NOTA INFORMATIVA

NOVA GESTIÓ DE L´ENTORN DEL TORRENT DE LA CABANA DURANT AQUEST ESTIU 2019
Els propietaris de l´espai del Torrent de la Cabana i el 7 Gorgs que el conformen van decidir
conjuntament amb el suport de l´Ajuntament de les Llosses i l´Ajuntament de Campdevànol
redactar un nou conveni de gestió amb un objectiu molt clar: controlar l´aforament de
persones durant els dies de més afluència de visitants per tal de minvar l´impacte medi
ambiental i millorar la seguretat de visitants en aquest entorn natural.
L´aforament serà limitat a 600 persones per dia. Per tal de fer efectiu el control indicat s´han
contractat diferents treballadors encarregats de les tasques de control, vigilància, neteja i
educació ambiental; és per aquest motiu que els visitants hauran de pagar una entrada només
durant els dies on aquest entorn pateix més impacte de visitants. Els dies de pagament de
l´entrada seran:
 Del 1 de Juny al 30 de Setembre de 2019
Els dispositius de personal que hem contractat durant el període de pagament de l´entrada és:




Guardes Rurals durant tota la temporada d´estiu
Educadors ambientals en el període d´aplicació de l´entrada
Auxiliar a l´Àrea de la Font del Querol durant el període d´aplicació

El pagament de l´entrada per poder accedir a l´entorn del Torrent de la Cabana és de 5€ per
persona i els menors de 12 anys no hauran de pagar.
També queden exempts de pagament els veïns i veïnes empadronats a Campdevànol i les
Llosses.
Durant el període de pagament de l´entrada l´aparcament de l´àrea de la Font del Querol de
titularitat pública tindrà un preu de 3€ durant tot el dia.
Enguany el bany als Gorgs és permès ja que la moratòria de prohibició durant els darrers dos
anys per recuperar l´ecosistema ja han estat complerts (2015-2016).
Així també, per tal d´informar de la nova aplicació de regulació d´aquest entorn, s´han editat
uns nous mapes i s´han posat noves senyalitzacions al llarg de l´itinerari.
Properament estarà disponible la venda d´entrades d´accés al Torrent de la Cabana per
internet mitjançant un link que trobareu a la web www.protecta.tv
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