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RESUM EXECUTIU  
 
La finca del Mas el Siubès està situada dins dels límits de Sant Esteve del Llémena (municipi de 

Sant Aniol de Finestres) i les Planes d’Hostoles. És una finca eminentment forestal però que 
encara conserva alguns retalls d’espais oberts, principalment en terraprims i en antigues feixes 

agrícoles.  
 

La Societat Catalana d’Herpetologia hi desenvolupa un projecte de custòdia del territori per tal 
de gestionar la finca sota criteris de sostenibilitat i cercant millorar la biodiversitat de l’espai. El 

nostre objectiu és millorar la gestió de les zones obertes i restaurar/crear punts d’aigua adients per 
a la reproducció dels amfibis. Aquest projecte serà dut a terme mitjançant voluntariat ambiental i 

amb la màxima implicació de les persones sòcies de l’entitat. 
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1 INTRODUCCIÓ 

El Siubès és un mas centenari, localitzat al cor de la Garrotxa, regentat per un matrimoni jove que 
gestiona un restaurant de cuina casolana i un petit negoci de turisme rural. El primer contacte 

amb la SCH va ser per part d’en Fernando Loras, soci des de fa anys de la SCH i que ha participat 
activament en diferents activitats de l’entitat. Fruit d’aquest contacte, va sorgir la idea de realitzar 

l’acord de custòdia, per tal de millorar la biodiversitat i potenciar els valors naturals i de 
sostenibilitat ambiental que caracteritzen el projecte.  

La coincidència dels interessos dels gestors del restaurant amb els objectius que de la SCH han 

portat a plantejar un acord de custòdia per a la gestió de l’espai. Es pretén dur a terme les 

estratègies i usos que fomentin la conservació del territori i els seus recursos naturals, culturals i 

paisatgístics. 
 

La SCH té com a objectiu principal garantir la protecció i conservació dels rèptils i amfibis, evitant 
la destrucció, degradació i fragmentació d’hàbitats d’especial interès herpetològic, i per a tal 

menester ha redactat el present pla de gestió pel Siubès. 

 
 

1.1 La finca 

La finca en qüestió s’anomena Mas el Siubès, i està situada a la comarca de la Garrotxa, entre el 

municipi de Les Planes d’Hostoles i Sant Esteve de Llémena, i prop dels nuclis habitats de Les 
Encies, Sant Esteve de Llémena i de Les Planes d’Hostoles.  

La finca conta de 213 ha, i es troba al damunt d’un turó (510 m) des d’on es pot observar la Vall 
d’Hostoles i la Vall del Llémena. És un terreny eminentment forestal, amb alguns prats, zones de 

reforestació recent i diverses zones obertes d’extracció de roca.   

A la finca hi ha una masia del segle X rehabilitada com a restaurant, que ofereix una experiència 

de turisme respectuós amb el medi ambient. L’edificació està situada en un promontori central i 

està envoltada de diverses feixes de conreu amb marges forestals. El paisatge per l’oest ofereix unes 
vistes privilegiades de la Vall d’Hostoles i pel vessant sud-est ofereix vistes a la Vall del Llémena.  

S’adjunta plànol de la finca com a Annex núm. 1 
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1.2 Elements d’interès 

La finca de Mas el Siubès, és un terreny eminentment forestal, on s’hi poden trobar diferents 
ambients amb valor ecològic singular: boscos, prats, murs de pedra seca, habitats aquàtics, etc. La 

seva naturalesa geològica és àcida, formada per quarsites que generen uns terrenys sorrencs però 
fèrtils. En l’àmbit forestal, està composta per un bosc força divers format principalment per roure 

martinenc i alzina, amb nuclis de pi blanc  i pi roig sobre els terrenys menys profunds i solana; 
també s’hi pot observar un bosc mixt d’alzina surera i alzina.  

 

A la finca s’hi troben representats un ventall d’hàbitats naturals amb un gran valor ecosistèmic per 

als diferents grups de fauna autòctona de la zona, especialment per les comunitats d’amfibis i 

rèptils: 

- Punts d’aigua: una font amb safareig i abeurador. Tots aquests espais requereixen una 

restauració per a habilitar-los com a punt de reproducció d’amfibis i d’altres grups 

associats a ambients humits. 

- Murs de pedra seca. 

- Sòls relativament profunds i fèrtils que determinen un bon creixement de la vegetació. 

- Feixes de conreu: envolten la masia en forma de mosaic. 

- Marges forestals. 

 

Al voltant del mas hi ha diverses (més de 10) feixes de prats, d’uns 25.000 m2 en total, que no 

s’han llaurat durant anys i que el bosc i la ginesta està engolint. Quatre d’aquestes feixes (6.000 

m2 ) sí que es desbrossen anualment diverses vegades per evitar l’establiment del bosc i propiciant 

el desenvolupament d’una comunitat herbàcia força heterogènia, amb diverses espècies del gènere 

Centaurea i orquídies, com Himantoglossum robertianum, Ophrys catalaunica, entre moltes altres.  
 

A 140 metres a l’oest del mas, hi ha una font que dóna aigua a un safareig i a una bassa d’antiga 
creació (quan s’explotava la finca activament, fa més de 100 anys) amb uns 60 m2 de superfície. 

Actualment aquesta ofereix un punt de reproducció per a la comunitat d’amfibis de la finca, i 

serveix d’abeurador per a senglars, cabirols, etc. En èpoques de pluja apareixen nombrosos 

afloraments d’aigua que es mantenen durant uns pocs dies o setmanes, sent insuficients per a la 

reproducció d’aquest grup de fauna fora d’aquest punt.  
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Figura 1. La serp de collaret és una de les espècies de rèptils que podem trobar a la finca. 

 

Les espècies d’amfibis i rèptils que s’han detectat a la finca són el tòtil (Alytes almogavarii), el 

gripau comú (Bufo spinosus), reineta (Hyla meridionalis), granota pintada (Discoglossus pictus), 
granota verda (Pelophylax sp.), la salamandra (Salamandra salamandra), tritó palmat (Lissotriton 
helveticus), tritó verd (Triturus marmoratus), el vidriol (Anguis fragilis), diverses colònies de 

sargantanes iberoprovençals (Podarcis liolepis), individus aïllats de sargantanes roqueres (Podarcis 
muralis), sargantaner gros (Psamodrommus algirus), dragó comú (Tarentola mauritanica), 

llangardaix ocel·lat (Timon lepidus), escurço pirinenc (Vipera aspis), serp llisa meridional (Coronella 
girondica), serp verda (Malpolon monspessulanus), serp de collaret (Natrix astreptophora) i serp 

d’esculapi (Zamenis longuissimus). Al torrent localitzat a 450 metres també podem trobar cranc de 
potes blanques (Austropotamobius pallipes), i serp d’aigua (Natrix maura), entre altres espècies ja 

esmentades. També hi trobem tres espècies d’escorpins al voltant de la casa i els diferents hàbitats: 
l’escorpí groc (Buthus occitanus), escorpí negre de potes blanques (Escorpius flavicaudis) i l’escorpí 

cec (Belisaurius xambeui).  
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2 LA FUTURA FINCA  

L’equip tècnic de la SCH i els diversos socis i parts interessats en el projecte cerquen fer vigent de 
fer compatible l’ús del territori amb la conservació dels seus elements naturals, paisatgístics i 

patrimonials perquè en puguin gaudir i respectar-ho totes les persones i també les generacions 
futures.  

 
L’objectiu principal de la gestió en custòdia de la finca és la conservació de la biodiversitat de la 

finca, potenciant especialment la comunitat d’amfibis. Els objectius específics d’afavoriment de la 

biodiversitat i descoberta dels valors naturals de l’entorn són els següents: 

 

1. Foment del mosaic agroforestal, amb una potenciació de la gestió activa de les zones 
obertes, prioritzant la pastura. 

2. Implementació d’hàbitats paraigües diversos, tant aquàtics com terrestres. 

3. Potenciació de la connectivitat biològica. 

4. Recuperació d’espècies protegides en regressió, especialment pel que fa als amfibis, amb 
la recuperació d’elements tradicionals lligats a l’explotació dels recursos hídrics: basses, 

safareigs, recs, etc. 

5. Restauració elements constructius amb valor històric romanent. 

6. Ordenació i dignificació del paisatge. 
 

 

 
Figura 2. La salamandra és un dles amfibis més emblemàtics i abundants de la zona. 
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3 PROPOSTES DE MILLORA A LA BASSA DE CAN DUNYÓ 

3.1 Restauració dels hàbitats aquàtics 

Recuperació i manteniment de la bassa principal  

L’actual Siubès estava, fa menys de 100 anys, envoltat per feixes agrícoles no només a la seva banda 

est sinó també a l’oest. Aquestes, avui en dia completament desaparegudes en la vegetació arbòria 
segurament eren feixes de regadiu, en tant que en mig d’aquestes trobem encara avui en dia la font 

del Siubès. 
 

La font raja aigua bona part de l’any, i té annex un petit safareig-abeurador d’uns 4 m3, d’una 
bellesa patrimonial rellevant. Aquesta cubeta, un cop s’omple, aboca l’aigua a través d’un senzill 

sobreeixidor cap a una bassa de reg, també molt antiga, d’uns 40 m2 i uns 4 metres d’alçada. La 
bassa gran, artificial, està integrada al relleu, de tal manera que només presenta en el seu límit 

inferior una gran paret d’uns 4 metres d’alt. 
 

Ambdues estructures d’acumulació d’aigua encara funcionen avui en dia però ho fan de manera 
incompleta. El safareig petit no acumula aigua per sobre dels 40-50 cm per filtracions a les parets, 

no permetent que la bassa principal s’ompli del tot. A més a més, la bassa principal també presenta 
filtracions principalment degut a una gran esquerda a la paret, causada per la presència d’una 

morera que creix a la mateixa llosa vertical. 
 

La proposta de recuperació consisteix a retirar els sediments dintre la bassa, eliminar la figuera 
que ha creat filtracions a la paret, habilitar l’entrada i el corriol i habilitar dues sortides per als 

animals que caiguin dintre. Es vol estudiar, també, la possibilitat de crear-hi un prat humit al 
voltant, tot recuperant la feixa inferior. 

 
Accions 1a fase: 

® Neteja de sediment del safareig i impermeabilització de la cubeta amb morter 

impermeabilitzant. S’aprofitarà per eliminar part de la capa vegetal que cobreix els murets 
del safareig per tal que es vegin millor els elements arquitectònics. 

® Neteja i estassada del camí d’accés, així com dels voltants de la bassa, especialment la 

baixada que porta a la feixa inferior i a la paret de la bassa principal. 
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Accions 2a fase: 

® Recuperació de la feixa inferior, mitjançant estassada de la canya i poda/tala dels arbres 
existents. 

® Arranjament de la bassa principal, amb la retirada de bona part del sediment i l’eliminació 

de la figuera. Un cop buida i neta, caldrà avaluar si cal suplementar la impermeabilització 
de les parets. 

 
 

Construcció d’una segona bassa  

A la zona nord de la finca, es vol crear una bassa per amfibis al límit inferior de les feixes, a partir 

d’una excavació antiga que intercepta aigües d’escorrentia del flanc nord de la finca. Aquesta bassa 

serviria per abeurar el bestiar de la finca i com a lloc immillorable de reproducció d’amfibis. 

 
S’ubicaria a la zona central de l’última feina, arran de marge, on recolliria l’escorrentia superficial 

de l’aigua de pluja de les feixes superiors.  
 
Accions 1a fase: 

® Excavació amb retroexcavadora d’una cubeta de forma aproximadament circular, d’uns 12 
metres de diàmetre i un màxim al centre d’1 metre de fondària. 

® Col·locació d’una lona EPDM + malla geotèxtil protectora en tota la cubeta. 

® Plantació de vegetació aquàtica autòctona, principalment Chara i Potamogeton.  

 

 

 
3.2 Gestió de les zones obertes 

Recuperació de prats de dall i pastures. 

Bona part de les antigues feixes del Siubès estan avui en dia cobertes de bosc, deteriorant la qualitat 
ecosistèmica de la finca per la gran preponderància que avui en dia té aquesta cobertura. Per tal 

d’incrementar la biodiversitat es cercarà recuperar antigues feixes agrícoles que existien fa escassos 
70-80 anys. 

 
A la majoria d’aquestes zones cal una poda i tala intensa dels arbres, principalment alzines, per 

realitzar un manteniment posterior amb desbrossadora de mà. Per tal de disminuir les passades 
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amb aquesta darrera, és interessant introduir pastura de dent en aquestes zones, que ens estalviarà 

molta feina de manteniment. 
 

La pressió ramadera haurà de ser adaptativa, però a les zones recuperades no superarem una 
càrrega de 0,5 unitats de bestiar oví per hectàrea. Aquests prats, en cas de mantenir-se oberts, 

aniran, a poc a poc, guanyant diversitat florística i en uns pocs anys trobarem tant plantes anuals 
com plurianuals. 

 

 

Figura 3. Estat actual (tardor 2021) del darrer prat recuperat, on es pot veure la baixa diversitat 

florística. 

 

 

Manteniment de la diversitat florística de les zones obertes. 

Les zones obertes tenen, en general, una gran diversitat florística actualment. Cal actuar 

puntualment en algunes zones que s’han cobert de matollars densos i altres on l’herba és potser 
massa densa. Així doncs, es preveu eliminar una part de la càrrega d’arbres i arbustos presents en 

els prats mitjançant estassada manual. 

Per al manteniment, es procedirà al tancament perimetral de cada feixa, respectant els marges, 

mitjançant una tanca s’hi introduirà algun animal de pastura a dent; xais, preferentment, que es 
poden combinar amb rucs.  
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És interessant, tant en els prats existents com recuperats (anterior punt), deixar alguns arbusts 

aïllats enmig dels prats (màxim 1 arbust gran cada 250 m2) per tal de procurar refugi a vertebrats 
i insectes. Així mateix, és important que els marges no estiguin pasturats, i que es controlin cada 

5 anys amb una desbrossada manual. Els marges han de ser heterogenis, respectant 
aproximadament una proporció de 3/5 arbusts, 1/5 arbres i  1/5 vegetació herbàcia.  

 
 

Construcció d’estructures de pedra seca per reforçar els marges 

Es construiran murs perimetrals de pedra seca entre feixes de diferents altures, amb la intenció 

d’oferir refugi a un gran nombre de grups de fauna, com ara micromamífers, rèptils, invertebrats 

i alguns ocells que hi poden criar. 

 

 
 
 

3.3 Altres elements en la gestió: 

 
Creació d ’una llenyera com a refugi de fauna invertebrada i vertebrada 

Estarà formada per tronques de diferents diàmetres (2 -30 cm de diàmetre) i de diferents espècies 
(roures, alzines, lledoners, acàcies i altres), a un màxim d’un metre i mig d’altura, i uns 5 metres 

d’amplada amb dues parets de pedra seca a costat i costat. Aquest element, propi d’un mas rústic, 
servirà a la vegada per augmentar la varietat d’espècies de la finca, i per divulgar la diversitat 

d’artròpodes als visitants.  
 

Plantació d ’arbres fruiters tradicionals 

Es proposa distribuir arbres fruiters de varietats tradicionals catalanes pels marges de les feixes que 

envolten la masia. El conreu seria ecològic, sense tractaments fitosanitaris. Aquesta acció, més 
enllà d’ajudar a recuperar aquestes varietats tradicionals, aportaria valor paisatgístic i sostenible 

per a la finca i oferiria aliment als ocells. 
 

Delimitació perimetral de la finca en custòdia 

S’instal·laran diferents cartells indicant l’existència d’un espai en custòdia i difonent els valors 
naturals de la finca. 
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Figura 4. La delimitació perimetral de les finques en custòdia és essencial per transmetre els 

valors de l'espai natural. 

 

Creació d ’un jardí de plantes aromàtiques 

Es proposa la plantació de diverses espècies de plantes aromàtiques i medicinals, acompanyades 

d’etiquetes d’identificació i, opcionalment, una guia amb els seus usos i propietats. Aquest seria 

un espai didàctic i plaent per als visitants.  

 

Gestió forestal  

Una de les intencions dels gestors del Siubès és la d’incrementar la gestió forestal de la finca i 
aprofitar millor els recursos que ofereix. Des de la SCH s’aconsellarà fer una gestió forestal amb 

l’objectiu d’incrementar el grau de maduresa del bosc, afavorint diversos elements, com la fusta 
morta, els arbres grans i la diversitat estructural i d’espècies, que tindrà múltiples efectes positius 

en la biodiversitat, així com ajudar a reduir el risc de possibles incendis.  
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4 PLA D’ACCIÓ 2021 

Durant el 2021 es preveuen les següents accions: 

• Restauració de la bassa del safareig de la Font del Siubès. 

• Neteja dels voltants de la font del Siubès. 

• Instal·lació de cartells perimetrals. 

• Recuperació de 1 ha de pastures. 

• Realització de com a mínim un voluntariat i una sortida interpretativa. 

• Monitoreig dels amfibis. 
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5 INFORME ANUAL: 2021 

Recuperació de pastures. 

En col·laboració amb la propietat, s’han recuperat 1,2 ha de pastures on actualment estan 
pasturant rucs. A poc a poc aquests animals aniran fent feines a totes les feixes i en estreta 

col·laboració amb els gestors del Siubès cercarem incrementar la diversitat florística de les feixes. 
Podeu veure un dels trossos recuperar a la figura 3 d’aquest mateix document. 

 
 

Sortida interpretativa 

Durant la segona meitat del 2021 s’han dut a terme finalment dues activitats al Siubès. La primera 

fou una sortida interpretativa a la qual van assistir una quinzena de persones i on es van poder 
observar nombroses espècies de rèptils i amfibis, així com altra fauna d’interès. La sortida fou 

nocturna i es va realitzar el dia 26 de setembre. 
 

 
Figura 5. Explicacions del guia durant la sortida de descoberta herpetològica del 26/9/2021. 

 

Així mateix, l’11 de desembre es va realitzar un voluntariat matinal per restaurar l’abeurador de la 
font del Siubès. Aquesta activitat no es va promocionar al públic general, ja que la vàrem integrar 

en el programa d’activitats del 40è aniversari de la SCH, que vàrem celebrar al mateix indret el 
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mateix dia. Així doncs, una trentena de socis de la SCH van estar fent tasques de voluntariat 

(restauració i neteja del safareig, desbrossada de la feixa inferior, etc.) i posteriorment varen 
conèixer la finca en una sortida de descoberta herpetològica nocturna. 

 

 
Figura 6. Jornada de voluntariat al Siubès per restaurar l'antic safaig de la font, l’11/12/2021. 

 
 

Instal·lació de cartells perimetrals. 

Ja s’han instal·lat 2 cartells perimetrals a la finca. Un es pot veure en aquest mateix document, a la 

figura 4. 
 

 

Monitoreig dels amfibis. 

Ja durant el 2021 s’ha començat el seguiment dels amfibis en custòdia. Les dades han sigut ja 

introduïdes a la base de dades de la SCH.  
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6 CARTOGRAFIA 

 


