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ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS  
amb metodologia  

d’APRENENTATGE i SERVEI 

 
 Propostes de projectes de  

SERVEI COMUNITARI per alumnes de 3r o 4t d’ESO 
 

http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/  
https://serveiseducatius.xtec.cat/tarragones/servei-comunitari/  

A l’apartat “Convenis” trobem les entitats que ja han firmat conveni amb la Generalitat de Catalunya, 
encara que noves entitats poden seguir firmant-ne. 

 
Les marquem amb (*) quan requereixen un manteniment,  

com ara trams de camins, zones de jocs, abeuradors per a fauna, plantacions, etc.,etc., 
i poden ser objecte  

d’APADRINAMENTS i PROJECTES de CENTRE.  

 

Elaborat per Lola Paniagua Valle (lola.paniagua.valle@gmail.com)  
des del curs de l’IMET “L’Anella Verda de Tarragona: recursos pedagògics”  

Actualitzat la primavera del 2019 
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OBJECTIUS  

 

A) OBJECTIUS GENERALS DEL SERVEI COMUNITARI 

 
- Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i 
compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat 
catalana democràtica i participativa. 
 
- Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el 
treball d’equip. 
 
- Donar a conèixer la xarxa associativa i les entitats de l’entorn a l’alumnat i les seves 
famílies , per tal de promoure la participació dels joves. 
 
- Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn. 
 
- Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar. 
 
- Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per 
fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i 
arrelada al territori. 
 

B) OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L’ÀMBIT MEDIAMBIENTAL 

  
- Augmentar el contacte, el coneixement, el respecte i l’estima envers la natura. 

- Implicar-se en la seva conservació. 

 
- Ampliar l’espai educatiu, sortir de l’aula per contactar amb la natura,  
la qual cosa amplia molt els horitzons i capacitats de l’alumnat en general i de molts 
d’alumnes en particular. 

- Aprofundir conceptes que es fan servir en Ecologia.  

 

 

 

 

 



 3 

2 TIPUS d’ACTIVITATS: 
 

a) Activitats que NO REQUEREIXEN que un PROFESSOR o 
MONITOR acompanyi l’alumnat durant les 10 hores de servei 
  

a.1) Les ACTIVITATS HABITUALS DE LES ENTITATS,  
AMB LES QUALS ES COL·LABORA: Horts urbans a Tarragona, plantacions i 
neteges als rius Francolí i Gaià, a un viver d’Altafulla, als Muntanyans de 
Torredembarra...  
 

a.2) Les que ES DISSENYEN I ORGANITZEN DES DEL GRUP D’ALUMNES, que 
buscaran quines entitats contacten, etc...  
(p. 8) Campanyes sobre temes mediambientals, reculls d’informacions de 
pagesos i gent gran, conreu d’oliveres i ametllers... 

 

a.3) Activitats d’ELABORACIÓ D’EINES D’ESTUDI I CONEIXEMENT DE 
L’ENTORN, amb la col·laboració i posant-les a l’abast de la gent i entitats 
properes, i per Internet de la gent i entitats del Tarragonès:  Guies micro-locals 
de fauna i flora, Llibre Blanc per l’estudi col·lectiu de l’entorn natural i social... 

 

b) Activitats que sovint REQUEREIXEN 
ACOMPANYAMENT d’algun professor o monitor durant 
les 10 hores de servei 
- Recuperar INDRETS EMBLEMÀTICS (restes arqueològiques, runes interessants, 
punts d’aigua...), treure Carpobrotus edulis al litoral... 

- Activitats als CAMINS de l’Anella Verda (p.19) 
 
- MILLORA dels ESPAIS FORESTALS (p. 20): 

 - ACLARIDES selectives 
 - ENRIQUIMENT de la BIODIVERSITAT 
 - Actuacions que afavoreixen la SUCCESSIÓ FORESTAL 
       - ... 
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a) Activitats que NO EQUEREIXEN  
que un PROFESSOR O MONITOR 
durant les 10 hores de servei 
 

a.1  Les ACTIVITATS HABITUALS de les ENTITATS amb qui es 
col·labora 

 

Nota:  

En el cas de col·laboracions amb ENTITATS ens podem trobar sovint que ja estaran 
saturades 

 

HORTS COMUNITARIS que tinguin un projecte d’hort comú 
amb procediments ecològics, com ara:  
 

HORT i ESCOLA de NATURA del FRANCOLÍ 

ENTITAT: Mare Terra Fundació Mediterrània  
(www.mare-terra.org )  
CONTACTE: Eduard Mieza Páez, 670 798 550 
                        educa@mare-terra.org  

LOCALITZACIÓ: PARC del FRANCOLÍ, més enllà del final de la Rambla Lluís 
Companys, al final del carrer Projecte, busos 8, 22, 23 i 41, parada Pont i Gol 
(continuar caminant uns 50 m). 

TASQUES: 

Neteja del riu Francolí, hort comunitari, conservació del medi natural de 
la llera del riu, elaboració de cartells informatius, diagnosi de l’estat 
ecològic del riu, accions de millora de l’Escola de Natura i ltres tasques 
relacionades amb el medi ambient. 
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MANTENIMENT d’ESPAIS NATURALS  
en col·laboració amb les següents entitats:  

 

MANTENIMENT a la CONCA del GAIÀ  
ENTITAT: Associació Mediambiental La SÍNIA  
          http://www.riugaia.cat            
CONTACTE: 655486116  (Héctor) 

LOCALITZACIÓ: des del pantà del RIU CATLLAR fins a la 
desembocadura (ALTAFULLA). 

TASQUES: 

Manteniment de la vall del Gaià, Clot del Mèdol, etc., preferiblement 
tardes entre setmana. 

 
 

TASQUES AMBIENTALS amb ocupació de persones amb 
malalties mentals 
ENTITAT: Associació AURORA (Salut mental, Territori i Paisatge)  
www.associacioaurora.org  
CONTACTE: Jaume Santos 977 520 205  
               administració@associacioaurora.org 

LOCALITZACIÓ: Riu FRANCOLÍ, PLATJA LLARGA,  
                    SANT SALVADOR... 
 

TASQUES: 
- Participació en jornades de voluntariat per fer plantacions, extracció de 
plantes invasives, neteja d’espais naturals etc.  
- Compartir estones a la tarda amb els treballadors del Centre Especial de 
Treball. 

 

CONSERVACIÓ d’un ECOSISTEMA LITORAL 

ENTITAT: GEPEC-EdC (Grup d’Estudis i Protecció  
               dels Ecosistemes Catalans –  
               Ecologistes de Catalunya) http://www.gepec.cat 

CONTACTE: Ramon Ferré 675 384 707 

LOCALITZACIÓ: TORREDEMBARRA (Seu a Can Bofill, a peu de platja) 
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TASQUES: 

- Recompte i protecció d’espècies vegetals i animals 

- Neteja als Muntanyans 

 
 

VIVER ecològic de PLANTES AUTÒCTONES 

ENTITAT: GEPEC-EdC (Grup d’Estudis i Protecció dels Ecosistemes Catalans – 
Ecologistes de Catalunya)   http://www.gepec.cat 

CONTACTE: Crys 670905793    crys2184@gmail.com  
LOCALITZACIÓ: ALTAFULLA (finca municipal del Canyadell) 

TASQUES: 

- Manteniment i millora del viver i dels espais naturals de la finca 

- Neteja de la cala del Canyadell, conreu d’oliveres... 

 

MESURAR la QUALITAT de les aigües d’un RIU 
ENTITAT: Associació Hàbitats - “Projecte Rius”, 
                      http://www.projecterius.cat/   

L’associació facilita instruments i formació per mesurar la qualitat de les 
aigües fluvials. 

CONTACTE: Cristina Alguer – 934213216  
                      voluntariat@associaciohabitats.cat 
LOCALITZACIÓ: el FRANCOLÍ, o el GAIÀ  

 
 

a.2   ACTIVITATS TRIADES, DISSENYADES  
     i ORGANITZADES pels ALUMNES.  
       Han de buscar amb quines entitats col·laborar, què cal fer... 
 
CAMPANYES: A partir de les NECESSITATS AMBIENTALS 

DETECTADES en el seu entorn, el grup d’alumnes pot dissenyar i portar 
a terme diverses campanyes, com ara: 

  
 - PROMOCIÓ d'un ús públic de l'Anella Verda respectuós amb els 
seus valors naturals i socials 
 
 - NETEJA dels ESPAIS NATURALS propers al Centre, explicant que la 
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maquinària dels serveis de neteja públics no pot fer-se servir en aquests 
indrets, ja que malmetria la vegetació, demanant a la gent que els deixi 
millor que els troba, organitzant ell/es mateix@s alguna jornada testimonial 
de neteja... 

 
 - RECOLLIDA SELECTIVA de BROSSA al poble o barri. 
 
 - REDUCIÓ d’ENVASOS (carmanyoles en lloc de paper 

              d’alumini, comprar productes amb menys plàstic...). 
 
 - NETEJA a les AULES, al PATI...  

              (encara que hi hagi servei de neteja) 
 

- Creació de LEMES (Amb sentit de l’humor, rima, etc.), CARTELLS, 
PANCARTES, VIDEOS, EXPOSICIÓ de FOTOS, PRESENTACIONS 
Públiques, etc. 
 
Es podria col·laborar amb els ajuntaments, altres escoles, centres 
educacionals, centres cívics, associacions de veïns, altres 
entitats properes…  comptant amb la TV i premsa local. 

 

 

- Recollida d’INFORMACIÓ ORAL de PAGES@S I  
GENT GRAN per conèixer la història recent, les toponímies, els punts 
d’aigua que hi havia i ja no hi són, les plantes comestibles (incloent-hi receptes 
per cuinar-les), les que tenen altres utilitats, les tòxiques... 

ENTITATS: Associacions de veïns, residències d’àvis/es... 
Amb la informació recollida, es podria fer una exposició (preferiblement fora 
del centre), publicar-ho a les pàgines web de l’Anella Verda (web Messagenes1, 
Ajuntament), fer una PRESENTACIÓ PÚBLICA 

(Fent divulgació, avisant a mitjans de comunicació...) 

 

- TORNAR A FER PRODUCTIVES LES 
OLIVERES, ELS AMETLLERS I ELS AVELLANERS que estiguin 
abandonats. 
 
Caldrà saber qui és el/la propietari/a, i que algun pagès els expliqui com es 
poda l’arbre i altres tasques del conreu. 

                                         
1   Veure al final 
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Després es pot recollir els fruits i elaborar conserves i altres productes 
(potets d'olives amb sajolida i altres plantes de la zona) que fins i tot es podrien 
vendre per a obtenir recursos per viatges de fi de curs. 
 
Potser és més un Projecte de Centre que un Servei Comunitari, encara que si 
els alumnes són bastants poden anar en petits grups al llarg de tot el curs i fer 
entre tots un dossier amb les diferents tasques i detalls del seu conreu.  (*) 
 
Preparació d’un ITINERARI SALUDABLE: Apte per a gent gran, o amb 
poca mobilitat, per a cotxets infantils, etc., prop del nucli de població, o del 
Centre d’Atenció Primària (CAP), preparant la SENYALITZACIÓ, els CARTELLS 
que l’anunciïn, PAPERETES que es poden posar al centres cívics, CAP, 
associacions de veïns, jardins d’infants, residències d’avis, botigues..., i fent-ne 
una PRESENTACIÓ PÚBLICA a algun d’aquests indrets (Fent divulgació, avisant a 
mitjans de comunicació...) 
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a.3  ELABORACIÓ D’EINES D’ESTUDI I 

      CONEIXEMENT DE L’ENTORN PROPER  

 

Poden ser projectes de SERVEI COMUNITARI quan:  

- S’IMPLIQUEN ENTITATS PROPERES. 

- ES DIVULGUEN, es posen a l’abast d’altres centres educatius i 
entitats de l’entorn del centre... 
  
- Es fa una PRESENTACIÓ PÚBLICA, invitant també als mitjans de 
comunicació. 

- Es posen a l’abast de la ciutadania mitjançant INTERNET (web de 
l’Ajuntament, Messagenes2...)... 

- Es contacta amb una ENTITAT ECOLOGISTA  
que ens supervisi el que anem fent (GEPEC etc.).  

 

GUIES de la FAUNA LOCAL  
A partir de la relació d’espècies animals que es poden trobar a l’Anella 
Verda (web Messagenes.com / Anella Verda / Recursos Pedagògics / Fauna / “FAUNA 
de l'Anella Verda fins l'any 2007”) 

Idees: - RECULL CONSULTABLE PER INTERNET,   

- MAMÍFERS: hi ha unes 30 espècies  
- AMFIBIS i RÈPTILS: 6 espècies cadascun  
- AUS: hi ha unes 50 espècies 

- FITXES d’alguns animals més comuns al nostre entorn, 
o observats recentment, o que resultin interessants… 

 

HERBARIS FOTOGRÀFICS de micro-zones verds, amb fotos dels 
arbres, arbustos i plantes més representatives, curioses etc., que es poden 
imprimir i posar en fundes de plàstic, lligades com un quadern, prou resistent a 
l’aigua, al desgast per grapeix, per portar-lo a les passejades.  

                                         
2  Veure al final 
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Caldrà buscar veïns naturalistes, jubilats etc., que ens ajudin puntualment a 
localitzar les espècies que trobem. 
 
Les fotos es poden agafar d’Internet al principi, i anar-les substituint per fotos 
pròpies, fins i tot es pot fer una espècie de CONCURS FOTOGRÀFIC per trobar 
les millors fotos representatives de cada espècie.  
Es pot penjar també a Internet, i se li dona publicitat al barri o poble per tal que 
la gent el pugui trobar, imprimir el seu propi quadern, col·laborar-hi...  
 

 
 

ES PODEN CONFECCIONAR UNS QUANTS QUADERNS, per donar-los a les entitats 
cíviques, a altres centres educatius de la zona… 
L’HERBARI es pot convertir en un projecte de centre, i alguns alumnes del SERVEI 
COMUNITARI  el podrien actualitzar cada any.  Podrien organitzar noves activitats de 
difusió de l’herbari, nous concursos de fotos, etc. 

                                                                                                        (*) 

L’HERBARI no ha de pesar massa,  
ha de ser ben PORTABLE!! 

 
Es pot fer diferents quaderns: 
- ARBRES 

- PLANTES ARBUSTIVES i LIANES 

- PLANTES HERBÀCIES 
-  PLANTES MOLT PETITES 

- PLANTES amb FLORS BLAVES o VIOLETES...  
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També es podrien fer ÀLBUMS D’UNA SOLA ESPÈCIE 
VEGETAL, resseguint l’evolució de la planta al llarg del seu cicle vital, 
recollint fotos i descripció dels seus diferents estadis o fases fenotípiques: 
les plàntules quan neixen, quan van creixent, quan s’espiguen a l’estiu, 
quan s’assequen, flors masculines i femenines, llavors... 
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'LLIBRE BLANC' 

d’una MICRO-ZONA, o BARRI, o POBLE  
amb els seus espais verds, arbres,  

espais naturals propers, 
problemàtiques ambientals i socials, 

possibles millores... 
 
 

És una eina d'investigació col·lectiva  
d'un determinat entorn natural i social.  

 
A l’entorn proper d’un Centre educatiu hi ha moltes coses que es poden anar 
investigant i descobrint. Això no vol dir que s'han d’estudiar-les totes alhora, sinó que 
hi ha moltes per triar, i cada persona o grup pot aportar la seva investigació en relació 
amb qualsevol dels diferents aspectes que interessa i que són els diferents capítols o 
temàtiques del Llibre blanc. 
 

 
 
Cada SEPARADOR, D’UNA COLOR DIFERENT, és una  TEMÀTICA a 
estudiar  
i cada TEMÀTICA pot tenir diferents treballs que la van completant. 
en diferents compartiments de plàstic transparent. 
És diu “LLIBRE BLANC” perquè suma totes les colors. 
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Les TEMÀTIQUES poden ser: descripció de l’espai, dels seus paisatges (els naturals, 
els urbans...), mapa amb zonificació, clima i microclimes, geologia, punts d’aigua, 
vegetació, fauna, història recent3, història llunyana i prehistòria, problemàtiques 
(ambientals i socials), possibles actuacions 
de millora... Agenda, crònica de tasques que 
s’han fet...  
 
 
Quan un treball queda sense terminar, per 
exemple en fase de recollida de dades, en 
qualsevol moment una altra persona o grup 
el poden continuar o acabar.  
 
Quan una investigació està prou completa, es 
redacta.  
 
Convé que alguna persona que no hagi participat en 
la redacció li faci una lectura amb suggeriments de 
millora.  
 
Es pot publicar a Internet: al compartiment 
corresponent del Llibre es posa l’escrit en paper, 
amb una tira de color on posi la web on es pot 
trobar. 
 
Tant al llibre com a Internet, ha d’aparèixer alguna forma de contactar amb la gent 
que ho ha fet, per tal que puguin continuar havent-hi aportacions amb suggeriments 
de millores.  
 
Quan es fa poc, no passa res. Quan es fa molt... AVANCEM !!!  
 
CADA PERSONA O EQUIP VA APORTANT  
ALLÒ QUE MÉS LI INTERESSA EN CADA MOMENT. 
 
I així es va afegint informació de l’entorn per a qui la vulgui consultar o seguir 
completant-la. Tant si és una persona com si és un col·lectiu (una classe o un grup 
d’alumnes d’un centre educatiu, un grup de gent d’alguna entitat, formal o informal...). 
 
Un cop a l’any s’organitza una JORNADA sobre el LLIBRE BLANC, amb caràcter 
festiu i informatiu, presentant els continguts i les novetats al llarg de l’any, amb les 

                                         
3 La història recent que encara podem sentir: les persones grans que ho han viscut o ho han 
sentit explicar dels seus pares o avis, o les que es troben a llibres i documents 
relativament recents. 
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entitats, centres educatius, col·lectius i persones, tant lectores del llibre com a 
col·laboradores en la seva redacció. 
 
Un bon espai a Internet per penjar aquests treballs pot ser la web 
www.messagenes.com,  buscant “Anella verda”. Contactar per més informació amb 
lola.paniagua.valle@gmail.com. 
 
 
Llibre Blanc digital: 
També podem prescindir del Llibre Blanc en paper i fer-ho tot de manera digital. 
Potser no tindrem la visió de conjunt tan clara com quan fullegem el Llibre en paper, 
però també es qüestió de muntar-ho bé: 
 

Una carpeta que ho conté tot, a dintre una carpeta per cada temàtica, dins 
d'aquesta, una per cada temàtica els treballs ja acabats i pujats a Internet, i 
diferents carpetes pels treballs no acabats. 
Potser segons la fase d’elaboració en què es troben: treballs a mig fer, en fase 
de recull de dades, acabats pendents de revisió, etc. 

 

 
b) Activitats que sovint REQUERIRAN 
L’ACOMPANYAMENT D’ALGUN PROFESSOR O MONITOR 
durant les 10 hores de servei 
 

S’estan mirant formes de finançar aquests monitors mediambientals,  

i/o d’alliberar hores al professorat per permetre aquest acompanyament sense 

augmentar el seu horari laboral.  

Per el moment, a petita escala, aconseguim disposar d’alguns monitors des de l’IMET4  

(contactar amb lola.paniagua.valle@gmail.com o crys2184@gmail.com) 

 
- RECUPERACIÓ D’INDRETS EMBLEMÀTICS: RESTES ARQUEOLÒGIQUES, 
RUNES, JARDINS… 
La Bassa del Canal és un exemple a Olesa de Montserrat. Alumnes de secundària de 
l’Escola Povill, en analitzar les problemàtiques ambientals de l’entorn, decideixen 
contribuir netejant i arranjant un indret de valor ecològic, en col·laboració amb 
entitats que els assessoren i ajuden. (*) 
En cada cas caldrà contactar amb una entitat especialitzada. 

                                         
4  Institut Municipal d’Ensenyament de Tarragona 
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- TREURE Carpobrotus edulis (UNGLA DE LLEÓ) a platges i roquers 
litorals, una espècie vegetal invasiva que impedeix el creixement de la flora 
autòctona pròpia d’aquests indrets. 
Resulta fàcil de treure, i es pot fer a ma, preferiblement amb guants. 
Si es segueix cuidant que no torni a reproduir-se en un tram de roquer, que s’apadrina 
d’alguna manera que pot incloure també la neteja, l’inventari de plantes, fòssils, etc., 
es pot convertir en Projecte de Centre (*). 

Caldrà contactar amb Medi ambient de l’Ajuntament  
(Isaac Andrade, iandrade@tarragona.cat), on segurament podran aportar sacs 
grans de plàstic i enretirar-los plens (o millor plens a la meitat, sinó pesen massa) al dia 
següent. Medi Ambient també pot encarregar-se de demanar permís a la Direcció 
General de Costes, de la Generalitat de Catalunya, que està a Barcelona. També caldria 
contactar amb alguna entitat ecologista que ens expliqui coses sobre la flora, fauna, 
geologia etc. de l’indret on treballem: GEPEC (Ramon 675 384 707),  
Plataforma Platja Llarga (plataforma@platjallargatarragona.cat)...  

 

 

PEDRA SECA: Reconstrucció i manteniment de MARGES i BARRAQUES , 
ALJUBS... Haurem de contactar amb un mestre pedrer, amb el propietari, o amb la 
Brigada municipal (brigada@tarragona.cat), si és el marge d’un camí públic, amb 
alguna entitat ecologista que ens expliqui coses sobre la flora, fauna, geologia etc. de 
l’indret on treballem... (*) 
 

ACTIVITATS als CAMINS PÚBLICS 

Al municipi de Tarragona aquestes activitats requereixen el recolzament de la Brigada 
municipal  (brigada@tarragona.cat). 

- Participar en el MANTENIMENT d’un CAMÍ PÚBLIC. Per exemple el camí que 
porta des del centre d’ensenyament o el nucli de població (S. Pere i S. Pau, S. Salvador, 
Pallaresos, Tarragona cap al Loreto, Torreforta i altres barris de Ponent...), cap a 
l’Anella Verda, els seus boscos, el riu Francolí, les platges... En aquest camins es durien 
a terme les següents tasques: 

- Netejar la brossa.  

- Avisar a la Brigada municipal quan hi ha abocadors il·legals, senyalitzacions 
trencades, arbres caiguts barrant el camí... 

- Desbrossar les herbes altes quan s’assequen, cap al final de maig i principis de 
juny. Si ens esperem a que les plantes estiguin ben seques, deixaran caure les 
llavors madures i a la primavera següent tornaran a créixer flors variades a la 
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vora dels camins. 

- Podar les branquetes dels arbustos que envaeixen el camí (sempre ben a ram, 
per la base, per tal que no quedin pals tallants).  
 

- REOBRINT VELLS TRAMS DE CAMÍ... 

 

(*) També es pot APADRINAR el TRAM de CAMÍ, de forma més continuada, com 
a Projecte del Centre, i aleshores la repassada del tram es farà més vegades al llarg 
del curs, i es podran fer altres activitats, com ara l’inventari dels elements d’interès i/o 
singulars que es trobin: espècies vegetals i animals, roques i fòssils, tipus de terres, 
paisatges, perspectives, ubicacions amb GPS de runes, aljubs, cucons i altres 
estructures...),  etc... , amb fotos, dibuixos, plànols, mapes... 

En base als materials que es vagin tenint es pot fer una exposició,  
posant-ho a l’abast de la gent del barri o poble, i del públic en general per internet 
(web municipal de l’Anella Verda, Wikilocs, Messagenes...). 

 

ACTIVITATS de  
MILLORA dels ESPAIS FORESTALS 
(Veure suggeriments sobre ESPÈCIES i CRITERIS a “Escrits d’en Toni Bara”, 
https://www.messagenes.com - Anella Verda – Recursos pedagògics) 

ACLARIDES SELECTIVES del SOTABOSC,  traient les argelagues, 
molt combustibles, aclarint estepes quan n’hi ha moltes, deixant els arbustos 
poc abundants, i sobretot deixant els llentiscles, poc combustibles i que amb la 

seva ombra protegeixen molt el terra de la calor i la sequera estivals... (*) 

 

Altres ACTUACIONS que AFAVOREIXEN la SUCCESSIÓ 
FORESTAL, afavorint el pas de les actuals pinedes primàries, molt 
combustibles, cap a alzinars. Afavorir el creixement espontani d’alzines. Es molt 
difícil que una alzina plantada per nosaltres prosperi, però és fàcil ajudar a 
créixer les que surten espontànies, a partir d’algun aglà enterrat per un esquirol 
o un gaig:  

- Podant els BROTS PETITS D’ALZINA I DE COSCOLL,  
deixant només 3 a 5 brots a cada peu.   

- Podant les ALZINES MITJANES, netejant el tronc de brots, i deixant-ne 
un, dos o tres peus si en té més d’un,  
i esporgant les branques de la part inferior del tronc,  
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un metre i mig més o menys.  (*) 

 

ENRIQUIMENT DE LA BIODIVERSITAT 
 

- Plantar ARBRES i ARBUSTS, prioritzant les espècies potencials rarificades, 
preferiblement amb fruits per alimentar la fauna, de manera que amb els anys 
esdevinguin PLANTA MARE de futurs plançons que la pròpia natura disseminarà, 
repoblarà…  

És el que anomenem “PUNTS DE BIODIVERSITAT”,   (*) micro-PLANTACIONS, 
amb un o dos peus de cada espècie, per tal que sigui fàcil anar-les regant almenys els 
dos primers anys, i en punts ben triats, amb prou profunditat de terra, algun baixant 
d’aigües pluvials... 

Caldria que alguna administració, persona o entitat col·laboradora s’encarregués de 
seguir regant, podar una mica... o bé se’n pot  
fer un Projecte de Centre i organitzar aquest manteniment... (*) 
 
- Construcció, instal·lació, manteniment i seguiment de CAIXES-NIU, 
MENJADORES i ABEURADORS per a ocells, rat-penats i altres mamífers. (*) 
 
- Construcció, instal·lació, manteniment i seguiment, de ROCALLES semisoterrades i 
embardissades com a refugi, hivernada i reproducció per a la fauna vertebrada i 
invertebrada... (*) 

- Salvament de FAUNA atrapada en CISTERNES i CUCONS5,  
amb la col·laboració dels Agents Forestals  i el permís i col·laboració del Departament 
de Medi Ambient... (*). 

Ens trobarem algunes situacions molt dures quan es rescaten animals...  
Permetent un contacte directe amb l’evolució dels nostres paisatges de vinyes a 
boscos primaris de pi blanc. 

- Recuperació d'àrees degradades i creació o manteniment de CLARIANES i 
PRADELLS en zones forestals mitjançant la sembra d'adobs verds i dallada periòdica 
(amb desbrossadora de fil, fàcil de portar i gens perillosa, previ retirada amb aixada del 
arbres i arbustos que aquí no han de créixer). (*) 

 

                                         
5  Un cucó és un aljub subterrani amb el que recollien aigua als camps de vinya. N´hi 
ha molts (Al Tarragonès es calcula un parell per hectàrea) i actualment són trampes 
mortals per molta fauna (petits mamífers, serps, amfibis...). 
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Per a aquestes ACTIVITATS de  
MILLORA dels ESPAIS FORESTALS CALDRÀ tenir el PERMÍS 
del PROPIETARI, o bé fer-les 
a la FINCA FORESTAL de l’AJUNTAMENT de TARRAGONA a prop del 
PONT del DIABLE 
(zona verda al mig del mapa, que conté el Pont del Diable),  
 
ENTITAT a contactar: LIMONIUM  
que té la concessió de la finca (Eduard Solé, 977 264 074)  

 
Es una zona propera als Centres d’Ensenyament dels Pallaresos, Sant Salvador, Sant 
Pere i Sant Pau..., encara que també es pot arribar des de molts altres llocs en bus. 

 

També es pot contactar amb: 

 
La BRIGADA MUNICIPAL de l’Ajuntament 
CONTACTE: brigada@tarragona.cat (Marc Antillach i Oscar Francès) 

- S’ofereixen a col·laborar en les hores de preparació en horari escolar: xerrades 
sobre l’Anella Verda, explicacions tècniques... 
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- I també poden proporcionar eines (aixades, tisores de podar, pintura de colors si 
volem fer el manteniment de ZONES INFANTILS (*), ZONES DE PÍCNIC (*), 
CALISTÈNIES (*) (= zones preparades per fer esport)... 

- No es poden oferir a acompanyar els/les alumnes fora de l’horari escolar, ja que 
ells treballen al matí, de 7 a 14h. 

 
Per tant, als programes que es facin amb aquesta entitat s’haurà de comptar amb 
algun professor del centre o monitor que acompanyi a l’alumnat les 10 hores fora del 
centre i de l’horari lectiu. 

 

L’entitat ecologista GEPEC – EdC  

té contractes de custòdia amb uns quants propietaris,  
i també potassessorar en els aspectes tècnics i ambientals de les actuacions   
(crys2184@gmail.com) 

 

La web messagenes.com 

Una web al servei de les associacions de caràcter social, utilitzada ja massivament per 
Creu Roja, el Programa Rossignol (d’acompanyament de nen/es i joves en situacions de 
risc), etc. i que ara està posant a punt una secció per a la formació mediambiental, que 
es pot trobar posant al buscador “Anella Verda”, i que tindrà tres seccions: 
 
“Recursos pedagògics”, adreçada especialment a formadors 
“Reporter/es de la Natura”, adreçada especialment a nens i joves 
“Estudi de l’entorn”, adreçada a col·lectius que estudien els diferents aspectes 
(socials i ambientals) d’un entorn determinat. 


