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0. INTRODUCCIÓ A L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DE LA CETS AL PARC NATURAL DE LES 
CAPÇALERES DEL TER I DEL FRESER 

0.1 Àmbit de la Carta 

L’àmbit de la Carta Europea de Turisme Sostenible, CETS, es defineix segons els límits de la 

comarca del Ripollès, que compta amb  11 Espais d’Interès Natural inclosos en la Xarxa Natura 

2000 i amb la presència del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, espai natural 

que lidera la candidatura a la CETS juntament amb l’Agència de Desenvolupament del Ripollès. 

 

Els espais naturals presents a la comarca es detallen a continuació: 

Espais d’Interes Natural del Ripollès 
EIN Capçaleres del Ter i del Freser 
EIN Alta Garrotxa 
EIN Montesquiu 
EIN Obagues de la Vall del Rigard 
EIN Rasos de Tubau 
EIN Riera de Merles (Les Llosses) 
EIN Serra Cavallera 
EIN Serra de Montgrony 
EIN Serra del Catllaràs 
EIN Serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt 
EIN Riberes de l’Alt Ter 

Font: Pla d’Espais d’Interès Natural . Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya 

 

L’àmbit d’actuació de la CETS coincideix amb l’àmbit territorial de la comarca del Ripollès. La 

comarca del Ripollès amb una extensió de 956,6 km2 es troba situada a la meitat nord oriental 

de Catalunya, formant part del sistema oriental del Pirineu. La seva capital és Ripoll, ubicada a 

la confluència dels rius Ter i Freser.  

Pel nord limita amb la Cerdanya i les comarques franceses del Conflent i el Vallespir; a l’oest 

amb el Berguedà ; a l’est amb la Garrotxa , i pel sud amb la comarca d’Osona. 

 

Integrada dins la província de Girona, el Ripollès està constituït per dinou ajuntaments, 

estructurats geogràficament ens tres grans àrees:  

o La Vall de Ribes al nord-oest de la comarca. Zona d’alta muntanya que pateix està 

patint un fort procés de despoblament durant els darrers anys. Per les seves 

característiques geogràfiques i paisatgístiques, hi predominen bàsicament activitats 

agrícoles, més concretament ramaderes, i el turisme de muntanya. Els municipis 

inclosos en aquest àmbit territorial són: 

o Campelles 

o Pardines 
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o Planoles 

o Queralbs 

o Ribes de Freser 

o Toses 

o La Vall de Camprodon, al nord-est de la comarca. També en zona d’alta muntanya hi 

predominen les activitats ramaderes i el turisme, i també ha patit, tot i que de manera 

no tan acusada com la Vall de Ribes, un fort despoblament en els darrers anys. La 

indústria també hi té certa importància, sobretot en els municipis més importants: Sant 

Pau de Segúries i Camprodon. Els municipis inclosos en aquest àmbit territorial són: 

o Camprodon 

o Llanars 

o Molló 

o Sant Pau de Segúries 

o Setcases  

o Vilallonga de Ter 

o El Baix Ripollès, al sud de la comarca del Ripollès, és on s’hi concentren els municipis 

més grans de la comarca, entre ells la capital, Ripoll. En aquesta zona s’hi ubiquen 

bona part de les activitats industrials i que atorguen a la comarca l’etiqueta de comarca 

industrial. Els altres municipis importants són Sant Joan de les Abadesses i 

Campdevànol. Els municipis inclosos en aquest àmbit territorial són: 

o Campdevànol 

o Gombrèn 

o Les Llosses 

o Ogassa 

o Ripoll 

o Sant Joan de les Abadesses 

o Vallfogona de Ripollès 

D’aquests 7 municipis aporten territori al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser, 

contretament són: Queralbs, Setcases, Molló, Vilallonga de Ter, Pardines Ribes de Freser, 

Planoles i Toses 

A continuació es presenta un resum dels espais naturals protegits presents a cada municipi, la 

pertinença al Parc i l’àrea on es localitza de la comarca del Ripollès: 

 

Municipi EIN- Xarxa Natura 2000 Pertinença  
al Parc Natural Àrea 

Campdevànol Serra de Montgrony No Baix Ripollès 
Vall del Rigard (XN2000) 

Campelles 
Serra de Montgrony 

No Vall de Ribes 

Alta Garrotxa 
Serra Cavallera Camprodon 
Riberes Alt Ter 

No Vall de Camprodon 
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Municipi EIN- Xarxa Natura 2000 Pertinença  
al Parc Natural Àrea 

Rasos de Tubau 
Gombrèn 

Serra de Montgrony 
No Baix Ripollès 

Llanars Serra Cavallera No Vall de Camprodon 
Montesquiu 
Rasos de Tubau 
Riera de Merlès 

Llosses, les 

Serra del Catllaràs 

No Baix Ripollès 

Capçaleres del Ter i del Freser 
Molló 

Alta Garrotxa 
Si Vall de Camprodon 

Ogassa Serra Cavallera No Baix Ripollès 
Capçeleres del Ter i del Freser 

Pardines 
Serra Cavallera 

Sí Vall de Ribes 

Vall del Rigart (XN2000) 
Capçeleres del Ter i del Freser Planoles 
Serra del Montgrony 

Sí Vall de Ribes 

Queralbs Capçaleres del Ter i del Freser Sí Vall de Ribes 
Capçaleres del Ter i del Freser 
Vall del Rigard (XN2000) Ribes de Freser 
Serra Cavallera 

Sí Vall de Ribes 

Montesquiu 
Serres de Milany-Santa Magdalena i 
Puigsacalm-Bellmunt Ripoll 

Riberes de l'Alt Ter (XN2000) 

No Baix Ripollès 

Sant Joan de les 
Abadesses Riberes de l'Alt Ter (XN2000) No Baix Ripollès 

Alta Garrotxa 
Sant Pau de Segúries 

Riberes de l'Alt Ter (XN2000) 
No Vall de Camprodon 

Setcases Capçaleres del Ter i del Freser Sí Vall de Camprodon 
Vall del Rigart (XN2000) 
Capçaleres del Ter i del Freser Toses 
Serra del Montgrony 

Sí Vall de Ribes 

Vallfogona de Ripollès Serres de Milany-Santa Magdalena i 
Puigsacalm-Bellmunt No Baix Ripollès 

Capçaleres del Ter i del Freser 
Vilallonga de Ter 

Serra Cavallera 
Sí Vall de Camprodon 

 

0.2 Marc geogràfic i de gestió del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser i 
els Espais d’Interès Natural presents a la Comarca del Ripollès 

El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser (PNCTF) mitjançant el Decret 211/2015, 

de 22 de setembre, es declara el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. El parc 

està format per l’Espai d’Interès Natural (EIN) del mateix nom i és, alhora Zona d’Especial 

Conservació (ZEC) i d’especial Protecció per a les Aus (ZEPA, codi ES5120002). També 

comparteix espai amb la Reserva Nacional de Caça del Freser - Setcases i limita, al nord, amb 

el Parc natural regional dels Pirineus Catalans situat a França. 

El parc comprèn una superfície total de 14.549,75 hectàrees repartida en els municipis de 

Queralbs, Setcases, Vilallonga de Ter, Ribes de Freser, Planoles, Molló i  Pardines. És un 
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territori que s’estén entre 1.280 i 3.000 m d’alçada, i conserva molt bé els sistemes naturals 

alpins i subalpins, destacant per acollir espècies de vertebrats delicades, així com nombrosos 

invertebrats de gran interès i una flora d’alta muntanya rica i diversa. 

 
Font: Imatge http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/ter-freser/coneixeu-nos/dades-generals-00001/superficies/  
Als efectes de la identificació internacional homologada, al Parc Natural de les Capçaleres del 

Ter i del Freser se li adjudica la categoria V de la Unió Internacional per a la Conservació de la 

Natura (UICN), corresponent a un paisatge terrestre protegit. 

 

La reivindicació de la protecció legal de l’espai com a Parc Natural de les Capçaleres del Ter i 

del Freser té una llarga història que ha anat creant les bases per a la protecció de l’espai, 

primer, i per la declaració del Parc Natural actualment.  

 

El 1932 el Regional Planning ja incloïa bona part d’aquest espai en el que anomenava 

“reserves del paisatge”. Posteriorment, el 1966 es va declarar la Reserva Nacional de Caça 

Freser-Setcases. Des de llavors, nombroses iniciatives científiques, socials i polítiques han 

posat de manifest la rellevància d’aquest espai i la necessitat de protegir-lo, primer dins del Pla 

d’Espais d’Interès Natural (1992), posteriorment dins la Xarxa Natura 2000 i, recentment, amb 

la demanda de declaració del parc natural. Les iniciatives del territori, com la creació del 

Consorci dels Espais d’Interès Natural del Ripollès i la declaració d’espais naturals protegits en 

territoris francesos confrontants, han estat aspectes clau per poder avançar en la demanda de 

creació d’un espai natural de protecció especial sota el règim de la Llei d’espais naturals. 

 

El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser va ser creat l’any 2015, per mitjà del 

Decret 211/2015, de 22 de setembre. Prèviament a la declaració del Parc va tenir lloc una 

important tasca de participació entre els diferents actors socials del territori. 
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L’equip de gestió s’adscriu al departament de la Generalitat de Catalunya amb competències 

en matèria de gestió d’espais naturals protegits, actualment el Departament de Territori i 

Sostenibilitat.  

 

Pel que fa a la resta dels espais d’interès natural, el Consorci d’Espais d’Interès Natural del 

Ripollès (CEINR) és l’òrgan de gestió específic de 6 dels 11 EIN’s de la comarca. El CEINR 

gestiona la totalitat de les forests d’utilitat pública propietat dels ajuntaments de la comarca del 

Ripollès (25.198,94 hectàrees, un 74,4% dels boscos públics de la Província de Girona) i 

també, per delegació del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya, gestiona 6 Espais d’Interès Natural inclosos dins Xarxa Natura 2000 que es troben 

majoritàriament dins la comarca. 

 

En el cas de l’EIN de l’Alta Garrotxa, que es distribueix en tres comarques Ripollès, Garrotxa i 

Alt Empordà, l’ens de gestió és el Consorci de l’Alta Garrotxa, localitzat a Olot. Tots aquests 

disposen d’instruments normatius i de regulació que permeten la prevenció de 

desenvolupaments que podrien impactar negativament en la conservació dels seus valors.  

 

 

Els espais protegits, ens de gestió i marc normatiu de la comarca del Ripollès són els següents: 

Espai protegit Ens de gestió Marc normatiu i de gestió 

Parc Natural de les 
Capçaleres del Ter i 
del Freser 

Departament de Territori i 
Sostenibilitat 
En procés de creació ens 
de gestió en el propi 
territori 

-Decret 211/2015, de 22 de setembre pel qual es 
declara el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i 
del Freser  
-Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 
s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. 
-Xarxa Natura 2000 

EIN Alta Garrotxa 
Consorci de l’Alta 
Garrotxa 
(seu a Olot ) 

-Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 
s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. 
-Xarxa Natura 2000 

EIN Montesquiu 
Consorci d’Espais 
d’Interès Natural del 
Ripollès 

-Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 
s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. 
-Xarxa Natura 2000  

EIN Obagues de la 
Vall del Rigard 

Consorci d’Espais 
d’Interès Natural del 
Ripollès 

-Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 
s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. 
-Xarxa Natura 2000 

EIN Rasos de Tubau 
Consorci d’Espais 
d’Interès Natural del 
Ripollès 

-Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 
s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. 
-Xarxa Natura 2000 

EIN Riera de Merles 
(Les Llosses) -- 

-Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 
s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. 
-Xarxa Natura 2000 

EIN Serra Cavallera 
Consorci d’Espais 
d’Interès Natural del 
Ripollès 

-Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 
s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. 
-Xarxa Natura 2000 

EIN Serra de 
Montgrony 

Consorci d’Espais 
d’Interès Natural del 
Ripollès 

-Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 
s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. 
-Xarxa Natura 2000 

 EIN Serra del 
Catllaràs - 

-Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 
s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. 
-Xarxa Natura 2000 

EIN Serres de - -Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 
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Espai protegit Ens de gestió Marc normatiu i de gestió 
Milany-Santa 
Magdalena i 
Puigsacalm-Bellmunt 

s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. 
-Xarxa Natura 2000 (Sistema Transversal Català) 

EIN Riberes de l’Alt 
Ter 

Consorci d’Espais 
d’Interès Natural del 
Ripollès 

-Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 
s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. 
-Xarxa Natura 2000 

Font: Web Patrimoni natural del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya.(http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/) 

 

0.3 Valors dels Espais d’Interès Natural de l’àmbit de la CETS 

EIN Capçaleres del Ter i del Freser 

La conca alta del Ter i del Freser, encerclada per cims que assoleixen pràcticament els 3.000 

metres -el Puigmal amb 2.910 i el Costabona amb 2.400-, defineix un espai natural singular, 

darrer exemple típic de l’alta muntanya pirinenca que davalla vers el Mediterrani. Presenta bons 

exemples del modelat glacial i periglacial pirinenc amb formes molt complexes (circs, 

congestes... ). Pels importants contrasts fisiogràfics mostra una diversitat d'unitats de vegetació 

montanes, subalpines i alpines, amb un dels millors exponents d'algunes comunitats 

pirinenques. 

 

La gran diversitat de biòtops acull la fauna pròpia de l'alta muntanya pirinenca, amb algunes 

espècies de gran interès zoogeogràfic. En aquest espai es troba el límit meridional de la 

distribució de moltes espècies alpines i subalpines (ermini, talpó alpí, mufló, perdiu blanca, 

pardal d'ala blanca, mussol pirinenc, gall fer, ...), però destaca, a més, la presència d'espècies 

escasses a la resta del país, com l’esparver d'estany (Cireus cyaneus). La capçalera dels rius 

és poblada per una fauna d'alta muntanya i comunitats de muntanya diferents d'altres rius 

pirinencs. 

 

La fauna invertebrada és molt rica i diversa, amb diversos endemismes i espècies rares o 

vulnerables. Dels mol·luscs sobresurt per la seva singularitat, un endemisme d'aquest espai: 

Arianta xatarti. Els aràcnids són representats per espècies centreuropees o pirinenques molt 

rares a Catalunya. Els lepidòpters i heteròpters destaquen per la seva diversitat i singularitat 

(Epirrhoe tristata, BoIaria napaea, Plagiognathus abrotani, ...). És d'especial interès la fauna 

cavernícola dels forats i coves, tant pels miriàpodes com coleòpters molts d'ells endèmics. 

 

 

EIN Alta Garrotxa 

L’EIN Alta Garrotxa s’estén majoritàriament per la comarca de la Garrotxa però inclou també 

part de l’àmbit CETS als termes municipals de Camprodon, Sant Pau de Segúries i Molló. 

Espai natural de notable extensió i de gran complexitat orogràfica, format per les muntanyes de 
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l'Alta Garrotxa, l'extrem oriental del Ripollès i l'occidental de l'Alt Empordà. L'espai és vertebrat 

a l'entorn d'un conjunt de relleus calcaris, amb nombroses carenes i valls fluvials. 

D'oest a est es poden distingir diverses unitats com: les valls de Salarsa, de Bolòs (Ripollès) i 

del Bac, vall de Carreres, les valls de Llierca (Garrotxa) i de la Muga , les muntanyes del Mont, 

serra Lliurona, massís del Castell de Bac Grillera (Garrotxa i Alt Empordà). 

 

En conjunt, l'espai presenta un gran interès biològic, tant a nivell florístic com faunístic. La gran 

diversitat de biòtops -rius, boscos, prats, cingleres, ...- i l’aïllament i caràcter feréstec del territori 

permeten l'establiment d'una fauna rica i molt diversa, així com el manteniment dels processos i 

dinàmica ecològica essencial. Els diversos biòtops presents permeten la bona representació 

dels distints grups faunístics -mamífers, ocells, rèptils, amfibis, peixos, lepidòpters, coleòpters, 

...-, on destaca la presència de moltes espècies en un bon estat de conservació. 

 

Els factors climàtics condicionen un paisatge ric en elements centreuropeus amb importants 

penetracions mediterrànies, que en determinen una destacable diversitat de paisatges 

vegetals. La major part del territori pertany al domini de l'alzinar muntanyenc (Quercetum 

mediterraneo-montanum), de la roureda de roure martinenc (Buxo-Quercetum pubescentis), 

que ocupa grans extensions tot i ésser  substituïda per pinedes secundàries de pi roig i al 

domini de la fageda (Fagion sylvaticae). 

 

Cal remarcar l'especial interès d'alguns elements que constitueixen singularitats notables i 

úniques a Catalunya, com és el cas de la polígala (Polygala vayredae), una planta endèmica, 

realment excepcional, que només viu a tot el món en diverses localitats de la vall del Bac. 

 

Dels mamífers són molt abundants el gat mesquer (Genetta genetta), la fagina (Martes foina) i 

el turó (Mustela putorius), i es troven espècies de l'ornitofauna destacables com el bitxac 

rogenc (Saxicola rubetra), el pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula) i el pigot garser (Picoides 

major). 

L'espai és la zona més rica d'ocells rapinyaires de tot el Pirineu oriental, destacant la presència 

de l'àliga daurada (Aquila chrysaetos).  

 

EIN Montesquiu 
Al límit de l’àmbit CETS amb una petita superfície dels termes municipals de Ripoll i les Lloses, 

es tracta d’un espai relativament petit, que constitueix una mostra de la diversitat de l'estatge 

montà a la muntanya mitjana catalana. Aquestes terres corresponen bàsicament al domini de la 

roureda de roure martinenc amb boix (BuxoQuercetum pubescent/s) en condicions normals i 

als indrets més secs, de la fageda amb boix (Buxo-Fagetum) a les obagues frescals i dels 

boscos de ribera (Populetalia albae) a les vores dels cursos d'aigua constants. Els sistemes 

limnològics de les rieres són de notable interès, donada la seva singularitat. 
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Tot i que faunísticament aquest espai no destaca per la seva singularitat, en ell es troba una 

excel·lent representació de la fauna centreuropea pròpia dels boscos caducifolis, malgrat que 

són presents elements mediterranis, com el gat mesquer (Genetta genetta). 

 

EIN Obagues de la Vall del Rigard 
La Vall del Rigard és una de les tres valls, juntament amb la del Segadell i del Freser, que  

constitueixen l'anomenada Vall de Ribes. En realitat aquest petit espai és una representació de 

les obagues baixes de la serra de Montgrony. Es tracta d'un fons de vall que recull una mostra 

dels paisatges propis dels fondals humits del Pre-pirineu oriental. 

 

El Rigard, és una bona mostra dels processos de geodinàmica fluvial d'un riu pirinenc. En 

l'aspecte geològic destaca la presència de l'únic granòfir a Catalunya, el "granòfir de Ribes”. 

 

Cal remarcar els boscos de ribera, especialment la verneda (Alno-Padion), molt rics en plantes 

centreuropees i que ocupen una gran extensió tot seguint els cursos dels rius i rierols. 

 

Les pinedes de pi roig dels sòls més secs alternen amb les riques taques de caducifolis 

diversos -freixe, bedoll, tell, roure de fulla gran, (Fraxino-Carpinion, Fagion sylvaticae, ...) que 

formen clapes en els sòls més humits. 

 

Els sistemes limnològics del riu Rigard mantenen les característiques singulars dels corrents 

d'aigua de la vall de Ribes. 

 

EIN Rasos de Tubau 
Es tracta d’un altres espai que es troba parcialment dins 

l’àmbit CETS als termes municipals de Gombrèn i les Lloses. 

Els Rasos de Tubau situat al Prepirineu, a cavall entre el 

Berguedà i el Ripollès, és singular, sobretot, pel seu interès 

faunístic, especialment per la conservació de la petita 

població relicta de gall fer (Tetrao urogallus) que hi habita. 

Aquesta zona també conté bones poblacions de cérvol 

(Cervus elaphus) i de cabirol (Capreolus capreolus).  

 

Altres espècies de mamífers que s’hi presenten són el gat salvatge (Felis sylvestris), la llebre 

europea (Lepus europaeus), el teixó (Meles meles), el senglar (Sus scrofa) i la guineu (Vulpes 

vulpes). 

 

La vegetació dominant són les pinedes de pi roig (Pinus sylvestris). Hi ha algunes taques de pi 

negre (Pinus uncinata) en les obagues i parts més altes, i algunes petites franges estan 

Imatge: Gall fer (Tetrao urogallus) 
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dominades per les rouredes de roure martinenc (Quercetum pubescens) i per petits claps de 

fageda (Fagion sylvaticae). 

 

EIN Riera de Merles  
Parcialment també dins l’àmbit CETS, concretament al terme municipal de les Lloses. Aquest 

és un espai fluvial situat a la transició entre les terres pre-pirinenques i les conques i altiplans 

centrals. Aquesta riera és l'última que, dins de l'extensa i representativa conca del Llobregat, 

conserva prou qualitat ecològica en les seves aigües com per a reunir les característiques 

perdudes a gran part de la resta d'aquest gran territori. En conjunt és doncs, un espai singular 

representatiu dels sistemes naturals lligats als cursos d'aigua del Pre-pirineu oriental. 

 

La vegetació aigualosa i de ribera (comunitats de hidròfits, salzedes, vernedes,...) és ben 

representada i presenta un bon estat de conservació. A les aigües de la Riera de Merlès 

destaquen pel seu interès les comunitats d'algues calcàries incrustants i d'invertebrats 

associats. 

 

Les comunitats de vertebrats associades a aquest medi són molt riques, amb una comunitat de 

carnívors ben conservada, entre els quals destaca el turó i els rapinyaires, així com  

d'abundància de geneta, llúdriga, fagina i senglar. 

 

També destaca l'interès de fauna ictiològica que habita les aigües, mediterrània ibèrica i 

d'origen europeu. L'espai és una bona mostra d'una equilibrada comunitat faunística, de 

característiques mediterrànies amb alguns elements submediterranis, molt rica i diversa. 

 

EIN Serra Cavallera 
Situat entre el Freser i el Ter, el relleu d'aquesta serra ve determinat per l'erosió diferencial dels 

seus materials, que s'atenua per lloms suaus coberts per planes residuals. Les alçades 

màximes dels seus cims amb prou feines assoleixen els 2.000 m en alguns dels casos (Taga, 

2.032 m.). També és remarcable geològicament la presència del "granòfir de Ribes". 

 

En aquest espai són representats una àmplia diversitat de paisatges propis del Pre-pirineu 

oriental. La serra Cavallera és predominantment forestal, on destaquen per la seva riquesa i 

diversitat els boscos caducifolis centreuropeus. Cal destacar les excepcionals fagedes (Fagion 

syfvaticae) i rouredes (Quercion pubescentispetraeae, Quercion robori-petraeae), d'algunes de 

les obagues, així com les pinedes primàries o secundàries de pi roig. La serra ateny encara 

l'estatge subalpi, on es troben prats i matolls propis d'aquest estatge. L'ambient humit del fons 

de la vall manté unes condicions especials que permeten el desenvolupament de comunitats 

higròfiles i hidròfiles, força rares a la resta de la vessant meridional del Pirineu. Destaquen per 
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la seva riquesa i singularitat les magnifiques vernedes (Alno-Padion) que voregen el curs dels 

rius Segadell i Freser. 

 

El poblament faunístic d'aquest espai és gairebé estrictament euro-siberià i bòreo-alpí, tot i 

mancar alguna de les espècies pròpies dels espais situats més al nord. Com espècies d'estatus 

precari a Catalunya anomenar l'esparver d'estany (Circus cyaneus) i d'altres rapinyaires. En 

aquesta serra viu una petita població de daines, i constitueix un nucli d'expansió del cabirol. AI 

solell de l'espai es troba el límit occidental per a diverses espècies d'heteròpters. 

 

EIN Serra de Montgrony 
Majorment dins l’àmbit CETS als termes municipals de Gombrèn, les Toses, Planoles, 

Campelles i Campdevànol. La serra de Montgrony és una continuació natural de l’eix Cadí-

Moixeró, però la seva situació més oriental li atorga un caràcter diferencial amb paisatges de 

tipus continental sec que donen pas a d'altres de marítims i humits. 

 

Hi són presents diverses comunitats vegetals, adaptades als diferents estrats altitudinals amb 

una notable influència eurosiberiana. 

 

La vegetació de les solanes més baixes de la part més meridional del Torrent de Grats té certa 

influència mediterrània, amb elements més termòfils característics de les rouredes amb boix 

(Buxo-Quercetum pubescentis); als estrats altitudinals superiors, podem trobar fagedes(Buxo-

Fagetum) i els típics dominis de la pineda de pi roig (Hylocomio-Pinetum sylvestris), que pugen 

fins als 1.300 - 1.400 m, on apareixen ja formacions d’avetosa calcícola (Buxo-Abietum albae), 

comunitat de transició entre les pinedes de pi roig i pi negre (Pulsatillo-Pinetum uncinatae).  

 

Els boscos altimontans tenen disseminats clars de pastures d’accentuada influència antròpica, 

molts dels quals podien haver estat entollats en el passat, atesa la presència de diverses 

torberes baixes alcalines existents en llocs similars. 

 

És remarcable la vegetació rupícola, com araels tàxons Saxifraga longifolia. 

 

La fauna vertebrada és típicament pirinenca i presenta una sèrie d’espècies importants com 

l’isard (Rupicapra pyrenaica) i elements importants de caràcter forestal, com el gall fer (Tetrao 

urogallus), el picot negre(Dryocopus martius) i altres. També hi és present l’àguila daurada 

(Aquila chrysaetos). 

 

Quant als invertebrats, conté elements molt interessants, com alguns aràcnids cavernícoles i 

heteròpters. 
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EIN Serra del Catllaràs 
En part dins l’àmbit CETS al terme municipal de les Lloses i la resta a la comarca del Bergadà. 

Singular massís calcari de notable interès per la seva peculiar estructura geomorfològica i per 

la presència d'alguns elements d'interès biològic. Els vessants de la serra i a les seves vall 

internes, es presenta la zonació típica de paisatges en aquest territori pre-pirinenc -des de 

l'alzinar fragmentat als solells (Quercion ílicis) fins a les rouredes i pinedes calcícoles (Quercion 

pubescenti-petraeae). 

 

A les obagues destaquen les fagedes amb boix (Buxo-Fagetum) força rares a l'Alt Berguedà. A 

la Serra del Catllaràs, tot i no assolir una alçada considerable també es desenvolupen alguns 

prats i rasos culminals de caràcter subalpí. 

 

Destaca la presència en aquesta serra de la flor de neu (Leontopodium alpinum), una espècie 

molt rara al país i protegida per la legislació de Catalunya. Les comunitats rupícoles de la 

muntanya mitjama calcària també i són molt ben representades. 

 

La fauna de la Serra del Catllaràs constitueix una comunitat de transició entre els sistemes 

pirinencs i els més mediterranis, situats més al sud. Es troben algunes espècies ja al límit de 

les seves possibilitats, com el gall fer i la marta, alhora que serva espècies de gran interès com 

per exemple el cérvol. 

 

EIN Serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt 
En part dins l’àmbit CETS als termes municipals de Ripoll i Vallfogona del Ripollès i la resta a 

les comarques de la Garrotxa i Osona L'espai natural és sens dubte el més notable i 

representatiu del Baix Ripollès, i junt amb les capçaleres del Llierca i de la Muga, el més 

destacat del Pre-pirineu oriental de llevant. 

 

Geològicament cal destacar els aspectes tectònics i geomorfològics de l'anticlinal de Bellmunt i 

el sinclinal de Vidrà. 

 

El modelat ha donat lloc a relleus suaus que cauen sobtadament dels cims, que amb prou 

feines superen els 1.500 m. Cal destacar el caràcter essencialment humit d'aquest territori que 

permet la vida dels boscos de caducifolis propis de les terres centreuropees. Les fagedes, sota 

nombroses formes (fageda amb boix, fageda amb joliu o fageda amb el·lèbor verd), als indrets 

obacs, i la roureda de roure martinenc amb boix (Buxo-Quercetum pubescentis), als solells i 

terrenys plans, que tenen una significació especial en aquest territori determinant el paisatge 

d'una gran part del país. A les obagues i fondals apareixen boscos de caducifolis mixts amb 

diverses espècies que s'estimen l'humitat com l’auró, el freixe de fulla gran, l’avellaner, el tell, 
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l’om, etc. L'alzinar muntanyenc (Quercetum medíterraneo-montanum), que cobreix alguns 

solells, és l'única penetració mediterrània dins aquest paisatge plenament euro-siberià. 

 

Un aspecte a destacar és l'elevat interès que presenta la flora micològica, briològica i 

liquenològica de la riera de Vallfogona i del Ges. Aquest espai recull, una mostra molt 

representativa i diversa de la fauna centreuropea lligada a formacions vegetals de fulla caduca. 

De la fauna ornitòlogica podem d’estacar espècies: l'aligot vesper (Pernis apivorus), la 

mallerenga d'aigua (Parus palustris), el pica-soques blau (Sitta europaea), etc. L'espai acull 

també una notable diversitat herpetològica -saures de tipus centreuropeu-, especialment 

d'escurçons i sargantanes (Lacerta muratis, Lacena agilis, .. .). També posar en relleu l'interès 

d'alguns grups invertebrats: coleòpters cavernícoles endèmics (Mo!opidius spinicollis) , una 

notable diversitat i singularitat de lepidòpters (Espirrita dilutata, Photedes morrisii, ...), 

heteròpters rars que troben el seu límit meridional en aquest serres i mol·luscs endèmics 

(Chondrina altimira, ...) 

 

EIN Riberes de l’Alt Ter  
És un espai natural protegit que engloba les ribes del riu Ter des de Camprodon fins a Ripoll, 

un tram del riu Ritort i també algunes planes i zones boscoses properes. 

 

Aquest espai engloba diversos Hàbitats d'Interès Comunitari com ara les vernedes (boscos de 

ribera), les rouredes de roure pènol, les fagedes acidòfiles, els prats de dall i els rius i torrents 

amb sargars.    

0.4 Superfícies 

En el següent quadre podem observar les superfícies per municipis de l’àmbit CETS i la 

superfície que aporten a cada espai protegit de la comarca: 

Municipi Sup. total 
(ha) 

Sup. ENP
(ha) 

% 
protegit 

del  
municipi 

Aportació 
del 

municipi 
aEIN i 

XN2000 

EIN- Xarxa Natura 2000 

Campdevànol 3.283 270,97 8,3% 8,5% Serra de Montgrony 
11,56 0,6% 5,5% Vall del Rigard (XN2000) 

Campelles 1.916 
346,01 18,1% 10,9% Serra de Montgrony 
5.740,99 55,7% 17,5% Alta Garrotxa 
75,33 0,7% 1,5% Serra Cavallera Camprodon 10.299 
72,10 0,7% 17,6% Riberes Alt Ter 
469,43 10,7% 90,4% Rasos de Tubau 

Gombrèn 4.384 
1.534,04 35,0% 48,2% Serra de Montgrony 

Llanars 2.480 30,60 1,2% 0,6% Serra Cavallera 
13,40 0,1% 0,0% Montesquiu 
50,40 0,4% 9,7% Rasos de Tubau 
1,56 0,0% 0,1% Riera de Merlès 

Llosses, les 11.405 

244,15 2,1% 4,0% Serra del Catllaràs 
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Municipi Sup. total 
(ha) 

Sup. ENP
(ha) 

% 
protegit 

del  
municipi 

Aportació 
del 

municipi 
aEIN i 

XN2000 

EIN- Xarxa Natura 2000 

2,04 0,0% 0,0% Capçaleres del Ter i del Freser 
Molló 4.358 

0,04 0,0% 0,0% Alta Garrotxa 
Ogassa 4.573 1.700,37 37,2% 32,9% Serra Cavallera 

0,28 0,0% 0,0% Capçeleres del Ter i del Freser 
Pardines 3.109 

1.628,67 52,4% 31,5% Serra Cavallera 
22,50 1,6% 10,7% Vall del Rigart (XN2000) 
167,86 12,0% 1,3% Capçeleres del Ter i del Freser Planoles 1.396 
369,44 26,5% 11,6% Serra del Montgrony 

Queralbs 9.381 7.750,29 82,6% 61,9% Capçaleres del Ter i del Freser 
209,56 5,0% 1,7% Capçaleres del Ter i del Freser 
112,8 2,7% 53,6% Vall del Rigard (XN2000) Ribes de Freser 4.215 
1.398,77 33,2% 27,1% Serra Cavallera 
30,69 0,4% 0,1% Montesquiu 

1.801,27 24,5% 11,4% Serres de Milany-Santa Magdalena 
i Puigsacalm-Bellmunt Ripoll 7.346 

20,60 0,3% 5,0% Riberes de l'Alt Ter (XN2000) 
Sant Joan de les 
Abadesses 5.341 262,90 4,9% 64,2% Riberes de l'Alt Ter (XN2000) 

3,43 0,4% 0,0% Alta Garrotxa Sant Pau de 
Segúries 898 

54,20 6,0% 13,2% Riberes de l'Alt Ter (XN2000) 
Setcases 4.891 3.257,24 66,6% 26,0% Capçaleres del Ter i del Freser 

58,30 0,9% 27,8% Vall del Rigart (XN2000) 
182,69 2,9% 1,5% Capçaleres del Ter i del Freser Toses 6.218 
663,27 10,7% 20,8% Serra del Montgrony 

Vallfogona de 
Ripollès 3.888 2.756,91 70,9% 17,5% Serres de Milany-Santa Magdalena 

i Puigsacalm-Bellmunt 
945,56 14,6% 7,6% Capçaleres del Ter i del Freser 

Vilallonga de Ter 6.491 
336,25 5,2% 6,5% Serra Cavallera 

Font: Elaboració pròpia a parti de les dades del Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i Xarxa Natura 
2000 del Departament de Territori i Sostenibilitat 

 
 
El conjunt dels espais d’interès natural i XN2000 presents a la comarca del ripollès representa 
un 33% del territori, es mostren les dades en el següent gràfic: 
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En relació al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser: 

MUNICIPI Superfície 
municipal (ha)

Superfície dins el 
Parc (ha) % del Parc 

Queralbs 9.347 7.897,18 54,28 
Setcases 4.912 3.386,87 23,28 
Vilallonga de Ter 6.420 1.653,98 11,37 
Ribes de Freser 4.188 449,78 3,09 
Planoles 1.870 207,44 1,43 
Molló 2.318 696,64 4,79 
Pardines 889 256,04 1,76 
Superfície total 14.547,93 100% 

Font:web Parc de Catalunya de la Generatlitat de Catalunya. 
(http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/ter-freser/coneixeu-nos/dades-generals-00001/superficies/) 

 

 

0.5 Població i activitat econòmica turística 

Els municipis que conformen la comarca del Ripollès són 19 amb una població l’any 2015 que 

sumava 25.342 habitants. La major 

part dels municipis, 12 del total, 

tenen menys de 500 habitants amb 

trets clarament rurals. 

El territori s’estructura bàsicament en 

tres grans àrees (Vall de Ribes, Vall 

de Camprodon i Baix Ripollès) i la 

població, en general, està 

concentrada en pocs nuclis, tot i que 

al tractar-se d’un territori rural hi ha 

un important nombre de població 

dispersa en cases de pagès i en 

alguns nuclis disseminats. 

 

El poblament es distribueix pel 

territori de forma irregular. En aquest sentit, els principals nuclis s’ubiquen als fons de les valls. 

En són bons exemples Ripoll (10.632 habitants), Sant Joan de les Abadesses (3.383 

habitants), Campdevànol (3.352 habitants) i Camprodon (2.299 habitants). 

 

L’any 2015, la distribució geogràfica de la població comarcal estava repartida de la següent 

manera: 

Municipi 2015 km2 hab/km2 
Vall de Ribes 

Campelles 127 18,6 6,8 
Pardines 155 31,0 5,0 
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Municipi 2015 km2 hab/km2 
Planoles 298 18,8 15,9 
Ribes de Freser 1.818 41,9 43,4 
Queralbs 173 93,5 1,9 
Toses 155 57,9 2,7 
Total Vall de Ribes 2726 261,7 10,4 

Vall de Camprodon 
Camprodon 2.299 103,4 22,2 
Llanars 512 24,7 20,7 
Molló 330 43,1 7,7 
Sant Pau de Segúries 682 8,7 78,4 
Setcases  180 49,1 3,7 
Vilallonga de Ter 398 64,2 6,2 
Total Vall de Camprodon 4.401 293,2 15,0 

Baix Ripollès 
Campdevànol 3352 32,6 102,8 
Gombrèn 185 43,3 4,3 
Les Llosses 226 114,0 2,0 
Ogassa 232 45,2 5,1 
Ripoll 10.632 73,7 144,3 
Sant Joan de les Abadesses 3.383 53,7 63,0 
Vallfogona del Ripollès 205 39,2 5,2 
Total Baix Ripollès 18.215 401,7 45,3 
Total comarca Ripollès 25.342 956,6 26,6 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 

 

Dins els límits del Parc no hi ha població resident però la població total dels 7 municipis que el 

formen és de 3.352 persones al 2015, que representa el 13% de la població de la comarca. 

 

El municipi amb més alta densitat de població és Ripoll amb 144,2 hab./ Km² i el que presenta 

més baixa densitat de població és Queralbs amb un 1,8 hab./ Km² 

 

 

 

L’any 2016, l’activitat econòmica dels municipis de l’ambit CETS es centra principalment en el 

sector serveis amb un 66% de la població ocupada. El segueixen el sector indústria, 

construcció i en últim lloc l’agricultura amb 25%, 6% i 3% respectivament. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT (juny 2016) 

 

Si analitzem aquestes dades per municipis veiem que el sector serveis predomina a totes les 

poblacions. L’activitat agrícola és molt minoritària en tots els municipis a excepció del municipi 

de les Llosses i Vallfogona del Ripollès on assoleix un 31 % i un 24% respectivament 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT (juny 2016) 

 

El pes del turisme en el sector terciari es pot avaluar, entre d’altres paràmetres, a partir de 

l’anàlisi del nombre de places d’allotjament disponibles, una dada clarament vinculada a 

l’activitat turística. Aquestes dades es resumeixen a continuació: 
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Municipi Hotels Places 
hoteleres Càmping

Places 
de 

càmping
Turisme 

rural
Places 

turisme 
rural 

Total 
places

Vall de Ribes 
Campelles 1 42 0 0 11 44 98
Pardines 1 10 1 171 5 26 214
Ribes de Freser 11 484 1 246 8 65 815
Queralbs 4 298 0 0 6 41 349
Toses 1 183 0 0 5 42 231
Total Vall de Ribes 18 1.017 2 417 35 218 1.707

Vall de Camprodon 
Camprodon 9 300 2 1.230 10 103 1.654
Llanars 2 100 0 0 5 28 135
Molló 2 74 0 0 4 43 123
Sant pau de Segúries 3 58 1 597 3 22 684
Setcases  8 221 0 0 0 0 229
Vilallonga de Ter 4 93 1 603 9 43 753
Total Vall de 
Camprodon 28 846 4 2.430 31 239 3.578

Baix Ripollès 
Campdevànol 1 36 2 687 9 49 784
Gombrèn 2 48 0 0 4 33 87
Les Llosses 2 12 1 150 15 134 314
Ogassa 1 22 0 0 5 38 66
Ripoll 5 162 2 750 8 77 1.004
Sant Joan de les 
Abadesses 2 29 1 186 24 144 386
Vallfogona del Ripollès 0 0 1 60 7 65 133
Total  Baix Ripollès 13 309 7 1.833 72 540 2.641
TOTAL ÀMBIT CETS 62 2.224 14 4.809 139 1.019 7.926

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de www.idescat.cat/emex referides a l’any 2015. 

 

Tal com es veu en la taula, els municipis que ofereixen un major nombre de places 

d’allotjament són els municipis de Camprodon (1.654) , Ripoll (1.004) i Ribes de Freser (815).  

 

Destacar de les tres àrees de la comarca que la Vall de Ribes és la que aporta major nombre 

de places hoteleres (1.017) seguida per la Vall de Camprodon (846) i el Baix Ripollès (309). En 

relació a les places de càmping la Vall de Camprodon és la primera amb 2.430 places seguida 

per el Baix Ripollès (1.833) i la Vall de Ribes (417). Finalment el Baix Ripollès destaca per 

aportar un major nombre de places de turisme rural(1.019) respecte la Vall de Camprodon 

(239) i la Vall de Ribes (218) respectivament. 

 

Globalment l’àrea que té major capacitat d’acollida és la Vall de Camprodon amb un total de 

3.578 places seguida per l’àrea del Baix Ripollès (2.641) i la Vall de Ribes(1.707). 

 

Enclavades i rodejades pels límits del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser es 

localitzen les principals recursos turístiques destinades al gaudi a la natura ja sigui per practicar 
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l’esqui, esports d’hivern o altres activitats a l’alta muntanya, aquestes són: la Vall de Núria i Vall 

Ter 2000. Els nuclis de Ribes de Freser i Camprodon respectivament són els darrers nuclis 

més grans i d’obligat pas per accedir aquestes instal·lacions. 

 

Els municipis de Ripoll i Sant Joan les Abadesses amb major nombre d’habitants disposa dels 

principals recursos turístics entorn el coneixement del patrimoni cultural com a Terra de 

Comptes i Àbats. 

Els municipis amb major nombre de població, com Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, 

Camprodon i Ribes de Freser disposen de oficina de turisme, museus, allotjaments, designació 

de responsabilitats tècniques en turisme a nivell municipal, etc. (veure descripció apartat 5) 

 

0.6 Règim de la propietat del sòl 

La propietat en el territori del Parc està repartida entre propietat pública i propietat privada. 

Aproximadament el 80% de la superfície del parc natural és pública i la resta és de propietat 

privada  

 

La superfície forestal al Ripollès és de 84.233,14 ha de les quals 25.00,91 ha són forest 

d’utilitat pública, és a dir, terrenys forestals que pertanyen a entitats de dret públic: Generalitat 

de Catalunya, ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, diputacions, Estat, etc. 

També es consideren boscos públics el terrenys forestals comunals, l’aprofitament dels quals 

correspon al comú de veïns d’una població. 

 

La superfície d’utilitat pública a la Comarca del Ripollès segons el règim de propietat és la 

següent: 

Generalitat Entitats locals UP Total Forestal Total % UP vs Total 
5.999,80 ha 19.001,11 ha 25.000,91 ha 84.233,14 ha 29,68% 

Font: Departament d’agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, 2016 ( 
http://scur.cat/D7DM88 ) 
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Font:Imatge boscos públics del Ripollès, web del Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès.( 

http://ceinr.cat/?p=444) 
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1 PROTEGIR EL PAISATGE, LA BIODIVERSITAT I EL PATRIMONI CULTURAL 

1.1 Marc regulador de la protecció dels valors naturals i culturals 

Tal com s’ha descrit, l’àmbit CETS es defineix entorn de la comarca del Ripollès amb la 

presència del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser i 11 Espais d’Interès Natural 

inclosos també a la xarxa natura 2000. 

 

El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser (PNCTF), per la seva recent creació 

encara no disposa d’un equip de gestió ni de la principal norma que n’ha d’articular la gestió i 

ordenació i que seria l’aprovació d’un Pla Especial. Així, a manca d’aquest instrument normatiu, 

la gestió per a la seva protecció es realitza a partir del Decret de creació Decret 211/2015, de 

22 de setembre pel qual es declara el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser 

 

Pel que fa als Espais d’Interès Natural, la seva protecció deriva del Decret 328/1992, de 14 de 

desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural, per tant, la gestió, que en aquests 

es realitzi resta sotmesa a aquesta normativa. 

 

El Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR)  òrgan de gestió específic de la 

totalitat de les forests d’utilitat pública propietat dels ajuntaments de la comarca del Ripollès 

(25.198,94 hectàrees, un 74,4% dels boscos públics de la Província de Girona) i de 6 Espais 

d’Interès Natural inclosos dins Xarxa Natura 2000,  desenvolupa les següents tasques relatives 

a la conservació i gestió: 

o Protecció de fauna, flora i hàbitats. Amb la realització d’estudis i seguiment de fauna, 

flora i habitats amenaçats permet un millor coneixement de la distribució d’espècies i 

una gestió més acurada dels Espais d’Interès Natural. Destacar que entre les espècies 

de fauna s’estan portant a terme actuacions de conservació de la perdiu blanca 

(Lagopus muta pyrenaica), el gall fer (Tetrao urogallus), el trencalòs (Gypaetus 

barbatus), de quiròpters com ara l’Orellut alpí (Plecotus macrobullaris) i el Llangardaix 

Pirinenc (Lacerta Agilis). La conservació de la flora va molt lligada a la conservació 

d’hàbitats. Entre d’altres s’està treballant amb la conservació dels boscos madurs i de la 

vegetació en rocallams i zones humides. El coneixement del seu estat ajuda a planificar 

les millores adients i a regular-ne els usos. 

o Actuacions per a la millora i manteniment d’infraestructures per facilitar la mobilitat en els 

Espais d’Interès Natura. Es realitza a partir de l’adequació d’àrees de lleure, refugis de 

muntanya, senyalització de camins, recuperació de fonts i instal·lació de plafons 

interpretatius. 

o Suport als ramaders per tal de compatibilitzar la ramaderia amb la protecció dels Espais 

d’Interès Natural.  

o Gestió dels boscos d’utilitat pública donant suport a la planificació forestal, gestió i 

execusió d’aprofitament, actuacions de millora, recuperació de pastures etc. 



Implantació de la CETS al Ripollès 
DIAGNOSI 

 
 
 

1. MARC DE PROTECCIÓ 21 

o Implantació de les accions de l’Agenda 21 en relació al medi natural 

o En el camp de la biomassa participa en el procés: d’obtenció, trituració, assecatge, 

control de qualitat i distribució de l’estella dins el seu àmbit d’actuació 

 

En el cas de l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa, que es distribueix en tres comarques 

Ripollès (17,5 % de la superfície), Garrotxa (51,4 %) i Alt Empordà (31,1 %), l’ens de gestió és 

el Consorci de l’Alta Garrotxa, localitzat a Olot (Garrotxa). Tots aquests disposen de 

instruments normatius i de regulació que permeten la prevenció de desenvolupaments que 

podrien impactar negativament en la conservació dels seus valors. 

 

 

Els espais protegits, ens de gestió i marc normatiu de la comarca del Ripollès: 

Espai protegit Ens de gestió Marc normatiu i de gestió 

Parc Natural de les 

Capçaleres del Ter i 

del Freser i EIN 

Capçaleres del Ter i 

del Freser 

Departament de Territori i 

Sostenibilitat 

En procés de creació ens 

de gestió en el propi 

territori 

Consorci d’Espais 

d’Interès Natural del 

Ripollès 

-Decret 211/2015, de 22 de setembre pel qual es 

declara el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i 

del Freser  

-Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 

s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. 

-Xarxa Natura 2000 : 

-ZEPA i LIC ES5120002 

EIN Alta Garrotxa 
Consorci de l’Alta Garrotxa 

(seu a SIGMA, Olot ) 

-Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 

s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. 

-Resolució de MAH/3159/2004 (DOGC 4267 de 24-

11-2004) per la qual es fa públic l’Acord del Govern 

de 2 de novembre de 2004, d’aprovació definitiva del 

Pla especial de delimitació definitiva de l’espai del 

PEIN l’Alta Garrotxa. 

-Xarxa Natura 2000  Alta Garrotxa-Massís de les 

Salines:  

-ZEPA i LIC ES5120001 

EIN Montesquiu 

Consorci d’Espais 

d’Interès Natural del 

Ripollès 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 

s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. 

-Xarxa Natura 2000 (Sistema Transversal Català) 

- ZEPA  ES5110005 

EIN Obagues de la 

Vall del Rigard 

Consorci d’Espais 

d’Interès Natural del 

Ripollès 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 

s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. 

-Xarxa Natura 2000 

- ZEC:ES5120028 

EIN Rasos de 

Tubau 

Consorci d’Espais 

d’Interès Natural del 

Ripollès 

-Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 

s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. 

-Xarxa Natura 2000 
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Espai protegit Ens de gestió Marc normatiu i de gestió 

- ZEPA i LIC ES5120027 

EIN Riera de Merles 

(Les Llosses) 
-- 

-Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 

s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. 

-Xarxa Natura 2000 

- ZEPA i LIC ES5120009 

-2,3 % superficie Reserva Natural Parcial de Riera 

de Merlès 

EIN Serra Cavallera 

Consorci d’Espais 

d’Interès Natural del 

Ripollès 

-Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 

s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. 

-Xarxa Natura 2000 

-- ZEC:ES5120003 

 EIN Serra de 

Montgrony 

Consorci d’Espais 

d’Interès Natural del 

Ripollès 

-Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 

s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. 

-Xarxa Natura 2000 

- ZEPA i LIC ES5120024 

 EIN Serra del 

Catllaràs 
- 

-Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 

s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. 

-Xarxa Natura 2000 

- ZEC i ZEPA  ES5110004 

EIN Serres de 

Milany-Santa 

Magdalena i 

Puigsacalm-

Bellmunt 

- 

-Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 

s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. 

-Xarxa Natura 2000 (Sistema Transversal Català) 

- ZEPA i LIC ES5110005 

 EIN Riberes de l’Alt 

Ter 

Consorci d’Espais 

d’Interès Natural del 

Ripollès 

-Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 

s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. 

-Xarxa Natura 2000 (Sistema Transversal Català) 

-ZEC ES5120019 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei Interactiu de Mapes Ambientals (SIMA) 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

 

Pel que fa a la prevenció de potencials impactes negatius en la qualitat del paisatge i altres 

recursos fora dels espais protegits de l’àmbit CETS, es disposa de tota la normativa sectorial 

de caràcter ambiental i dels instruments de planificació urbanística i territorial a nivell general i 

municipal. Destaquem:  

o Llei d’urbanisme, Pla Director urbanístic de les colònies del Ter i el Freser 

o Llei d’avaluació ambiental de programes i activitats 

o Llei del paisatge 

o Llei d’accés motoritzat al medi natural 

o Llei de prevenció d’incendis forestals 

o POUM’s i ordenances municipals 



Implantació de la CETS al Ripollès 
DIAGNOSI 

 
 
 

1. MARC DE PROTECCIÓ 23 

o Llei de forest i Pla d’Ordenació de Recursos Forestals de les comarques gironines ( 

pendent d’aprovació) 

o Llei de camins ramaders i vies pecuàries 

o Llei del Patrimoni Cultural 

 

En relació a la protecció del paisatge, cal fer especial esment a:  

o Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines, aprovat el novembre del 2010. Els 

catàlegs de paisatge es conceben normativament com a unes eines útils per a 

l’ordenació i la gestió del paisatge des de la perspectiva del planejament territorial, i 

d’aquesta manera adopta els principis i estratègies d’acció que estableix el Conveni 

europeu del paisatge promogut pel Consell d’Europa.  

o Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon: les Cartes del Paisatge són instruments de 

concertació d’acords entre agents d’un territori per tal de promoure accions i estratègies 

de millora i valoració del paisatge, basades en el reconeixement del seu caràcter com a 

bé d’interès col·lectiu i en el seu valor dinamitzador de les economies i del 

desenvolupament local. Les Cartes del Paisatge es troben emmarcades en el Catàlegs 

del Paisatge, concretament en el Catàleg del paisatge de les comarques Gironines. En 

l’àmbit CETS, únicament es disposa de la Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon 

iniciada el 2006 i firmada a 4 de setembre de 2009. Actualment resta pendent 

d’aprovació pel Consell Comarcal perquè esdevingui un instrument normatiu. 

 

Per tal de vetllar pel compliment de la normativa la comarca compta amb agents de l’autoritat 

com el Cos d’Agents Rurals, Seprona, Mossos d’Esquadra, etc,  

 

En el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser també es localitza la Reserva 

Nacional de Caça Freser - Setcases  creada a partir de la Llei 37/1966  per a la gestió 

cinegètica dels isards. El seu àmbit territorial superior el Parc s’estén entre el pla de les Salines 

(Toses) i el puig del Costabona (Setcases). 
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Font: Servei Interactiu de Mapes Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 

de Catalunya (febrer, 2017) 

 

El Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de la Direcció tècnica de 

la Reserva Nacional de caça de Freser - Setcases, és l’organisme responsable de la gestió i el 

control de la Reserva. Així mateix, en l’exercici de les seves tasques la Direcció Tècnica 

gaudeix de l’assessorament i consulta per part de la Junta Consultiva, òrgan format per 

representants de les administracions públiques (Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal i 

ajuntaments) i dels sectors socials afectats (propietaris particulars, organitzacions sindicals 

agràries, federació de caça i associacions de defensa de la natura) de la comarca del Ripollès. 

 

L’espècie emblemàtica de la Reserva és l’isard i el seu aprofitament es desenvolupa sota 

criteris de sostenibilitat i racionalitat a fi de protegir, fomentar i conservar les seves poblacions.  

 

La Reserva, a part d’afavorir el foment, la protecció i la conservació de la fauna i dels seus 

hàbitats, ha permès que l’aprofitament ordenat de les espècies cinegètiques generi uns 

ingressos econòmics, tant directes com indirectes, que acaben repercutint en els propietaris 

dels terrenys (públics i privats), en la població local en general i en la gestió de la Reserva 

mateixa. 

 

Anualment i en funció de la població censada, la Direcció General del Medi Natural i 

Biodiversitat aprova el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica, amb aprofitament de la modalitat de 

trofeu i selectiva. El Pla estableix el nombre de permisos de caça per a cada modalitat i 

espècie, així com el conjunt d’actuacions i limitacions referents a l’activitat cinegètica.  
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Instruments municipals per a la sostenibilitat 

De manera més transversal i per a estructurar un desenvolupament local sostenible, tots els 

municipis de la comarca, a inicis del 2000 van desenvolupar l’Agenda 21, full de ruta d’abast 

local que aborda com assolir la sostenibilitat ambiental, econòmica i social. Més recentment, 17 

dels 19 municipis del Ripollès han desenvolupat Plans d’Acció de l’Energia Sostenible (PAES) 

dins marc del Pacte d’Alcaldes.  

 Municipi Data finalització Agenda 21 Disposicició de PAES 

Queralbs 28.01.2008 Si 

Setcases 03.04.2008 Si 

Molló 01.02.2008 Si 

Camprodon 28.03.2008 Si 

Llanars 14.12.2007 Si 

Vilallonga de Ter 25.01.2008 Si 

Pardines 10.04.2008 Pendent 

Ribes de Freser 29.04.2008 Si 

Planoles 11.02.2008 Si 

Toses 29.01.2008 Si 

Campelles 28.03.2008 Si 

Gombrèn 11.01.2008 Si 

Campdevànol 23.05.2008 Si 

Ogassa 21.01.2008 Si 

Sant Pau de Segúries 23.01.2008 Si 

Sant Joan Les 
Abadesses 

25.01.2008 Si 

Ripoll 25.03.2008 Si 

Les Lloses 31.01.2008 No 

Vallfogona de Ripollès 30.04.2007 Si 

Font: CILMA, www.cilma.cat 

 

1.2 Control de l’emplaçament i l’estil dels nous complexos turístics 

El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser (PNCTF) es troba íntegrament en terreny 

rústic no urbanitzable. Atès que actualment no es disposa de Pla especial, els usos de les 

bordes, nuclis de bordes, cabanes de pastor i altres construccions similars de l’àmbit del Parc 

Natural es regulen pel planejament territorial urbanístic vigent i les disposicions aplicables de la 

legislació urbanística de Catalunya (disposició transitòria primera del Decret 211/2015) així com 

per la normativa municipals dels 7 municipis que aporten territori al Parc. 

 

Pel que fa els Espais d’Interès Natural del Ripollès, el propi Pla d’Espais d’Interès Natural i la 

seva definició com a Xarxa Natura 2000 implica ja el compliment de determinats estàndards de 

conservació als quals es veuen supeditats els possibles desenvolupaments d’activitats, 

construccions, etc.  

 

Cal també tenir present que la normativa i planificació urbanística municipal (POUM, Normes 

Subsidiàries, etc.) s’afegeixen també als condicionants determinats, de manera general, per la 

normativa esmentada anteriorment. 

http://www.cilma.cat/
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En l’àmbit CETS cada municipi disposa de la seva pròpia normativa urbanística. En alguns 

casos com a la Vall de Ribes el planejament urbanístic agrupa diferents municipis: Pla 

d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Vall de Ribes. 

 

Dins l’àmbit CETS destaca tant per l’activitat turística que generen com per la seva localització 

les instal·lacions d’esquí i hotelera de la Vall de Núria i Vallter 2000, dos grans punts 

d’afluència de gent per a la pràctica d’esports d’hivern de la comarca del Ripollès. 

 

1.3 Creació i implementació d’un pla de gestió de visitants en espais fràgils 

Fins el moment no es compta amb una identificació específica dels espais naturals que 

presenten una especial fragilitat en relació a l’afluència de visitants; és per això que actualment 

a la comarca del Ripollès podem equiparar la pròpia protecció dels espais naturals al principal 

instrument de regulació de visitants. Complementàriament a la normativa de protecció, hi ha 

certes iniciatives de regulació específica de freqüentació, en són exemple: 

o L’Ajuntament de Campdevànol que ha regulat mitjançant ordenança municipal la 

protecció de l’entorn del Torrent de la Cabana i Font del Querol, important patrimoni 

ambiental format pel conjunt d’espais agroforestals que es volen mantenir i que formen 

part indestriable del medi natural del Ripollès. És un espai en transformació i dinàmic i 

es caracteritza per la interacció dels processos naturals i de les activitats humanes que 

s’hi desenvolupen. 

o Control de l’accés a la zona dels Molins de Vilardell entre Ripoll i les Llosses. Es tracta 

d’una mesura dissuasiva que han pres els ajuntaments de Ripoll i les Llosses després 

de reunir-se amb els veïns del barri dels Brucs i la Policia Local, ja que s’hi havia 

detectat un increment del pas de cotxes, alguns a altes velocitats i l’aparcament 

inadequats d’aquests vehicles a la vora dels camins, impedint el pas dels veïns. 

o Treball intern per a la regulació de l’escalada a tota la comarca del Ripollès promoguda 

pels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Alimentació i Medi Natural a 

Girona i el CEINR i amb participació del col·lectiu d’escalada del Ripollès. Entre els anys 

2009 i  2014 es va treballar entre aquestes entitats per tal de “determinar l’ordenació 

més adequada de les zones aptes per a la pràctica de l’escalada, a la comarca del 

Ripollès, per tal de fer compatible la pràctica d’aquesta activitat esportiva i la 

conservació de la fauna característica dels espais naturals afectats”
1
. Es definien tres 

models d’escalada:  

o Escalada lliure 

o Escalada restringida temporalment 

o Escalada no permesa 

A més, es proposava una regulació específica per a cada tipologia: 

                                                      
1
 Segons recull l’”Informe ambiental sobre la regulació de l’escalada al Ripollès”, de 6 de març de 2014. 
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o Escalada permesa sense requeriment d'autorització per a l'obertura de noves 

vies però amb notificació 

o Escalada permesa però amb requeriment d'autorització per a l'obertura de 

noves vies 

o Escalada no permesa temporalment (març- juliol). Requeriment d'autorització 

per a l'obertura de noves vies 

o Escalada no permesa temporalment (gener a juliol). Requeriment d'autorització 

per a l'obertura de noves vies 

o Escalada permesa temporalment durant 2 mesos (setembre i octubre). 

Prohibida l'obertura de noves vies 

o Escalada  no permesa a les següents zones: Part de les roques de Toto lo 

Món, Pedrisses, cingles de les Ribes, Roc de la Calç, Estret del Forn, Cingles 

de l’Andreu, Roc dels Fadrins , Mina Saragossa, Roc Favà, Roc del Clot, Baga 

de Queràs, Circ de Concrós, Casa de Pardinella, Sant Amanç, cingles del Ros, 

el Negre, Tut de Maiols, Cingles de Sant Eloi, Roca Roja de Corones-Cinglera 

de Dalt, Cingles de Can Picola, Cingle de la Creu (ST. Martí Ogassa), cingle 

del Bac, Cingles de Modolar, Roc del Duc, Penya del Roquer, Puigsentrell 

(Milany), Cingle del Grau 

 

Per altres activitats de natura no es disposa d’una regulació específica però la normativa 

d’espais protegits determina que tota activitat especial (cursa, acampades, etc) en espais 

naturals protegits necessiten autorització prèvia i en alguns casos requereixen d’informe previ 

d’algun aspecte concret emès per una entitat especialitzada.  

En relació a la regulació del trànsit rodat es realitza a partir de l’aplicació del Reglament que 

desplega la Llei 9/1995, d’accés al medi natural. El Consell Comarcal del Ripollès, dins de les 

seves funcions, va crear "comissió consultiva formada per representats del Departament 

d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, del Consell comarcal, dels ajuntaments i dels propietaris 

afectats, amb la finalitat d'informar de les limitacions i les prohibicions regulades per la Llei 

9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural”.  

 

Pel que fa a la identificació d’espais fràgils fora dels espais protegits, en el territori no es 

disposa de suficient informació a nivell comarcal que permeti identificar els principals recursos 

del territori tenint en compte la seva capacitat de càrrega. 

 

Per donar resposta a la potencial afectació de zones sensibles per part d’activitats turístiques 

que generen importants fluxos de visitants, des de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès 

es vol realitzar un estudi de l’impacte en el medi ambient de les curses de muntanya, donat que 

cada vegada són més freqüents en determinades zones de la comarca. 
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2 CONTRIBUCIÓ DE L’ACTIVITAT TURISTICA A LA CONSERVACIÓ 

2.1 Foment de la contribució dels visitants i la indústria turística a la conservació 

El Parc Natural de les capçaleres del Ter i del Freser encara no té personal operatiu que formi 

part de l’òrgan gestor i per tant no s’han pogut desenvolupar mecanismes que articulin la 

implicació de turistes i visitants en la conservació de l’espai protegit. Sí que existeixen 

col·laboracions amb les universitats i amb personal voluntari per a la realització d’estudis i 

censos de flora i de fauna. 

 

Per altra banda, l’àmbit CETS és un territori ric en entitats de caràcter voluntari que treballen 

per la conservació dels valors del territori, tant de tipus ambiental com cultural, paisatgístic, etc. 

Alguns exemples d’aquestes entitats són: 

o Grup de Defensa del Ter:  

El Grup de Defensa del Ter (GDT) va néixer l’any 1989 amb l’objectiu de recuperar la vida i 

l’entorn de la Conca del Ter. A partir de l’interès pel riu i de la preocupació per totes les 

problemàtiques que hi fan referència, el GDT ha ampliat l’àmbit de la seva actuació a 

multitud de temes relacionats amb el medi ambient. Actualment el seu àmbit d’actuació 

territorial va més enllà de la Conca del Ter. 

o CEA Alt Ter: 

Associació sense ànim de lucre dedicada a l'educació a través de la descoberta de l'entorn 

natural i del patrimoni històric i social, així com la seva recuperació, conservació i difusió. 

L'associació va néixer l'any 2000 quan un grup d'educadors van iniciar projectes d'educació 

ambiental i d'altres relacionats amb el medi ambient al Ripollès. Actualment realitzen també 

activitats guiades destinades a turistes i visitants. L’entitat és membre del Grup de Treball 

de la CETS al Ripollès. 

o Grup Excursionista Campdevànol: 

Entitat excursionista del Ripollès que organitza nombroses sortides a la muntanya durant 

l'any i altres actes relacionats amb la cura del medi ambient. També compta amb una 

secció d'esquí i un altre sardanista. 

o GEDENA-Ripollès: 

Fundat l'any 1981 com a Agrupació Ornitològica del Ripollès, va canviar el nom a 

GEDENA-Ripollès l'any 1984. Es dediquen a l'estudi i a la defensa de la natura, havent fet 

alguns dels primers inventaris de fauna vertebrada del Ripollès. També organitzen 

nombroses xerrades, exposicions i jornades sobre la natura del Ripollès o de temes 

ambientals més generals i treballen per l'educació ambiental a les escoles. 

o Accionatura: 

Entitat amb un àmbit d’actuació superior al de la comarca, amb seu a Barcelona, duu a 

terme actuacions arreu de l’Estat Espanyol i alguns projectes d’abast internacional. Compta 

amb activitats i projectes a Ripoll també. 

 

http://www.gdter.org/index.php
http://www.alt-ter.org/presentacio.htm
http://www.gec-campdevanol.org/
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o Associació de Defensa de la Truita Autòctona del Pirineu (ADETAP): 

Té com a principals objectius promoure i realitzar activitats dirigides a la conservació, 

protecció, sensibilització social, educació ambiental i investigació científica de les 

poblacions de truita pirinenca i del seu hàbitat. 

o Associacions de Defensa Forestal del Ripollès (ADF): 

El Ripllès compta amb diferents ADF, associacions formades per propietaris forestals i els 

ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial que tenen com a finalitat la prevenció i 

la lluita contra els incendis forestals. Són les següents: 

o ADF Catallar - Montgrony 

o ADF Vall de Camprodon 

o ADF La Vall de Ribes 

o ADF Taga Milany 

o Associació Aiguavés 

Aiguavés és una associació de persones lligades al territori del Parc Natural de les 

Capçaleres del Ter i del Freser. Els seu treball es dirigeix a impulsar  processos de 

cooperació territorial que, a través del desenvolupament local, posin en valor a les 

persones i els factors endògens del territori. 

 

Fins el moment, aquestes iniciatives no inclouen la participació de visitants –a excepció de les 

organitzades per CEA Alt Ter, descrites en el següent apartat- sinó que estan adreçades a la 

població local. 

 

Aquestes associacions han desenvolupat treball en xarxa per tal d’executar accions de millora 

ambiental in situ en el territori. Alguns exemples són: 

o Acció conjunta entre GEDENA Ripollès, Associació Arç, Grup de Defensa del Ter  i 

CEA Alt Ter: projectes de divulgació, conservació i millora de l'entorn natural com  

“Campanya Anem al Riu” (2009-2013) i “Campanya SOS CRANC” (aquest darrer 

també amb l’Associació de Naturalistes de la Garrotxa).  

o Col·laboració entre diferents entitats de les llistades i el centres excursionistes de la 

comarca, amb representació de la Federació d’Entitats Excursiosnites de Catalunya, en 

aspectes relatius a l'estat dels camins i rutes senderisme. Des de 2007. 

 

Finalment, cal destacar que actualment, la comarca del Ripollès és una de les que presenta 

més acords de custòdia, un total de 63 i amb una superfície de 1.224 hectàrees l’any 2015.    

Entorn l’existència d’aquests acords es desenvolupen projectes de voluntariat ambiental i de 

conservació i millora d'hàbitats naturals i activitats educatives i de divulgació dels valors 

ambientals. 
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També amb la finalitat de contribuir a la conservació d’espais naturals a Catalunya i al foment 

de la gestió sostenible del medi mitjançant la venta de propostes ecoturístiques i en el marc de 

la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) es desenvolupa el projecte Arrèlia. Al Ripollès 

actualment compte amb la proposta “Mallerengues, basses i burricleta al Ripollès” sortida 

coordinada des de l’Associació CEA Alt Ter.  

 

2.2 Contribució dels beneficis econòmics del turisme en la conservació 

La vinculació directa entre activitats turístiques i conservació és encara feble i puntual tot i que 

el territori compta ja amb diferents iniciatives que han començat a treballar en aquest sentit: 

o “Els masos i la vida a pagès” , activitat turística que duu a terme CEA Alt Ter en el marc 

d’un programa de visita a ramaders i a obradors per tal de donar a conèixer el producte 

local. L’activitat permet apropar-se a la pagesia actual visitant una granja de vaques i 

una formatgeria.  

o Activitat de la transhumància des d’Osona fins al Pla d’Anyella. Es tracta de l’obertura al 

públic de l’activitat de transcórrer ell camí ramader del Lluçanès al Ripollès. És una 

activitat que es realitza des de fa 5 anys i forma part de les activitats d’estiu que 

organitza la Universitat de Vic i dels Campus de Cultura Popular de la direcció general 

de Patrimoni , la Direcció general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals 

de la Generalitat de Catalunya. L'organització corre a càrrec del Centre d'Estudis 

Comarcals del Ripollès, amb el suport de l'Ajuntament de Ripoll i Museu Etnogràfic de 

Ripoll. 

o Projecte “Territori Educador. Ens Mengem les Valls” que té per objectiu promocionar una 

nova cultura d’alimentació  sana, de qualitat i de proximitat a la població local a través 

de l’escola. La iniciativa compte amb la participació durant el propers dos cursos 

d’escoles del Ripollès, la Vall del Ges i el Bisaura. Les actuacions del projecte 

consisteixen en la promoció de productes locals com la carn de vedella, els làctics i 

formatges, la carn de xai i cabrit, la trumfa de la Vall de Camprodon i la patata d’Orís, la 

carn de poltre, els embotits, entre d’altres. Aquesta promoció es realitza a través del 

treball a l’aula mitjançant materials pedagògics especialment pensants per al projecte, 

visites a productors agroalimentaris amb els alumnes, i sessions i tallers informatius i 

formatius per a les famílies, els docents i els equips dels menjadors escolars centrats en 

el producte de proximitat, la seva expressió gastronòmica i la seva importància 

nutricional. 

o “Benvinguts a Pagès” és una iniciativa liderada per la Fundació Alícia, amb la 

col·laboració del Departament d’Empresa i Coneixement, a través de l’Agència Catalana 

de Turisme, i del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb la 

col·laboració de Patronats de Turisme de les diputacions provincials, Consells 

Comarcals i altres agents locals (Agencia de Desenvolupament del Ripollès, en el cas 

de la comarca del Ripollès). Consisteix en un cap de setmana de portes obertes a 
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explotacions agrícoles per conèixer el producte des de l’origen que es complementa 

amb propostes de restauració, allotjament i activitats per tot el territori català. Dins 

l’àmbit de la CETS, en la primera edició del 2016 ha comptat amb la participació de 4 

explotacions ramaderes del Ripollès que feien cap de setmana de portes obertes i van 

rebre 530 visites entre divendres a la tarda i diumenge.. Concretament al Ripollès es van 

adherir a la primera edició les explotacions Formatgeria Palou, Mas el Lladré, Mas Pinós 

i Formatges del Pujol Orra; els restaurants Restaurant El Pont 9, Hotel Restaurant 

Calitxó, Can Guetes i Restaurant Can Jepet i els allotjaments Allotjaments Rurals Can 

Puntí, Can Janpere, Hotel Restaurant Calitxó, La Cabanya de Cal Forn de Serrat, Mas 

La Casanova i Mas Regort. 

 

Segons les dades recollides en les oficines de turisme de la comarca, la visita al sector primari 

és una de les principals peticions que turistes i visitants realitzen. És per això que des de 

l’Agència de Desenvolupament del Ripollès – Turisme s’està treballant en l’oferta de visites, 

tastos, degustacions, etc. al Ripollès. Cal tenir present, però, que un dels principals entrebancs 

per als propietaris de les explotacions per obrir les seves instal·lacions a visites són les 

qüestions de caire normatiu i d’adequació d’espais físics per acollir turistes i visitants; per tant 

es considera clau poder comptar amb un assessorament legal adreçat a informar sobre les 

necessitats específiques per poder obrir les activitats productives al públic. 

 

A partir de l’1 de novembre de 2012 va entrar en vigor el pagament, per part de turistes, de la 

“taxa turística”, un impost sobre les pernoctacions de persones majors de 16 anys realitzades 

en qualsevol tipus d’allotjament (hotels, apartaments  turístics,  càmpings, establiments de 

turisme rural, albergs, habitatges d’ús turístic, embarcacions de creuer turístic, etc.). La taxa és 

recaptada pels propis establiments, que la liquiden a la Generalitat de Catalunya que, al seu 

torn, la dedica al foment del turisme sostenible, responsable i de qualitat, la protecció de 

recursos turístics, la creació i millora de productes turístics, el desenvolupament 

d'infraestructures relacionades amb el turisme i la promoció turística de Catalunya.  

 

El 70% de la recaptació entra a formar part del Fons per el Foment del Turisme. Aquest fons 

per exemple ha servit per finançar una aplicació mòbil de visita als museus de Catalunya 

mentre que el 30% es retorna directament a les administracions locals. En el cas que el valor 

total recaptat per municipi sigui superior a 6.000€, aquest 30% es gestiona des del propi 

municipi; en cas que sigui inferior, es gestiona pel Consell Comarcal del Ripollès. Durant el 

procés de treball per a la preparació de la candidatura a la CETS s’ha manifestat un cert 

desconeixement del retorn de la taxa al territori. 

 

En relació a la recaptació de l’ impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) a la 

comarca del Ripollès, es sintetitza a continuació: 
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Municipi 2012 2013 2014 2015 Total 

Campdevànol 419,75 € 6.121,80 € 6.035,00 € 6.273,25 € 18.849,80 € 

Campelles 476,55 € 3.622,05 € 4.686,30 € 1.260,90 € 10.045,80 € 

Camprodon 1.539,45 € 15.558,30 € 15.819,95 € 18.266,75 € 51.184,45 € 

Llanars 1.221,30 € 8.268,12 € 8.358,30 € 9.194,60 € 27.042,32 € 

Llosses 128,25 € 1.710,00 € 2.350,80 € 2.524,95 € 6.714,00 € 

Molló 360,00 € 3.124,35 € 4.277,70 € 4.964,40 € 12.726,45 € 

Planoles 297,00 € 2.991,15 € 3.635,24 € 2.929,03 € 9.852,42 € 

Queralbs 1.685,70 € 16.844,85 € 14.405,46 € 24.602,85 € 57.538,86 € 

Ribes de Freser 1.839,10 € 17.104,95 € 19.827,79 € 22.284,90 € 61.056,74 € 

Ripoll 432,45 € 3.683,70 € 5.226,03 € 5.790,60 € 15.132,78 € 

Sant Joan de les Abadesses 326,70 € 2.493,00 € 3.520,35 € 3.456,45 € 9.796,50 € 

Setcases 752,58 € 3.673,17 € 3.685,95 € 4.312,80 € 12.424,50 € 

Vilallonga de Ter 563,85 € 3.273,30 € 3.418,65 € 4.415,85 € 11.671,65 € 

Municipis menys 10 establiments 2.054,05 € 17.055,38 € 13.504,99 € 20.938,85 € 53.553,27 € 

Total 12.096,73 € 105.524,12 € 108.752,51 € 131.216,18 € 357.589,54 € 

Nota : La informació dels municipis amb menys de 10 establiments censats es facilita de forma agregada. 
A  4/3/2016, existeix un import pendent d'assignar de 238.055,18€. 

Font: Departament d’empresa i coneixement 

 

En relació a l’assignació del Fons del Foment del Turisme als municipis, corresponent el 30% 

de la recaptació, es presenten les següents dades, sumatori de les dades del 4rt trimestre del 

2014 i els primers tres trimestres del 2015: 

Ens Quantitat 

Ajuntament de Campdevànol 279,59 € 

Ajuntament de Camprodon 4.920,59 € 

Ajuntament de Llanars 2.733,82 € 

Ajuntament de Queralbs 5.951,62 € 

Ajuntament de Rialp 6.093,94 € 

Ajuntament de Toses 5.677,43 € 

Ajuntament de Ribes Freser 6.831,51 € 

Consell Comarcal del Ripollès 13.843,13 € 

Font: http://empresa.gencat.cat/web/.content/20_-
_turisme/coneixement_i_planificacio/documents/arxius/Informe-IEET2015_CA.pdf 

 

2.3 Creació de mecanismes per tal que l’activitat turística ajudi a conservar el 

patrimoni natural i cultural 

A la comarca del Ripollès s’han estructurat diferents propostes turístiques encaminades a 

donar a conèixer i conservar el patrimoni natural i cultural.  

 

Des de les entitats de promoció del turisme a la comarca del Ripollès s’han creat les següents 

propostes: 

o “Terra de comtes i abats”: El Pla de dinamització del producte turístic “Terra de comtes i 

abats”, emmarcat en el Pla estratègic de turisme a Catalunya 2005-2010, pretén posar 

en valor, des d’una perspectiva turística sostenible, el patrimoni cultural i natural del 

http://empresa.gencat.cat/web/.content/20_-_turisme/coneixement_i_planificacio/documents/arxius/Informe-IEET2015_CA.pdf
http://empresa.gencat.cat/web/.content/20_-_turisme/coneixement_i_planificacio/documents/arxius/Informe-IEET2015_CA.pdf
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Ripollès, i els recursos tangibles i intangibles vinculats al concepte dels orígens de 

Catalunya. 

Entorn diferents llegendes locals i moments històrics destacables del Ripollès s’estructura 

un producte turístic que recull llegenda dels Nou Barons de la Fama i d’Otger Cataló que 

fan el seu jurament a Montgrony; el panteó de la casa comtal de Barcelona, al monestir de 

Ripoll; les figures extraordinàries del comte Guifré el Pelós, l’abat Oliba, l’abadessa Emma 

o el mite del comte Arnau, lligat estretament al monestir de Sant Joan de les Abadesses i a 

la Renaixença. Tots aquests arguments han fet que les terres del Ripollès hagin estat 

considerades tradicionalment el bressol de Catalunya. Es tracta, doncs, de convertir un 

conjunt d’històries, llegendes, notables monuments i paisatges colpidors, en una oferta 

turística competitiva i sostenible, capaç d’incidir de manera positiva en el desenvolupament 

local.  Dins el Pla de dinamització destaquen les actuacions següents: 

o El Centre d’Interpretació del Mite del Comte Arnau, al palau de l'abadia de Sant 

Joan de les Abadesses. 

o El Centre d'Interpretació del Monestir de Ripoll, basat en figures cabdals dels 

orígens de Catalunya: el comte Guifré el Pelós i l'abat Oliba. 

o Un espai expositiu a Montgrony centrat en Otger Cataló i els Nou Barons de la 

Fama. 

o La creació de paquets turístics. 

o La formació per a professionals del sector turístic. 

o Accions de promoció de la terra de comtes i abats 

o Accions de sensibilització adreçades a la població local. 

o Senyalització de la ruta de la Transhumància: Itinerari senyalitzat que segueix els 

camins i senders que utilitzaven els pastors per desplaçar el bestiar des del Ripollès 

fins al Vallespir i el Conflent. La ruta és pot seguir amb set trams i està degudament 

senyalitzada. Es pot fer amb BTT o a peu. La ruta es pot fer coincidint amb l’activitat de 

la transhumància (vegeu apartat 2.2 Contribució dels beneficis econòmics del turisme 

en la conservació). 

o Itinerànnia: Xarxa de senders de 2.500 km entre les comarques del Ripollès, la 

Garrotxa i l'Alt Empordà que recorren el medi natural i que enllacen senders amb 

establiments turístics, serveis bàsics de la comarca i recursos de molt alt interès, 

vinculats a la cultura, al patrimoni, a la gastronomia, a la història i a la idiosincràsia dels 

territoris. 

o Campanya “El Ripollès convida”: campanya organitzada per 

l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, l’Ajuntament de 

Gombrèn, la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i el Patronat 

de la Vall de Ribes amb la participació d’un  60 allotjaments i 

restaurants i dedicada a la promoció de visites guiades al 

patrimoni natural i cultural. Va tenir lloc durant els anys 2008 a 
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2014, va ser gestionada per CEA Alt Ter i consistia en l’oferiment, per part dels 

establiments, de tiquets de descompte per fer visites, activitats i adquirir productes 

locals. 

o “Marxa del Parc”: activitat de descoberta organitzada pels 4 refugis del Parc Natural de 

les Capçaleres del Ter i del Freser (Corral Blanc, Coma de Vaca, Ulldeter i Els Estudis) 

en el marc de les iniciatives del Club Esportiu de Muntanya de la Vall de Camprodon i 

promogut per CEA Alt Ter i Guies Roc Blanc (Camprodon). Compta amb la implicació 

dels Ajuntaments de Planoles, Queralbs, Setcases, Molló, el Consel Comarcal del 

Ripollès, el Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona i el Departament de 

Territori i Sostenibilitat. La marxa es promou com a slow trail o “marxa sense cronòmetre 

per poder gaudir del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser”.  Es va iniciar el 

2015 i es duu a terme de forma organitzada durant un cap de setmana d’estiu. 

www.marxadelparc.com  

 

El sector turístic privat de la comarca del Ripollès ha promogut també diferents iniciatives, 

sovint recolzades pel sector públic, i que, en tots els casos, es centren en la descoberta d’un 

recurs turístic i la contribució al seu manteniment i gestió. Sovint prenen forma de producte 

turístic i en destaquem els següents: 

o Refugis del Torb: Itinerari d’alta muntanya amb diferents variants que permet unir els dos 

indrets més emblemàtics del Pirineu Oriental amb els dos cims que els coronen: El 

Puigmal (2.784 m) i la Pica del Canigó (2.910 m). Transcorre per valls i carenes de gran 

tradició excursionista, com la vall de Coma de Vaca, el circ d’Ulldeter, les Esquerdes de 

Rojà, el Pla Guillem, la Vall de Marialles, Mentet o Carançà. Transcorre per tres 

comarques: el Ripollès, el Vallespir i el Conflent. La travessa que es proposa disposa de 

diferents allotjaments per a l’excursionista entre ells els refugis: Ulldeter, Vall de Marial, 

Mantet, Vall de Carançà, Coma de Vaca, Corral blanc,...  El recorregut és promogut per 

l’empresa Pas d’Isard qui desenvolupa i ofereix aquest itineraris conjuntament amb 

altres empreses i entitats. www.refugisdeltorb.com 

o "Serra de Monestirs": ruta circular de muntanya que permet descobrir Serra Cavallera i 

els monestirs que hi ha als seus peus. Creada per CEA Alt Ter, Hotel La Trobada 

(Ripoll), l'Alberg Ruta del Ferro i Restaurant Casa Rudes (Sant Joan de les Abadesses), 

Turisme Rural Can Galló (Llanars) i Turisme Rural Mas Mitjavila (Ogassa). Es va iniciar 

l’any 2012 i és concebut com a producte d’ecoturisme i senderisme. 

www.serrademonestirs.com  

 

Diverses iniciatives de l’àmbit CETS estableixen un vincle, directe i indirecte, entre activitat 

turística i conservació del patrimoni natural i cultural del territori; aquest vincle rau, 

essencialment, en el manteniment d’activitats de tipus tradicional que, com a conseqüència, 

permeten incidir positivament en la gestió i conservació dels recursos. Aquestes activitats i 

http://www.marxadelparc.com/
http://www.refugisdeltorb.com/
http://www.serrademonestirs.com/
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iniciatives no són adreçades exclusivament a turistes i visitants sinó també a la població local. 

En són exemple:  

o Fires per a la venta de productes locals: Mercadal del Comte Guifré,  mercat medieval 

que es duu a terme a mitjans d’agost a Ripoll,  Mercat dels Vàndals de Campdevànol i 

la Firallonga de Vilallonga de Ter. 

o Festes populars: Festa nacional de la Llana i casament a pagès (finals de maig a 

Ripoll); processó dels Sants Misteris (Setmana Santa a Camprodon); festa i ball del 

Roser a Vallfogona de Ripollès i a Gombrèn; processó dels Sants Misteris amb passos 

vivents (Setmana Santa a Campdevànol); Tallada de Troncs (2n diumenge de juny a 

Vallfogona del Ripollès); Festa de la Sega (últim diumenge de juliol a Gombrèn); Festa 

del cavall del Comte Arnau (entorn el 15 d’Agost a Gombrèn); diada de Sant Gil (cada 1 

de setembre a la Vall de Núria); concurs internacional de gossos d’atura (primera 

setmana de setembre a Ribes de Freser); Ball de les pabordes (2n diumenge de 

setembre i el següent dilluns a Sant Joan les Abadesses); Dansa de la Gala (3r cap de 

setmana de setembre a Campdevànol); caminada popular de la Via Romana (3r cap de 

setmana d’octubre a Sant Pau de Segúries) i festes majors de diversos municipis. 

o Audicions de música tradicional: Romànic en Viu (cicle de concerts a les Esglésies de 

la Baronia de Toses), festival de música de la Vall de Camprodon i aplecs de Sardanes 

a diversos municipis de la comarca.  

 

Paral·lelament a aquestes iniciatives esmentades el territori compta amb una marca de 

reconeixement de productes agroalimentaris locals denominada “Producte del Ripollès” (es 

descriu detalladament en l’apartat 7.1 Promoció de la compra de productes locals entre els 

visitants i les empreses turístiques locals). 
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3 REDUCCIÓ DE L’EMPREMTA DE CARBONI, DE LA CONTAMINACIÓ I DELS 
RESIDUS 

3.1 Treball conjunt amb les empreses turístiques per millorar la gestió ambiental 
Des de  l’Agència de Desenvolupament del Ripollès (ADR) i  l’Associació Leader tenen com un 

objectiu estratègic reduir l’empremta de carboni, en aquest sentit, desenvolupen 

respectivament dos projectes el l’EnFoCC i PIRINNOWA’T per tal potenciar la millora de 

polítiques d’estalvi i eficiència energètica en empreses (públiques o privades) i promoure i 

aconseguir que s’instal·lin calderes de biomassa, tant en l’àmbit públic com en el privat. 

 

El Projecte EnFoCC - Energia, Forest i Canvi Climàtic – liderat per l’Associació Leader Ripollès 

Ges Bisaura-, té per objectius catalitzar i impulsar la sostenibilitat del model de 

desenvolupament dels territoris rurals catalans, basant-se en una estratègia de foment de 

l’estalvi i eficiència energètica i en la promoció de les energies renovables basades en fonts 

endògenes, fent partícips per l’assoliment d’aquest objectiu als agents implicats en el 

desenvolupament de les zones rurals de Catalunya. En el marc d’aquest projecte s’ha creat 

l’eina de càlcul i anàlisi del consum energètic ENEGEST que està a disposició de les empreses 

públiques i privades. Les empreses beneficiàries d’un ajut Leader tenen el compromís 

d’utilitzar-la. https://enegest.energiaibosc.com/ . El projecte s’ha executat durant l’any 2016. 

 

Per altra banda, el projecte PIRINNOWA’T - Empresa, Energia i Gestió Forestal- s’ha 

desenvolupat en el marc d’un programa de projectes innovadors i experimentals, en 

col·laboració amb el Agència de Desenvolupament del Ripollès, el Consell Comarcal de l’Alt 

Urgell i el Consell Comarcal de la Cerdanya. Té com objectius generals assessorar les entitats 

públiques i empreses del territori en gestió energètica, forestal, producció de biomassa i crear 

una xarxa de cooperació entre els diferents agents vinculats al món de l’energia dels territoris 

de l’àmbit del projecte. El projecte s’ha executat durant l’any 2016 però s’intentarà renovar per 

el 2017 per tal de donar continuïtat al projecte. 

 

També des de l’associació LEADER Ges-Bisaura es va dur a terme del maig del 2012 a 

l’octubre de 2013 el projecte ENERG-TUR “Energia i Turisme”. El projecte estava emmarcat 

dins la convocatòria de projectes “Mitigació i Adaptació al Canvi Climàtic a l’Euroregió Pirineus 

Mediterrània 2011: accions turisme” i es va dur a terme com a projecte de cooperació dels 

territoris de Midi-Pirénées, Languadoc-Roussilon, Pyrénées-Méditerranée de França; 

Associació Leader Ripollès i el Consorci SIGMA (Garrotxa) de Catalunya i Agència de la 

Biosfera de Menorca de les Illes Balears. El projecte es realitzar per desenvolupar una eina 

comuna per fer autodiagnosis energètiques a establiments turístics i estimular la implementació 

d'energies renovables.  
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Des de les empreses turístiques no hi ha un treball conjunt per millorar la gestió ambiental entre 

el sector empresarial privat. A nivell individual, es compta amb sistemes de gestió de qualitat i 

sistemes de qualitat ambiental que articulen una reducció de l’impacte ambiental de les 

empreses així com de la destinació. 

 

En termes de millora del comportament ambiental de la destinació, es compta amb les 

següents certificacions: 

o Certificat EMAS, sistema de gestió ambiental atorgat per la Unió Europea i basat en el 

compliment de requisits mínims de comportament ambiental que permet avaluar els 

efectes o l’impacte mediambiental de les activitats i identificar mesures de millora del 

medi. A la comarca del Ripollès actualment en disposa l’estació d’esquí Vall de Núria. 

o El Distintiu de garantia de qualitat ambiental (DGQA) és un sistema català d’etiquetatge 

ecològic que reconeix productes i serveis –entre els quals, els establiments turístics- que 

superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a 

obligatoris per la normativa vigent. Els següent establiments de l’àmbit CETS disposen 

d’aquest distintiu:  

 

Empresa certificada DGQA Municipi 
Càmping Molí Serradell Campdevànol 
Alberg Pic de l’Àliga (Núria) Queralbs 
Alberg Pere Figuera  Planoles 
Establiment de turisme rural Mas Serradell Campdevànol 
Hotel Vall de Núria Queralbs 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental. Allotjaments 
turístics certificats a Catalunya, octubre 2016. 

(http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/eco
productes_i_ecoserveis/etiqueta_ecologica_i_declaracions_ambientals/distintiu_garantia_qualitat_ambient

al/setembre-2016-llistat-Allotjaments-turistics.pdf) 
 

També la Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon contempla compromisos per a la millora 

ambiental del territori i del sector. En aquest sentit s’han realitzat diversos estudis i projectes a 

la Vall: de connectivitat, de viabilitat de biomassa forestal públic-privada, de recuperació de 

pastures i producció de biomassa forestal i altres pràcticums relacionats amb la temàtica. 

La Carta del Paisatge com a document estratègic es determinen 16 compromisos, dels quals 

destaquem els següents en relació a la contribució de les empreses turístiques a la millora de 

la gestió ambiental i conservació dels recursos turístics: “10. Promoure la incorporació de 

criteris ambientals i paisatgístics en els establiments turístics” i “11. Organitzar i executar un 

programa de formació específica per als agents turístics (restaurants, hotels i càmpings) com a 

primers receptors de la majoria de visitants a la Vall”. 

 

Aprofitament dels cursos d’aigua per energia 
En relació també a la promoció d’energies renovables cal tenir present que la disposició 

addicional cinquena del Decret 211/2015, de 22 de setembre d’aprovació del Parc Natural de 
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les Capçaleres del riu Ter i Freser s’admet com a ús preexistent la producció d’energia a les 

instal·lacions de la central hidroelèctrica de Daió, al municipi de Queralbs, i es permet el 

manteniment necessari de les instal·lacions, tot garantint la compatibilitat de l’aprofitament amb 

el règim de cabals de manteniment.  

 

Alhora  exigeix al Parc la signatura d’un acord amb l’empresa propietària de la central a causa 

de l’interès d’aquest patrimoni industrial, que pot ser posat en valor com un recurs per a la 

divulgació i educació ambiental, social i tecnològica. 

 

La comarca disposa de diverses centrals minihidràuliques, per a la valorització de les quals 

l’Agencia de Desenvolupament del Ripollès treballa per actualitzar-ne el cens actualment 

existent i diagnosticar l’estat en què es troben. 

 

Implantació de bones pràctiques ambientals en el sector primari 
En l’àmbit de la producció agroalimentària existeixen diferents sistemes de qualitat ambiental 

que suposen el desenvolupament de mesures productives respectuoses amb l’entorn immediat 

del seu lloc de producció. 

 

A nivell de producció ecològica disposen de la certificació CCPAE (certificació 

emesa pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, autoritat de control 

de Catalunya que audita i certifica els productes agroalimentaris ecològics) 90 

empreses en  el conjunt de la comarca del Ripollès per l’elaboració de productes 

agroalimentaris.  

 

A la comarca es disposa també de la marca de garantia “Producte del Ripollès”, marca 

promoguda i gestionada des de les associacions de productors i amb el suport de l’Agència de 

Desenvolupament del Ripollès i que garanteix l’origen dels aliments, una qualitat excel·lent, una 

contribució al desenvolupament de l’economia local i al manteniment de races autòctones, . Per 

a poder fer ús del distintiu “Producte del Ripollès”, el producte s’ha d’haver sotmès a un sistema 

de control de qualitat per l’Entitat d’Inspecció i Certificació de Girona (EICG) i complir les 

condicions del Reglament d'Ús Específic per a cada producte determinat. Vegeu-ne la 

descripció detallada a l’apartat 7.1 Promoció de la compra de productes locals.  

 

3.2 Promoció de l’ús del transport públic i de transports no contaminants 
La promoció de l’ús del transport públic i de vehicles no motoritzats s’aborda des de l’òptica del 

foment de la mobilitat sostenible per a la població local, especialment carrils bici i camins 

escolars; lògicament la creació d’infraestructures que la faciliten poden ser també emprades 

per turistes i visitants. 
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Algunes de les iniciatives en la promoció del transport públic i no contaminants que s’han dut a 

terme a la comarca del Ripollès són: 

o Les escoles que formen part del programa Escoles Verdes on es potencia la mobilitat 

sostenible per anar a escola. 

o Cada any el Consell Comarcal posa en marxa el Bus de les Festes Majors, es tracta 

d’un autobús que recorre les festes majors de la comarca amb el doble objectiu de 

promocionar-les i evitar els riscos que comporta la conducció. 

o En la temporada d’esquí l’empresa de transport TEISA ofereix l’SKI-Bus amb dos 

recorreguts: un de Vic – Ripoll - Ribes (Vall de Núria) - La Molina - Puigcerdà i un 

segon de Vic – Ripoll – Camprodon - Vallter2000. 

 

Des del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser s’està treballant per incorporar a la 

web del parc la informació de com arribar-hi utilitzant entre d’altres, el transport públic. El portal 

també comptarà amb una selecció de rutes a peu i en bicicleta que siguin representatives de 

cada municipi. 

Les webs de turisme Ripollès (www.elripollès.com) i de la Vall de Camprodon 

(www.valldecamprodon.org) faciliten informació sobre l’accés a la comarca amb mitjans de 

transport públic amb els enllaços webs i telèfons de les empreses que presten serveis de 

transport amb tren o autobús a la comarca. 

 

El Ripollès disposa de la línia de tren R3 de Barcelona (L’Hospitalet de Llobregat) a Puigcerdà 

(La Tor de Querol) operada per Renfe. El tram entre Vic i Puigcerdà que transcorre en part dins 

l’àmbit CETS es pot considerar una línia de tren tipus Regional amb menys freqüència de trens. 

La línia R3 entra dins l’àmbit CETS seguint el riu Ter. A Ripoll finalitzen alguns dels serveis de 

la R3 i el trajecte continua cap a Ribes de Freser i entra a la Cerdanya pel túnel de Toses 

passant per la Molina i arribant a Puigcerdà. Alguns trens segueixen fins a l'estació 

internacional de la Tor de Querol, on es pot enllaçar amb els trens de la SNCF a Toulouse i 

París i amb el Tren Groc a Vilafranca de Conflent. 
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Aquesta línea R3 disposa del servei Tren Blanc, que opera durant l’estació d’hivern amb 

l’objectiu de facilitar l’accessibilitat dels viatgers a les pistes d’esquí durant els caps de setmana 

i festius, i també millorar la comunicació entre Barcelona i la capital de la Cerdanya i té parada 

a Ripoll i Ribes de Freser  

 

En relació a les línies d’autobús, el Ripollès disposa de diferents les línies interurbanes de 

regulars gestionades per dues empreses: Teisa i Autocars Mir. Aquestes empreses realitzen 

els desplaçaments regulars entre les principals poblacions de la comarca i comarques veïnes. 

 

En relació a infraestructures que enllacen mobilitat sostenible i turisme, cal fer especial esment 

a la xarxa de senders d’ Itinerànnia i Vies Verdes. 

 

Itinerànnia és una xarxa de més de 2.500 km de senders senyalitzats que s'ha creat al Ripollès, 

a la Garrotxa i a l'Alt Empordà i que permet enllaçar el Pirineu amb la Mediterrània. La xarxa 

s’estructura a partir de la recuperació de les antigues vies de comunicació entre els pobles de 

les tres comarques. La xarxa està gestionada pel Consell Dinamitzador d’Itinerànnia, que està 

format pels Consells Comarcals de les tres comarques i per les tres entitats impulsores del 

projecte: Agència de Desenvolupament del Ripollès (ens impulsor de la CETS conjuntament 

amb el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser), Turisme Garrotxa i Alt Empordà 

Turisme (les dues darreres són entitats mixtes de sector públic i privat de l’àmbit del turisme).    

 

Les Vies Verdes són infraestructures de comunicació desenvolupades sobre antics trams 

ferroviaris i sobre camins de la natura destinats a usuaris no motoritzats, vianants, ciclistes o 

persones amb mobilitat reduïda, que es poden utilitzar per a fins recreatius i per a 

desplaçaments entre centres d’activitat. En general, són corredors de comunicació no 

motoritzats, fàcils, agradables de recórrer i segurs. El traçat és accessible i integrat en el medi 

natural. En el cas de les Vies Verdes presents a la província de Girona, i per tant també les del 

Ripollès, la xarxa és gestionada pel Consorci de les Vies Verdes de Girona, ens local que 

gestiona les quatre rutes  de les vies verdes de Girona, integrat per la Diputació de Girona, 

municipis i consells comarcals. La seva tasca principal és la de realitzar el manteniment i 

millora de la infraestructura, la promoció del seu ús i l’ampliació de la xarxa. 

Dins l’àmbit CETS l’entitat gestiona les següent rutes: 

o Ruta PIRINEXUS (Coll d’Ares - Sant Joan les Abadesses) 

o Ruta del Ferro i del Carbó (Ogassa - St. Joan les Abadesses-Ripoll) 

o Camí Ral i Ramader (Campdevànol) 

 

Altres vies i senders presents a la comarca del Ripollès són: 
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o Ruta del Ter, és una ruta cicloturística i senderista creada pel Consorci Alba -Ter que 

enllaça dos pols d'atracció turístics 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 

o Transpirinenca, és una ruta de gairebé 800 km de longitud entre el Mar Mediterrani i el 

Mar Cantàbric pel vessant sud dels Pirineus. L'itinerari fou homologat com a sender de 

gran recorregut - el GR 11.  

o GR1 és el sender de gran recorregut que creua la península Ibèrica d'est a oest pel 

vessant sud dels Pirineus i la Serralada Cantàbrica, des d'Empúries fins a Finisterre 

 

Alguns municipis de l’àmbit CETS compten amb Plans d’Acció de l’Energia Sostenible, que 

contemplen actuacions referides a la millora del comportament ambiental en termes 

d’emissions de diferents sectors del municipi, inclòs el del transport: 

 

Municipi Data de signatura del PAES 
Queralbs 26.02.2013 
Setcases 23.09.2014 
Molló 05.07.2013 
Camprodon 26.09.2014 
Llanars 21.02.2013 
Vilallonga de Ter 15.12.2014 
Pardines Pendent aprovació 
Ribes de Freser 29.02.2016 
Planoles No 
Toses 23.09.2014 
Campelles 30.10.2015 
Gombrèn 26.09.2014 
Campdevànol 25.09.2014 
Ogassa 16.09.2014 
Sant Pau de Segúries 09.11.2015 
Sant Joan Les Abadesses 29.01.2016 
Ripoll 29.09.2015 
Les Lloses No 
Vallfogona de Ripollès No 

Font: CILMA, www.cilma.cat 

Actualment  es disposa d’un nou instrument, els Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el 

Canvi Climàtic, que ajunten els PAES i els Plans d’adaptació al canvi climàtic. Actualment el 

Ripollès està redactant de forma pilot un d’aquests plans. 
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4 QUALITAT I EXPERIÈNCIA TURÍSTICA 
4.1 Facilitar l’accés a l’espai protegit, incorporant mesures de seguretat i gestió de 

riscos 

La ubicació del PNCTF en la zona de muntanya com és el Pirineu, amb cims que gairebé 

assoleixen els 3.000 m. -el cim del Puigmal ascendeix a 2.910m- i amb nombrosos cims que 

superen els 2.000m -el Costabona ascendeix a 2.400m.- fan que els principals perills siguin els 

propis de l’accés a zones muntanyoses. 

 

En aquest sentit, des de la web del Parc i en l’apartat de “Guia de visita”, s’informa de les 

principals recomanacions a tenir en compte a l’hora de realitzar-hi una visita, especialment a 

les zones de més difícil accés (vegeu imatge). Juntament amb els consells relatius a la 

seguretat a la muntanya, des del Parc es disposa també de l’apartat “Pautes i recomanacions 

al Parc” que en aquest cas fan referència a pautes de comportament responsable per a la visita 

a un espai protegit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Pàgina web del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser 
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/ter-freser/visiteu-nos/guia-de-visita/ 

 
Accés motoritzat 
A nivell de comarca no hi ha una planificació específica de regulació de l’ús públic que modeli 

els fluxos turístics motoritzats; fins el moment, no s’han detectat punts on calgui intervenir en 

aquest sentit.  

 

Des del Consell Comarcal del Ripollès s’ha creat una comissió consultiva formada per 

representants del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del Consell comarcal, dels 
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ajuntaments i de propietaris forestals amb la finalitat d’informar de les limitacions i les 

prohibicions regulades per la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural.  Aquesta 

comissió s’anomena “Comissió d’Accés al medi natural” i, entre d’altres funcions, decideix la 

restricció al trànsit rodal en determinats trams a nivell de comarca i, en especial, al Parc Natural 

de les Capçaleres del Ter i del Freser (vegeu també apartat 1.3 Creació i implementació d’un 

pla de gestió de visitants en espais fràgils). 

 

A més, a nivell local es duu a terme la gestió dels camins forestals i rurals d’ús públic. 

 

En relació a la informació sobre recomanacions, regulacions permanents i restriccions puntuals 

als accessos als espais protegits que es facilita als visitants de la comarca del Ripollès, 

aquesta es localitza en recomanacions a les diferents pàgines web adreçades als visitants, 

també als plafons in situ o fulletons informatius amb recomanacions de seguretat.  

 

Accés a peu 
Dins els límits del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser la difusió de senders, 

circuits, rutes turístiques i aparcaments facilitarà l’ordenació de l’accés a l’espai protegit de 

senderistes, boletaires i corredors. En aquest sentit des del Parc s’està editant un plànol guia 

del parc natural i també s’està treballant en completar la informació de la pàgina web, amb 

indicacions i codi de bones pràctiques per minimitzar riscos i per fer pedagogia de l’entorn 

(flora, fauna, sorolls, deixalles, etc). 

 

La presència de valors naturals arreu de la comarca –evidenciats amb la protecció del 34% del 

territori a partir de la figura d’Espai d’Interès Natural- així com la important presència del sector 

ramader – amb camps de pastura- posa de relleu la necessitat d’articular la informació relativa 

a aquest sector de manera que s’afavoreixi la convivència entre l’activitat econòmica i la 

turística (respecte pels tancats de filat elèctric, distància respecte del bestiar, passeig amb 

gossos, etc.).  

 

Així mateix, i en relació a l’accés a peu en zones forestals i de muntanya es detecta una manca 

d’estructuració en la tramesa d’informació d’incidències puntuals i de durada determinada com  

tasques forestals, moviments de bestiar, accidents geològics, nidificació, etc.. 

 

4.2 Millora de la qualitat de les infraestructures i serveis turístic públics i privats 

A la comarca del Ripollès, i des de diferents entitats, s’han promogut projectes, iniciatives i 

formacions encaminades a analitzar la qualitat de les infraestructures turístiques i a millorar-la. 

 

Des de la Vall de Camprodon es van treballar iniciatives de qualitat a través del projecte Res’Pir 

durant els anys 2013 i 2014. Arran d’aquest projecte, encaminat a crear eines pràctiques per a 
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l’avaluació de la qualitat i la sostenibilitat d’empreses turístiques dedicades al turisme actiu i al 

turisme de natura, va sorgir la iniciativa de treball d’indicadors de destinació. Arran d’aquesta 

proposta, durant els anys 2015 i 2016 es van realitzar sessions de formació, adreçades al 

sector públic i privat, per familiaritzar-se amb la metodologia ETIS: European Tourism Indicators 

System for sustainable destination management1. El treball amb aquesta metodologia no anava 

encaminat al propi càlcul dels indicadors sinó a crear un espai de treball i debat on presentar 

temes clau en turisme sostenible a partir de l’anàlisi dels temes abordats pels indicadors.  

 

Durant el període 2007-2013 des de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura es va promoure 

l’aplicació de plans de millora en Responsabilitat Social i Empresarial a algunes empreses 

beneficiàries d’ajuts Leader.  El projecte, emmarcat en la Gestió Sostenible Rural, neix en el 

marc de la cooperació interregional impulsada per divuit grups de desenvolupament local de 

Catalunya, Balears i Aragó que pretén fomentar una nova cultura empresarial en les 

organitzacions –públiques i privades- del medi rural a través del desenvolupament d’una 

metodologia comú d’implantació de polítiques de Responsabilitat Social Empresarial que 

garanteixi el seu desenvolupament sostenible i, per extensió, la dels territoris on s’ubiquen. Els 

objectius del projecte són els següents: 

o Impulsar la sostenibilitat i la Responsabilitat Social Empresarial de les activitats 

econòmiques dels territoris rurals 

o Avançar cap a la creació de Territoris Socialment Responsables 

o Afavorir la intercooperació i la creació de sinergies entre territoris rurals sostenibles 

 

La implantació de plans de millora en Responsabilitat Social i Empresarial suposaven la 

realització, per part de l’empresa, d’un exercici d’avaluació interna, i per tant conduïa a la 

identificació de punts de millora a nivell individual. Es varen acollir a implantar els plans de 

millora, o Codi de Gestió Sostenible, 8 empreses del sector turístic; actualment no se’n realitza 

un seguiment. 

 

En relació a les oficines de turisme de la comarca del Ripollès a dia d’avui no disposen de cap 

sistema de gestió de qualitat com la “Q de Calidad turística” o altres sistemes propis. 

 

4.3 Oferta de serveis turístics que permetin una descoberta i interpretació dels valors 
del territori 

Equipaments turístics públics 
El Ripollès compta amb diferents equipament turístics públics per a oferir informació i 

interpretació a turistes i visitants: 

                                                      
1 El sistema d’indicadors ETIS, impulsat per la Direcció General d’Industria i Empresa de la Comissió 
Europea, és una metodologia d’obtenció d’informació –en forma d’indicadors- que ha de permetre 
gestionar, monitoritzar i augmentar la sostenibilitat dels destins turístics europeus. 
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o Can Guetes, equipament gestionat per la Fundació MAP i l’Associació CEA Alt Ter i 

situat a l’inici de la Ruta del Ferro (Ripoll) i que dona servei als visitants oferint lloguer de 

bicicletes i burricletes (bicicletes elèctriques), centre d’interpretació de les Vies Verdes 

de Girona, agrobotiga amb productes locals, cafeteria i restaurant, així com  programa 

activitats culturals i de descoberta de l’entorn natural per a famílies. 

o Museu Etnogràfic de Ripoll, en destaquen les col·leccions relacionades amb els pastors, 

la pagesia, els oficis, la religiositat popular, la farga catalana i el ferro forjat i les armes 

de foc portàtils ripolleses. La nova seu, inaugurada el març del 2011, convida a fer un 

recorregut –interessant per a grans i petits–, que permet descobrir el passat recent i la 

identitat d'un territori i també reconèixer una manera de viure i de sentir. 

o Centre d’Interpretació del Conjunt Monàstic de Santa Maria de Ripoll, equipament situat 

a la capella de la Congregació i inaugurat el 2013 i dedicat a la divulgació del propi 

monestir.  

o Centre d’Interpretació Montgrony Any 0, situat al Santuari de Montgrony i inaugurat el 

2012. Es centra en la història d’Otger Cataló, un dels personatges patriòtics 

transcendentals dels orígens de Catalunya La Farga Palau, ubicada a Ripoll i que 

permet conèixer un dels darrers exemples d'una indústria històrica, la farga catalana, 

que va tenir un paper molt important en el desenvolupament industrial per a l'obtenció 

del ferro durant els segles XVII i XVIII. 

o L'Scriptorium és una exposició permanent ubicada a Ripoll que, de manera interactiva i 

didàctica, ofereix la possibilitat de conèixer el passat cultural de la població i la 

importància que el monestir de Santa Maria va tenir, al llarg dels segles X-XII, en la 

producció i còpia de manuscrits, alguns dels quals van ser dels més importants 

d'Europa. 

o Ecomuseu el Molí Petit, centre d’interpretació dels molins hidràulics i l’ecosistema fluvial 

situat a l'antic molí fariner del monestir de Sant Joan de les Abadesses. 

o El Castell de Mataplana, castell medieval, documentat ja al segle XI, que havia estat 

l’antiga llar dels senyors de Mataplana. Es troba ubicat a Gombrèn i s’hi realitzen visites 

guiades o també es pot visitar el Museu del Compte Arnau, al casal de cultura del 

mateix municipi on s’hi poden contemplar diferents aspectes arqueològic, literaris, 

mitològics i històrics relacionats amb el castell i la nissaga Mataplana Museu Isaac 

Albéniz, ubicat a Camprodon, dedicat a donar a conèixer la trajectòria i vida d’aquest 

músic a partir del treball de la Fundació Pública Isaac Albéniz. 

 

Actualment i per la seva recent creació el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser no 

disposa de centres d’interpretació. 
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Equipaments i serveis privats 
En relació als espais protegits i els seus valors, diverses empreses ofereixen serveis 

d’interpretació del patrimoni cultural i natural i que es llisten a continuació:  

Empresa 
Turisme 
Actiu / 

Aventura 
Turisme 

de Natura
Patrimoni 
cultural Altres 

Atlas Natura  x    
Basaroca Aventura x x   
Bastiments Aventura x x    
Bicicletes Pirineu x   BTT/MBT 
Camping Pardines x   Tir a l'Arc 
Carles Gel x   Escalada 
Casa Vilà    BTT/MBT 
CEA Alt Ter  x x Eduació ambiental 
Club de Golf Vall de 
Camprodon    Golf /Minigolf 

Club Eqüestre Niubó    Equitació 
Els Arquers de les Mines x     
Els Bastions x     
Escola d’esquí Alta Vall del 
Ter x     

Esports Vivac    BTT/MBT 
Estació d’esquí i muntanya 
Vallter 2000 x   Ponis 

Estació de Muntanya Vall de 
Núria x  x Ponis; Minigolf 

Guiatges del Ripolles   x   
Guies d’Ulldeter x     
Guies Nord Sud x   Escola d’esquí i muntanya 
Guies Roc Blanc x   Escola de Muntanya 
Hípica El Pas    Equitació 
Hípica Mas Batlló x   Equitació, ponis, rutes en carruatge 
Hípica Salarsa x   Equitació, rutes en carruatge 
Hípic-Hotel x   Ponis, rutes en carruatge 
La Petjada  x   
La Serra de Llaés x    
Minigolf de Font Rubí    Golf /Minigolf 
Miradors 4x4 x    

Molló Parc  x  Observació de fauna autòctona dels 
Pirineus 

Mountain Free Time x   Agencia de Viatges 
Odostrack  x  Activitats culturals 
Oxineu x   Escola de Muntanya, d’esquí Alpí i snow 
Pachamama esperience    BTT/MBT 
Parc Animal de Molló x    
Ponis Mas Planabés    Ponis 
Prinieu Actiu x    
Racons 4x4 x   Rustes 4x4 
Romero Arabians    Equitació 
Ruris Amatores   x  
Tecnobici    BTT/MBT 
Tornasol Aventura x x   
Refugi els estudis     Impulsors d’activitats a la natura* 
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Empresa 
Turisme 
Actiu / 

Aventura 
Turisme 

de Natura
Patrimoni 
cultural Altres 

Refugi Corral Blanc     Impulsors d’activitats a la natura 
Refugi de Coma de Baca     Impulsors d’activitats a la natura 
Refugi de Ull de Ter     Impulsors d’activitats a la natura 

Font: Elaboració pròpia  a partir dades facilitades per l’Agencia de Desenvolupament del Ripollès (octubre 
2016) 

 

En relació al refugi Els Estudis cal destacar que disposa d’una sala d’exposició amb mapes i 

rutes de l’entorn a disposició de tots els visitants de la zona. 

 

Els equipaments i serveis privats detallats majoritàriament desenvolupen la seva activitat a la 

natura sobretot esports d’aventura i excursionisme, etc. Les activitats i propostes de les 

empreses, tot i que estan obertes a tota la comarca, acostumen a situar-se a les Valls de Ribes 

i Camprodon, on el turisme és més present per les particularitats del paisatge i les muntanyes. 

 

En el marc dels serveis que ofereixen les diferents empreses actualment no es realitza un 

treball en conjunt amb els ens de gestió dels espais naturals protegits de la comarca per tal 

d’assegurar que les diferents activitats de descoberta i interpretació és l’adequada i veraç del 

territori. Les iniciatives iniciades en aquest sentit s’han abordat a partir de l’organització de 

sessions de formació sobre els valors naturals i culturals de la comarca (vegeu apartat 8. 

Formació en turisme i sostenibilitat en l’àmbit CETS). 

 

Projecte Leader Natura 
En relació a la creació d’oferta turística entorn els espais protegits, el grup Leader Ripollès, Ges 

i Bisaura actualment participa en el “Projecte Leader Natura”, projecte de cooperació entre 

diferents grups Leader que té per objectiu general el desenvolupament socioeconòmic dels 

espais naturals protegits i les seves zones d’influència, objectiu a assolir a través d’objectius 

més específics: 

o Millorar el coneixement que la societat té dels espais naturals de Catalunya, per tal 

d’incrementar el suport al manteniment i protecció d’aquests espais. 

o La creació de nous llocs de treball en l’àmbit propi del parc i el seu entorn, a través d’un 

increment de l’activitat empresarial en el sector turístic, d’oci, esportiu i educatiu. 

o Donar continuïtat generacional a les comunitats i pobles situats dins els espais protegits i 

la seva zona d’influència. 

o Difondre el patrimoni natural, cultural, agrícola i ramader d’aquests territoris. 

o Millorar la qualitat del turisme de natura. 

o Analitzar els efectes de l’afluència de visitants als espais protegits. 

 

En el cas del Ripollès el projecte compta amb la participació del grup Leader així com del Parc 

Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. 
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Paquets turístics 
Alguns agents turístics del Ripollès, principalment allotjaments, han creat els seus propis 

paquets treballant conjuntament amb empreses d’activitats. Segons l’”Estudi de revisió 

estratègica turística del Ripollès” (any 2014), 22 establiments, un 7% del total d’establiments de 

la comarca, ofereix paquets; els ofereixen principalment des de les seves pagines web.  

 

L’any 2012 des de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès es van portar a terme unes 

jornades sobre la creació de paquets turístics, en el marc d’aquestes jornades es van crear 

paquets amb els assistents de diferents establiments.  

 

En el marc de la xarxa de senders Itinerànnia s’ofereixen també paquets organitzats de 

senderisme de diversos dies que inclouen els serveis d’allotjament, de restauració, els 

desplaçaments i els guiatges. 

 

En l’apartat 2.3 Creació de mecanismes per tal que l’activitat turística ajudi a conservar el 

patrimoni natural i cultural, es descriuen altres productes turístics que vinculen de manera més 

directa turisme i conservació.  

 

4.4 Oferta de serveis i informació per a persones amb necessitats especials 
Actualment no es compta amb informació sobre l’accessibilitat al Parc Natural per a persones 

amb necessitats especials ni amb una identificació dels recursos que seran accessibles en el 

Parc. 

 

Des del sector privat, el Centre d’Educació Ambiental Alt Ter ofereix activitats que es realitzen 

en  equipaments adaptats, tot i que encara es detecten moltes barreres arquitectòniques en 

l’entorn on es realitzen les activitats. 

 

Diversos serveis turístics privats ofereixen també opcions d’accessibilitat per a persones amb 

necessitats especials.  

 

Malgrat la suma d’iniciatives públiques i privades, no es disposa d’una informació, estructurada 

i de forma agregada sobre turisme accessible a la zona (aportant visió de “destinació de 

turisme accessible”). 
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5 COMUNICACIÓ EFICAÇ DELS VALORS DEL TERRITORI  
5.1 Promoció responsable i fidedigne de l’espai protegit 
Els diferents ens de promoció turística –de diferents nivells territorials- realitzen activitats 

promocionals com a part de la seva activitat i es percep un increment en l’interès dels valors 

naturals del territori com a motivació de la visita, principalment per part del mercat turístic 

europeu. 

 

Hi ha diferents webs turístiques de la comarca que informen, de manera específica, d’activitats 

a realitzar en espais naturals: 

o Web www.elripolles.com, dins l’apartat “Turisme familiar”, compta amb un conjunt de 

propostes agrupades en “Descobreix la natura”. També en l’apartat “Descobreix” hi ha 

les categories “Medi ambient i paisatge” i  “Espais d’interès natural”.  

 
o Web www.vallderibes.cat, dins l’apartat “Turisme actiu” –que es desplega com a 

“Turisme actiu i de natura”-, compta amb un conjunt de propostes agrupades en 

“Senderisme”, “Activitats de neu” i “BTT”. Dins de “Senderisme” es desplega l’apartat 

“Rutes PEIN”. 
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En les fitxes descriptives de les activitats a ambdós webs, s’hi inclou l’apartat “Responsabilitats, 

consells i respecte per l’entorn” on s’anima a turistes i visites a dur a terme una visita 

responsable, especialment en l’epígraf “Respectem el que és de tots”. 

o Web www.valldecamprodon.org, dins l’apartat “ descobrir la Vall de Camprodon” es 

desglossa l’ informació per temes: La vall, els municipis, el territori, el nostre patrimoni i 

indrets d’interès. 

 
o Web www.itinerannia.net , xarxa de senders del Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà 

 
 

Existeixen altres webs amb informació per a la realització d’activitats dins els espais protegits 

de la comarca però no disposen d’informació específica de l’espai d’interès natural. 

 

La creixent freqüentació del medi natural per a la realització d’activitats de lleure (proves 

esportives, aplecs, etc.) posa de manifest, segons aportacions recollides en els espais de 

treball i participació de la CETS, que determinades accions de promoció, siguin per part 

d’entitats públiques o privades, es fan sense tenir en compte la capacitat de càrrega i sense 

consulta prèvia als gestors dels espais protegits de la comarca (Consorci Alta Garrotxa, 

Departament de Territori i Sostenibilitat i Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès). 
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5.2 Informació i interpretació de qualitat als visitants 
El territori compta amb diferents centres d’informació i equipaments d’interpretació in situ. El 

Ripollès disposa de 5 oficines de turisme dins la xarxa d’oficines de turisme de Catalunya i 3 

punts d’informació depenen dels seus respectius ajuntaments en relació horaris d’obertura, 

recollida de dades, personal, etc. (Els equipaments d’interpretació com museus es descriuen 

en l’apartat 4.3 Oferta de serveis turístics que permetin una descoberta i interpretació dels 

valors del territori). 

 

Oficina 
Municipi  

Horaris d’obertura  
Ens de gestió 

Oficina de Turisme Vall de Ribes* 
Ribes de Freser     

Dimarts a dijous: 10.00h -14.00h i 16.00h -18.00h 
Divendres i dissabte: 10.00h -14.00h i 16.00h -19.00h 
Diumenge: 10.00h -14.00h 
Associació Vall de Ribes 

Oficina de turisme de la Vall de Camprodon* 
Camprodon  

Dilluns a divendres: 10.00h -14.00h 
Dissabte: 10.00h-14.30h i 15.30h a 19.00h 
Diumenges: 10.00h -14.00h 
Mancomunitat de la Vall de Camprodon 

Oficina de turisme de Camprodon* 
Camprodon 

Dimecres a dissabte: 10.00 -14.00h i 16.00h – 19.00h 
Diumenges: 10.00h - 14.00h 
Ajuntament de Camprodon 

Oficina de turisme de Ripoll* 
Ripoll  

Dilluns a dissabte: 10.00h – 13.30h o 14.00 h i 15.30h o 
16.00 – 18.00h o 19.00 h  
Diumenge i festius: 10.00h – 14.00h 
Ajuntament de Ripoll 

Oficina de turisme de Sant Joan de les Abadesses*
Sant Joan de les Abadesses 

De dilluns a dissabte: 10.00 -14.00h i 16.00h – 19.00h 
Diumenges: 10.00h - 14.00h 

Punt d’informació turística 
Setcases 

De dilluns a divendres: 9:30 a 14:00h 
En horari d’obertura Ajuntament de Setcases 

Oficina de Turisme  Vallter 2000 
Setcases 

Punt d’informació turística 
Temporada hivern 9:00-17:00h, estiu de 10:00 a 15:00h 
Vall Ter 2000 

Oficina de Turisme Vall de Núria 
Queralbs 

Punt d’informació turística 
Obert tot l’any 
Laborables: 9:00h a 17:00h 
Festius: 9:00 h a 18:00h 

*Nota: Oficina integrada en la Xarxa oficines de Turisme de Catalunya 

 

En general tot el material turístic que s’edita a nivell comarcal ha estat treballat i consensuat 

entre totes les oficines de turisme i tècnics de la comarca, habitualment s’edita en 4 idiomes 

(català, castellà, anglès i francès) encara que en aquells temes molt de proximitat només 

s’editen en català i/o castellà. A part del material turístic comarcal cada oficina de turisme edita 

els seu propi com potser: mapa turístic del municipi, i en els idiomes que es considerin des de 

cada oficina. 

 

En relació a altres mitjans per a comunicar informació sobre l’àmbit CETS, el territori disposa de 

diferents webs amb una clara vocació turística així com amb webs que són emprades tant per 

turistes i visitants com per població local: 

o Webs dels centres d’interpretació, museus, centres d’estudis que ofereixen activitats, etc. 

o Webs d’abast territorial més ampli que ofereixen informació sobre tot un territori i que 

tenen una clara vocació turística.  
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o www.elripolles.com, disponible en català i castellà.  

o www.vallderibes.cat, disponible en català, castellà, francès i anglès. 

o www.valldecamprodon.org, disponible en català, castellà, francès i anglès. 

o Webs dedicades a un producte turístic i segment turístic concret: 

o www.itinerannia.net, disponible en català, castellà, francès i anglès. 

o www.terradecomtes.cat, disponible en català. 

o Webs d’abast municipal i amb vocació turística: 

o www.turismecamprodon.cat, disponible en català, castellà, francès i anglès. 

o www.setcases.org, disponible en català. 

o Webs d’hotels i d’allotjaments de la comarca que incorporen informació de l’entorn. 

 

Webs d’espais protegits amb informació d’interès per al visitant: 

o La web del Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès és de tipus tècnic i informatiu 

sobre les funcions d’aquest ens. http://ceinr.cat/, disponible en català. 

o La web del Parc Natural de les Capçaleres Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del 

Freser –inclosa en el web http://parcsnaturals.gencat.cat es troba en fase de construcció 

i disposa de poca informació per a la visita. Disponible en català i castellà 

o La web de l’EIN Alta Garrotxa inclou informació d’itineraris per al visitant i de l’espai 

protegit: www.altagarrotxa.org, disponible en català. 

o El blog “Flora del Ripollès” www.floradelripolles.blogspot.com.es  on es dona a conèixer 

a través de fitxes descriptives bona part de la flora present a la comarca del Ripollès. 

Disponible en català. 

 

La comarca compta amb les següents app: 

o Itinerànnia: aplicació mòbil gratuïta amb informació de rutes i serveis. Amb la 

geolocalització del dispositiu mòbil (telèfon o tauleta) es pot visualitzar tota la informació 

propera en funció del lloc on s’estigui ubicat en el moment de realitzar la consulta.  

http://www.itinerannia.net/ca/itinerannia/aplicacio-per-a-mobil  

o Natura local: informació de rutes en BTT, cicloturisme i senderisme 

o App de Vall de Núria: aplicació dissenyada per fer el camí vell a Núria i realitzar alhora 

una cursa virtual “Cursa virtual 3.0”. 

o “Terra de comtes i abats” creada en el marc d’aquest producte turístic però que 

actualment no es troba operativa. 

 

Material editat 
En relació al material imprès i publicacions disponibles i editades a la comarca, es compta amb 

diferents publicacions amb informació sobre recursos turístics; en relació a alguns recursos es 

compta amb material divers mentre que manca editar informació per a d’altres. Respecte el 

material imprès no es disposa d’un anàlisi de publicacions disponibles. 
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Algunes publicacions impreses a esmentar són: 

o Mapa turístic del Ripollès 

o Guia de serveis turístics i agroalimentaris del Ripollès (actualment exhaurida) 

o El Ripollès és turisme actiu 

o El Ripollès és família 

o Senderisme pel Ripollès, Pirineu de Girona 

o Visites guiades culturals Ripollès, Pirineu de Girona 

o Terra de Comtes i Abats 

o Centre BTT del Ripollès 

o Romànic al Ripollès  

o Rutes de Natura, Mancomunitat de la Vall de Camprodon 

o Senders de Natura, Ajuntament de Campdevànol 

o Rutes de Senderisme, Ajuntament de Sant Joan de les 

Abadesses 

o Itineraris del Pantà de Cal Gat de Sant Joan de les 

Abadesses 

o Mapa  Itineraris al municipi de Setcases. 

o Mapa Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, 

escala 1:25.000 (editorial Alpina) 

 

Algunes d’aquestes publicacions i en especial els mapes es poden descarregar de les mateixes 

webs d’informació al visitant així com d’organitzacions o empreses del sector. 

 

Actualment s’està treballant en l’edició del plànol - guia del Parc Natural de les Capçaleres del 

Ter i del Freser. 

 

Per tal de donar a conèixer l’oferta d’activitats, algunes webs compten amb agenda d’activitats 

d’abast local (per a un sol municipi o que agrupa diferents municipis- i es disposa també d’una 

agenda d’activitats turístiques del Ripollès: http://blogscat.com/agendaripolles/  

La confecció de l’agenda de la comarca és una suma de les agendes locals, manca una 

coordinació prèvia per una calendarització ordenada i coherent dels esdeveniments.  

 

Cal tenir present que l’any 2014 es va realitzar l”Estudi de revisió estratègica turística del 

Ripollès”1, estudi que va servir per analitzar l’estat del sector turístic a la comarca del Ripollès i 

per a establir grans línies d’acció per al posicionament de la comarca. L’estudi detectava una 

repetició d’esdeveniments amb la mateixa temàtica que, en el moment de realització de la 

present Diagnosi, des dels espais de treball i participació, es considera no resolta. 

                                                      
1 L’estudi és consultable en format digital (http://www.ripollesdesenvolupament.com/wp-
content/uploads/Estudi-Revisio-Estrategica-Turistica-Ripolles.pdf) 
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En relació a les accions de promoció en fires, workshops, etc., al llarg de l’any se’n realitzen de 

diversa tipologia per part, principalment de l’àrea de turisme de l’Agència de Desenvolupament 

del Ripollès, Mancomunitat de Municipis de la Vall de Camprodon i Vall de Ribes. Alguns 

exemples són: 

o Mercat Ram,  Vic 

o B-Travel, Barcelona 

o Espai Provença Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 

o Mercat d’Escapades, Barcelona 

o Mercat de mercats, Barcelona 

o Assistència a workshop Pirineus 

o Buy Catalunya 

o Costa Brava Trade Week 

 

Part d’aquestes activitats de promoció es duen a terme en coordinació amb el Patronat de 

Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, ens de promoció turística de la província de Girona. 

 

Segons s’ha detectat durant el procés participatiu i de treball per a la candidatura a la CETS, 

manca la definició d’una estratègia de comunicació conjunta a nivell de comarca que permeti, 

entre d’altres, identificar paraules clau descriptives de la comarca i del Parc per incorporar-ho a 

les webs i millorar-ne el posicionament, elaborar un eslògan que permeti un bon posicionament 

del Parc i fer-lo “vendible” o la identificació d’esdeveniments “estrella” de la comarca. 

 

5.3 Processos per garantir que altres entitats, especialment empreses turístiques, 
proporcionen informació adequada 

En els darrers anys s’han dut a terme iniciatives encaminades a millorar el coneixement dels 

recursos de la comarca per part de diferents agents relacionats amb el turisme que han permès 

una millora en la tipologia d’informació facilitada al visitant i inclosa en les eines de 

comunicació.  

 

En relació a la millora del coneixement dels recursos de la comarca per part del sector públic, 

en són exemple: 

o Reunions periòdiques entre els tècnics de turisme de les comarques de Girona i el 

Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona per definir accions comunes i en la 

mateixa direcció. 

o Reunions trimestrals entre els tècnics de turisme de la comarca del Ripollès per 

coordinar accions de promoció conjuntes, creació de producte, edició de material 

promocional, coordinació i traspàs d’informació en projectes, etc.. on participen totes les 

oficines de turisme de la comarca i les estacions de Muntanya de Núria i Vallter. 
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Per tal d’incidir en la tipologia d’informació que es facilita al visitant des de les empreses 

turístiques, a la comarca del Ripollès s’han dut a terme diferents iniciatives de treball conjunt 

basades en la formació a empreses turístiques per tal que aquestes facilitin informació acurada 

de la comarca. 

Destaquen les formacions realitzades des de l’àrea de turisme de l’Agència de 

Desenvolupament del Ripollès i des de la Mancomunitat de Municipis de la Vall de Camprodon; 

les iniciatives es detallen en l’apartat 8. Formació en turisme i sostenibilitat en l’àmbit CETS.   

 

Des d’aquestes dues entitats es realitzen enviaments d’informació turística als agents turístics 

del territori (especialment empreses) per tal que puguin informar la seva clientela sobre 

l’agenda turística del moment, horaris d’obertura, incidències de funcionament en determinats 

equipaments, etc. Des de l’àrea de Turisme de l’Agencia de Desenvolupament del Ripollès es 

manté un contacte permanent amb l’empresa privada del sector turístic a partir d’una base de 

dades d’hotels, turisme rural, càmpings, albergs, cases de colònies, apartaments, restaurants 

de tota la comarca on s’envia informació actualitzada i d’interès turístic per aquestes empreses.  

Des de la Mancomunitat de Municipis de la Vall de Camprodon es realitza una tasca similar 

però que es circumscriu a la pròpia Vall.  

 

Actualment es troba en fase de tancament el conveni marc de col·laboració entre la Secretaria 

de Medi Ambient i Sostenibilitat, gestora de diferents parcs naturals de Catalunya, i Ferrocarrils 

de la Generalitat de Catalunya per a la promoció i l’establiment de projectes conjunts en l’àmbit 

dels parcs naturals i nacional i les estacions d’esquí del grup FGC.  

 

Aquest conveni té per objectiu de potenciar, divulgar i promoure conjuntament els valors que 

ambdues entitats representen, principalment pel que fa al foment de l’esport i les activitats a 

l’aire lliure, al respecte per la natura i l’entorn i el coneixement del medi natural, la geologia, la 

fauna, la flora i el patrimoni cultural local. 

 

Per altra banda els compromisos particulars entre les estacions de muntanya i els diferents 

parcs seran motiu de detall mitjançant l’elaboració d’un conveni específic de plans d’acció 

anuals i específics per a cadascun, que redactat i consensuat per l’estació de FGC 

corresponent, el Parc, la Direcció General de Polítiques Ambientals i FGC, i en funció de les 

disponibilitats econòmiques de les parts s’aniran duen a terme. 

 

En relació a les empreses dedicades a l’educació i 

interpretació ambiental –amb oferta de serveis a 

públic escolar i a turistes i visitants-, cal destacar la 

pertinença a diferents xarxes de treball com la Societat Catalana d'Educació Ambiental i la 

Xarxa d'Educació Pirineus Vius. Ambdues entitats es centren en la sensibilització ambiental i en 
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la definició d’eines, metodologies, projectes i activitats educatives per a la millora de l’entorn 

(més específicament dels Pirineus, en el segon cas).  

 

Si bé fins el moment la pertinença a aquestes dues organitzacions ha permès la participació en 

projectes europeus d’educació ambiental i preservació de l'entorn (POCTEFA i LIFE, per 

exemple), no s’han centrat actualment en projectes de transmissió dels valors del Parc Natural. 

 

5.4 Oferta de serveis d’informació i interpretació específica per a joves, escolars i 
estudiants 

Com a oferta pública i estructurada, s’identifiquen dues iniciatives adreçades específicament a 

joves, escolars i estudiants: 

o Programa educatiu “Terra de comtes i abats”. En el marc d’aquest producte turístic es 

compta amb un programa educatiu que té per objectiu descobrir el patrimoni cultural i 

històric del Ripollès. Es treballen aspectes com les arrels fundacionals de Catalunya, 

l’art medieval, els elements arquitectònics singulars, els oficis tradicionals, els 

personatges de llegenda, etc. Les activitats estan adreçades a alumnes de primària, 

secundària i batxillerat i compten amb recursos educatius propis. El nombre d’usuaris ha 

anat creixent els darrers anys: 1.726 (2013), 2.152 (2014) i 2.241 (2015). 

o Camp d’Aprenentatge del Ripollès, a Planoles. Servei educatiu del Departament 

d’Educació que ofereix al professorat i als centres docents la possibilitat de 

desenvolupar projectes de treball per a l’estudi i l’experimentació a partir del 

desenvolupament de projectes específics d’un dia i estades de 2 a 5 dies per facilitar la 

descoberta del medi natural, sociocultural i històric de la comarca del Ripollès. Fa 

especial incidència en els continguts de l’educació ambiental i la interpretació del 

patrimoni arquitectònic romànic, alhora que estableix un marc nou per a la convivència i 

la relació entre el professorat i l’alumnat. Les activitats estan adreçades a alumnes de 

primària, secundària, cicles formatius i batxillerat dels centres educatius de Catalunya. 

 

Fins el moment no es compta amb una oferta específica i organitzada de descoberta dels 

espais protegits de la comarca adreçada a joves, escolars i estudiants. 

 

Existeixen diferents empreses de guiatge i interpretació, tant de valors naturals com culturals, 

especialitzades en atendre escolars a partir d’activitats d’educació ambiental. Algunes 

d’aquestes empreses darrerament han ampliat la seva oferta creant noves activitats adreçades 

a turistes, visitants i població local. Les webs de promoció turística del Ripollès publiciten 

determinades empreses de guiatge així com equipaments i empreses d’educació ambiental.  
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Apareixen també en l’oferta de descoberta de la comarca les diferents cases de colònies i 

albergs que, complementàriament a la seva oferta d’allotjament, ofereixen activitats 

d’interpretació del patrimoni –i d’altres activitats, més de tipus lúdic-. 
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6 PARTICIPACIÓ, COHESIÓ SOCIAL I COMUNICACIÓ DE LA CETS 
6.1 Facilitar sistemes de prevenció de conflictes amb la població local 
Durant el procés de definició dels límits del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser 

així com durant la tramitació per a la seva creació, es van realitzar nombroses sessions 

informatives i participatives en relació a aquesta figura de protecció. 

 

Un cop creat, el principal òrgan gestor són la Junta Rectora –ja creada- i el Consell de 

Cooperació del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser –pendent de creació en el 

moment de tancar aquesta Diagnosi-. 

 

Respecte la Junta Rectora, es va reunir per primera vegada el 9 de setembre de 2016 i està 

integrada, d’acord amb el Decret 211/2015 de declaració del Parc Natural de les Capçaleres 

del Ter i del Freser, per: 

o El president o presidenta de la Junta Rectora, que és nomenat pel conseller o 

consellera del departament de la Generalitat de Catalunya al qual estigui adscrit el Parc 

Natural, d’entre els membres de la Junta Rectora i a proposta d’aquesta. 

o El director o directora del Parc Natural, sense dret a vot. 

o Els/les 8 representants de la Generalitat de Catalunya següents:   

o Tres persones en representació del departament amb competència en matèria 

de medi natural i biodiversitat 

o Una persona en representació del departament amb competència sobre 

ramaderia 

o Una persona en representació del departament amb competència sobre 

turisme 

o Una persona en representació del departament amb competència sobre 

urbanisme 

o Una persona en representació del departament amb competència sobre 

planificació ambiental 

o Una persona en representació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

o Les 9 persones representants de l’administració local següents:  

o  Una en representació de cadascun dels 7 municipis amb territori al Parc 

Natural: Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, Pardines, Vilallonga de Ter, 

Setcases i Molló. 

o Una en representació de les administracions comarcals, designada pel Consell 

Comarcal del Ripollès 

o Una en representació de la Diputació de Girona.  

o 9 persones representants de les entitats i sectors socials següents: una del sector 

ramader; una de les organitzacions professionals agràries;una del sector cinegètic; 

sector turístic; una de les empreses de guiatge o d’educació ambiental; una dels grups 
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o entitats excursionistes; una dels del Comitè Científic del Parc Natural; una d’entitats 

de caire ambiental o conservacionista. 

 

Tal com es desprèn del llistat anterior,  la Junta compta amb representació de la població local 

del Ripollès no directament vinculada amb el turisme entenent la Junta com un òrgan on tractar 

diferents temàtiques sectorials.  

 

En relació al Consell de Cooperació serà l’òrgan de participació àmplia que comptarà amb la 

representació d’ entitats i associacions representatives dels sectors socials interessats. 

 

A la comarca del Ripollès s’han dut a terme, en els darrers anys, diferents processos 

participatius adreçats a la població local, és a dir, oberts a tota la ciutadania. Aquests han estat 

convocats per a la definició diferents estratègies de desenvolupament territorial més enllà del 

turisme (vegeu apartat 6.2 Comunicació i implicació entre empreses, espais protegits i visitants, 

en relació a processos de participació i comunicació específics de l’àmbit del turisme). En són 

exemple els següents –ordenats cronològicament-:  

o “Pla estratègic del sector terciari del Ripollès. Projecte de futur Ripollès 2020”. Elaborat 

entre els anys 2003 i 2004. 

o Processos d’Agenda 21. Tots els municipis del Ripollès en disposen. Van ser elaborades 

els anys 2006 a 2008. 

o Elaboració de la Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon. Any 2009. 

o Procés participatiu de la Muntanya de Sant Miquel, a la Vall de Camprodon. Any 2010. 

o “Pla d’acció del Consorci Ripollès Desenvolupament 2011-2021”. Elaborat els anys 2010 

i 2011. El  Pla  s’estructura  en  diferents  àmbits  sectorials,  amb objectius per a cada 

sector, que hauran de ser assolits a partir de diferents Plans Sectorials A destacar dos 

Plans Sectorials: “Dinamització del sector agroalimentari” i “Foment i consolidació del 

Ripollès com a destinació turística de qualitat”.  

o A la Vall de Camprodon, Taules de Diàleg del sector terciari. Anys 2011, 2012 i 2013. 

o Procés participatiu per al desenvolupament d’una de les accions de la Carta del Paisatge 

de la Vall de Camprodon. Anys 2013 – 2014. 

o “Estratègia de desenvolupament local de l’Associació Leader Ripollès, Ges i Bisaura 

2014 – 2020”. . Es va organitzar un procés participatiu de 5 sessions. Any 2014.    

o ”Estudi de revisió estratègica del turisme al Ripollès”. Elaborat el 2014. 

o Estratègia de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès. Elaborada el 2014. 

o Estratègia del Consell Comarcal. Elaborada el 2015. 

 

Fins el moment, la coexistència i compatibilització d’aquestes estratègies es treballa a partir de 

la posada en comú d’aquesta planificació entre els equips tècnics encarregats d’executar-les 

així com a partir de la creació d’espais de treball. 
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Els principals espais de treball estables i de concertació amb què actualment compta el 

Ripollès són els següents:  

o Taula de treball de turisme, integrada per 53 membres en representació de 54 entitats 

sector públic i privat. La taula va ser creada l’abril de 2016 per tenir una visió compartida 

i conjunta amb tots els agents del territori amb l’objectiu de definir els plans d’acció 

comarcals, fer el seguiment, revisió i priorització de les accions definides al Pla d’acció, 

transmetre coneixement i detectar noves necessitats i promoure “noves propostes”. La 

taula és dinamitzada per l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, concretament per 

la tècnica de l’àrea de turisme. La taula compta amb representació en el Grup de Treball 

de la CETS. 

o Taula de treball empresa, integrada per entitats sector públic i privat. La taula va ser 

creada el juny de 2016 dirigida a totes les empreses del territori que vulguin participar . i 

té per objectiu identificar i potenciar projectes en el teixit empresarial de la comarca. La 

taula és dinamitzada per l’Agència de Desenvolupament del Ripollès . 

o Taula de treball del sector agroalimentari. Constituïda l’any 2016 pels membres de 

l'Associació Producte del Ripollès entre els quals hi ha productors (de vedella, de poltre, 

de xai i cabrit, de porc, de trumfes de llet i de mel), elaboradors (de llonganisseta, 

d'embotits, de coca, de formatges i derivats lactis i de cervesa artesana), punts de venda 

(com carnisseries, forns i pastisseries i petit comerç) i punts de degustació (bars i 

restaurants i botigues de plats preparats). Actualment està formada per 60 membres. En 

la gestió compta amb el suport de dues tècniques de l'Agència de Desenvolupament del 

Ripollès. La taula compta amb representació en el Grup de Treball de la CETS. 

o Comissió Consultiva sobre l’accés motoritzat al medi natural. Creada pel Consell 

Comarcal del Ripollès i formada per representants del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia i pesca, del Consell comarcal, dels ajuntaments i propietaris afectat, amb la 

finalitat d’informar de les limitacions i les prohibicions regulades per la Llei 9/1995, de 

l’accés motoritzat al medi natural.  

 

El procés de Diagnosi elaborada en el marc de la candidatura a la CETS ha posat de manifest 

certa conflictivitat en la convivència entre excursionistes i visitants i les explotacions ramaderes, 

concretament derivades del desconeixement o males praxis dels primers respecte el bestiar 

domèstic. En aquest sentit, es precisa millorar la informació sobre bones pràctiques com ara 

tancar les manetes del filat, no acostar-se al bestiar, portar els gossos lligats, no aparcar al mig 

dels prats ni pastures, etc.. 

 

En relació al tractament de temes turístics, el propi espai del Fòrum Permanent ha suposat una 

nova oportunitat per integrar l’opinió, visió i expectatives de la població local (residents i càrrecs 

electes) en la definició d’una estratègia de turisme sostenible per al territori. 
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6.2 Comunicació i implicació entre empreses, espais protegits i visitants 
A la comarca del Ripollès s’han dut a terme, en els darrers anys, diferents processos de 

participació i de planificació que han comptat amb la participació específica del sector turístic: 

o A la Vall de Camprodon, espai de treball mixt sobre turisme (sector públic i privat). Any 

2015. 

o Acció participativa per a la tria d’un logotip i claim turístic d’un municipi de la Vall de 

Camprodon. Any 2016. 

o Procés de redacció del l’Estratègia de Desenvolupament Local per al territori Leader 

Ripollès, Ges i Bisaura. En el marc del procés participatiu, una sessió es va dedicar 

específicament a turisme, comerç i producte local. Any 2014.    

o “Estudi de revisió estratègica del turisme al Ripollès”. Per a la seva elaboració es varen 

fer diverses sessions de treball amb: 23 agents privats (propietaris d’allotjaments, 

restaurants, empreses d’activitats i comerços), 4 associacions, 4 membres de 

Ferrocarrils de la Generalitat en relació a Vall de Núria i Vallter 2000, 3 membres de la 

Generalitat de Catalunya en relació al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del 

Freser, alcaldes i regidors de turisme. Any 2014. 

 

Tal com s’ha esmentat en l’apartat anterior, el 2016, s’ha constituït la taula de turisme del 

Ripollès, amb sector públic i privat amb l’objectiu de disposar d’un espai de treball que permeti 

el debat i les aportacions dels diferents agents de l’àmbit turístic i tenir una interlocució  directa 

amb el sector privat 

 

El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser comptarà amb una comissió específica 

per temes de turisme. 

 

Per altra banda des del Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès, ens gestor dels boscos 

públics propietat dels ajuntaments de la comarca del Ripollès i 6 Espais d’Interès Natural 

inclosos dins Xarxa Natura 2000, no es disposa d’espais de treball específics per a la 

concertació més enllà de les sessions del Consell Plenari del propi ens. 
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7 IMPACTE ECONÒMIC DEL TURISME 

7.1 Promoció de la compra de productes locals  

La incorporació de productes locals als serveis de les empreses turístiques ha anat creixent en 

els darrers temps com a iniciativa del propi sector turístic, empès també per la demanda 

d’aquest tipus de productes i reforçat per projectes encaminats a consolidar la presència de 

productes agroalimentaris locals a diferents topologies de serveis de la mateixa comarca. En 

són exemple els projectes del l’associació Leader Ripollès, Ges i Bisaura: 

o “Territori Educador. Ens Mengem Les Valls”. Té per objectiu fomentar el consum de 

producte de proximitat a la població local a través de l’escola. El projecte es 

desenvoluparà principalment durant les anualitats 2016 i 2017  

o “Projecte Gustum”. Projecte de cooperació entre diferents grups Leader que té per 

objectiu la promoció del producte local. 

o Promoció del producte local a través d’una food truck, 

anomenada “La tartana” i que es va posar en 

funcionament a finals del 2016. 

 

Pel que fa al sector de la restauració, la presència de productes locals en restaurants ha estat 

una constant i hi ha una clara caracterització de l’oferta gastronòmica al Ripollès. En aquest 

sentit, cal destacar iniciatives de diferenciació de l’oferta gastronòmica:  

o Fogons de la Vall de Ribes. Té l’objectiu de cercar i divulgar els 

fonaments de la cuina tradicional pirinenca: investigar-ne els 

orígens i les característiques que la defineixen, recopilar 

antigues receptes i velles tècniques en la preparació dels plats, 

i fins i tot tenir present la recuperació dels estris i productes 

tradicionalment emprats. Actualment compta amb 6 restaurants 

membres.  

o Cuines de la Vall de Camprodon. Organitzen diverses 

temporades gastronòmiques per tal de fer presents, en els 

restaurants, els productes més emblemàtics del Ripollès, 

concretament: trumfes, poltre i productes de la matança del porc 

així com de l’època de la Quaresma. Actualment compta 10 

establiments -restaurants i hotels- tot i que altres establiments no 

associats a aquest reconeixement participen també en les 

temporades gastronòmiques que organitzen. 

 

La comarca compta també amb l’Associació d’Hostaleria del Ripollès tot i que les seves 

funcions es centren més en el treball en forma de gremi que en la promoció del producte local. 
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Per altra banda, l’Aula hostaleria del Ripollès, en actiu des del 2003, es va crear amb els tres 

següents eixos vertebradors: formació, potenciació de la gastronomia autòctona i suport als 

empresaris del sector de l’hostaleria i la restauració. 

 

Per a la promoció dels productes locals, l’Agència de Desenvolupament del Ripollès va 

començar a treballar en la dinamització del sector agroalimentari l’any 2005. Com a resultat 

d’aquest treball es va crear el 2007 la marca de garantia “Producte del 

Ripollès”, que identifica els productes agroalimentaris produïts, 

transformats i/o elaborats a la comarca del Ripollès. Alhora, aquesta 

marca indica una qualitat superior del producte, ja que per gaudir del 

distintiu “Producte del Ripollès” a l’etiqueta s’ha d’haver sotmès a un 

sistema de control de qualitat gestionat per l’Agencia de Desenvolupament 

del Ripollès i complir les condicions del Reglament d’Ús Específic per a 

cada producte determinat. L’Agencia de Desenvolupament del Ripollès és la propietària de la 

marca. 

 

Inicialment, els productors que volien acollir-se a la marca s’havien d’associar a l’Associació 

corresponent segons el seu producte: 

o Associació de Ramaders del Ripollès 

o Associació de Pastors del Ripollès 

o Associació de Criadors d’Eugues de Muntanya del Ripollès 

o Cooperativa Ramadera de Molló 

o Associació de Carnissers i Xarcuters del Ripollès 

o Associació de Petits Elaboradors Agroalimentaris del Ripollès 

 

Atenent a la complexitat de la gestió de les diferents entitats així com al fet que l’articulació de 

la Marca a través de les entitats resultava impedia la relació i les sinergies entre els diferents 

productors van dur a un canvi en el funcionament de la marca. Així , l’any 2015 es va iniciar un 

canvi i actualment s’està creant una única associació que aglutina tots els productors de la 

marca i que s’anomena Associació Producte del Ripollès. De les associacions citades 

l’Associació de Criadors d’Eugues de Muntanya del Ripollès i la Cooperativa Ramadera de 

Molló segueixen funcionant per les seves activitats.  

 

Aquest procés de reestructuració de la marca permet la incorporació de punts de venda i 

degustació per tal de poder fer promocions concretes dels llocs que realment treballen amb 

producte del territori. 

 

La Marca compta amb 10 tipologies de productes: vedella, vedella blanca de muntanya, poltre 

de muntanya, xai de pastura, xai, cabrit, llonganisseta i embotits, trumfa, llet i derivats làctics, 
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coca i “altres productes” entre els quals hi trobem mel i cervesa. Els productes són presents en 

46 punts de venda i 60 punts de degustació que treballen amb algun producte de la marca. 

 

 

 

Per a la promoció del producte es compta amb una web pròpia, www.productesdelripolles.com, 

així com es realitzen diverses accions de promoció estretament vinculades a l’acció en 

promoció turística. En són exemple: 

o Acció promocional a l’Espai Provença de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a 

Barcelona. Abril 2016) 

o Presència al saló del turisme  B-Travel, espai de degustació B-Delicious, a Barcelona -a 

través del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona-. Maig 2016. 

 

Per tal de millorar la presència de producte alimentari local en les empreses turístiques del 

territori, des de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i a partir de la taula del sector 

agroalimentari, es vol treballar amb les cases de turisme rural per tal d’identificar la tipologia de 

productes que ofereixen i facilitar-los eines per millorar la compra de productes locals. 

 

També des de l’Agència s’ha encarregat l’estudi’ “Assistència tècnica per a la penetració del 

producte de proximitat al sector de la restauració del Ripollès”, tasca que s'articula com una 

continuació de la feina feta des de Ripollès Desenvolupament per tal de facilitar la incorporació 

del producte agroalimentari de proximitat als restaurants de la comarca del Ripollès. L'objectiu 

general de l'estudi és millorar el consum de producte local als restaurants de la comarca del 

Ripollès, mitjançant la creació d'un grup de treball en "Cuina de muntanya". L'estudi es marca 

els següents objectius específics: 

o Identificar les empreses agroalimentàries i gastronòmiques interessades a formar part 

del grup de treball "Cuina de muntanya". 

o Definir de manera conjunta els elements que donen contingut a la cuina de muntanya. 

o Identificar els punts forts i els punts febles per tal de millorar el posicionament del 

producte local en els restaurants del Ripollès. 

o Establir un protocol de compres i de relació amb els proveïdors. 

http://www.productesdelripolles.com/
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o Vincular la feina del grup de treball amb l'Aula d'Hostaleria del Ripollès i amb 

l'Escorxador del Ripollès. 

o Millorar els indicadors específics sobre producció i consum de producte local al Ripollès. 

 
El “Ripollès a taula” és el projecte de dinamització del producte local que neix per enfortir els 

vincles entre els productors i les cuines del territori. Compte amb la participació de les diferents 

associacions d’hostaleria i restauració de la comarca juntament amb els productors i proposen  

diferents actes i jornades entorn el producte local de la comarca. 

 

Posen en valor el producte local les següents fires i mercats: 

o Fira de les 40 hores (Ripoll) 

o Fira Formatgera de la Vall de Ribes (Ribes de Freser). Organitzada pel Col·lectiu 

d’Artesans de la Vall de Ribes té per objectiu mostrat formatges de diferents 

especialitats. Durant la Fira els restaurants del col·lectiu Els Fogons de la Vall de Ribes 

ofereixen “menús temàtics” o plats amb formatges.  

o Fira de Sant Isidre (Sant Joan les Abadesses) al primer cap de 

setmana de maig 

o Fira de Santa Teresa. Fira Catalana de l’ovella a Ripoll  

o Festa de la Llana i el Casament a pagès (Ripoll) 

o Fira de la Trumfa (molló) 

o Tria de mulats (Espinavell)  

o Concurs comarcal del Cavall Pirinenc Català (Llanars) 

o Mercat de la Trumfa (Vilallonga de Ter) 

o Fira Mercal d'Herbes a Setcases  

o Fira del bestiar de la Vall de Ribes (Ribes de Freser) 

o Fira de la Mel de Ribes de Freser - 11 de setembre Mostra 

artesana i activitats temàtiques 

 

7.2 Suport a les empreses turístiques: viabilitat econòmica i  contractació local  

La presència de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès així com el fet de pertànyer a un 

territori Leader marca, com a prioritat del territori, el foment a la creació d’empreses així com de 

la contractació de població local en les empreses del territori –no només les turístiques-. 

Es promou la creació d’empreses amb la contractació de població local en el sector a través 

d’iniciatives com: 

o Servei d’Inserció de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès: 

o Posa en contacte demandants d’ocupació de la comarca amb empreses que 

cerquen personal.  

o Servei d’acompanyament i assessorament als emprenedors  

o Programa d’assessorament a la petita empresa. Aquesta actuació té com a 

finalitat principal dotar d’eines tècniques i econòmiques a les empreses petites i 
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mitjanes del Ripollès, dels àmbits agroalimentari, industrial i de serveis, 

especialment el subsector turístic  a partir de l'assessorament expert i 

personalitzat extern per tal que professionalitzin la gestió, incorporin novetats, 

millorin el seu compte de resultats i incrementin l’impacte positiu al territori. Any 

2016: assessorament a 16 empreses. 

o Empreses ubicades en el territori cobert per l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura 

o Tramitació per a l’obtenció d’ajudes per a la creació d’ocupació en empreses 

o Servei d’acompanyament i assessorament als emprenedors 

 
A continuació es presenten les dades dels ajuts Leader aprovats i certificats per àmbit comarcal 

en el període 2009 - 2015 i imports atorgats en dels fons Leader en el territori per el mateix 

període: 

 

Àmbit territorial Agroalimentaris Microempreses 
Activitats 

turístiques 
Conservació i millora 

del patrimoni rural 

Baix Ripollès  5 7 29 4 

Vall de Camprodon  7 4 21 -- 

Vall de Ribes  1 1 7 -- 

Vall del Ges, Orís i Bisaura*  8 6 6 1 

TOTAL 21 18 63 5 

* Nota: Fora de l’àmbit CETS però inclòs en l’àmbit territorial del grup Leader. 

 

Àmbit territorial Import subvenció rebuda Import Inversió 

Baix Ripollès  885.053,67 € 3.404.967,76 € 

Vall de Camprodon  991.256,01 € 3.959.819,98 € 

Vall de Ribes  439.849,21 € 1.787.931,04 € 

Vall del Ges, Orís i Bisaura*  264.477,17 € 888.996,53 € 

TOTAL 2.580.636,06 € 10.041.715,31 € 

* Nota: Fora de l’àmbit CETS però inclòs en l’àmbit territorial del grup Leader. 

Font: Associació Leader Ripollès Ges Bisaura 



Implantació de la CETS al Ripollès 
DIAGNOSI 

 
 
 

8. FORMACIÓ 67 

8 FORMACIÓ EN TURISME I SOSTENIBILITAT EN L’ÀMBIT CETS 

Actualment el Parc Natural Capçaleres del Ter i del Freser no compta encara amb personal 

propi pel que no es pot valorar la formació en temes de turisme sostenible. 

 

Cal tenir present que la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, àrea de la Generalitat 

de Catalunya des de la que es gestionen diferents parcs naturals i espais protegits, ja ha 

participat en diferents processos per a l’obtenció i renovació de la CETS. 

 

D’altra banda, des de la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de 

Catalunya es dinamitza la “Taula d’Ecoturisme”, taula de treball que agrupa sector públic i 

privat i que pilota la implantació del “Pla de foment del turisme de natura als espais naturals 

protegits de Catalunya”, del 2015 i encarregat per la Direcció General de Turisme, amb la 

col·laboració de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. 

 
Respecte la formació en turisme sostenible, el territori compta amb algunes experiències de 

formació en turisme sostenible i en valors del territori organitzades principalment des de les tres 

següents entitats: 

o Mancomunitat de Municipis de la Vall de Camprodon:  

o Formació a empreses i personal tècnic de turisme dels ajuntaments sobre 

turisme sostenible a partir de diferents sessions formatives com a partir de la 

discussió dels indicadors ETIS (anys 2015 i 2016). 

o Formació a empreses i a sector públic, en el marc de la Carta del Paisatge de 

la Vall de Camprodon, com a prescriptors del territori. En el marc d’aquesta 

acció, malgrat la manca de recursos econòmics i de suport, des de 2012 es fa 

mínim una jornada formativa. 

o Elaboració d’un document informatiu tipus fitxa on s’identifiquen recursos, amb 

un format pensat per a prescriptors i que serà complementat amb un fulletó 

destinat al visitant i/o turista. Aquest material durant el 2017 es posarà a 

disposició dels establiments turístics per tal que el puguin tenir a les seves 

instalacions per a consulta pròpia. El seu contingut cobreix el territori de la Vall 

de Camprodon i deriva dels compromisos i actuacions de la Carta del Paisatge. 

o Es disposa d’un blog específic sobre la sostenibilitat en el turisme:  

https://valldecamprodonturismesostenible.wordpress.com/  

o Agència de Desenvolupament del Ripollès: 

o 3 jornades formatives per tal que les empreses esdevinguessin prescriptors del 

turisme, dutes a terme el 2010, i amb una assistència i interès molt minoritari.   

o “Experiències turístiques i agroalimentàries entorn als parcs naturals (Jornades 

de Turisme al Ripollès)”  Organitzat  l’any 2015 per l’Agència de 

Desenvolupament del Ripollès i el Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de 

https://valldecamprodonturismesostenible.wordpress.com/
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Girona, amb la col·laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya.  

o “Facebook: Aprèn a treure-li rendiment com a plataforma de màrqueting per al 

teu negoci (Jornades de Turisme al Ripollès)”  Organitzat  l’any 2015 per 

l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i el Patronat de Turisme Costa 

Brava Pirineu de Girona. 

o Actualment s’està cercant finançament per fer formació a guies que treballen al 

territori i per formar nous guies en temes de turisme sostenible. També des de 

l’agencia es va treballar sense èxit per aconseguir finançament per editar 

material (dossier / catàleg) per a les empreses. 

o Formació per a fer guiatges al Monestir de Ripoll. En  coordinació amb 

l’ajuntament de Ripoll, la parròquia i el Bisbat de Vic, des de l’Agència de 

Desenvolupament del Ripollès. Anys 2015 i 2016.  

o Associació Leader Ripollès Ges Bisaura: 

o “Introducció al posicionament web i les xarxes socials per establiments 

agroturístics”. Organitzat per l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura amb la 

col·laboració de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, any 2015. 

o “Creació d’un portal web per establiments agroturístics i 

agroalimentaris”. Organitza l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura amb la 

col·laboració de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, any 2015. 

o “Creant vincles per al desenvolupament econòmic rural”. Organitzat per 

l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura. Última jornada dimecres 10 de juny, 

de 20:00 a 22:00 h a Sant Quirze de Besora, any 2015. 

 

Des del Parc Natural Capçaleres del Ter i del Freser es preveu realitzar formació a empreses i 

professionals que vulguin formar-se com a “Guies del Parc”; està previst com una de les 

primeres accions a desplegar amb el pressupost propi del Parc.  

 

Per altra banda, des de l’Institut Abat Oliba (Ripoll) s’ofereix un cicle formatiu d’esports amb 

dues modalitats: “Modalitat de muntanya i escalada” i “Modalitat d’esports d’hivern”. Segons 

consulta a la web del centre, les modalitats no inclouen referències al potencial impacte 

ambiental d’aquestes activitats, a la sostenibilitat, etc. 
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9 SEGUIMENT DELS IMPACTES DEL TURISME 
9.1 Seguiment del nombre de visitants, característiques, despesa i satisfacció 

En l’àmbit CETS les oficines de turisme anteriorment disposaven d’un gestor comú on es 

recollien les dades comarcals mitjançant un servidor allotjat a l’Agència de Desenvolupament 

del Ripollès. Actualment la recollida de dades es realitza a partir del sistema implantat per a la 

Xarxa d’Oficines de Turisme de la Direcció General de Turisme - Generalitat de Catalunya, per 

tant, cada oficina disposa de les seves dades però aquest canvi en el sistema de registre de les 

dades ha suposat una pèrdua d’obtenció de dades directament a nivell de comarca.  

 

El tractament de les dades de visitants recollides en les oficines de turisme de la Xarxa es 

realitza a nivell de Catalunya i per marca turística, que en el cas del Ripollès les dades es 

troben incloses dins la marca Pirineus juntament amb les altres comarques que la formen. Per 

tant, actualment no es disposa de dades agregades a nivell comarcal, pèrdua d’informació que 

s’ha destacat en repetides ocasions durant el procés de treball per a l’obtenció de la CETS,  

 

Es disposa del recull de dades de les oficines de turisme de la Vall de Camprodon i de la Vall 

de Ribes i dades del producte turístic “Terra de Comtes i Abats”, que inclou les oficines de 

turisme de Ripoll i de Sant Joan de les Abadesses.  

 

En relació a les dades recollides des de l’Oficina de Turisme de la Vall de Ribes, el nombre de 

visitants ha incrementat de l’any 2014 al 2015 tal com es mostra a continuació: 

  

Vall de Ribes 
2014 14.470 
2015 16.576 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’àrea de turisme de l’Agència de 
Desenvolupament del Ripollès 

 
Respecte el producte turístic “Terra de Comtes i Abats”, es disposa de dades des del 2013 al 

2015 segmentades en diferents categories: 
 

“Terra de Comtes i Abats” 
 2013 2014 2015 

Visites equipaments  22.191 26.096 51.663 
Visites escoles 1.726 2.152 2.241 
Paquets venuts 4.911 9.473 3.770 
Àpats venuts 209 985 431 
Visites grups AAVV 847 922 1.219 

Font: Memòria anual Agencia de Desenvolupament del Ripollès 2015 

 

En relació a la procedència dels visitants que varen realitzar alguna activitat en el marc del 

producte ”Terra de Comtes i Abats” l’any 2015, es resumeix a continuació:  
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Procedència dels visitants “Terra de 
Comtes i Abats” 

 Catalunya 68%
Barcelona / àrea metropolitana 29%
Provincia Barcelona 19%
Ripollès 1%
Resta província de Girona 7%
Província de Lleida 6%
Província de Tarragona 5%
Espanya 17%
Madrid 4%
País Valencià 4%
País Basc 1%
Andalusia 2%
Illes Balears 1%
Castella - Lleó 1%
Altres 4%
Europa 12%
França 5%
Holanda 1%
Anglaterra 1%
Alemanya 2%
Bèlgica 1%
Altres 3%
Resta de Món 3%
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’àrea de turisme de l’Agència de 

Desenvolupament del Ripollès 
 

 

Per tal de conèixer el perfil de visitant, des del Parc Natural de les capçaleres del Ter i del 

Freser durant els mesos de durant els mesos de juny, juliol i mig agost de l’any 2016 s’ha inciat 

la primera recollida de dades respecte nombre i perfil del visitant. Les enquestes han estat 

realitzades per part d’estudiants en pràctiques i han consistit en un registre en les dues zones 

amb major afluència: Collet de les Barraques i Fontalba. Les dades registrades han estat les 

següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Informació facilita pel Departament de Territori i Sostenibilitat 

 

Per altra banda, les empreses turístiques compten amb registre del nombre de clientela i, 

ocasionalment, realitzen una anàlisi de la tipologia de clientela així com anàlisi del seu grau de 

satisfacció.  
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Si bé actualment no es compta amb un tractament conjunt entre sector públic i privat en l’àmbit 

CETS en relació a dades de visitants, sí que es realitza un cert tractament conjunt i/o traspàs 

d’informació entre diferents sectors i entitats: 

o La Mancomunitat de la Vall de Camprodon: fa un recull de dades de visitants de les 

oficines de la Xarxa de la Direcció General de Turisme, concretament de la de la Vall de 

Camprodon i la de Camprodon. Des del 2015 el recompte es realitza amb el gestor 

estadístic de la Xarxa. En relació al sector privat, i des de finals de la campanya d’estiu 

2016, la Mancomunitat envia un formulari al sector privat per tal de recollir dades. A més 

des del grup de treball d’indicadors ETIS, s’ha elaborat un breu qüestionari de 

satisfacció pels clients. Les dades recollides es treballen des de la Mancomunitat de la 

Vall de Camprodon. Els 2011, 2012 i 2013 es va organitzar una taula de diàleg del 

sector terciari on es treballava resultats, però la participació va anar a la baixa i a 2014 

ja no es va convocar. 

o Traspàs d’informació entre el Parc Natural de les capçaleres del Ter i del Freser i les 

estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de Vall de Núria i Vallter 2000 

en relació a dades de visitants. 

o Patronat de Turisme Costa Brava Girona: està treballant en la implantació d’un sistema 

de recull de dades per part d’empreses, TOURIST DATA SYSTEM. Des de l’Agència de 

Desenvolupament del Ripollès s’està donant suport per a la seva implantació en les 

empreses turístiques de la comarca. 

 

En termes de mercats potencials de visitants, els anys 2008 i 2009 es varen fer estudis de 

mercat de diversos països europeus per detectar les necessitats i interessos en el senderisme 

arrel de la implantació de la xarxa de senders ITINERANNIA a les comarques del Ripollès, 

Garrotxa i Alt Empordà. Concretament es va realitzar un estudi de mercat dels següents 

països: Alemanya, Regne Unit, França, Països Baixos i Noruega.  

 

9.2 Seguiment del sector turístic i de les seves necessitats 
Les tres principals entitats de la comarca que desenvolupen tasques d’estructuració i promoció 

del turisme i del desenvolupament rural disposen de diferents espais des d’on mantenir un 

estret contacte amb el sector turístic i les seves necessitats en termes d’empresa: 

 

o Mancomunitat de Municipis de la Vall de Camprodon: relació continuada amb el sector 

privat turístic a partir de l’organització de formacions, recollida i tramesa de dades 

estadístiques del sector turístic, estructuració d’espais de treball. 

o Agència de Desenvolupament del Ripollès: l’organització de formacions, recollida i 

tramesa de dades estadístiques del sector turístic i dinamització de la Taula de treball de 

turisme. 
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o Associació Leader Ripollès Ges Bisaura: organització de formacions, assessorament a 

emprenedors i atorgament de subvencions. 

 

A mode d’estudi detallat de l’estat del sector turístic a la comarca del Ripollès, l’any 2014 es va 

dur a terme l’”Estudi de revisió estratègica turística del Ripollès” que inclou una revisió, llistat i, 

en alguns casos, anàlisi de: 

o Serveis turístics privats: allotjament, guiatges, tast de productes locals, etc. Se 

n’analitzen diferents aspectes (capacitat, venda on-line, serveis especials que ofereixen, 

etc.), categorització (estrelles, categories, espigues, etc.) i es realitza una comparativa 

amb les comarques veïnes. 

o Serveis turístics públics: equipaments culturals, oficines de turisme, etc. 

o Principals recursos turístics: les categories de classificació són “cultural i patrimonial”, 

“natura”, “activitats organitzades” (guiatges, tallers i excursions) i “esdeveniments, fires i 

festes”. 

o Entitats, gremis i iniciatives del sector privat per al foment del turisme. 

 

Aquest estudi es va elaborar a partir de l’entrevista amb el sector turístic privat, entre d’altres 

fonts, i els seus resultats d’aquest estudi es va donar a conèixer a les entitats, en major o 

menor mesura, a persones i àmbit territorial de la seva aplicació. 

 

Per altra banda, la creació de la taula de turisme, integrada per sector públic i privat, ha de 

permetre l’anàlisi i presa de decisions conjunta en base a les informacions obtingudes sobre el 

sector turístic a la comarca.  

 

Les informacions de les que actualment es disposa per poder conèixer determinats paràmetre 

sobre la situació del sector turístic privat a la comarca són les següents: 

o Dades sobre empreses turístiques que obtenen finançament Leader. 

o Recaptacions de la taxa turística i per tant informació sobre el nombre de pernoctacions 

a la comarca.  

 

9.3 Seguiment dels impactes del turisme en el medi ambient, l’economia i la població 
local 

En relació al seguiment dels impactes en el medi, tal com s’ha esmentat en diferents ocasions, 

el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser no disposa encara d’un equip de treball in 

situ que pugui acomplir els objectius de declaració del Parc, entre els quals s’hi esmenta, en 

l’article 3.1.a): “a protecció dels valors geològics, biològics, ecològics, paisatgístics i culturals, 

incloent-hi el patrimoni immaterial i espiritual inclosos en el seu àmbit”. En aquest sentit, les 

tasques de protecció dels valors de l’espai protegit hauran d’incloure accions de seguiment 

relatius a la conservació d’aquests valors. 
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Per altra banda, entenent que el propi Decret 211/2015, de 22 de setembre, pel qual es declara 

el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser inclou també la consecució d’un 

desenvolupament sostenible, les accions de seguiment d’impactes de l’activitat turística es 

podrà trobar també entre les seves àrees de gestió. Concretament, el Decret estableix en 

l’article 3.2.d): “Establir un règim d’ordenació i de gestió adreçat al desenvolupament 

sostenible, que faci compatible la protecció dels valors .......amb l’aprofitament ordenat dels 

recursos –especialment la ramaderia– i l’activitat dels seus habitants”.  

 

Per part del Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès es realitzen estudis i seguiment de 

fauna, flora i habitats amenaçats dels 6 EIN i forests públics que gestiona. 

 

En relació als impactes de l’activitat turística en l’economia i la població local, la memòria anual 

de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès recull diferents indicadors que poden resultar 

d’interès per a l’anàlisi de l’evolució del turisme sostenible: 

o Ofertes laborals gestionades. Indica la tipologia de lloc de treball i per tant es poden 

identificar les ofertes del sector turístic. 

o Lloc de treball creats en la inserció de persones demandants d’ocupació en el sector de 

l’hostaleria i restauració  

o Formacions realitzades en temes de turisme 

o Punts de venda i punts de degustació de Productes del Ripollès 

o Nombre i ubicació de restaurants que participen en “Temporades gastronòmiques” 

o Tipologia i nombre d’accions de promoció turística 

o Nombre de descàrregues i visites web a recursos turístics de la comarca que suposen el 

descobriment, interpretació i valorització del patrimoni natural i cultural de la comarca 

o Hectàrees de gestió forestal en forests públiques gestionades pel Consorci d'Espais 

d'Interès Natural del Ripollès 

o Inversions al territori en el sector del turisme que han comptat amb subvenció del grup 

Leader Ripollès, Ges i Bisaura  

 

Per altra banda, des de l’Institut d’Estadística de Catalunya es poden recopilar diferents dades 

relatives a l’activitat turística, tant a nivell comarcal com municipal: 

o  A nivell de comarca: 

o Valor afegit brut dels serveis, per grans sectors i per branques d'activitat 

o Allotjaments turístics, establiments i places  

o % de la població ocupada en hostaleria 

o A nivell de municipi 

o Atur registrat, per branques d'activitat 
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Per tant, si bé no es disposa de dades específiques en relació a l’impacte de l’activitat turística, 

l’anàlisi d’aquests indicadors són d’utilitat per a una identificació de l’evolució del sector turístic 

així com han estat utilitzats –conjuntament amb d’altres- per a la definició de les diferents 

estratègies vigents en el territori. 

 

Per tal de tenir un coneixement aprofundit sobre l’impacte de les curses de muntanya a la 

comarca del Ripollès, activitat amb connotacions turístiques i clarament a l’alça a la comarca, 

l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del 

Freser treballaran, el 2017, per a l’obtenció de fons i posterior realització d’un estudi en aquest 

sentit.  

 

De manera més general i en referència a diferents espais protegits de Catalunya, l’Institut 

Cerdà, a través de l’Obra Social La Caixa i per encàrrec del Departament de Territori i 

Sostenibilitat va realitzar l’estudi “Impacte  econòmic  i  social  dels  espais  naturals  protegits 

de Catalunya” (any 2015). L’estudi es centra en 16 espais naturals de Catalunya i, si bé no s’hi 

inclou el Parc Natural de Capçaleres del ter i del Freser, els seus resultats es poden considerar 

extrapolables a aquest territori. L’estudi conclou que els espais protegits tenen impacte positiu 

en el sector serveis (generen 192 milions d’euros anuals en forma de valor afegit brut associat 

a activitats del sector serveis, un 83%), a la gestió dels propis espais (un 9%) i a activitats 

agrícoles (un 8%). Pel que fa a l’ocupació, durant l’any 2013 el conjunt d’espais naturals 

generaven 5.110 llocs de treball. 

 

 


