
 

 
CURS “BON CONEIXEDOR DE LA GARROTXA” 

(antic curs de Guia del Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa)  

 
- edició 2022 -  

 
 
La formació que s'imparteix és l'essencial per tenir un bon coneixement de la comarca i per tant 
per poder desenvolupar activitats de visita i descoberta amb grups turístics, escolars i de lleure a 
la Garrotxa. 
 
Per acreditar-se com a “Bon coneixedor de la Garrotxa” (abans guia del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa) cal haver fet aquesta formació i superar una prova.  
 
Aquest requisit és imprescindible per a realitzar activitats educatives del Parc Natural i poder 
portar grups organitzats a l’Espai Museístic del volcà del Croscat, i és independent d’altres 
titulacions com les de guia turístic, educador o monitor de lleure.  
 
 

Mòduls Hores Preu 
Gestió del Territori 5h 20€ 
Geologia i Vulcanisme de la Garrotxa 27h 90€ 
Visita a instal·lacions ambientals 3h  - 
Ambients Naturals de la Garrotxa 20h 90€ 
Geografia, Població, Història i Cultura de la Garrotxa 25h 125€ 
Sessió de conducció de grups organitzats al PNZVG 4h - 
Alta Garrotxa 4h - 
 Total  88h 325€ 

 
 
Gestió del Territori 

Continguts: 
 Els Espais Protegits de Catalunya 
 El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
 L’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa 
 Gestió del territori des de diferents àmbits (estatal, autonòmic, comarcal, local) 
 Competències, procediment, normativa bàsica i criteris 
 Presentació del Centre de Documentació del Parc Natural 

Calendari: Dilluns 12 de setembre  
Horari: de 9 a 14h 
Professor: Xavier Oliver, responsable d’ús públic del PNZVG i Montse Grabolosa, responsable del 
centre de documentació del PNZVG 
Preu: 20 €/ 18 € (socis de Turisme Garrotxa). 
 
Sessió de conducció de grups organitzats al Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa 

Continguts: 
 La sessió està plantejada perquè els assistents siguin capaços d’organitzar activitats de 

visita al Parc Natural d’una manera idònia, sense afectar negativament l’entorn, els 
habitants de la zona, i els recursos que ofereix el Parc Natural (àrees de recepció, serveis, 
itineraris i molt especialment l’Espai Museístic del volcà del Croscat). 

 Aquesta sessió és imprescindible per obtenir l’autorització per portar grups organitzats a 
l’Espai Museístic del volcà del Croscat 

Calendari: Dimarts 13 de setembre  
Horari: de 9 a 13h 
Professor: Xavier Oliver, responsable d’Ús Públic del PNZVG 

 
Geologia i vulcanisme de la Garrotxa 
Continguts: 

 Les roques que trobem a la Garrotxa 



 

 Els processos geològics que han configurat l’actual paisatge geològic de la Garrotxa 
(falles, volcans i erosió) 

 El vulcanisme de la Garrotxa 
 La història geològica de la Garrotxa 
 Els indrets d’interès geològic de la Garrotxa 

Calendari: 
Dimecres 14 de setembre. Introducció a la geologia de la Garrotxa. Les roques eocèniques de 
Joanetes 
Dijous 15 de setembre. Alta Garrotxa (jornada completa). 
Divendres 16 de setembre. El vulcanisme explosiu. Visita al volcà de la Pomareda, el volcà del 
Croscat i el volcà de Rocanegra. 
Dilluns 19 de setembre. El vulcanisme efusiu. Visita al Boscarró, el Molí Fondo i a Castellfollit de 
la Roca. 
Dimarts 20 de setembre. Interpretació del paisatge geològic. Visita al volcà del Montsacopa i al 
Parc de Pedra Tosca.  
Horari: de 9 a 14h (excepte el dia 15 que serà de 9 a 16h) 
Professor: Llorenç Planagumà, Tosca 
Preu: 90 € / 81 € (socis de Turisme Garrotxa).  
 
Ambients Naturals de la Garrotxa 

Continguts: 
 Identificació dels principals ambients naturals/semi-naturals i artificials presents a la 

comarca. 
 Identificació dels factors ambientals que permeten que un ambient en concret sigui 

present a un punt o d’altre de la comarca. 
 Separació de les espècies de flora i fauna que caracteritzen aquests ambients mitjançant 

sortides de camp. 
 Caracterització dels boscos segons estrats. 
 Creació d’un herbari de plantes locals. 

Calendari: 
Dimecres 21 de setembre. Sortida a la vall d’en Bas per visitar una roureda seca de roure 
martinenc, seguida per una visita als principals espais oberts de la vall (herbassar mediterrani, 
de jonça i espai agrícola). Identificació d’arbustos i d’altres plantes acompanyants.   
Dijous 22 de setembre. Sortida a la serra del Malforat per visitar un alzinar de muntanya, 
seguida per una visita a un alzinar litoral a prop del pont del Llierca. Es dóna una visió 
contrastant entre els dos tipus d’alzinars, el primer acompanyat sobretot per arbustos que són 
també característics de la roureda seca, i el segon amb noves espècies de plantes acompanyants 
de caire molt més mediterrani.   
Divendres 23 de setembre. Sortida a la fageda i als boscos mixtos a la cara nord de la serra del 
Corb, camí del castell de Colltort, seguida per una visita a la fageda d’en Jordà. Comparació 
entre dos tipus de fagedes diferents.  
Dilluns 26 de setembre. Sortida a les clapes de roure pènol i bosc de ribera a la zona de la pista 
d’atletisme, la font de la Gruta, el Collell i Els Tossols. Visita final als parcs i jardins de la ciutat 
d’Olot per conèixer algunes de les espècies introduïdes.  
Horari: de 9 a 14h.  
Professors: Jordi Artola, Escola de Natura La Garrotxa i Mike Lockwood, Walking Catalonia 
Preu: 90 € / 81 € (socis de Turisme Garrotxa).  
 
Geografia, Població, Història i Cultura de la Garrotxa 

Continguts: 
 La població i economia predominant a la comarca de la Garrotxa. 
 Descoberta del patrimoni històric i artístic que ofereix la comarca de la Garrotxa i les 

empremtes que el pas dels temps ens ha deixat. 
 Tenir una visió de l’evolució històrica de la Garrotxa des dels vestigis prehistòrics fins a 

l’actualitat, a partir sobretot dels elements arquitectònics i artístics.  
 

Calendari: 
Dimarts 27 de setembre. Població i economia de la Garrotxa: Els municipis que formen el Parc, la 
població que hi viu, els sectors econòmics que hi predominen i com es distribueix a l’espai. 
Visita a una activitat econòmica.   
Història: la Prehistòria a la Garrotxa 
Dimecres 28 de setembre. Edat antiga: Ruta a peu per la via Annia (des de Sant Pau de Segúries 
a la Vall de Bianya). Parlarem del pas dels romans per la Garrotxa que van deixar empremta 
sobretot en les vies de comunicació. 



 

Dijous 29 de setembre. Edat Mitjana: La creació dels pobles i vil·les. 
Visita al Monestir medieval de Sant Joan les Fonts. Visita a la vila comtal de Besalú amb les 
seves esglésies, el pont i els únics banys jueus d’Espanya. 
Divendres 30 de setembre. Edat mitjana i moderna: Un poble al voltant d’un castell: Visita al 
poble de Santa Pau. 
L’època dels remences: Visita a Sant Feliu de Pallerols. 
Dilluns 3 d’octubre. Edat moderna i contemporània: 
El renaixement a Olot: Ruta per l’Olot monumental: Centre d’Olot, Església de Sant Esteve, 
Claustres del Carme. 
Olot a partir del segle XVIII:Visita al Museu Comarcal de la Garrotxa, a Can Trincheria d’Olot i 
Ruta pel modernisme d’Olot.  
Horari: de 9 a 14h 
Professora: Eva Duran, Educ’art 
Preu: 125€ / 112,5 € (socis de Turisme Garrotxa) 
 
Alta Garrotxa 

Continguts: 
 L’ordenació de les principals activitats de lleure a l’Alta Garrotxa. L’aplicació del Pla de 

Protecció de l’Alta Garrotxa.  
 Aplicació de mesures per ordenar la freqüentació en els sectors més massificats de 

l’espai: el cas de la riera de Sant Aniol i de la riera de la Muga. El preu públic com a 
estratègia per millorar l’acollida del visitant.  

 La regulació de l’escalada a l’Alta Garrotxa: sector i tipologia.  
 La regulació de l’accés motoritzat. 
 La regulació del descens de barrancs. 
 L’ordenació del senderisme. 

Calendari: dimarts 4 d’octubre.   
Horari: de 9 a 13h 
Professor: Sara Sánchez, tècnica del Consorci de l’Alta Garrotxa 
 
Visita a instal·lacions ambientals 

Continguts: 
 Visita a diferents instal·lacions ambientals com la deixalleria comarcal, la planta de 

compostatge, la depuradora d’aigües residuals d’Olot per tal de conèixer el funcionament i 
la gestió que s’hi fa. 

Calendari: dimecres 5 d’octubre.   
Horari: de 9 a 12h 
 
Sessió de repàs del curs i funcionament de l’examen 

Calendari: Dijous 6 d’octubre 
Horari: de 9 a 13h 
Professor: Xavier Oliver, responsable d’Ús Públic del PNZVG 
 
Sortida de camp de repàs i aclariment de dubtes  

Calendari: Divendres 7 d’octubre 
Horari: de 9 a 13h 
Professor: Xavier Oliver, responsable d’Ús Públic del PNZVG 
 
Lloc de realització 

La primera sessió del curs del dia 12 de setembre es farà a Can Jordà – seu del Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.  
La part teòrica de les altres sessions es farà a Can Monsà - seu de la Fundació d’Estudis 
Superiors d’Olot, al C/ Joan Pere Fontanella, 3 d’Olot - (Tel. 972 26 21 28 – mail 
mfontaniol@olot.cat).  
Les sessions que siguin visites de camp s’informarà prèviament del lloc de trobada.  
 
OBSERVACIONS: 

 
 La Fundació d’Estudis Superiors d’Olot només bonificarà el curs per la Fundación Estatal 

para la Formación en el Empleo per les persones que facin tot el curs complet. 
 Cada alumne disposarà d’un quadern amb informació d’interès complementària a les 

sessions del curs. 



 

 Els desplaçaments de les visites de camp es faran amb cotxes particulars i s’intentarà 
compartir cotxe entre els participants.    

 És obligatòria una assistència del 80% per obtenir el certificat d’assistència i poder-se 
presentar a l’examen (també és obligat complir en el 80% d’assistència de cada mòdul).  

 Les sessions dels dies 5 i 6 d’octubre, de repàs, són opcionals.  
 
Preus totals i bonificació 

 Matrícula ordinària tot el curs: 325€ (292,5 € socis de Turisme Garrotxa) 
La FES pot gestionar gratuïtament la bonificació mitjançant la Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo per al curs complet sempre i quan l’empresa compti amb crèdit 
Suficient i ens ho notifiqui amb 10 dies d’antelació de l’inici del primer mòdul. 

 
Títol de “Bon coneixedor de la Garrotxa”: 

 
El curs és obligatori per a les persones que vulguin optar a la prova de “Bon coneixedor de la 
Garrotxa” (abans guia del PNZVG). L’examen serà el divendres 14 d’octubre a les 16h a Can 
Monsà – seu de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot. Tan l’examen com l’expedició del 
títol de “Bon coneixedor de la Garrotxa” va a càrrec del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa.  
 
 
Inscripcions: 

 
1. Reservar plaça a la FES – T. 972 26 21 28 – fes@olot.cat o al web de la FES 

http://fes.olot.cat/  
2. Fer l’ingrés indicant el nom de qui fa el curs al compte de Triodos Bank ES61 1491 0001 

2121 4326 5029 
 

Organitza: 

       

 

 

  

 


