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Socialitzar les inquietuds
del col·lectiu d'escaladors
Concreció de primeres accions compartides,
si es considera oportú

Objectius de la reunió

Crear un espai de col·laboració
entre escaladors i
administracions
Creació d'una Comissió d'Escalada, si es considera
oportú

4

Accions a realitzar per
l'Administració competent
Detall de les intervencions segons sectors

2 Informar sobre el Pla de
protecció i l'inventari de
vies a l'Alta Garrotxa 
Sectors previstos i vies disconformes

1



Fòrum de debat i treball

En relació a la pràctica de l'activitat i l'aplicació-
desplegament de la regulació de l'escalada del Pla
de protecció de l'Alta Garrotxa

Espai de posada en comú de novetats

Amb la finalitat de socialitzar informacions sobre
la pràctica de l'activitat o possibles implicacions
de l'ordenació de l'activitat

Eina de difusió

Respecte a les accions que es fomentin des de la
Comissió en relació a la pràctica de l'escalada

Objectius
inicials de
la Comissió

Caldria concretar 
més objectius?



ÀMBIT INSITUCIONAL

Consorci de l'Alta Garrotxa
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

ÀMBIT D'ESCALADA

Entitats
Particulars

Comissió
d'Escalada

La Comissió 
Fòrum de treball en relació a la pràctica de l'activitat a l'Alta Garrotxa

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Membres
inicials

Escaladors a títol personal
-Xavier Aupí
-Jordi Cruz 
-Adrià Feliu
-Jordi Masvernat
-Gerard Tubert 
-Bernat Vilarrasa

Associacions i entitats vinculades a l'activitat
-Associació d’escaladors de Girona 
-Centre excursionista d’Olot
-Centre excursionista de Banyoles 
-FEEC 

Consorci de l'Alta Garrotxa
-Àrea tècnica

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural 
-Secció de Biodiversitat i Medi Natural dels SSTT a Girona
-Servei de Planificació de l'Entorn Natural 
-Servei d'Espais Naturals Protegits 
-Servei de Fauna i Flora del DACC 

Caldria identificar
algú més?



Primera
inquietud del
col·lectiu
d'escaladors EN RELACIÓ AL PRESENT:

Què passa amb els sectors oberts actualment
i que no estan inclosos en el Pla de protecció
del medi natural i del paisatge de l'Alta
Garrotxa



Acord GOV/15/2021, de 9 de febrer, pel qual s'aprova el Pla de protecció del medi natural i
del paisatge de l'Alta Garrotxa. DOGC núm 8339 de 11 de febrer de 2021.

Pla de protecció del medi natural i del
paisatge de l'Alta Garrotxa

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


PPAG

La Llei 12/1985, de 13 juny,
d’espais naturals preveu, en el seu
article 5 (d’acord amb la seva
modificació en la Llei 5/2017) que
els plans de protecció del medi
natural i del paisatge tenen
per objecte la protecció,
l'ordenació i la gestió dels espais
naturals.

Determinar els objectius de l'espai

Regular els usos del sòl, l'aprofitament dels recursos naturals

Regular l'ús públic de l'espai i la seva utilització per al gaudi dels
ciutadans

Establir mesures (normatives i/o d'actuació) de conservació del
patrimoni natural, biodiversitat, geodiversitat, paisatge...

Establir zonificació de l'espai (Zones i àrees d'atenció especial)

Establir la regulació de la seva xarxa viària, delimitar zones
perifèriques de protecció, àmbits d'influència i àmbits de
connectivitat amb altres espais naturals, i establir mesures per a la
promoció socioeconòmica i de governació de l'espai.



L'escalada és admesa en aquestes àrees però no a la resta de l’espai.

Protecció dels valors naturals de l’espai, hàbitats, espècies i
elements de la gea, molts d’ells elements de protecció específica

Evitar els impactes en els llocs on són presents o, en aplicació del
criteri de precaució i de recuperació de la biodiversitat, en llocs en
què potencialment es podrien desenvolupar en un futur. 

Tot plegat respectant tot el que es pugui els actuals sectors de
pràctica de l’activitat i fent possible la viabilitat d’aquesta en l’espai.

Àrees d’atenció
especial

Escalada (Lliure i condicionada)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Normes del
PPAG

Escalada

Article 47. 
Escalada, descens de barrancs, canyons i engorjats, i
espeleologia
47.1 L’escalada només es permet en les àrees d’atenció
especial d’escalada lliure i condicionada (AAE 4.1 i AAE 4.2).

Article 84. Àrea d’escalada lliure
A l’àrea d’escalada lliure, clau AAE 4.1, es permet l’escalada
clàssica o esportiva durant
tot l’any, d'acord amb les normes de l’article 47.



Normes del
PPAG

Escalada

Article 85. Àrea d’escalada condicionada
A l’àrea d’escalada condicionada, clau AAE 4.2, es permet
l’escalada clàssica o esportiva d’acord amb les normes de
l'article 47, d’acord amb la temporalitat següent:

a) Des del 15 de juliol fins al 15 de febrer, en els sectors
següents: el Castellot, Guitarriu i Intramon.

b) Des del 15 d’agost fins al 15 de gener, en els sectors de:
Bellavista (a baix), Galliner i Atlantis.

c) Des del 15 d’agost fins al 15 de març, en el sector de
Bellavista (a dalt).



Àrees d’atenció especial

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Inventari de
vies 

Escalada

Resultats inventari 

Sadernes (Escales i Sant Aniol)
Bellavista 
Beuda 
Cresta del Ferran

Un total de 827 vies d'escalada (esportiva i via
llarga) inventariades. 

En un total de 53 sectors d'escalada, entre les
zones de:

   
*** No es contempla el sector d'Escales perquè en
el moment de fer l'estudi el CAG desconeixia la
seva existència.  



Vies i sectors 
 amb un ús
totalment
compatible

Escalada

Sectors establerts dins del Pla i on
no s'han detectat ni vies ni nous
sectors propers

2 zones al Castellot 
1 sector al Ferran

Sectors identificats durant l'inventari:

**En el cas del Castellot es van fer al·legacions
durant el Pla i es van introduir esmenes a la
cartografia i normativa. 



Font: Elaboració pròpia 

Sectors amb ús compatible



Font: Elaboració pròpia 

Sectors amb ús compatible



Vies i sectors 
 amb un ús
incompatible

Escalada

Vies annexes a sectors inclosos al Pla

Mainada
Les Monges
Totxo trash
Cova Bisbe
Pont Valentí
Aventura de dalt
Can Pixa
Totxo trash
Ona

Hi ha un total de 155 vies 
d’escalada fora dels límits
establerts d’escalada
lliure. 



Vies i sectors 
 amb un ús
incompatible

Escalada

Sectors establerts fora dels 
límits del Pla

2 sectors a Bellavista 
1 sector nou (el Torrent)
1 ampliació del sector de Gitarriu/intramon
1 via llarga associada a l'ampliació de
Gitarriu/Intramon

Sector d'Escales (sense cartografia adjunta)

Sectors identificats durant l'inventari:

Sectors detectats amb posterioritat:
    



Sectors amb ús incompatible

Font: Elaboració pròpia 

Vies annexes 

No es preveu realitzar cap
intervenció
(en cap cas es poden ampliar i l'obertura
de vies ha d'estar circumscrita als polígons
inclosos a les Àrees d'atenció especial del
Pla) 



Sectors amb ús incompatible

Font: Elaboració pròpia 

Vies annexes 

No es preveu realitzar cap
intervenció
(en cap cas es poden ampliar i l'obertura
de vies ha d'estar circumscrita als
polígons inclosos a les Àrees d'atenció
especial del Pla) 

Sector del Torrent
Senyalització sobre la prohibició
de realitzar la pràctica
Estudis sobre els valors rupícoles
Desequipament segons estudis
realitzats

1.

2.
3.



Font: Elaboració pròpia 

Sectors amb ús incompatible

Vies annexes 

No es preveu realitzar cap
intervenció
(en cap cas es poden ampliar i l'obertura
de vies ha d'estar circumscrita als
polígons inclosos a les Àrees d'atenció
especial del Pla) 



Font: Elaboració pròpia 

Sectors amb ús incompatible

Sector Gitarriu i via
llarga

Senyalització sobre la prohibició
de realitzar la pràctica
Estudis sobre els valors rupícoles
Desequipament segons estudis
realitzats

1.

2.
3.



Font: Elaboració pròpia 

Sectors amb ús incompatible

Sector sud
Senyalització sobre la prohibició
de realitzar la pràctica
Estudis sobre els valors rupícoles
Desequipament segons estudis
realitzats

1.

2.
3.

Sector nord
Desequipament directe segons dades 



Altres
inquietuds dels
escaladors i
encaix en el
PPAG

Futur_Quines són les possibilitats
d'obrir nous sectors

Passat_Es poden recuperar sectors
anteriorment desequipats




