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Temporània és una associació que es de-
dica a la promoció i a l’educació ambiental 
d’espais naturals i culturals. Principalment 
realitza activitats educatives emmarcades 
en aquests espais i adreçades a tota classe 
de públics. La seva activitat està molt cen-
trada en l’espai d’interès natural de l’Estany 
de Sils, ja que és una entitat del poble de 
Sils amb gran vinculació a aquest lloc. 

Una de les principals activitats de l’enti-
tat, encara que no l’única, és l’obertura 
del Centre d’Informació de l’Estany de Sils 
(CIE) en horari de caps de setmana i festius 
de 10-14h. Aquesta tasca es porta a terme 
en coordinació amb la tècnica de promoció 
local i responsable de l’Estany de Sils de 
l’Ajuntament. 

En el CIE de Sils es pot trobar tot tipus d’in-
formació relacionada amb el propi espai 
natural, així com informació del poble de 
Sils. A més, també hi ha informació com-
plementària de la comarca de la Selva i 
d’activitats culturals que es fan a Sils i po-
bles pròxims. 

Actualment es disposa d’un díptic informa-
tiu de l’Estany de Sils on s’explica la seva 
història, els valors naturals, l’evolució re-
cent de l’espai i s’hi adjunta un mapa de la 
zona, tot i que s’està treballant per ampliar 
aquesta informació de l’Estany amb altres 

LES ACTIVITATS  
DE TEMPORÀNIA: 
OBERTURA DEL CIE  
I VISITES GUIADES

ENTITATS

tríptics. També es disposa d’un mapa turís-
tic del terme de Sils on hi ha explicats altres 
llocs d’interès del poble, així com on menjar 
i on dormir, a més d’un mapa de carrers de 
la població. 

L’Estany de Sils, en l’actualitat, ofereix tres 
possibles itineraris: el passeig per la seva 
llacuna, la ruta a l’Observatori Vell i la ruta 
BTT o de senderisme. El primer dels itine-
raris, el passeig per l’Estany de Sils, té una 
longitud de 3,5 quilòmetres i una durada 
de menys d’una hora a peu. En aquest re-
corregut, es pot trobar un mirador elevat i 
tres aguaits per a poder observar la seva 
fauna. El segon dels itineraris a l’Observato-
ri Vell té una distància de cinc quilòmetres 
d’una hora i mitja aproximadament a peu. 
Aquesta ruta és ideal per a poder veure els 
prats de dall en regeneració. El tercer iti-
nerari és una ruta de BTT, però que també 
pot ser feta a peu. Té una distància de 12,5 
quilòmetres i una durada de dues hores i 
mitja a peu. 

Per ampliar tota aquesta informació es pot 
acudir al Centre d’Informació de l’Estany de 

Sils, de divendres a diumenge de 10-14h o 
enviar un correu electrònic a estany@sils.
cat.

Com cada any, a més, Temporània ha rea-
litzat diverses visites guiades a l’entorn de 
l’Estany de Sils per fomentar el coneixe-
ment i la sensibilització d’aquest espai. A 
continuació es presenten diverses sortides 
que va desenvolupar l’associació de mane-
ra individual o col·laborant amb altres enti-
tats afins.

16 març. 1r de Primària del CEIP  
Jacint Verdaguer de Sils 
El dilluns 16 de març es va fer una visita 
guiada a l’Estany de Sils amb els alumnes 
de 1r de Primària de l’escola Jacint Verda-
guer de Sils. En total van assistir a la visita 
uns 50 alumnes. 

Aprofitant aquesta visita programada, es va 
fer la prova pilot del quadern didàctic “A la 
descoberta de l’Estany de Sils: Una histò-
ria de la Tortuga Poruga” que ha elaborat 
Temporània. Aquest quadern, que conté 

En el mirador de l’Estany de Sils amb el grup Vitraris de Vidreres

Un moment de l’explicació al CIE en la sortida amb el 
grup Vitraris de Vidreres el 24 de maig
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activitats sobre la història de l’Estany, la flo-
ra, la fauna i les llegendes relacionades a 
aquest espai, serà un material públic i des-
carregable al web de l’Estany de Sils (www.
estanydesils.cat).

La visita es valora molt positiva. El fet de 
treballar el Quadern abans d’iniciar la vi-
sita guiada fa que els alumnes vinguin a 
l’Estany amb uns coneixements previs i els 
continguts es puguin treballar millor. 

20 març. 3r d’ESO de l’IES  
Santiago Sobrequés i Vidal de Girona
El divendres 20 de març els alumnes de 
3r d’ESO de l’IES Sobrequés de Girona 
van venir a visitar l’Estany, tot aprofitant la 
temàtica del crèdit de síntesi que estaven 
realitzant. En total van ser un grup de 25 
alumnes. 

La visita es va iniciar al CIE i a continuació 
es va fer una volta per la llacuna perma-
nent fins a arribar al tancat dels cavalls, per 
procedir a retornar al lloc d’inici. D’aquesta 
manera es va poder veure l’entorn de l’Es-
tany, així com els diferents tipus de vege-
tació i ambients que s’hi troben. A més, 
des dels aguaits es van veure ocells típics 
d’aquest indret com el bernat pescaire, els 
ànecs colls verds o els martinets.

25 març. 5è de Primària de l’Escola  
Jacint Verdaguer de Sils
El passat 25 de març Temporània va realit-
zar una visita guiada a l’espai d’interès na-
tural de l’Estany de Sils amb alumnes de 5è 
de primària del CEIP Jacint Verdaguer de 
Sils. La majoria dels alumnes de l’escola ja 
havien estat amb anterioritat a l’Estany de 
Sils i molts d’ells se’l coneixien bé. Aquest 
fet però, no va treure que seguissin amb 
interès i atenció tota la visita guiada i les 
explicacions que van donar els guies.

La sortida es va desenvolupar al llarg de tot 
el matí i bàsicament es va seguir l’itinerari 
senyalitzat que dóna la volta a la llacuna 
permanent. Els alumnes van poder pujar 
al mirador i fer-se una idea general de les 
dimensions de l’espai, de l’estructura de 
les comunitats vegetals que s’hi troben i del 
paisatge que s’hi dibuixa. Així mateix, tam-
bé van poder entrar dins dels aguaits, des 
d’on van observar detingudament algunes 
de les aus que poblen la zona de l’Estany 
de Sils.

També es va realitzar una parada davant 
dels aiguamolls de depuració, on se’ls va 
realitzar una petita explicació sobre els be-
neficis que aquesta zona comporta per a la 
depuració final de les aigües que entraran 
a la llacuna permanent.

Per concloure l’activitat, es va fer una dar-
rera parada a la zona d’inundació temporal, 
gestionada per Acciónatura. Un cop allà els 
alumnes van poder conèixer de ben a prop 
la singularitat d’un dels paisatges més in-
teressants i rics d’aquesta zona, el prat de 
dall. 

4 maig. 1r d’ESO del SES de Sils
El dia 4 de maig el SES de Sils va fer una 
visita guiada a l’Estany. Els assistents van 
ser 75 alumnes de 1r d’ESO, acompanyats 
d’alguns professors. La visita va constar de 
l’explicació dels orígens de l’Estany, com 
també dels processos aquàtics d’aquest, ja 
que els alumnes havien de tractar aquests 
temes per presentar-los en un projecte.

Els alumnes es van mostrar interessats i 
seguien les explicacions dels monitors, tot 
participant activament en les qüestions que 
es plantejaven. La visita va durar gran part 
del matí, tot incloent una petita pausa per 
esmorzar durant el trajecte. Els professors 
van avaluar la sortida positivament.

24 maig. Grup Vitraris, Cultura i Tradició, 
de Vidreres
El diumenge 24 de maig Temporània va 
guiar al Grup Vitraris de la població veïna 
de Vidreres pels paratges de l’Estany. El 
grup estava format per una trentena de 
persones, majoritàriament famílies. El re-
corregut es va iniciar al CIE i va concloure 
a l’Observatori Vell, una de les zones més 
ben conservades de l’espai. Algunes per-
sones del grup van aprofitar l’ombra de la 
zona per quedar-s’hi a dinar.

8 juliol. Casal d’Avis de Granollers 
El dimecres dia 8 de juliol el Casal d’Avis de 
Granollers va realitzar una visita pel munici-
pi de Sils. En primer lloc, van visitar el Mu-
seu d’Automòbils de Salvador Claret i sobre 
les 12h del matí van venir a veure l’Estany 
amb Temporània. Tot i ser a ple mes de juli-
ol, va estar núvol tot el matí i la temperatura 
era molt agradable, encara que més d’una 
vegada amenaçava de ploure. Tenien molt 
poc temps per veure l’Estany ja que a la 1 
havien d’agafar l’autobús per anar a dinar, 
per això Temporània va plantejar una visita 
ràpida amb explicacions molt planeres.

Eren unes 50 persones grans i es van fer 
dos grups per atendre la visita. Alguns 
d’ells (uns 2-3) per raons de salut, pròpies 
de l’edat, no van realitzar la totalitat de la 
visita que va consistir en realitzar la volta 
al voltant de la llacuna permanent. Venien 
amb moltes ganes d’aprendre i amb molta 
il·lusió. Preguntaven constantment i s’inte-
ressaven, sobretot pel canvi en els usos del 
sòl i en la percepció de la gent sobre l’Es-
tany. La visita va ser molt satisfactòria per 
ells així com per Temporània, amb l’afegit 
que no és molt habitual tenir l’oportunitat 
de treballar amb persones grans. 
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Baixant del mirador de l’Estany amb el grup del Casal 
d’avis de Granollers

Passejada per la llacuna permanent amb el Casal d’avis de Granollers




