
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BUTLLETÍ INFORMATIU 

GRUP DE NATURA FREIXE 

RESERVA NATURAL DE SEBES 

FLIX (Ribera d’Ebre) 

 

ALJUBdigital 

 

Els passats dies 10, 11 i 12 de novembre es van dur a terme les primeres Estades incloses 
dins el conveni que tenim el Grup de Natura Freixe amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat Entorn d’aprenentatge.  
 
Aquest és el tercer any consecutiu de l’Entorn d’Aprenentatge, el qual, fins ara, duia a terme 
de forma gratuïta amb centres educatius de tot Catalunya visites d’un sol dia. Però com a 
novetat, aquest any i aprofitant l’obertura del complex turístic del Vilar Riu de Baix –on es 
pot trobar un alberg en què s’allotgen els centres– hem aprofitat per oferir a tots els ells, 
Estades entre dos i cinc dies de durada. Per iniciar el curs, van venir a allotjar-se l’Escola Prat 
de la Riba de Reus durant tres dies. En l’estada d’aquesta escola s’han realitzat activitats pel 
poble, per la Reserva Natural de Sebes i també en l’espai del mateix Vilar, amb tallers com: 
“Fer olives”, “Bosc de ribera”, “Rapinyaires nocturns”, “Camí de sirga”, “Anellament”, visita 
al refugi, al pas de barca... Aquest grup, format per 60 alumnes, van gaudir de l’espai natural 
que ofereix Sebes, van conèixer una petita part de la història del nostre poble, i s’allotjaren 
en un lloc privilegiat com és el Vilar, envoltat també de natura i a la vora del riu.  
 
La previsió de visites aquest any, just començat, es pot valorar molt positivament tenint en 
compte que fins al moment ens visitaven majoritàriament escoles de la província de 
Tarragona i a partir d’ara, amb l’oferta d’Estades, es pot arribar a un ventall més ampli de 
centres, ja que ens visitaran de llocs com, Girona, Barcelona, etc. 
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TRASLLAT DELS 

CAVALLS DE LA 

CAMARGA 

El divendres 12 de novembre 

va ser el dia escollit per 

traslladar un grup dels ca-

valls de la Camarga. 

El conjunt de sis cavalls que 

es trobava al tancat del Mas 

de Pitoia el trobareu ara al  

Mas de les Cigonyes. 

 

 

Gerents i tècnics dels tretze Grups d’Acció Local de Catalunya (GAL), juntament amb representants del 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, es concentraren entre 
els dies 26 i 28 d’octubre a Flix per treballar en el disseny d’una nova eina tecnològica de treball adreçada a 
la gestió del desenvolupament rural. 
Durant els tres dies es realitzaren un seguit de tallers i taules de debat on es definiren  fins a catorze 
processos de relació i col·laboració entre els diferents equips tècnics dels GAL.  La finalitat d’identificar i 
descriure les pautes de treball dels GAL és buscar la seva aplicació dins la nova plataforma informàtica de 
treball. Amb aquest programa informàtic es pretén impulsar les relacions entre els diferents grups del 
territori català i fomentar una nova filosofia de treball més col·laborativa, això és, impulsar un veritable 
treball en xarxa. Alguns dels processos que es definiren durant les jornades de treball van ser l’elaboració 
d’una guia per als promotors privats interessats en sol∙licitar ajuts, per tal de simplificar la informació que 
se’ls facilita; que ARCA, com a xarxa que integra els grups GAL catalans, contacti i estableixi relació amb 
altres xarxes d’interès; la simplificació dels processos de sol∙licitud d’ajuts per tal d’aconseguir una millor 
eficiència a l’hora de gestionar els projectes; ARCA com a gestora de la informació que produeixin els grups 
GAL, per tal de centralitzar i unificar les comunicacions que s’emetin. 
La Xarxa de Desenvolupament Rural és un projecte de cooperació que integra els tretze Grups d’Acció Local 
existents a Catalunya, la Fundació Garrotxa Líder, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i 
que està coordinat per l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya. 
 

DISSENY D’UNA NOVA EINA TECNOLÒGICA DE TREBALL 
Sortida de  

2 

10 ANYS DE LA XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI 

La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) és una organització sense ànim de lucre constituïda per entitats, 
institucions i persones que volen impulsar el desenvolupament i l’ús de la custòdia del territori al nostre 
país. La XCT creu en la necessitat i en l’oportunitat de capacitar la societat civil perquè pugui tenir un paper 
actiu i directe en la conservació del territori. 
 
Els membres de la XCT són entitats i institucions públiques i privades de tota mena: associacions, 
fundacions, ajuntaments, consorcis, empreses, centre universitaris i de recerca, etc. En menor mesura, la 
XCT integra també persones individuals. El passat 11 de novembre la XCT va fer deu anys que al Castell de 
Montesquiu s’adoptà, entre molta gent, el nom de “custòdia i territori”. Per tal de commemorar tal 
esdeveniment, l’Obra Social de CatalunyaCaixa i la Xarxa de Custòdia del Territori organitzaren l’acte 
“Montesquiu+10”, celebrat a la Pedrera el dia 18 de novembre.  
 
El Grup de Natura Freixe (GNF) va assistir a aquesta celebració, com no podia ser d’altra manera, com a 
membre de la XCT des dels seus inicis. De fet, va ser una d’aquestes entitats que fa 10 anys es van reunir 
per a constituir les bases del que significa actualment la custòdia del territori al nostre país. El GNF també 
forma part del nucli actiu del Grup de Treball de Custòdia Fluvial de la XCT i molt abans de la declaració del 
Castell de Montesquiu ja practicava la custòdia del territori a les nostres contrades.  De fet, la pròpia gestió 
de la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix per part de GNF n’és un exemple de custòdia del territori. 
Aquesta gestió és fruit d’un acord de custòdia entre el Grup de Natura Freixe, l’Ajuntament de Flix i la 
Generalitat de Catalunya. L’ús de les finques de Pitoia i Cigonyes (ambdues són propietat de l’Obra Social 
de Caixa Catalunya) com a infraestructures de la Reserva Natural també són altres exemples de custòdia 
que GNF practica en l’àmbit de la reserva. 
Actualment, el GNF segueix practicant la custòdia del territori amb diferents iniciatives, tant a la zona de 
Sebes (projecte de l’oli del Mas de Pitoia) com al meandre (restauració de la vegetació de ribera). 

 

10 ANYS DE LA XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI 
 

 

http://www.custodiaterritori.org/ca/xct/membres.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSTREJOS AL GALATXO DE JUSLÍBOL 
 

 
El passat 18 d'octubre es va fer una nova jornada de camp al Galatxo de Juslíbol (Saragossa). Aquests 
treballs s'emmarquen en l'encàrrec de l'Ajuntament de Saragossa que gestiona aquest espai natural 
per conèixer, d'una banda, les possibilitats d'implantació de pastura amb cavalls de la Camarga i, 
d'altra, per avaluar la incidència d'espècies exòtiques en les basses existents en aquest meandre 
abandonat de l'Ebre.  
 
Amb la participació d'un equip expert en peixos (CEBCAT-La Balca) amb els quals el Grup de Natura 
Freixe col·labora habitualment, es va fer un mostreig intensiu en dues basses que va determinar la 
presència únicament d'espècies exòtiques, especialment peix gat. D'altra banda s'han fet seguiments 
de les poblacions de musclo zebrat que hi proliferen. En conjunt es tracta d'obtenir el màxim 
d'informació que ajudi a entendre quines són les amenaces per a la gestió d'aquest espai natural i 
emprendre les mesures de gestió oportunes. 

 
Fruit de la col·laboració des de fa anys entre la Reserva Natural de Sebes i el Galatxo de Juslíbol, 
enguany s'ha presentat a la Fundación Biodiversidad un projecte conjunt entre Flix i Saragossa per 
aplicar estratègies comunes de gestió entre dos meandres del riu Ebre. En aquesta convocatòria hi 
opten gairebé 800 projectes presentats d'arreu de l'estat. 
 

JORNADA DE 

VOLUNTARIS 

El dissabte 6 de novembre es 
celebrà una jornada de volun-
taris a la Reserva Natural de 
Sebes.  

La tasca que es va dur a terme va 
ser la neteja de la llacuna, 
activitat de manteniment que es 
du a terme diverses vegades a 
l’any. 

A les 9 h del matí  es reuniren al 
Mas del Director per tal d’entrar 
a la llacuna i netejar-la de boga. 

 

 

ESTUDI DE LES POBLACIONS DE PEIXOS A SEBES I AL MEANDRE 
 

 Dins els treballs de gestió de la Reserva Natural, es fa un seguiment de les poblacions de peixos 
presents a la zona. Mitjançant el sistema de pesca elèctrica, que atordeix els peixos i en facilita la 
captura per al seu estudi, es va fer un mostreig a la llacuna de Sebes i al galatxo dels Xops.  
 
L'estudi de les poblacions de peixos al llarg de l'any permet saber-ne la seva evolució, detectar la 
presència d'espècies exòtiques i avaluar les mesures de gestió que s'apliquen. 
 

Edita: 

Amb el suport de: 

JORNADA DE VOLUNTARIS 
A LA RESERVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aquest dissabte, 4 de desembre, es realitzarà una 

jornada per collir olives i, al mateix temps, 

esmorzarem una clotxa. 

L’activitat començarà a les 8 h del matí i ens trobarem 

al mateix Mas de Pitoia. 

 

Si esteu interessats en assistir-hi, ens ho podeu fer 

saber enviant un correu electrònic a 

<freixe@gmail.com> o bé trucant als següents 

números de telèfon:  977 26 51 12 o 977 04 48 78. 
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Més informació a: 

<<http://www.reservanaturalsebes.org>> 

mailto:freixe@gmail.com

