
Accions del GT3 Índex accions

Organisme responsable: Ajuntament de Granollers - Àrea Territorial

Període d'execució:

Descripció:

Indicadors GT3 Protecció dels espais naturals i de 
la biodiversitat

Termini d'implantació:

Objectius relacionats: 

11 Pla d’informació del medi natural, arquitectònic i arqueològic

Mesos

Millorar el coneixement dels ENIM i dels seus 
valors entre els ciutadans.

Objectiu mesurable:

Indicadors de seguiment relacionats:

Incrementar la despesa municipal en educació i 
informació ambiental.

Observacions:

Estat d'execució/any: Prioritat:

En execució Baixa

Valoració econòmica: Baixa

Curt (< 2 anys)

Es proposa, en aquesta acció, impulsar la difusió del Pla especial de protecció del patrimoni natural, 
arquitectònic i arqueològic de Granollers, a partir de l’edició de material de difusió que faciliti l’accés a aquesta 
informació entre la població de Granollers, amb els objectius següents: 

 Implicar a tots els sectors de la població en la preservació del patrimoni natural, arquitectònic i 
arqueològic del municipi.  

 Editar el catàleg d’Elements botànics d’interès municipal i el d’Espais naturals d’interès municipal, de tal 
manera que se’n faciliti la difusió entre la ciutadania. 

 Organitzar la informació d'interès sobre el medi natural local i elaborar-ne una planificació de la difusió 
controlada.  

 Facilitar l'accés a la informació sobre el patrimoni natural, arquitectònic i arqueològic de Granollers. 

A més a més, per a donar a conèixer els principals valors naturals del municipi, a partir de l’any 2004, es va 
editar el catàleg de la Festa de l’Arbre i el Calendari verd de primavera. Paral·lelament, cada any, s’organitza un 
recorregut per tal de donar a conèixer més elements del patrimoni natural. Per tant, des d’aquesta acció es 
proposa també: 

 L'organització anual de la Festa de l’Arbre amb la participació d’estudiants de secundària amb dos objectius 
bàsics: 

o Reforestar espais naturals degradats (especialment a la zona del Congost i els seus antics 
meandres) 

o Fer participar el jovent de Granollers en la millora dels espais naturals del municipi 

 Edició dels pòsters dels espais naturals de Granollers 

 Programació de sortides i itineraris 

 Edició de catàlegs municipals i comarcals 




