SELECCIÓ D’ENTITATS
PER PARTICIPAR A L’ESTUDI
“DIAGNOSI SOBRE LA SOBREFREQÜÈNTACIÓ DELS GORGS
DE LES COMARQUES GIRONINES”
Al llarg dels últims anys s’ha observat un augment en l’afluència de turistes en rius,
embassaments i gorgs, fins al punt que l’estat d’aquests hàbitats és greument
afectat per la sobrefreqüentació. La pressió antropogènica posa en perill els seus
valors naturals: cal identificar la problemàtica i dissenyar accions per revertir-la.
Amb aquest objectiu, la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i la Diputació de
Girona desenvolupen l’estudi Diagnosi de la Sobrefreqüentació de Gorgs i
Mesures de Gestió Adoptades.
Per tal de realitzar una diagnosi extensiva i de generar respostes adaptades a les
necessitats de cada espai, s’incorporaran entitats ambientals locals com a actors
clau en el desenvolupament del projecte.
QUÈ BUSQUEM?
Volem detectar entitats ambientals vinculades a la província de Girona i
interessades en preservar els valors naturals de rius, embassament i gorgs. Es
seleccionaran un mínim de 3 entitats, que de manera coordinada hauran de:
•

Participar en la identificació dels gorgs d’actuació prioritària

•

Realitzar un estudi en un total de 20-30 espais (aproximadament 5-10 per
entitat), tot reunint informació determinada per després introduir-la al
Qüestionari Diagnosi de la Sobrefreqüentació de Gorgs i Mesures de Gestió
Adoptades per cada un dels espais estudiats.

Les dades extretes a partir dels qüestionaris seran recollides i analitzades per la
XCT en un informe, que serà entregat a la Diputació de Girona.

QUÈ OFERIM?
La XCT coordinarà la feina de les 3 entitats seleccionades, que rebran una
remuneració de 900€ (més IVA) cada una. Si finalment es seleccionen més de 3
entitats, perquè així es considera oportú, tant la càrrega de treball com la
remuneració associada es veurà disminuïda.

TERMINIS PER L’EXECUCIÓ
•
•
•

Presentació de candidatures: 10 de gener de 2018
Resolució i publicació de les 3 o més entitats seleccionades: 15 de gener de
2018
Execució dels estudis: del 15 de gener al 7 de març de 2018

La XCT coordinarà la feina de les entitats i, conjuntament amb les entitats, podrà
establir dates d’entrega de qüestionaris dins el període d’execució dels estudis.

ENVIA’NS LA TEVA CANDIDATURA!
Les entitats ambientals interessades en participar al projecte hauran de posar-se en
contacte amb la Clara Blasco (cblasco@xct.cat) abans del 10 de gener de 2018.
En el mateix correu, caldrà que adjuntin una llista dels gorgs que inicialment
tinguin identificats com a vulnerables o sobrefreqüentats. Aquests han d’estar
ordenats de més a menys risc de sobrefreqüentació i segons la pròpia percepció de
l’entitat. Cal que sigui una llista simple, que inclogui únicament el nom del gorg i la
comarca on es troba. El conjunt de llistes contribuirà a la definició del projecte i
facilitarà la selecció d’entitats i el repartiment de tasques entre les seleccionades.
CRITERIS DE VALORACIÓ
Les entitats que es presentin a la convocatòria seran valorades seguint els següents
criteris:
•
•
•
•

qualitat i coherència de la llista presentada
vinculació al territori gironí
coneixement d’ambients fluvials
afiliació a la XCT

Per a més informació sobre la convocatòria, podeu contactar a:
XCT – Clara: 938 86 61 35 / cblasco@xct.cat

