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1. RESUM

L’objectiu  d’aquest  projecte  consisteix  en  la  rehabilitació  de  l’alberg  Sacot  i  el  terreny
adjacent  per  tal  de  crear  un  centre  d’educació  ambiental,  que  anomenarem  Centre
Agroecològic,  des  de  on  es  promoguin  i  difonguin  les  pràctiques  agroecològiques  que
inclouen la cura i respecte pel medi ambient i les persones. 

És la nostra pretensió abordar l’educació ambiental en el context agrari, forestal i en definitiva
rural, propi de la comarca. A través de la dinamització del coneixement pràctic i el rescat i
actualització de les tècniques adequades a les forces de la natura o ecològiques.

Volem treballar  des d'una visió objectiva i  holística amb el  propòsit  d'enriquir  la cultura
subjacent amb tots aquells coneixements que ens siguin útils. La ciència teòrica i  pràctica que
estudia  el  mode  d’integrar  les  necessitats  bàsiques humanes  amb  la  revalorització  dels
recursos naturals, a través de diverses disciplines, es l'agroecologia.

Això  implica  treballar  pel  desenvolupament  rural  sustentable,  que  és  aquell  que  permet
mantenir  i  millorar  el  bon  estat  dels  recursos  naturals.  Donat  que  la  macro-tendència
econòmica es la destrucció d’aquests recursos, les petites contracorrents que fan possible lo
sustentable  s'han  d'enfortir  a  traves  d'estratègies com  la  re-culturització  i  l'educació,  la
eficiència energètica, l'articulació amb d’altres activitats econòmiques que afegeixen valor a
la gestió agrícola i forestal, els canals curts de comercialització i no oblidar que som capaços,
de crear sinergies, tant dels elements naturals com de les persones que conviuen al territori
que, a més petita escala, tenen major influència.

2. EQUIP FUNDADOR DE L’ASSOCIACIÓ

“Associació garrotxina per al Desenvolupament de l’Agroecologia”

2.1 Característiques personals dels socis fundadors

President: Tomàs Picó Peris neix a Barcelona el 5 d’agost de 1974, on cursa els estudis
d'EGB, BUP i COU i universitat. L’any 1993 cursa un MP-3 de Mitjans Audiovisuals. No és
fins l’any 1997 que inicia els estudis d’enginyeria tècnica agrícola esp. hortofruticultura i
jardineria, a la Universitat Politècnica de Barcelona, realitzant el seu treball de final de carrera
sobre  el  compostatge  en  finques  de  producció  ecològica.  Conclou  els  estudis  superiors
d’enginyeria  forestal  l'any  2005,  a  la  Universitat  de  Lleida,  després  de  finalitzar  el  seu
projecte de gestió de les masses irregulars arbrades a la República Txeca.
Després d’això treballa durant mig any a la Cooperativa del Camp de Bellpuig com a tècnic
agrícola de ADV. Treballa a Alacant com a autònom pèrit taxador durant cinc mesos. 
L’any 2007 comença a treballar al Parc Natural de Cap de Creus amb el nou equip d’educació
ambiental  durant  durant  un any i  tres mesos i  finalment viatja a Granada per treballar  al
“Centro de Investigación y Formación de Agricultura Ecológica y Desarrollo rural”, CIFAED
on  s’encarrega  d’un  projecte  de  diagnosticar  l’estat  i  les  possibilitats  de  la  producció
ecològica  a  les  agroindústries  de  la  regió  del  ponent  de  Granada.  Allí  té  la  oportunitat
d'assistir  a  jornades  tècniques  i  cursos  sobre  la  producció  ecològica  i  participa  en  la
Cooperativa  “Hortigas”  d'auto  producció  d'agricultura  ecològica.  Actualment  viu  al  Mas
Pujol, a Santa Pau.  
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Tresorera: Mireia Puente de la Vega, neix al març del 1978 al Brasil. Des del 1981 viu a
Barcelona on creix i rep els estudis des de l’EGB, BUP,COU i universitat. 
El  seu  interès  per  l’agricultura  neix  després  d’un  viatge  al  Perú  on  coneix  les  realitats
camperoles indígenes i queda fascinada per l’agricultura tradicional incaica. Al 1996 inicia els
estudis d’enginyeria tècnica agrícola, explotacions agropecuàries, a la Universitat Politècnica
de Barcelona. Conclou els estudis superiors d’enginyeria agrònoma el 2003, a la Universitat
de Lleida. Durant els seus estudis es va formant, a través de cursos i pràctiques, en agricultura
ecològica. El seu tram final d’estudis els va realitzar a Bonn (Alemanya), on va fer un any
d’Erasmus. Allà va realitzar i redactar el seu projecte final de carrera sobre adobs verds a
l’Institut d’agricultura orgànica, IOL (Institut für Organischen Landbau). Tot seguit, al 2003-
2004, va fer un any d’estudis sobre agricultura biodinàmica (das Landbaujahr) a la comunitat
biodinàmica Dottenfelderhof a Bad Vilbel, (Alemanya). L’any 2004 neix la seva filla, Lucía,
a Alemanya. 
Els  darrers  tres  anys  ha  estat  treballant  com  a  enginyera  tècnica  agrícola  a  l’empresa
d’horticultura ecològica Feixa Verda, SCCL, situada San Andreu de Llavaneres. On també ha
organitza cursos d’horta ecològica familiar (hivern/primavera 2008 i hivern/primavera 2009).
Des de l'agost del 2009 viu amb la seva filla al Mas Pujol, a Santa Pau. 
Paral·lelament, forma part, de manera activa, de l’associació familiar pel desenvolupament de
l'educació lliure, La Llavor, al poble de la Pinya (Vall d'en Bas).

Secretària: Àngela José Casadevall, neix a Bescanó el 22 de novembre de 1948, i als 3 anys
els seus pares es van traslladaren a Girona on va estudiar i treballar,  fins que va contraure
matrimoni.
Del 1975 al 1992,  forma part com a sòcia i mestra de la cooperativa “ Escola Barrufet” a St.
Boi de Llobregat. Del 1993 al 1995 va treballar a l’Escola Bressol Municipal de Lliçà de Vall.
L’any 1995 fa un gir a la seva vida professional i comença a treballar a L’Ajuntament de La
Roca del Vallès com a Tècnica de Serveis Personals.
Del  2005 al  2007 torna al  seu  àmbit  professional  i  treballa  a les  escoles  municipals  de
Bescanó i Agullana.
Actualment, des del 2007, treballa d’educadora ambiental al Parc Natural de Cap de Creus.
Aquesta feina li dona la oportunitat de poder educar, desenvolupant accions encaminades a
una vida sostenible en un planeta sa. Actualment viu a Selva de Mar. 

2.2 Motivació

La idea que ens ha dut a realitzar el present projecte és el fet de voler materialitzar les idees i
inquietuds que tenim en comú el grup de persones que ara emprenem aquesta iniciativa, i el
fet de voler treballar en equip aprofitant les nostres aptituds i experiències. D'aquesta manera
volem generar una ocupació per a poder treballar en el nostre àmbit professional dins d’una
filosofia pròpia.
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3. PLA DEL PROJECTE

3.1 Identificació, definició i justificació de les necessitats del projecte

Les necessitats que justifiquen el projecte són:

Els  models  de  vida  coherents  amb  la  cultura  del  respecte  a  la  Terra  presenten  moltes
amenaces. Es fa necessària una identificació d’aquestes amenaces i estratègies per afrontar-
les.

L’expansió i el reforçament dels coneixements que aporten llum a l'agroecologia des d’una
perspectiva  científica  i  demostrada  ja  són  a  l’abast  de  tothom  però  requereixen  ser
comunicats, transmesos i posats a la pràctica. 

La progressiva pèrdua del teixit rural, entès com un model de viure en consonància amb la
natura  i  el  territori,  fruit  del  macro-aprofitament ineficient  i  desequilibrat  dels  recursos
naturals, junt amb l’envelliment de la població agrària per falta de relleu de gent jove al camp,
son símptomes d’una crisi que demana canvis en la mirada de l’economia, les estratègies i el
coneixements de les persones del medi rural.

Veiem  que  hi  ha  un  creixent  interès  en  la  recerca  d'alternatives  per  generar  economies
sostenibles. A la base d'aquesta qüestió hom sap que s'hi  troba l'agricultura ecològica i el
coneixement de les forces de la natura.  Volem ajudar a les persones a aproximar-se a la
natura.

La manca d’autonomia, tant alimentària com energètica i conseqüentment econòmica de les
nostres poblacions urbanes i  rurals és alarmant  des de la perspectiva de la sostentabilitat
d’aquestes mateixes poblacions.

La possibilitat de sentir-nos autosuficients i autònoms com a individus dins el sector agrícola i
forestal, passa pel foment de l’economia local i el treball d’equip i per la conscienciació i la
divulgació d'experiències útils en aquest sentit.
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3.2 Emplaçament del futur Centre Agroecològic

El projecte es vol dur a terme a l’ alberg  Sacot (Veure Il·lustració1), situat al veïnat de La Cot
al km. 5,4 de la carretera de GI-524 d'Olot a Banyoles pertanyent al terme municipal de Santa
Pau.

   Il·lustració 1: Emplaçament del Centre Agroecològic

L’alberg Sacot es troba en un marc i emplaçament estratègic ja que s’integra en una de les
zones  de  més  recorregut  turístic  del  territori  del  PNZVG.  Pel  parc  transcorren  diversos
itineraris pedestres que ofereixen indrets molt interessants, el principal, l'itinerari 1 (Fageda
d'en Jordà, volcà del Croscat i volcà de Santa Margarida), transcorre a escassos 500 metres
del l’alberg. L'itinerari 1 i l’alberg es connecten a través d'un camí totalment transitable. A
escassos metres del l’alberg s'hi troba un restaurant important amb pàrquing espaiós i un altre
restaurant-apartaments amb un pàrquing molt espaiós.
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3.3 Caracterització dels espais sobre els que es desenvoluparà el projecte.

Aquests espais són (Veure Il·lustració 2): 

La zona Alberg  que ocupa uns 1200 m2que inclou:

-Edifici

-Pati

El  terreny  adjacent  és  una  zona  agrícola  envoltada  de  l’arbrat  del  volcà  del  Croscat.
D’aquest terreny es destinarà:

-Un zona de 85 m2 per a l’hivernacle.

-Un zona de 134 m2 per a pàrking.

Aquests  espais s’articul·laran a través d’uns itineraris didàctics definits que es detallen més
endavant.

I Il·lustració 2: L’alberg Sacot i terrenys adjacents conformant un nou Centre
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3.4 Objectiu i funcions del Centre

El  centre  agroecològic  per  a  poder  complir  de manera  òptima l’escomesa d’educar,
arribant  al  territori  i  a  les  persones,  estén  les  seves  funcions oferint  tota  una sèrie
d’activitats amb el denominador comú que l’objectiu final és despertar interès i facilitar
el desenvolupament de l’agroecologia.

Aquestes funcions seran:

• Itinerari didàctic

 a l’interior de l’edifici:

-Exposició permanent a la planta baixa 

-Exposicions temporals a la sala polivalent 

a l’exterior de l’edifici:

-Al pati

-Al terreny adjacent 

• Biblioteca a l’altell de la planta baixa

• Activitats de formació

• Allotjament

• Venda i intercanvi

• Assessorament tècnic
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- Exposicions temporals a la   sala polivalent   

Ampliacions  d’algun  o  més  temes  de  l’exposició  permanent,  amb  certa  periodicitat  i
col·leccions artístiques o culturals sobre alguna obra d'autor. (Veure Il·lustració 4)

Il.lustració 4: Exposició temporal a la planta superior de l’edifici

SALA POLIVALENT

Pantalla
de
projeccions

Sala dormitori Bany

Bany

Plafons d’exposició temporal
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a l’exterior de l’edifici:

-Al pati : amb les funcions de mostrari d’espècies d’ús auxiliar a la biodiversitat.

Il.lustració 5: Espai del pati acondicionat

En aquest espai de pati hi trobarem: (Veure Il.lustració 5)

- Zona de pic nic i lleure de 160 m2, on es disposarà d’un cobert per a la venda d'hortalisses,
taules i cadires per a 30 persones i una àrea infantil.

- Zona polivalent de 170 m2, on es duran a terme les reunions a l'exterior de les jornades, dels
cursos que organitzarà el centre, s’hi instal·larà una estructura de fusta per a l’ombreig. 

- Zona d'hort medicinal i de flors com a punt d'interès de l'itinerari didàctic de 175 m2.

- Zona d'acampada de 100 m2.

- Punt de venda d’hortalisses i planter de cultiu ecològic i local i de productes de la comarca.

En aquestes zones de pati es troben els camins que connecten l'edifici amb la zona de terrenys
adjacents. Aquests camins formen part de l’itinerari didàctic proposat. 

Zona polivalent

Zona d’acampada

Venda d’hortalisses  Cobert

Zona de picnic
 i lleure

Zona hort medicinal
Itinerari
didàctic

Itinerari
didàctic

Estructura per 
l’ombreig

Zona de pas

Gespa
Tanca vegetal 

 Xiprer

Arbustives auxiliars

Arbre caducifoli
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-Al terreny adjacent trobarem un mostra de la diversitat d’espècies i tècniques de
cultiu  d’hortalisses  i  fruiters,  estructura  pel  compostatge,  bassa (refugi)  per  a  bractacis  i
diversos  hàbitats  per  a  animals  auxiliars  incloent-hi  nius,  menjadores  per  a  ocells  i  un
observatori d’aus.

Les funcions són les següents (veure il·lustració 6): 

- Zona de cultius amb mostra de la diversitat d’espècies i tècniques de cultiu d’hortalisses i
fruiters.

- Hivernacle d’arc semicircular de tubs d'acer galvanitzat i polietilè, de 77 m2 (5,5 x 14 m).
S'utilitzarà per a la multiplicació i conservació de varietats locals i tradicionals de les especies
vegetals d'interès agroecològic fruiters, hortalisses, arbustives i herbàcies auxiliars.  Aquest
material vegetal servirà per a l’autoabastiment del centre i per a la venda.

- Estructura pel compostatge de les restes dels cultius i de les neteges forestals, així com de la
gestió dels residus orgànics del centre. 

- Hàbitat, tan per a la fauna auxiliar com per a totes les espècies que porguin fer ús d’aquest
espai,  a  través de la potenciació  d’espais  i  recursos que afavoreixin la complexitat  de la
biodiversitat creació de nínxols ecològics, refugis, etc…

- Menjadores per a ocells.

- Instal·lació de caixes nius per a ocells.

- Instal·lació d’observatori de fauna principalment ornitològica.

- Zona d’aparcament per a una capacitat de 8 cotxes.

- Senyalització del camí de pas que comunica amb les rutes recomanades del PNZVG.

- Recuperació d’antic sender que puja al volcà del Croscat. 

Aquestes diferents àrees s'enllaçaran a través de l’Itinerari Didàctic.
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 Il·lustració 6. Espais del terreny adjacent acondicionat

Itinerari
Didàctic

EnllaEnlla çç itinerari 1itinerari 1
Del PNZVGDel PNZVG

ExcursiExcursióó al cral crààterter

Sortida peatonal
de l’aparcament
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La part pràctica d’aquestes activitats de formació es duran a terme als espais exteriors (pati,
terrenys  adjacents)  de  l’edifici  i  s’utilitzarà  la  sala  polivalent  per  a  les  parts  teòriques
corresponents  així  com  per  a  les  projeccions  d’audiovisuals  i  debats.  Durant  aquestes
activitats els usuaris que ho requereixin podran fer ús de les instal·lacions de l'associació per a
allotjar-se a l’alberg.

• Allotjament

Encara que prioritàriament l’allotjament es reserva als participants de les activitats del centre,
havent-hi places disponibles es podrà oferir al demés públic. 

• Assessorament tècnic

D'altra banda, com a professionals tècnics qualificats s'oferirà un assessorament personal als
gestors del medi agrari i forestal, tant productors, com propietaris o usuaris.

• Venda i intercanvi

Punt  de  venda  i  intercanvi  de material  vegetal  de  producció  local:  llavors  i  planter;  de
productes hortícoles de consum fresc i local

Exposició i venda dels productes alimentaris emblemàtics i típics de la comarca.

3.6 Descripció del centre en activitat. 

En resum. Els visitants del Centre podran:

-Seguir un Itinerari Didàctic :

• L’itinerari s’inicia a la sala de planta baixa de l’edifici on es trobarà la zona de recepció i
l’exposició permanent.  El  visitant rebrà la informació que necessita per gaudir  del
centre i dur a terme l’itinerari. 

• A continuació  el  visitant  es trobarà  l’exposició  permanent  que l’aproparà  a  aquells
aspectes que tenen relació amb els sistemes agroecològics. 

• A l’altell de la planta baixa, el visitant trobarà un espai destinat a la consulta i lectura de
temes relacionats amb l’exposició permanent.

•  Des de l’edifici s’accedirà al pati on s’enllaçarà amb l’itinerari exterior que passa a
través d’un primer mostrari de diverses espècies de plantes d’interès especial com a
flora auxiliar i medicinal que constitueixen l'enjardinament del pati. 

• L’itinerari continuarà als terrenys adjacents. A través d’aquest es podrà recórrer tota la
zona trobant els elements d’interès com són: 

− Les  piles  de  compost,  l’hort  jardí  de  permacultura, la  plantació  de  fruiters,
l’hivernacle, els horts experimentals, l’observatori de fauna i els punts estratègics de
menjadores i nius i les zones humides.
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• L’itinerari conclourà accedint a la zona de pati per un altre punt i l’usuari podrà gaudir
d’una zona de pic nic amb taules i ombra, i d’una àrea infantil i zones per seure i
contemplar el paisatge.

 

-Comprar hortalisses, llavors i planter i oferir-ne per intercanviar

-Realitzar cursos, jornades, tallers, col·loquis dins d’un programa d’activitats que oferirà
el centre, fent ús dels espais exteriors i de la sala polivalent per a treballar.

-Pernoctar al centre o fins i tot passar més d’un dia; gaudint de les instal·lacions, dutxes,
cuina, menjador i sala polivalent on disposarà de escriptoris, espais per estar còmodes,
reunir-se i menjar.

-Si fos escaient el visitant també podria fer ús de la zona d’acampada per posar-hi la
tenda.

3.7 Anàlisi del mercat

    

Es preveu donar aquest servei, principalment a tres perfils d'usuaris:

-Aquells que volten per la zona del PNZVG, durant caps de setmana i vacances, que poden
arribar al centre sense un interès predeterminat però que senten curiositat i volen conèixer que
s'hi fa al centre i per tant decideixen visitar-nos.

-Aquells que coneixen el Centre i s'hi dirigeixen per raons de interès concret en les temàtiques
que s'hi desenvolupen: cursos, tallers, jornades, recerca, etc...

-Aquells  que coneixent-lo  o  no prèviament  els  interessa  gaudir  d'un  allotjament  en unes
condicions interessants per que senten simpatia i/o els agrada el lloc.

Nosaltres pretenem treballar per a que el perfil del visitant no sigui només el visitant de fora
del territori sinó que hi hagi una presència de la gent del territori per qüestions d'interès sobre
l'anàlisi envers a les problemàtiques del territori.

Malgrat que no estem innovant en la visió de les necessitats socials i  l'ús que volem
donar a aquest centre (donat que a la comarca, com arreu del país, prosperen projectes
amb  components  socials,  ecològiques  alhora  turístiques),  nosaltres  volem  plantejar
d'una  manera  sistemàtica  i  profunda  coneixements  i  tècniques  útils.  D'altra  banda
volem fugir tant com puguem del model client-servei i plantejar l'ús d'aquest centre com
un espai de recursos capaç de coordinar-se amb d'altres iniciatives socials. 
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3.8 Política de comunicació

L’associació té previst elaborar una pàgina web del centre, així com fer una difusió a través de
les entitats locals, i elaborar plafons que anunciïn el centre i situar-los en els punts estratègics
del recorregut turístic de la zona (punts d’informació turístics) i l'itinerari 1 del PNZVG.

4. IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE

La implementació, que es durà a terme al llarg del primer any, consistirà en l'adequació dels
espais on es durà a terme el present projecte. 

L’Edifici

L’edifici requereix un sanejament i rehabilitació, adequant els espais als nous usos. Això es
farà a través de les actuacions següents:

• Sanejament de l’edifici. Higiene i habitabilitat.

S’ha detectat principalment un problema relacionat amb la humitat donat que tot el perímetre
de l’edifici està en contacte amb un terreny amb clara disposició a la humitat. La situació
topogràfica i a la alta permeabilitat de la textura del sòl en son responsables.

La humitat afecta a les parets interiors de l’edifici i la coberta en menor o major grau:

-A la planta baixa i a diversos punts de la planta superior es pot observar una clara presència
d’humitats degut a la manca de impermeabilització i degut a infiltracions del terreny

-En els sostres de la planta superior es poden observar filtracions procedents de la coberta, el
que ens indica una manca de impermeabilització.

-La façana de l’edifici  i  les demés parets  exteriors també han patit  el  pas del temps a la
intempèrie i l’acabat s’ha deteriorat en menor o major grau.

Donades aquestes circumstàncies, s’està elaborant un informe tècnic de diagnòstic i
proposta d’actuació per sanejar l’edifici.

 • Adequació dels espais. Obres i instal·lacions.

Els nous espais i usos que es crearan a l’edifici, requereixen una adequació entre aquestes
actuacions hi figura treure un envà (de la cuina per ser ampliada). 

S'utilitzarà biomassa com a sistema de calefacció.  Altres alternatives són llar de foc amb
recuperador de calor i/o estufes de llenya simples. 
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L’aigua corrent ja disposa d’un sistema de recuperació de l’aigua de pluja de la teulada amb
una capacitat de retenció de 4.5 m3  (amb sis dipòsits de 750 litres)

Es construirà un altell de fusta, rústic, de 19 m2, per a la creació de l’espai de biblioteca i de
despatx a la sala principal de la planta baixa. (Veure Il·lustració 8)

Altres adequacions i instal·lacions són: (Per més detall vegeu l’ Annex II Pressupost) 

-Instal·lació del material didàctic (plafons, etc..)

-Il· luminació adequada dels espais del Centre

-Instal·lació de  parquet a la sala polivalent, sala dormitori i saleta.

-Canviar el vidre de dues finestres.

-Reparar dues finestres que no tanquen bé i que estan deteriorades.

-Enllestir  les  parets  deteriorades  per  a  poder  pintar,  gairebé  totes  les  parets  de  l’edifici
requereixen una mà de pintura.

Il.lustració 8: Planta baixa de l’edifici rehabilitada i altell
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Zona enjardinada de la façana de l'edifici

A l'entrada exterior a l'edifici  de 70 m2,  s’instal·larà una tanca de fusta que delimitarà la
carretera, un expositor on es disposaran les hortalisses i planter, i un enjardinat de l'entrada
amb plantes enfiladisses a la façana de l'edifici.

El pati

La zona de pati requereix d'uns treballs d'enjardinament inicials. Aquests són:

- Desbrossament de la vegetació espontània

- Neteja dels marges

- Poda de branques seques 

- Aportació de terra de jardineria.

El pati es troba delimitat per una tanca vegetal formada per les espècies d'arbres ja existents,
tanca de xiprers, de 23 m i moreres,

-es  plantarà  al  llarg  del  perímetre  35  metres  més  de  plantes  arbustives  i  herbàcies
representatives de les especies utilitzades com a reservoris de fauna auxiliar.

Els terrenys adjacents

 Els treballs inicials en aquests terrenys són els següents

- Estesar els perímetres de les zones de cultiu, eliminant matolls i arbres invasius,

- Desbrossar les plantes herbàcies,

- Preparació del sòl llaurat i adobat

Un cop realitzats aquests treballs inicials, es delimitaran les funcions d'aquest espai a través
de la creació de camins que formen l’ itinerari didàctic.
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5. PLA ECONÒMIC-FINANCER

La implementació del projecte té un cost d’inversió, per la seva posta en marxa.

Per aquest motiu l’associació sol·licita una subvenció al Departament de Medi Ambient de la
Generalitat per tal de poder assumir aquest cost i poder iniciar l’activitat en el centre el més
aviat possible. 

A  l’Annex  II  es  desglossa  el  pressupost  de  material i  d’execució  que  correspon  a  les
adequacions en els diferents espais.
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Annex I

Temàtiques de l’exposició permanent

ECONOMIA

DRETCULTURA I
CIÈNCIA

ECONOMIA

DRETCULTURA I
CIÈNCIA

Història de l’agricultura

Educació ambiental

Bioteconologia

Consum responsable

Millora genètica

Nutrició

Qualitat dels aliments

L’agricultura a la Garrotxa

El valor de la matèria orgànica

Política agrària comunitària/
OCM

Despesa energètica no 
renovable en l’agricultura industrial

Biodiversitat cultivada

El compostatge
Tècniques de cultiu

Rotacions

Gestió forestal

Macrofauna

Certificació ecològicca
Legislació

Biotecnologies
Patents

Dades estadístiques

Agroecologia
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Annex II- Pressupost

Àrea Concepte Material Obra Quantitat €

L'
 E

di
fic

i

Rehabil·litació. Sa-
nejament de l’edifi-
ci

Materials diversos Contractació d'especialistes 24000

Acondicionament 
general del habita-
tge

2 estufes de llenya eficients Calefacció 1800

Fusta i demés material
construcció altell biblioteca
 (19 m2) 1800

Pintura kg per  interior (450 m2) rascar i pintar parets interior 800

Guix i aquaplast revestiment parets 100

2 Vidres climatitzats reparació dues finestres 140
Parquet  sala  polivalent,  dormitori  i
saleta (67 m2) condicionament del pis 1000
Paviment  sintètic  per la sala principal
(49 m2) condicionament del pis 600

Làmpades per a plafons i altres espais Instal· lació il· luminació 500

Material didàctic
El·laboració  material  didàctic  dels  23
plafons creació i renovació 3000

Impressió i suport dels 23 plafons Impressió i instal· lació 1200

Biblioteca
Material bibliogràfic, llibres creació espai biblioteca 2000

Prestatges i armaris instal· lació 200

Cuina
Estris de cuina  300

Refrigerador productes de venda fresc  300

Prestatges i armaris instal· lació 300

Serveis contracta-
ts. Despeses varia-
bles

Alta de serveis i manteniment  un any
de:   

>Electricitat manteniment 1200

>Aigua manteniment 450

>Aigua calenta (el primer any butà) manteniment 330

>Internet manteniment 500

Zona enjardinada 
façana de l'edifici

Tanca de fusta 26 m instal· lació tanca 350

Material vegetal enjardinament 190

Sala dormitori
Mantes i llençols per 16 places  320

Sofà llit  100

Armari  50

Sala polivalent
Armaris i prestatges  250

3 Taules  180

25 cadires plegables  925

Subtotal Edifici 42885

E
l

Elements del pati Pasarel· la lateral dret del pati construcció de pasarel·la 220
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pa
ti

Material  escala  de  baixada  al  terreny
adjacent construcció escala 800
Material fusta cobert punt de venda
(8 m2) construcció cobert 370

3 taules (0,9 m x 2,4 m) instal.lació 900

8 bancs de 2,4 m instal.lació 800

Material estructura ombreig construcció 400

Substrat jardí 2 m3 aportació terra 120

Material vegetal  hort medicinal creació espai hort medicinal 200

Material arbustiu tanca vegetal (42 m) enjardinament 740

Subtotal Pati 4550

E
l t

er
re

ny
 a

dj
ac

en
t

Zona aparcament
coberta de grava (2 m3) acondicionament 200

Tanca de fusta 28 m construcció 360

Estructura per 
compostatge Fusta i demés material construcció 150

Plafons exteriors
6 Plafons de l'itinerari exterior creació 300

Impressió i suport dels 6 plafons instal· lació 600

Material vegetal Material vegetal arbori i herbaci cultius instal.lació cultius 650

Reg Material de reg per a una sup.de 1500
m2 instal.lació reg 2500

Multiplicació Hivernacle de 5,5 x 14 m (77 m2) instal.lació hivernacle 2800

Fauna

Menjadores ocells instal.lació nius 250

Nius ocells instal.lació nius 250

Material estructura observatori instal.lació observatori 400

Zona humida, reservori de bractacis construcció 1500

Subtotal Terrenys adjacents 9960

E
in

es
 d

e 
tr

eb
al

l i
 m

an
te

ni
m

en
t

El terreny adjacent

Desbrossadora estesar 900

Motoserra manteniment bosc, llenya 600

Motocultor preparació terreny 1500

Eines hort
manteniment dels cultius i 
planter 2700

Eines jardí manteniment dels espais 2600

Trituradora de braques (compost) manteniment, neteja i compost 1400

Oficina

Material fungible  150

2 Ordinadors sobretaula  580

Ordinador portàtil  400

Projector de video  450

Pantalla pel projector  190

Subtotal Eines de treball i manteniment 21430

Total pressupost 78825
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Àrea Concepte Material Obra

L'
 E

di
fic

i

Rehabil·litació. Sa-
nejament de l’edifici

Materials diversos Contractació d'especialistes

Acondicionament ge-
neral del habitatge

2 estufes de llenya eficients Calefacció

Fusta i demés material
construcció altell biblioteca
 (19 m2)

Pintura kg per  interior (450 m2) rascar i pintar parets interior

Guix i aquaplast revestiment parets

2 Vidres climatitzats reparació dues finestres

Parquet sala polivalent, dormitori i saleta (67 m2) condicionament del pis

Paviment sintètic per la sala principal (49 m2) condicionament del pis

Làmpades per a plafons i altres espais Instal· lació il· luminació

Material didàctic
El·laboració material didàctic dels 23 plafons creació i renovació

Impressió i suport dels 23 plafons Impressió i instal· lació

Biblioteca
Material bibliogràfic, llibres creació espai biblioteca
Prestatges i armaris instal· lació

Pàgina web Treball informàtic contractació

Cuina
Estris de cuina  

Refrigerador productes de venda fresc  

Prestatges i armaris instal· lació

Serveis contractats. 
Despeses variables

Alta de serveis i manteniment un any de:  

>Electricitat manteniment

>Aigua manteniment

>Aigua calenta (el primer any butà) manteniment

>Internet manteniment

Zona enjardinada 
façana de l'edifici

Tanca de fusta 26 m instal· lació tanca

Material vegetal enjardinament
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Àrea Concepte Material Obra Quantitat €

E
di

fic
i

Sala dormitori
Mantes i llençols per 16 places  320
Sofà llit  100
Armari  50

Sala polivalent
Armaris i prestatges  250
3 Taules  180
25 cadires plegables  925

Subtotal Edifici 44385

P
at

i Elements del pati

Pasarel· la lateral dret del pati construcció de pasarel·la 220
Material escala de baixada al terreny adjacent construcció escala 800
Material fusta cobert punt de venda (8 m2) construcció cobert 370
3 taules (0,9 m x 2,4 m) instal.lació 900
8 bancs de 2,4 m instal.lació 800
Material estructura ombreig construcció 400
Substrat jardí 2 m3 aportació terra 120
Material vegetal  hort medicinal creació espai hort medicinal 200
Material arbustiu tanca vegetal (42 m) enjardinament 740

Subtotal Pati 4550
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Àrea Concepte Material Obra Quantitat €
E

l t
er

re
ny

 a
dj

ac
en

t

Zona aparcament
Coberta de grava (2 m3) acondicionament 200
Tanca de fusta 28 m construcció 360

Estructura per 
compostatge

Fusta i demés material construcció
150

Plafons exteriors
6 Plafons de l'itinerari exterior creació 300
Impressió i suport dels 6 plafons instal· lació 600

Material vegetal Material vegetal arbori i herbaci cultius instal.lació cultius 650

Reg Material de reg per a una sup.de 1500 m2 instal.lació reg 2500

Multiplicació Hivernacle de 5,5 x 14 m (77 m2) instal.lació hivernacle 2800

Fauna

Menjadores ocells instal.lació nius 250
Nius ocells instal.lació nius 250
Material estructura observatori instal.lació observatori 400
Zona humida, reservori de bractacis construcció 1500

Subtotal Terrenys adjacents 9960

E
in

es
 d

e 
tr

eb
al

l i
 m

an
te

ni
m

en
t

El terreny adjacent

Desbrossadora estesar 900
Motoserra manteniment bosc, llenya 600
Motocultor preparació terreny 1500
Eines hort manteniment dels cultius i planter 2700
Eines jardí manteniment dels espais 2600
Trituradora de braques (compost) manteniment, neteja i compost 1400

Oficina

Material fungible  150
2 Ordinadors sobretaula  580
Ordinador portàtil  400
Projector de video  450
Pantalla pel projector  190

Subtotal Eines de treball i manteniment 21430

Total pressupost 80325
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