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Àrea d’estudi
El municipi de Meranges, a partir de les dades de l’ICGC, forma part de la comarca de la
Cerdanya, província de Girona. Abarca una extensió de 37,7 Km2 i amb uns 2900 metres
d’altitud (el municipi més alt de Girona). Limita amb la frontera francesa i andorrana al nord,
a l’est amb Ger, al sud amb Isòvol, i a l’oest amb Eller, Talltendre i Coborriu.
Segons el padró, esta compost únicament per dos nuclis urbans, el cap del municipi,
Meranges amb 75 habitants i el poble de Girul amb 21 habitants. Es tracta d’una zona
dedicada estrictament al sector primari ( agricultura intensiva i ramaderia ), a més de rebre
una important activitat terciària en referencia al turisme rural i als grans llocs d’interès
natural i rutes senderistes que posseeix ( Ruta dels llacs de Malniu i Sant Pere, castell de
Meranges, etc.)

Metodologia

S`han utilitzat les bases de dades de la Generalitat i les bases cartogràfiques de l’ICGC i del Natural Earth.
Com a transformacions trobem la unió i retall de les capes ASCII per tal d’obtenir el polígon del municipi en qüestió, a més de realitzar les corresponents
tasques per obtenir els diferents mapes a través d’eines d'anàlisi espacial (Hillshade, Slope, Aspect, etc.) recollides dins del software proporcionat pel programa
ArcGis 10.0. A continuació s’ha utilitzat l’eina per reclassificar segons el nostre criteri, i s’ha realitzat el mapa final a partir del pes ponderat que se li ha donat a
cada mapa segons la seva influencia i importància al municipi.
Per tal de realitzar l’estudi exhaustiu de la zona, s’ha fet servir un mètode d’anàlisi multi criteri i de caràcter qualitatiu, encara que el quantitatiu també té la seva
importància en certes variables.

Resultats: a) Mapes Significatius. b) Mapes Classificats (pes ponderat). c) Model i Mapa Final
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Conclusions
Tot i que des de 2008, ja s’está portant a terme un projecte amb 300
ceps a 1700 metres, per la producción de vi de gel a Girul, dins el
terme municipal de Meranges; el fet de poder cultivar grans quantitats
de vinya en algún futur, resulta molt dificultós. I es que s’hi el que es
vol fomentar és la plantació de vinya comuna, resulta del tot imposible
a causa de les grans altituts, pendent i baixes temperaturas durant tot
l’any. Mentre que si s’opta per a especies més resistents al fred com
pinot noir, merlot o charddonay les condicions podrien arribar a
adequar-se, ja que les hores de sol, localitzacions per plantar o el risc
de congelació no plantegen un gran problema dins el municipi.
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