






















tasques de manteniment de l'espai i d'eradicació de plantes 
invasores per afavorir la recuperació, i plantació d'arbres. 
Han participat en  Tom Admetlla i en Martí Oliver. De 
l'habitat es fa un seguirnent anual específic que indica de 
moment una millora espectacular de les plantes protegides 
o amenac;ades, i de les propies de a roureda humida,
especialment Isopyrum thalictroides, Anemone nemorosa,
Mercurialis perennis, Glechonma hederacea, Carex depauperata, i
Polygonatum multiflorum, que encara sobrevivien malgrat els
greus impactes que rebia la zona.

Financ;at per l'OSLC, la DG i el restaurant la Moixina. 

En les actuacions han participat BEATRIU TENAS, PAu ÜR TIZ i 
XAVIER ÜLIVER. 

«Seguiment de l'habitat de prats higrofils de Sant Antoni 
de Camprodon amb Silaum silaus objecte d'un projecte de 
conservació» 

L'any 2010 es va desenvolupar un projecte de conservació 
de les pastures humides de Sant Antoni de Carnprodon, 
on entre altres valors hi havia una important_població de 
l'umbeHífera Silaum silaus, especie protegida. L'any 2013 
es va fer seguiment de les pastures per veure corn havien 
incidit les actuacions en la conservació dels prats i de Silaum 
silaus. 

A carrec de BEATRIU TENAS i XAVIER ÜLIVER. 

«Seg11ime,it de l'lziibitat de boscos mixtes higrofils 
(Carpinion betuli) de Salarfa amb Dryopteris remota 
objecte d',m projecte de conservació» 

El projecte de miUora de l'ha.bitat de Dryopteris remota a la 
vaU de Salarc;:a, amb actuadons de protecció de la població, 
mi!lora d'habitat, conservadó ex situ i millora de pastures va 
finalitzar l'any 2012. 

L'any 2013 es va desenvolupar el seguiment dels habitats 
per avaluar-ne l'estat i les actuacions realitzades, amb una 
recuperació molt positiva de plantes propies de hoscos 
mixtes humits i una disminució expectacular de plantes 
banals i ruderals. 

Projecte coordinat per BEATRIU TENAS i XAvrnR ÜLIVER. 

«Projecte de recuperació i conservació del bosc de ribera 
(Alno-Padion) del Brugent a Sant Feliu de Pallerols» 

El projecte consta d'una diagnosi i una proposta 
d'actuacions de recuperació i conservació de l'habitat per 
sectors, amb l'objectiu d'aconseguir la millora del hose de 
ribera en una zona de gran interes pero amb molts impactes 
que han degradat greument l'habitat. 

El projecte esta en fase d'informació i de participació deis 
habiotants del poble i del mateix ajuntament de Sant Feliu 
de pallerols, amb l'objectiu de poder iniciar alguna actuació 
durante! 2014. 

Projecte elaborat per M ARc Mu'oARRA, estudiant de Ciencies 
Ambientals de la UdG. 

Flora invasora 

L'any 2013 es va continuar com e.n els anys anteriors en 
l'eradicació puntual d'algunes pi.antes invasores que afecten 
plante amenac;ade o habitats de gran valor i l'estudi de 
la colonització de taxons vegetals aHoctons invasors de la 
comarca, pero també es van iniciar actuacions de gestió de 
l'ús de plantes invasores. 

«Gestió de flora invasora a Sant Feliu de Pallerols» 

L' Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols va elaborar 
l' Ordenanfa reguladora de les plantacions d' arbres i
arbusts en sol urba, en la que es va incloure com a especies 
no utilitzables la llista de plantes invasores recollida en 
el Informe sobre les plantes invasores més perilloses i
pro postes de lfaies estrategiques a prioritzar per a la 
minimització del se11 impacte a comarqlles gironines, 
elaborat per al UdG i la OG ICHN (pagina web de la DG 
ICHN). 

«Actuacions experimentals d'eradicació d'Hemerocallis 

fulva a Sant Feliu de Pallerols» 

Conjuntament amb les Brigades ]oves de Sant Feliu, i dins 
del projecte de Recuperació del bosc de ribera de Sant Feliu 
de Pallerols amb la creació d'un itinerari botanic, es va 
desenvolupar una eradicació experimental del lliri argentí 
Hemerocallis fulva, amb moltes localitats a la zona, i moltes 
d'elles formades per poblacions importants especialment al 
bosc de ribera i amb un caracter fortament invasor. 







i la vegetació amb la comunitat d'odonats als paratges de 
la Moixina. Ha participat en el transsecte en Martí Oliver

A carrec de XAVIER ÜLIVER. 

Ortopters 

«Ortopters de la Garrotxa» 

El Grup d'ortopters format per 11 persones, elabora per 
a l'any 2015 el cataleg d'especies i l'atles de la comarca. El 
2013 no s'ha detectat cap especie nova i per tant es continua 
amb el Uistat comarcal de 75 especies (79 i:ncloent arees 
protegides vemes). 

Enguany han participat 5 persones: MAPA BAu<;A, BEm 
CoBo, XAvrnR OuvER, JoAN VENTURA, i RAFAEL CARBONELL, 
aquest últim el coordinador del Projecte. 

Ocells 

«Seguiment de l'escorxador a l'Alta Garrotxa» 

Sete any de seguiment de l'escorxador (Lanius collurio) a 
l' Alta Garrotxa. Enguany han participat J osEP RAMONEDA, 
GEMMA VrnAL i FRAN TRABALON. 

El responsable del projecte és en FRAN TRABALON. 

«Seguiment de les rapinyaires nidificants a la Garrotxa» 

Enguany s'han recollit algunes dades sobre aquest 
seguiment. A canee de FRAN TRABALON. 

Projectes divulgatius 

«Coneixem el que trepitgem?» 

Projecte divulgatiu que té com a objectiu la producció de 
recursos editorials per facilitar el con ixement del patrimoni 
natural de la comarca a naturalistes, afeccionats i públic 
en general. Fins al moment s'ha treballat en l'edició de 
publicacions d'excursions iitineraris, i guíes basiques de 
plantes i d'insectes. 

Coordinat amb l'ET i la FES. A carrec de X. ÜLIVER i LL. 
PLANAGUMÁ. 

«Els insectes de la Garrotxa» 

L'any 2013 es va iniciar l'elaboració participativa de la 
segona de les gui s basiques de natura: Els insecte de In 
Garrotxa, amb dues sortides per fer les fotografies del llibre i 
w1a primera llista orientativa de les especies que haurien de 
sortir a la guia. 

A carrec de J. ARTOLA, E. CoBO, R. CARBONELL i X. ÜLIVER. 

«Revista de Geología» 

L'any 2013 s'ha treballat en el 2n número de la Revista de 
Geología amb una monografia sobre l' Alta Garrotxa i que 
s'editara l'any 2014. 

Coordinat amb l'ET. Responsables: L. PLANAGUMÁ, E. CANAL 
iX. ÜLIVER. 

Pagina web 

«Funcionament de la pagina web» 

La pagina web de l'entitat consta de 37 pagines i 42 
entrades o notícies. 

Des de la seva creació, la pagina nova l'han visitat 2.341 
persones, que han visualitzat un total de 25.732 pagines. El 
97.2% de les visites arriben a través del cercador Google. 

El facebook (http:llwww.Jacebook.com/ichngarrotxa) ha passat 
de 41 seguidors el 2012 a 95 seguidors el 2013. 

El twitter (@ICHN_Garrotxa) ha passat de 40 seguidors el 
2012 a 62 seguidors el 2013, amb 158 tweets publicats. 

El canal de publicacions issuu (issuu.comlichn_garrotxa) ja té 
105 documents publicats i 11 subscriptors, i s'han realitzat 
9.527 impressions issuu (des del marc;: del 2011). 

L'any 2013 s'ha creat una pagina nova de flora amena<;:ada 
de Catalunya, així com s'ha ampliat la informació dels grups 
de flora amena<;:ada de la Garrotxa i la del Ripolles, de flora 
invasora, d'ortopters i d'ocells. 

BETH CoBo és la coordinadora de comunicado digital. 
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