1.000 € per
centre

Periodicitat

Àmbit

Ter-Brugent

Entitats implicades

CTB, ATB, CCS

Fonts finançament

DdG, DMAH, Departament d’Educació
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Mig
Continuada

3. Desenvolupament i conservació de l’espai natural, cultural i
social
3.7. Recuperar la Ramaderia no estabulada
Descripció
La pèrdua de la ramaderia no estabulada és una dinàmica real en les comarques
gironines i, per tant, en el territori del Ter-Brugent.
Com s’ha esmentat en el Pla d’Acció de l’Agenda 21 del Ter-Brugent (B.10.4) cal
redactar un Pla d’Incentius de la Ramaderia que permetés tenir sobre el territori
del Ter-Brugent una ramaderia no estabulada que reduís la gran quantitat de
biomassa i, per tant, reduís el grau de perillositat front els incendis.
Aquest Pla no només permetria reduir el risc d’incendis forestals, sinó que també
proporcionaria un element rural que milloraria la qualitat turístics rural del
Ter-Brugent, degut a la presència d’una ramaderia no estabulada.
Per tant, es proposa desenvolupar el Pla d’Incentius de la Ramaderia i, un cop
desenvolupat el Pla sobre el territori, fer esment d’aquesta ramaderia lliure com a
un element rural que milloraria la qualitat turística del Ter-Brugent, augmentant
l’oferta turística total.

Prioritat
Valoració Econòmica

*

Termini d’Execució

12.000 €

Periodicitat

Llarg
Puntual

Àmbit

Ter-Brugent

Entitats implicades

CTB, ATB, agricultors i ramaders del Ter-Brugent

Fonts finançament

DMAH, DdG
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3. Desenvolupament i conservació de l’espai natural, cultural i
social
3.8. Valoritzar l’espai fluvial com a un entorn natural, lúdic i
saludable
Descripció
Pel territori del Ter-Brugent discorre una gran quantitat de cursos fluvials, els més
importants són el Ter i el Brugent. Històricament els cursos fluvials han estat uns
indrets importants, ja que el desenvolupament a la zona s’ha realitzar prop dels
cursos d’aigua. Actualment però, els espais fluvials s’han vist com a espais
marginals amb poc valor per a la població. Aquest fet però no és real, ja que els
espais fluvials tenen un gran valor paisatgístic, natural i històric.
Es proposa desenvolupar aquests espais fluvials per a l’ús turístic i lúdic del seu
entorn. El desenvolupament d’aquestes àrees ha de passar per la creació d’espais
al costat dels cursos fluvials per al seu ús. Aquest ve determinat per la instal·lació
de recorreguts al llarg del curs fluvial per a la pràctica de l’esport i el passeig
formant al llarg del curs fluvial del Ter i del Brugent un cordó verd.
Juntament amb aquest cordó verd i, si alguna àrea fluvial del Ter i/o del Brugent
compleix els requisits necessaris, pot promocionar-se el riu com a un punt on
desenvolupar la instal·lació d’alguna activitat d’oci fluvial (Kayak, bany, descens en
barca, etc.). Es proposa desenvolupar un cordó verd al Ter i el Brugent i, en cas
d’existir un punt adequat, promocionar la instal·lació d’una activitat que permeti la
realització d’activitats lúdiques fluvials.
La dinamització dels espais fluvials està en consonància amb l’objectiu de convertir
la comarca de La Selva en una comarca amb l’aigua com a símbol propi. Per tant,
aquest desenvolupament pot entrar dins el marc del programa turístic de “La
Selva, la Comarca de l’Aigua” desenvolupat des del Consell Comarcal de La Selva.
Aquesta actuació no només permet millorar la qualitat paisatgística del territori
sinó que permet implantar activitats econòmiques que alhora milloraran l’oferta
turística de la zona.

Prioritat
Valoració Econòmica

**

Termini d’Execució

6.000 €

Periodicitat

Àmbit

Ter-Brugent

Entitats implicades

ATB, CTB, CCS, ACA, DdG

Fonts finançament

DdG, DMAH
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Llarg
Continuada

4. Promoció i difusió del territori del Ter-Brugent
4.1. Adequar punts d’informació turística
Descripció
Per a la promoció turística en un territori, un dels elements més importants són els
punts d’informació turística. Aquests punts poden variar molt, des d’una oficina
amb personal a cartells d’informació. La finalitat d’aquests però és la mateixa:
donar a conèixer la situació geogràfica actual, els punts d’interès més importants
de l’entorn i la manera d’arribar-hi.
Es proposa implantar una xarxa de punts d’informació turística a la zona del
Ter-Brugent. Aquests punts d’informació han de situar-se en els centres urbans de
cada municipi, així com en llocs de pas de visitants (vies verdes, etc). És
recomanable desenvolupar panells informatius en els punts esmentats, però també
és important desenvolupar punts d’informació dins els establiments turístics del
Ter-Brugent (fondes i cases de turisme rural), ja que són els punt de reunió dels
visitants.
Per a desenvolupar aquesta actuació cal doncs, desenvolupar un disseny de panell
informatiu i implantar-lo a la zona i també desenvolupar una sèrie de díptics o
tríptics amb la informació (de cada municipi o en conjunt) per a poder fer-ne el
repartiment des de la recepció dels establiments turístics. Tant els díptics com els
panells informatius han de donar a conèixer el grau d’accessibilitat dels elements
turístics així com usar una nomenclatura comuna per tal de donar una imatge
d’unitat i de conjunt.

Prioritat

***

Termini d’Execució

Valoració Econòmica

12.000 €

Periodicitat

Àmbit

Ter-Brugent

Entitats implicades

CTB, ATB, CCS

Fonts finançament

DdG, PLADETUR, Direcció General de comerç

Pla d’Acció

Mig
Puntual
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4. Promoció i difusió del territori del Ter-Brugent
4.2. Creació d’un portal WEB de difusió turística del Ter-Brugent
Descripció
Degut a la expansió de les noves tecnologies, l’espai WEB s’ha convertit en una
gran eina de promoció i de consulta per part dels possibles consumidors del bé
turístic. Molts ciutadans recopilen informació a través del Web sobre destinacions
turístiques i valoren quina és la que millor s’adapta a les seves necessitats.
Per a poder millorar la promoció i donar a conèixer d’una manera més intensa el
territori del Ter-Brugent com a un destí turístic de qualitat, es proposa la creació
d’un portal WEB de difusió turística del Ter-Brugent.
Aquest espai WEB ha de recollir tota la informació relativa als elements turístics,
paisatgístics, naturals, culturals i històrics del Ter-Brugent. Ha de ser una eina àgil
per donar a conèixer el territori i els seus recursos. També ha d’esdevenir una via
de comunicació entre els mateixos agents del Ter-Brugent i entre els externs que
s’hi vulguin involucrar, així com un punt des d’on enllaçar amb tots els portals web
dels establiments turístics i hotelers del territori.

Prioritat
Valoració Econòmica

**

Termini d’Execució

8.000 €

Periodicitat

Curt
Continuada

Àmbit

Ter-Brugent

Entitats implicades

CTB, ATB, agents econòmics del Ter-Brugent

Fonts finançament

PLADETUR
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4. Promoció i difusió del territori del Ter-Brugent
4.3. Desenvolupar
Ter-Brugent

mapes

d’informació

turística

i

postals

del

Descripció
Es proposa el disseny i la impressió de mapes turístics i postals del Ter-Brugent
per a la seva venta o repartiment per tal de donar al territori un altre font de
promoció externa.
Aquestes postals i mapes han de ser dissenyats seguint una nomenclatura i un
disseny comú. Aquests elements han de ser distribuïts, principalment, als
establiments turístics, ja que serà en aquests punts on hi haurà la principal
congregació de visitants.
En els mapes cal introduir-hi tant informació de l’entorn natural i cultural visitable,
com dels establiments de restauració i allotjament.
Per a la realització de les postals, es pot realitzar un concurs de fotografia per tal
de triar les millors imatges.

Prioritat
Valoració Econòmica

*

Termini d’Execució

4.000 €

Periodicitat

Àmbit

Ter-Brugent

Entitats implicades

CTB, agents econòmics del Ter-Brugent

Fonts finançament

DdG, PLADETUR

Pla d’Acció

Curt
Puntual
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4. Promoció i difusió del territori del Ter-Brugent
4.4. Incloure el Ter-Brugent com a destinació accessible al portal
WEB de la Generalitat “Catalunya, turisme per a tothom”
Descripció
El portal web de la Generalitat de Catalunya“Catalunya, turisme per a tothom”, és
segurament, el portal WEB més important sobre turisme accessible a nivell català.
Aquest portal recull aquelles destinacions que presenten en el seu territori un bon
nombre d’establiments i activitats accessibles.
Es proposa, un cop desenvolupat el model turístic d’accessibilitat al Ter-Brugent,
incloure el territori coma una destinació turística dins aquest portal WEB.
Per a poder estar representat dins el portal WEB esmentat cal que els establiments
siguin avaluats a través d’un equip d’especialistes en mobilitat que proposa el
propi poral WEB. Un cop avaluat l’establiment, si aquest compleix amb els requisits
imposats, aquest passa a formar part de la base de dades del portal WEB.
Per tant, per a poder optar com a destinació turística en el WEB, s’ha de tenir un
bon nombre d’espais, establiment i activitats adaptades a les normatives
d’accessibilitat. És per aquest motiu que és important desenvolupar primer el
model turístic al complet i posteriorment implantar l’avaluació per a formar part
del llistat d’establiments turístics del portal WEB esmentat.
Adreça URL del portal WEB : www.turismeperatothom.com

***

Prioritat

Tècnic i/o
organització

Valoració Econòmica

Termini d’Execució
Periodicitat

Àmbit

Ter-Brugent

Entitats implicades

CTB, ATB, agents econòmics del Ter-Brugent

Fonts finançament

-
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Llarg
Puntual

1. SITUACIÓ I CONTEXT
2. ELS RECURSOS DEL TER-BRUGENT
3. DIAGNOSI DELS VALORS DEL TER-BRUGENT
4. PROGRAMA DE PRODUCTES TURÍSTICS I D’OCI
5. PLA D’ACCIÓ

6. TEMPORALITZACIÓ I PRIORITZACIÓ
7. PLÀNOLS

6. TEMPORALITZACIÓ I PRIORITZACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ
En aquest apartat s’ordenen les actuacions donant preferència a la prioritat de
l’actuació i al termini d’aquesta. D’aquesta manera es pot apreciar quines són les
actuacions amb una implementació més necessària al territori del Ter-Brugent.
Actuació

Termini Periodicitat Prioritat Valoració

PLA ESPECIAL DE DINAMITZACIÓ DE L’ENTORN NATURAL I CULTURAL
1

Foment de la participació activa dels agents del Ter-Brugent

1.2

Continuar amb la figura del tècnic de dinamització

Curt

Continuada

Alta

30.000 €

1.3

Promoure un espai d’intercanvi de serveis i coneixement

Curt

Continuada

Alta

6.000 €

1.1

Crear un Grup de Coordinació i Acció Supramunicipal

Mig

Continuada

Mitja

Tècnic

2

Promoció d’activitats econòmiques i turístiques sostenibles

2.1

Crear una xarxa de rutes en el Ter-Brugent

Mig

Continuada

Alta

Sense
valoració

2.2

Desenvolupar un fulletó de l’oferta cultural i lúdica del TerBrugent

Curt

Puntual

Alta

6.000 €

2.6

Desenvolupar un Pla de Dinamització Comercial

Mig

Puntual

Mitjana

10.000 €

2.3

Millorar els establiments comercials i turístics del Ter-Brugent

Llarg

Continuada

Mitjana

Sense
valoració

2.5

Desenvolupar la cuina tradicional del Ter-Brugent

Mig

Continuada

Baixa

Tècnic

2.4

Promocionar els productes del Ter-Brugent

Llarg

Continuada

Baixa

6.000 €

3
3.1
3.3
3.4
3.6

Desenvolupament i conservació de l’espai natural, cultural i social
Desenvolupar l’accessibilitat en el territori del Ter-Brugent
Crear una jornada cultural festiva a tot el territori del
Ter-Brugent
Desenvolupar i promocionar el Museu de la Burés i les Mines
d’Osor com a patrimoni històric
Dissenyar un programa d’educació ambiental i del patrimoni
històric per als centres educatius

Mig

Continuada

Alta

Tècnic

Mig

Continuada

Mitjana

6.000 €

Mig

Continuada

Mitjana

3.000 €

Mig

Continuada

Mitjana

6.000 €

3.2

Realitzar el Pla d’Accessibilitat del Ter-Brugent

Llarg

Puntual

Mitjana

10.000 €

3.8

Valoritzar l’espai fluvial com a un entorn natural, lúdic i
saludable

Llarg

Continuada

Mitjana

6.000 €

3.5

Redactar un Pla de Conservació de les Fonts del Ter-Brugent

Llarg

Puntual

Baixa

8.000 €

3.7

Recuperar la Ramaderia no estabulada

Llarg

Puntual

Baixa

12.000 €

4

Promoció i difusió del territori del Ter-Brugent

4.1

Adequar punts d’informació turística

Mig

Puntual

Alta

12.000 €

4.4

Incloure el Ter-Brugent com a destinació accessible al portal
WEB de la Generalitat “Catalunya, turisme per a tothom”

Llarg

Puntual

Alta

Tècnic

4.2

Creació d’un portal WEB de difusió turística del Ter-Brugent

Curt

Continuada

Mitjana

8.000 €

4.3

Desenvolupar
Ter-Brugent

Curt

Puntual

Baixa

4.000 €

mapes

d’informació

turística

i

postals

del

Temporalització i priorització
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7. PLÀNOLS

7.1. Plànol dels principals elements d’interès natural i patrimoni històric

¯

Patrimoni Històric i Arquitectònic d'Anglès
1. Vila Vella d'Anglès
2. Església de Sant Miquel
3. Vila Eulàlia i la indústria Burés
4. Castell d'Anglès
5. Ermita de Sant Pere Sestronques
6. Jardins de Can Cendra
7. Ermita de Sant Amanç
8. Can Cendra
9. Ermita de Santa Bàrbara
10. Estació del Carrilet
11. Cal Sabater
Patrimoni Històric i Arquitectònic de
La Cellera de Ter
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

37

44
38
45
42

43

40

47 31

41
39

46

I
34

30
29

Església de la Mare de Déu de Sales
Ermita de Sants Just i Pastor
Can Dalmau
Oratori de Sant Pelegrí
Estació del carrilet del Pasteral
Molí de la Pardina
Les coves del Pasteral
La Presa del Pasteral
Oratori de Sant Benet de Palerm
La creu de Puig d'Afrou

Patrimoni Històric i Arquitectònic de
Sant Julià del Llor i Bonmatí

35

36

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

32

Pont Vell de Sant Julià del Llor
Església de Sant Julià del Llor
Colònia Bonmatí
Carrer Vell
Capella de Sant Pere Màrtir
Antic molí de Sant Julià del Llor
Mas Bonmatí

Patrimoni Històric i Arquitectònic d'Amer

48

33

19

16

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

13

18

49

26
20
15

17
12

22 25

23

14

27
28

I

Patrimoni Històric i Arquitectònic de
Susqueda
39.
40.
41.
42.
43.
44.

21
3 10

24

1 4
2
11 8 6

Vila Vella d'Amer
Monestir de Santa Maria d'Amer
Ermita de Santa Brígida
Sant Climent d'Amer
Sant Agustí de Lloret
Estació del carrilet d'Amer
Torre de Roca-Salva
Plaça de la Vila
Font Picant d'Amer
Església de Santa Marçal del Colomer

Església parroquial de Sant Martí
Castell de Fornils
Sant Pau de Fornils
Sant Pere de Fornils
Sant Pelegrí
Santa Anna del Grau

Element d'Interés Paisatgístic i Natural
50

5

7

45.
46.
47.
48.
49.
50.

Els Cingles del Far
Els Cingles de Sant Roc
Els Cingles de Santa Brígida
El Ter enclaustrat i les gorgues
Embassament de Susqueda
Massís de les Guilleries

Ruta del Ter
Vies Verdes

9
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7.2. Plànol dels recursos hotelers i restauració del Ter-Brugent

¯
52

38
51

Restauració del municipi d'Anglès
1. Restaurant Ca l'Elisa
2. Fonda Can Massot
3. Fonda Can Tarrés
4. Restaurant l'Aliança
5. Restaurant Mas de Cuc
6. Restaurant Xinès
7. Snack-Bar Cal Mariner
8. Bar Girona 8
9. Bar Sport
10. Bar Espinet
11. Granja La Palma
12. Can Mont
13. Roser Torramilans Serra
14. Snack-Bar Montoto
39. Can Gubau
Restauració del municipi de La Cellera de Ter
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

49
36

26

46

Restauració del municipi d'Amer

28 29
27 31 32
25
30
45

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

47

44

34. Restaurant La Barca
35. Restaurant Can Jans
40. Restaurant Duc de l'Obac
41. El Racó dels Amics
Restauració del municipi de Susqueda

19
16

18

17
40

23
41

20
21 22

48

24 15

34

37
50

Fonda Giralt
Restaurant Sant Marçal
Cal Moliner
Café La Volta
Guillem's Bar
Llar de Jubilats
Café Comerç
Snack-Bar Torrent
Bar-Restaurant Can Marc J.B.

Restauració del municipi de Sant Julià
del Llor i Bonmatí

53

33

Restaurant Can Co
Restaurant Can Quer
Restaurant Can Vernis
Bar-Restaurant Stop
Restaurant Pasteral 1849
Snack-Bar La Presó
Bar Ca l'Amadeu
Bar El Local
Bar l'Era Nova
Bar La Plaça

5

42 11
10
12
2 43 3
4
39
13
6
9
7
8
14 1

35

36. Restaurant Santuari del Far
37. Restaurant El Coll
38. Restaurant Coll de Condreu
Establiments Turístics del Ter-Brugent
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Fonda Can Massot
Fonda Tarrés
Hostal Rural El Pasteral
Fonda Giralt
Hostal Sant Marçal
Turisme Rural Mas Llorichs
Turisme Rural Can Vila
Santuari del Far
Santuari El Coll
Coll de Condreu
Turisme Rural Mas el Solanot
Turisme Rural els Terrats

Vies Verdes
Els Grans Camins de l'Aigua
Ruta del Ter
0
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