Els anteriors acords es van sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies hàbils,
mitjançant la seva publicació en el Butlletí oficial de la Província de Girona de data 15
de gener de 2020.
En el període d’informació pública no s’ha presentat al·legació ni reclamació, i en
conseqüència els acords han estat adoptats en caràcter definitiu, per tot això es transcriu
íntegrament la regulació provisional d’Escalada i Descens de Barrancs.
Olot, la Garrotxa, a data de la signatura electrònica
Santiago Reixach i Garriga
President

Regulació provisional per a la pràctica de l’escalada i del descens de barrancs a l’Alta Garrotxa
Prèvies:
Aquesta regulació provisional es conforma en base al PPAG i per tant s’utilitza la
mateixa estructura del seu articulat, així com classificació, terminologia i codificació de les àrees d’atenció especial del Pla.
S’han incorporat les al·legacions presentades pel Consorci i els seus membres i
corregit alguns errors detectats. Aquestes modificacions es destaquen al final de
la proposta de regulació provisional.

1. L’escalada només es permet en les àrees d’atenció especial d’escalada lliure i condicionada (AAE 5.1 i AAE 5.2).
2. El descens de barrancs:
a) Només es permet en l’àrea d’atenció especial de barranquisme (AAE 6).
b) No es permet remuntar els rius i barrancs.
c) No es permet caminar per la llera del riu si hi ha un pas alternatiu.
d) S’ha de respectar la situació dels ràpels existents. Només l’òrgan gestor pot obrir
ràpels nous i canviar el costat o ubicació dels existents.
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El Consell Plenari del Consorci per a la Protecció i Gestió de l’Espai d’Interès Natural de
l’Alta Garrotxa reunit en sessió ordinària el dia 25 de novembre de 2019, va acordar
aprovar inicialment la regulació provisional de la pràctica de l’escalada i del descens de
barrancs segons consta a l’Annex I i II d’aquesta resolució i que inclou el contingut de la
resolució d’aprovació inicial del PPAG incorporant-hi les al·legacions presentades pel
Consorci, pels seus membres, per la propietat en relació a la inclusió d’un sector
d’escalada o barranc i els errors cartogràfics detectats.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

EDICTE
del Consorci per a la Protecció i Gestió de l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa,
sobre l’aprovació definitiva de la regulació provisional d’Escalada i Descens de Barrancs.

4. Les àrees d’atenció especial associades a l’escalada i el descens de barrancs
4.1. Àrea d’escalada lliure
A l’àrea d’escalada lliure, clau AAE 5.1, es permet tot l’any l’escalada clàssica o esportiva.
4.2. Àrea d’escalada condicionada
A l’àrea d’escalada condicionada, clau AAE 5.2, es permet l’escalada clàssica o esportiva:
a) Des del 15 de juliol fins al 15 de febrer, en els sectors següents: Del riu, Riu superior,
El Castell, Els gossos, Iniciació, El moro, Paret central, La columna, L'últim sector (ubicats a la zona del Castellot), Guitarriu i Intramon (ubicats a la zona de Sadernes).
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).
4.3. Àrea de barranquisme
A l’àrea de barranquisme, clau AAE 6, es permet el descens de barrancs durant tot
l’any.
A cada tram s’estableix un màxim de persones al dia realitzant descens de barranc,
segons article 5. La reserva es fa per estricte ordre d’inscripció, i s’estableix un màxim
de places que pot reservar un únic sol·licitant, segons article 5. També es podrà establir
un nombre de places reservades per a usuaris particulars.
5. Instruccions complementàries per a la pràctica del descens de barrancs
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a) Torrent de la Comella o Gorgues de Canals: des de la confluència del rec
que baixa de Girants de Dalt fins a la Confluència amb el Clot de Coll Roig.
b) Riera de Sant Aniol: des de la confluència del Clot de Ribelles i el Clot de les
Falgueres fins el salt del Brull.
c) Barranc de l’Espinau: des dels Quintans d’Espinau fins a Can Lavall.
d) Barranc de Monteia: des del torrent que baixa al nord del mas de Monteia
fins a la cota 490m.
e) Barranc del Clot Fosc: des del naixement del torrent del Clot Fosc fins a la
confluència amb el riu Borró.
f) Barranc del Toll: des de la capçalera del Clot de Cal Belitre fins als camps de
Cabeces
g) Barranc de Monars o Les Valls: des de la Font de Monars fins a la confluència
amb la riera de Beget.
h) Barranc de Bellestil: des del camí de Monars a Can França fins al creuament
amb el camí de Beget al Bac.
i) La Muga: des de 450 m aigües amunt del pas de la Molina fins al Pont d’Albanyà.
j) Torrent d’en Ferrerós: des de la confluència amb el Clot d’en Romeu fins a
l’encreuament amb la Muga.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

3. El descens de barrancs requereix una comunicació prèvia a l’òrgan gestor. Aquesta
comunicació prèvia té caràcter de reserva per als diferents trams, que es detallen a
continuació:

En cas que la realització de l’activitat es realitzi per part d’una empresa caldrà
demanar permís al propietari de la finca per on transcorren els accessos d’entrada
i de sortida del barranc
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Un únic sol·licitant no pot reservar més de 30 places per dia (per al cas de La Muga).
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(Coordenades en UTM ETRS89 31N)
a) Torrent de la Comella o Gorgues de Canals: ràpel 14 (467056, 4685301):
descens per la dreta, respectar tosques en formació a l’esquerra de la base.
Màxim 10 persones al dia realitzant descens pel barranc.
b) Riera de Sant Aniol: ràpel 8, Gran Circ (465714, 4685781): descens obligat
per la dreta, respectar tosques en formació a l’esquerra de la base. Màxim
10 persones al dia realitzant descens pel barranc.
c) Barranc de l’Espinau: descens sense indicacions específiques. Màxim 10
persones al dia realitzant descens pel barranc.
d) Barranc de Monteia; final de tram (471526, 4679477): abandonar la llera
abans del toll final del tram, emprant la sortida ubicada immediatament a l’esquerra. Màxim 10 persones al dia realitzant descens pel barranc.
e) Barranc del Clot Fosc: descens sense indicacions específiques. Màxim 10
persones al dia realitzant descens pel barranc.
f) Barranc del Toll: bassa amb tosques (462688, 4684713): abandonar la llera
abans de les basses permanents o semi-permanents situades entre els ràpels 2 i 3. Màxim 10 persones al dia realitzant descens pel barranc.
g) Barranc de Monars: tram amb tosca sensible des de l’entrada al barranc fins
al primer ràpel. Inici tram: 462067, 4686091. Final tram: 462082, 4685854:
abandonar la llera en aquest tram. Màxim 10 persones al dia realitzant descens pel barranc.
h) Barranc de Bellestil: ràpel 8 (459752, 4686592), 9 (459719, 4686541) i 10
(459679, 4686489): descens per la dreta, respectar tosques en formació de
l’esquerra de la base. Màxim 10 persones al dia realitzant descens pel barranc.
i) La Muga: no instal·lar ancoratges permanents. Descens sense indicacions
específiques. Màxim 50 persones al dia realitzant descens pel barranc.
j) Torrent d’en Ferrerós: descens sense indicacions específiques. Màxim 10
persones al dia realitzant descens pel barranc.
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BEUDA

Butlletí Oficial de la Província de Girona
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Dif cultat segons
caràcter vertical
•Ràpels fàcils inferiors a 10m
•Passos d’escalada/
desgrimpada fàcils i poc
exposats
v3 Poc difícil
•Verticals amb poc cabal
•Ràpels simples inferiors a 10m
•Passos d’escalada/desgrimpada poc exposats que poden
necessitar corda (f ns a 3c)
•Col·locació de passamans
simples
•Marxa tècnica que necessita
atenció per terreny relliscós,
inestable o abrupte.
v4 Bastant difícil
•Verticals amb cabal dèbil a mig
•Ràpels difícils i/o superiors a
30m
•Encadenament de ràpels en
paret amb reunions còmodes
•Control de fregaments
•Col·locació de passamans
delicats, recepcions de ràpel
no visibles
•Passos d’escalada/
desgrimpada f ns a 4c o
A0, exposats i maniobres
d’assegurament o progressió
amb corda necessàries
[...]

Dif cultat segons
caràcter aquàtic
a1 Fàcil
•Absència d’aigua o aigua en
calma (natació opcional)
a3 Poc difícil

1

Trams de descens de barrancs

GR

Barranc

Dif cultat

Torrent de Bellestil

v4 a1 III

1990 m

Torrent de Monars /
Les Valls

v3 a1 III

3780 m

Barranc del Toll

v4 a1 III

3870 m

Barranc de Sant Aniol

v4 a4 IV

1440 m

Torrent de la Comella /
Gorgues de les Canals

v3 a3 III

Recorregut Desnivell

1800 m

Barranc

Dif cultat

501 m

Torrent de Monteia

v3 a1 II

415 m

200 m

506 m

Barranc del Clot Fosc

v4 a1 II

1540 m

502 m

857 m

Barranc d’Espinau

v3 a1 II

1850 m

257 m

216 m

Torrent de Ferrerós

I

596 m

50 m

210 m

La Muga

v2 a3

Zones
d’aparcament

Informació

1

2

Allotjaments

•Natació en aigua en calma de
menys de 30m
•Progressió amb corrent dèbil
•Salts fàcils de 3 a 5m
•Tobogans llargs o amb certa
pendent

3 km

a4 Difícil
•Immersió prolongada
comportant una pèrdua
caloríf ca bastant important.
•Corrent mitjà.
•Salt d’execució simple de 5 a
8 m.
•Salt amb dif cultat
d’advertiment, de trajectòria o
de recepció inferiors a 5 m.
•Sifó ample de menys d’ 1 m de
llarg i/o profunditat.
•Gran tobogan o de fort
pendent.

Recorregut Desnivell

Activitat de trèquing aquàtic,
sense ús d’equipament

Compromís/
envergadura

I

II

III

IV

Possibilitat de posar-se
a resguard d’una crescuda

Fàcilment i
ràpidament

en 1/4h màx.
de recorregut

en 1/2h màx.
de recorregut

en 1h màx.
de recorregut

Escapatòries

Escapatòries
fàcils

en 1/2h màx.
de recorregut

en 1h màx.
de recorregut

en 2h màx.
de recorregut

<2h

2h a 4h

4h a 8h

8h a 1 dia

Temps total del recorregut
(accés, descens, retorn)

Per més informació consulteu www.altagarrotxa.org
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v2 Fàcil

