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El Pirineu
i la muntanya mitjana

empordanesa
JENAR FEUX i FRANQUESA

P.

er sorprenent que pogués
semblar en l'origen del temps. la relació de l'home amb la natura ha esdevingut una cárrega difícil de suportar
per a les civilitzacions modernes. La
térra se'ns fa petita i els recursos que
ens forneix s'exploíen amb criteris salvatges i mancáis de respecte. El creixement demográfic i les necessitats
energétiques semblen estar renyides
amb el desenvolupament harmonios. I
per altra part, aixó és cert.
Pero en una parcel.la tan petita com
la que es tracta, la problemática medioambiental queda concretada en altres
aspectes. I no és que els macroproblemes ecológics siguin superflus, sino
que les decisions locáis aportados hi
teñen una incidencia molt reduida. Parlar de la reducció demográfica, de la
contaminado nuclear, ádhuc de la problemática derivada deis residus industriáis, tot plegat amb una incidencia ben
directa a la comarca, sona a demagogia, peí fet que els nuclis decisoris
d'aquestes actuacions son molt
allunyats del nostre centre d'interés.

El massís del Mont, darrer contrafort del Pre-pirineu oriental.
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En un maro comarcal com és «el
Pirineu i la muntanya mitjana empordanesaJ^ les actuacions ais espais teñen
una importancia decisiva, ja que han de
preveure la continua estabilitat de lecosistema en l'área d'influéncia d'un nucli
de població amb unes necessitats concretes.
En aquest sentit. hom troba a faltar
una planificació global del territori a llarg
termini que procuri resoldre les necessitats de la població amb el desenvolupament normalitzat de la natura.
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Aquesta planificació hauría de concentrar els nuclis habitáis (tant de primera
com de segona residencia), donant una
solució válida ais residus que generen
i procurant que les vies de comunicació no es transformin en falques de
penetrado o en obstacles infranquejables. Regular l'explotació deis recursos
naturals i la seva transformado, proporcionalment a la regenerado natural.

Hauria d'establir zones de líeure i árees
extenses que amb una geslió parlicularitzada permeíés la regenerado deis
ecosistemes malmesos, Tot plegat, augmentarla el nivell de la qualitat de vida
de la població i donaría opció que les
generacions futures poguessin planificar el presen! sense topar amb els
inconvenients que suposa el malbaratament i la irresponsabilitat.
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L'Alta Garrotxa
LAIta Garrotxa és un complex muntanyós fortamení condicionat per la
geología, amb el quat es designa
l'exírem mes oriental del Pre-pirineu,
des del coll d'Ares, sota el Costabona.
fins al massís del Món i serra Cirera. Les
conques de la fvluga i del Pluvia defineixen els límiís septentrional i meridional.
Les calcarles eocéniques que recobreixen materials mes antics (paleozóics} hi apareixen fortament plegades
en forma de sincllnals, falles i en cavalcaments de direcció 0-E i NO-SE, que
originen els penya-segats i les cingleres
esgraonades. El fenomen cárstic, present arreu, és en alguns sectors molt
important. i abriga una launa en molls
casos endémica d'aquesía zona.
Tot plegat forma una unitat paisatgística i fiumana definida per la precarietat deis accessos, l'abandó deis
nuclis habitats i el garbuix orográfic,
pero tanmateix amb una acceptable
diversitat d'ambienls deguda, principalment, a aquesta mateixa complexitat i
que permet alhora rexisténcia de dimes
locáis i per tant dona diversitat a les
comunitats vegetáis i faunístiques.

El tractament d'aquesta regió, de
mes de 300 km2, i compartimentada
administrativament per tres comarques
{Alt Empordá, Garrotxa i Ripollés) ja ha
estat assumida antenorment (Rev.
Girona, 135; M. Maclas), per la qual
cosa sois ens referirem al sector del
Món-Bassegoda-Ribelles, del terme
municipal d'Albanyá.
En aquest sector l'alzinar munlanyenc está extraordináriament desenvolupat, principalment en les solanes
del fvión, Bassegoda i Guitarriu fins
atényer els 1.200 m. Actualmenl es
tracta d'una comunitat forestal jove, ressorgida a partir de l'explotació carbonera, molt intensa fins a principi
d'aquest segle.
En canvi, en eís sectors obagosos
del Bassegoda i a les valls de Ribelles,
preñen un paper principal la roureda
submediterránia de roure martinenc i
les fagedes. Son presents a l'área especies endémiques de distribució reduída
{Uthospernum
oleaefolium).
Peí que fa a la fauna cal destacar
la presencia de l'águila daurada {Aquila
chrysaetos), amb un deis darrers nius
del Pirineu i Pre-pirineu oriental, malgrat
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que en el segle passat, tal i com se'n
ía ressó Bosch de la Trinxeria, h¡ era
comú; de la llúdriga [Lutra lutra). que
en pocs anys ha desaparegut de gran
part de Catalunya: i del tritó del Pirineu
[Euproctus asper). especie endémica
del Pirineu que presenta a l'Alta Garrotxa la seva distnbució mes oriental i
a mes baixa altitud {200 m s m).
Si per un costat l'Alta Garrotxa es
veu ben protegida per les seves condicions naturals que la fan molt inaccessible, en els darrers temps s'han produít
una serie de fenómens que fan perillar
l'entorn i el desenvolupament natural de
la zona.
Laíllament i la gestió forestal i faunística d'ámplies propietats privadas a
la zona de Lliurona no está d'acord
amb un planejament global i es realitza
moltes vegades seguinl cnteris lucratius
mes que respectuosos amb l'equilibri
natural.
L'aprofitament forestal (d 'alzines,
roures i faigs) ha estal excessiu en
alguns indrets. principalmení peí que es
reíereix a la roureda, i ha comportat el
tragat de pistes de gran pendent
(Ribelles-camp del Roe), Les tales de
boix per part deis partioulars també son
intensives en alguns sectors.
La bellesa d'algunes zones ha estimula! promolors i propietaris a urbanit-

zar sectors excessivament interiors, com
el mas de la Muga, i a implantar segónos residencies en la zona d'influencia
d'Albanyá.
El turismo natural i el tránsit rodat
poden provocar problemes d'hiperfreqüentació en zones com Ribelles i
Albanyá els primers. i en íot el territori
els segons.
La protecció de la zona, ultra haver
estat reivindicada reiteradament. no ha
culmina! en cap mesura especial, tot 1
que sembla intenció de TAdministració
preservar alguns sectors aíllats corn ara
l'AIt Llierca-Bassegoda i els cims culmináis del Món. No obstant aixó, el
reducte testimonial del Món presenta
mes un interés paisatgfstic que ecológic, i caldria fer extensiva Tarea a les
altes valls del fvlanol i Burro i inolourehi la serra Cirera, Lliurona i Corsavell,
i el ívlalveí, tot plegaí dins una sola unitat geográfica amb el sector de
Bassegoda-Ribelles,
Per altra banda, existeix una reserva
natural parcial per a la protecció de la
llúdriga en un sector de la valí de la
Muga.
Es mereixen la declarado de paro
natural en el seu conjunt i de reserva
natural integral de la flora i fauna, les
valls de Ribelles.

El paisatge forestal
de l'Alta Garrotxa ha
sofert un canvi
considerable amb la
recessió de les
aclivitats deis
carboners.

Garrotxa d ' E m p o r d á
S'entén per Garrotxa d' Empordá els
vessants de baixa altitud de l'Alta Garrotxa (entre els 100 i els 400 m s m). és
a dir la zona diluvial deis inassissos mes
orientáis del Pre-pirineu, Aquests contraforts, també anomenaís Aspres Occidentals per la denominació i situació
que es donen a la comarca de lAIt
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Empordá, s'endinsen a la planta per
ponent i de manera perpendicular a la
lima de costa, Aixó condiciona la penetrado deis raigs-solars donant lloc, en
lez zones amb el relleu mes acusat, a
ambients más frescals on es Üesenvolupa una biocenosi propia, a vegades
amb elements endémics, a vegades
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Des deis conreus de la
serra de riMa s'albira
una bonica panorámica
del Canigó, A segon
terme, el santuari de la
Salut de Terrades, amb
santa Magdalena al cim.

donant lloc a combinacions gens comunes. Mes humits s¡ els comparem amb
ele Aspres del massís de l'Albera.
Zona de carácter rural, és un
mosaic cromátic presidil per rharmonia,
on caldria destriar diverses unitats paisatgístiques- La Penya a St. Lloreng,
amb l'espectacular cádec en el seu cim.
enllagaria amb la Roca (Terrades) i la
Garriga (Llers-Avinyonet), tot plegat per
formar una franja calcaría i cárstica,
amb cobertura arbória (la Penya, la
Roca) o garrigues i herbassars secs (la
Garriga de Llers-Avinyonet); la serra de
rilla (entre Cistella, Terrades, Llers i
Avinyonet) és una unitat ben definida
amb sectors torga boscosos. Les valls
de direcció NO-SE de Cistella-LledóCabanelles, on proliferen els torrents, (o
bacs, com així els anomenen); el turó
de Navata, destinat en gran part al conrea de farratges i cereals.
La regió pertany al domini de l'alzinar litoral, Aquest ha estat substituit per
una bosquina de pi blanc, sovint amb
una cobertura arbória forca minsa i amb
una brolla calcicola de remaní i bruc
d'hivern. Ais torrents i obagues es
desenvolupen els caducifolis, Lalzinar
ha quedat relegat ais relleixos rocallosos o ais sectors reduíts.
La fauna hi és abundosa com així
ho demostra la freqüéncia de depredadors, aus de rapinya i feristeles, L'esparver c e n d r e s {Circus
pygargus),
rapinyaire que presenta una rápida
regressió en tota la seva área, hi perviu
de manera molt precaria,
Els nombrosos avenes, coves i balmes de la zona de St, Lloreng-TerradesLlers donen lloc a microhábitats aprofitats per nombroses especies de ratapenada (Rhinolophidae, Miniopterus),
ádhuc d'amfibis (Pelodyíes, Discoglossus), Lazariqueia (Zariqueía zahquei) i
els Pelonomus, son especies endémi-

ques i exclusives d'aquesta zona.
Caldria conservar les masses forestáis d'alzinar, principalment de la serra
de rtila I de les valls de NO-SE, Permetria la qualificació de sol urbanitzable en
els sectors d'inflexió de les diferents unitats d'acord amb els plans d'urbanisme
deis municipis, Mereix la qualificació de
Reserva Natural Parcial per a la protecció de la geo, la garriga de LlersAvinyoneí i la roca de Terrades; i de
Reserva Natural Integral del subsól, els
avenes i balmes de Terrades. La conservado del nucli de cria de I'esparver
cendrós depén de mesures de protecció especial.
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La garnga
d'Avinyonet i Llers
constitueix un bon
exemple del paisatge
rocallós del
Pre-pirineu
empordanés.
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El M a s s í s de les Salines
Hom considera el massís de les
Salines, l'espai que s'estén des de la
conca de la Muga-Riumajó fins al Llobregat per sobre de la cota deis 400 m.
Geográficament, pertany a l'extrem
oriental de la serralada pirinenca. Malgrat aixó, el nucli sud occidental, el bac
Grillera (Massanet-Albanyá) i la serra de
Sanl Jordi {St. Lloreng de la Muga), calcari i de geología complexa, es consideren pre-pirinencs. Presenta en el roe
de Franga (1446 m) i el pie de les Salines (1334), la máxima altitud a la
comarca de TEmpordá.

La fageda deis cims
de l'Albera és
aproíitada per la
pastura de la vaca
fagina.

Massís granitic, amb relleu accidental. La notable amplitud altitudinal juntament amb les variacions climátiques
degudes ais venís marítims determinen
una clara zonació de la vegetado amb
sureda, alzinar, rouredes, íagedes, landes de bruguerola, i prats acidófils culmináis. Al sud-oest, en el massís del bac
Grillera (1.059 m), de materials calcaris

i relleu forga trencat, predominen les
pinedes de pi roig i els alzinars calcícoles, i també les comunitats rupícoles de
forma estesa. Zona relativament mes
seca i menys plujosa que el conjunt del
massís, especialment degul ais materials que la formen i ais forts vents del
nord. Mentre que en el massís de les
Salines, própiament dit, hi ha una clara
Iransició entre els elements mediterranis i els pirinencs, amb diverses especies centreeuropees i orofítiques,
algunes d'elles molt rares a Catalunya,
al massís del bac Grillera hi predominen les comunitats mediterránies muntanyenques (brolles xeroacántiques),
amb una composició flcrística singular
Entre la flora cal destacar la presencia de l'avel (Abies alba), el pi negre
{Pinus uncinaía). el neret {Hhododendron lerrugineum),
i la falguera
{Osmunda regalls). Ais prats rasos hi
creix la genciana (Gentiana acauli),
planta criófila estival propia deis prats
alpins, i entre les fissurícoles endémiques pirinenques, la preciosa prímula
[Prímula latifolia). d'amples tulles viscoses i proveída d'una espléndida
umbel.la de flors violados o purpúries.
Sobre les calcarles cal destacar les brolles oromediterránies d'erigó {Erinacea
anthylüs).
íl'aprofitament que es fa del massís
és básicament forestal i miner Des de
temps antic sexplota el tale (sabonet),
generalment peí sistema de minería
interior (mines a Darnius. Massanet de
Cabrenys i la Vajol) d'escás impacte
ambiental si no fos per la presencia deis
rumans en la formado de les escombreres. Darrerament s'han practica! explotacions a cel obert a considerable
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altura, visible des de la línia de costa de
la plana empordanesa.
El Pía de Carreteres de Catalunya
ha pracíicat una inadequada carretera
que uneix Massanet amb Tapis,
d'amplítud i tragat desproporcionáis
que ha procurat desmunts i excavacions amb un fort impacíe paisatgístic.
En projecte es preveu la construcció del
segon tram entre Tapis i Riumajó per
enllagar amb el vial francés. Per aquest
afer caldrá practicar un pont fronterer
de dimensions gegantines, amb el cost
suportat per ambdues administracions,
en un paratge d'una bailesa singular
També en projecte es preveu la construcció del tram la Vajol - les Salines.

Com a conseqüéncia deis treballs
de reíorestació s'han reaiitzat movimenís de terres i s'han introduít especies exótjques, inicianí processos
erosius i que han culminat en la modificado de Testructura i composició de la
vegetado.
El tancament de la finca «la Falgarona» per a usos particulars condiciona
la Iliure circulado pública en un espai
considerablement extens.
Espai amb zones en un bon estat
de conservado on s'ha previst en el Pía
d'Espais dentares Natural la protecció
de les parts altes de les Salines (amb
3.200 ha) i del Bach Grillera (amb 222
ha).
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Aspres Nord-occidentals
Regió que redossa els terrenys diluviáis del massís de les Salines, compresos entre els 100 i els 400 m, i entre les
conques de la Muga i el Llobregat.
Essencialment format per roques
silíciques (granits i granits calcoalcalins),
es desenvolupa una sureda molt esponerosa i ben conservada que és objecte
d'explotació i que produeix una considerable activitat económica. En els darrers contraforts, ja en contacte amb la
plana, aquesta ha estat substituida per
la pineda de pi blanc. forpa jove i, darrerament, prácticament aniquilada pels
incendis forestáis (Montroig, el Roure).
En el centre es construí la presa de
Boadella que recull les aigües de l'Alta
Garrotxa (ía Muga) i del massís de les
Salines (rArnera) que al capdavall serán
transportados fins a Figueres.
Com a subcomarques cal considerar la valí de l'Arnera, amb l'embassament de Boadella a l'oest de la regió,
i els contraforts de la dorsal pirinenca.

amb la Vajol, Agullana i la Jonquera a
l'est.
Especialment interessant des del
punt de vista económic i ecológic és la
gran extensió i maduresa que pren el
büsc d'alzines sureres que el tan apte
per a la seva explotació. Dinámica, económica, molt importan! a les acaballes
del segle passat i principi daquest que
donaren benesíar ais nuclis rurals de la
regió (Agullana, Darnius. Boadella, la
Jonquera, etc.) i que avui es troba en
franca regressió. £1 rellangament de la
industria del suro es fa imprescindible
peral bon desenvolupament d'aquests
pobles siíuats a i'interior de la comarca
en un moment en qué l'usdefruit fronterer es presenta limitat. La dinámica
forestal que acompanya l'explotació de
la sureda (amb les explotacions forestáis menors de llenya i rabasses de
bruc), minimitza la propagado deis
incendis forestáis, per la qual cosa caldria considerar-la a mes, com a pedra
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Superficie forestal a
l'Albera (mas Brugat).
Aspecte que oferia
abans de i'incendi de
1986,
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La compra d'ámplies propietats privades per a usos no especialment clars
{sector de St. Lloreng de la Muga), fa
perillar l'explotació forestal i l ú s públic
ordenat. Aixi mateix, la manca de regulado d'árees de pic-nic i d'acampada
a les vores del pantá, suposa un perill
imminent de contaminació física i
degradado paisatgística a la vegada
que augmenta perillosament les probabilitats de provocado d'incendis, en una
área eminentment arbória.
fonamental per a una bona política de
prevenció d'incendis.
Zona molt importanl en la ruta
migratoria deis ocells, principalment
rapinyaires, on queden estancats, en els
dies de n'ieteorologia adversa, abans
de creuar el Pirineus pels passos del
Portús, Panissars o Llí.
Uembassament de Boadella, ultra
ser un habitat artificial, és aprofitat per
diíerents aus (limícols, anátides, ardeides). La població de llúdrigues es creu
prácticament desapareguda a hores
d'ara i ha estat un desastre ecológic el
desgavell d'introduccions exótiques de
fauna piscícola a qué s'ha vist sotmés
i que han porlat a un canvi proíund en
la població autóctona i els seus depredadors. La pesca indiscriminada en el
mateix embassament o a l'Arnera
(pesca eléctrica o amb dinamita),
desemboca en una política d'introduccions que será la base del poblament
faunístic a despit de l'estabilitat de la
biocenosi.

Per altra part, en el sector SE. en les
serres deis tramonts i Montroig i valls
annexes (Biure) on l'activiíaí agrícolapastoril havia estat moit intensa,
l'abandó ha estat general i el paisatge
s'ha transformat en una bosquina
degradada per la facilitaf de propagad o deis incendis i la dificultat d'accés.
Cal esmentar aquí la importancia
de les vies de comunicació de la valí del
Llübregat, ineNudible pas oriental del
Pirineu, on es sobreposen la carretera
nacional, l'autopista i properament el
tren d'alía velocilat (TGV). Aquest darrer, tot i seguir el tragat mes óptim, caldrá estudiar-ne l'impacte ambiental
sobre la valí del Llobregat, particularment interessant des d'un punt de vista
biogeográfic.
La protecció de la sureda es fa
imprescindible en aquest sector, amb la
declarado de bosc protegít segons la
llei forestal. La promociód'una Reserva
Natural Integral a l'Arnera protegiria la
fauna aquática.

L'Albera c u l m i n a l
L'Albera és un massís muntanyós
individualitzat que separa les comarques de l'Empordá i el Rosselló, Forma
part de l'anomenat Pirineu axial, des del
coll del Portús al coll de Banyuls, Val a
dir. que hom anomena «les Albores»,
per extensió, el que s'entén per «Pirineu
oriental empordanés», que comprendria, a mes del sector esmentat. per
occident, el massís de les Salines i per
l'orient, la serra de la Balmeta amb la
costa de la Marenda. Hom considera
l'Albera culminal el sector muntanyós
per sobre els 400 m.
La seva situado perpendicular a la
linia de costa i, així mateix, ais raigs
solars de migdia, provoca dues zones
de gran eníitat, el vessant septentrional
i el vessant meridional. Aquesta gran
personalitat, que s'accentua extraordi-
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náhament per la seva proximitat al mar
i per la solució de continuítat que ofereix la cadena pirinenca. determina en
la seva biocenosi, un predomini de l'element corológic eurosiberiá en el vessant obac, menlre que a solana, la
fauna i flora és estncíament mediterránia. Aquesta bipolarització del massís
resta mes visible en haver estat térra de
pas obligada al Ilarg de la historia, el
que ha fet que l'empremta humana hi
hagi accentuat el carácter mediterrani.
Des del punt de vista florístic i faunístic la riquesa d'aquest petit massís és
excepcional. Per una banda, tot i que
la seva altitud máxima, al cim del puig
Neulós, arriba amb prou feines al 1.250
m, hom pot apreciar molt bé una zonació altitudinal que va de la sureda i l'alzinar mediterranis fins a la fageda,
passant per l'alzinar muntanyenc i les
rouredesLa vaca fagina, raga de boví autóctona del massís, és ben adaptada al
medi en una transhumáncia que a
petita escala (entre la falda i la carena
de l'Albera), resumeix els objectius
d'aquesta. A l'estiu pot pasturar ais
prats culmináis, trobant a la fageda
(d'aqui el seu nom) el refugi necessari
davant la insolado excessiva i que
determinará la resistencia a la meteorología adversa de l'hivern.
Actualment el nombre de caps de
bestiar de raga pura és molt reduít (peí
cap baix, una o dues desenes), mentre que en general el grau de puresa es
manté relativament alt en la major part
de les finques (aproximadament uns
1.200 caps). La política mantinguda fins
ara per tal d'augmentar el rendiment
cárnic del bestiar ha estat la introducció de sementáis d'altres races, «llimosí», «suís» etc. afectant a,
prácticament. tota la poblado. Caldrá,
dones, mantenir una vacada pilot, ajilada en el seu medi de la resta de la
poblado, on s'aplicará una gestió de
p u r i f i c a d o al mateix temps que
s'indemnitzará les pérdues per volum
de carn.

comunitat original.
Malgrat que la zona mes castigada
pels incendis forestáis son les cotes de
baixa altura, sovint el foc penetra per les
falques d'alzinar i sureda fins altituds
considerables. L'any 1936 el foc assola
els planells de les Eres i del Pía de
l'Arca, per sobre deis 700 m.
En un sistema muntanyós. com és
el Pirineu oriental, en qué el procés
d'aridificació del sol va guanyant terreny
de forma veritablement espectacular,
Taprofitament deis recursos i la política
forestal que s'aplica, esdevenen un problema delicat i alhora de regulado
imprescindible. Les desforestacions
practicades a Baussitges, al terme
d'Espolla, per a raprofitament principalment de la roureda, o les que es practiquen en l'actualitat al terme de Sureda
al Valiespir, tot canviant la fageda per
plantacions de con iteres, podem
considerar-ies d'irresponsabilitat administrativa.
Actualment, diverses figures jurídiques proíegeixen parcialment el massís. en el vessant francés, la Reserva de
la Magaña protegeix una espléndida
fageda abocada sobre la mediterránia,
que prospera a tan sois 700 m d 'altura.
Creada el 1954 fou pionera deis espais
de protecció especial deis Paísos Catalans. L'any 1973 s'amplia fins a 300 ha.
El vessant meridional és protegit
des de 1986 amb la figura de Paratge
Natural d'lnterés Nacional, que afecta
el municipi de la Jonquera, el lloc de
Requesens, i el terme municipal
d'Espolla, el sector de carena per sobre
de la cota 600 m. En el seu interior, una
reserva natural pardal, fou establerta
per a la protecció del faig.
La manca d'una protecció global
del massís es fa evident tant en un vessant com en laltre, on caldria regular el
tránsit de vehicles, les urbanilzacions,
l'obertura de pistes, l'aprofitament fores-

El massís. en les seves parts mes
enlairades- es conserva en forga bon
estat, encara que els sectors amb tapís
vegetal primitiu son escassíssims. Algunos alteracions prou lamentables son ja
irreversibles. En el vessant del Vallespir
els espais urbanitzats com «la Vallée
Heureuse» a Sureda, o «els Mas Catalans» a la Roca, pugen fins a considerable altura peí que son visibles des de
gran part de la plana del Rosselló. En
el vessant de l'Empordá. tales abusives
amb sobre pastura tge han provocat
ampies clarianes en el domini de la roureda, on la instauració de les landes
desencadena un procés d'acidificació
del sol, on difícilment podrá arrelar la
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tal i la cacera. La inclusió dins l'espai
protegil de la capgalera del Llobregat,
la valí del Torrella fins a Cantallops, la
valí de Sant Genis fins a rOrlina en el
vessant empordanés, i les valls de la

Rome, rOrri i el Ravaner, al Vallespir,
amb una gestió compartida entre
radministració catalana i la del departament del Pirineu oriental, seria óptimament desitjable per aquest massís.

Els A s p r e s de TAIbera, serra
B a l m e t a i Costa d e la M a r e n d a
Definim amb aquests topónims els
sectors de baixa altura i costaners del
massis de l'Albera. El tractament en dos
apartáis del massís s'ha realitzat en rao
de! canvi intrínsec que ofereix el paisatge, amb tots els seus components,
en els dos sectors. Entrem en un dominí
estrictament mediterrani.
Aquí, amb un substrat format básicament per esquists i roques metamórfiques, de carácter ácid, s'instauren les
comuniíats de l'alzinar litoral i de la
su red a.
t_a historia deis usos del sol i l'aprofitament deis recursos naturals en
aquesta zona ha estat llarga i intensa.
Ho testifiquen la gran quantitat de feíxes
aguantades per parets de pedra seca
i avui abandonadas, o talment, les
abundoses barraques de pastor que
consteHen el massís. El conreu de la
vinya i l'olivera arribaren a un punt de
desenvolupament en els segles passats
que juntament amb les desforestacions
que s'havien practicat, acaben per desfigurar el paisatge natural primitiu. En
aquest sentit. cal suposar que la roureda fóra el bosc per exceHéncia de
lAlbera. aprofitat i aniquilat, ja des de
temps antic per fer embarcacions, per
donar cabuda ais conreus de seca i al
pasturalge o per bastir els habitadas
humans. No és fins a la vinguda de la
filloxera, época de desenvolupament de
la industria del suro, que molts propie-
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taris, principaíment de la serra de la Balmeta, aprofiten els terrenys desforestats
per plantar-hi suros.
El paisatge. tal i com el coneixem
en ractualitat, ésel resultat d'aquestait
grau d'humanització del terntori, íot plegat, amb el recent abandonament de
les activilats agrícola-ramaderes i forestáis i el desviament deis recursos económics cap a sectors mes ben
remuneráis, com el de servéis, que
determina el desenvolupament extensiu
de les brolles.
En definitiva, aixó és el que garanteix, en gran part, els incendis forestáis.
Aquest és el flagell que mes s'acusa en
aquesta zona, amb dos components
que el fan veritablement trágic: la periodiciíat i Textensió. Des de l'any 1965 en
qué es recullen oficialment les dades
sobre incendis, hi ha hagut anys especialment desoladors; 1967, 1973-74,
1978, 1983, i 1986. Lany 1973-74 cremen a TAIbera 5.871 ha. Els municipis
mes afectats son Rabos i Llangá. L'any
1978, cremen 5.527 ha., principaíment
ais termes de Rabos, Llangá, Espolia,
Garhguella i la Jonquera. L'any 1983
son 3,344 les hectárees cremades a
Colera i Llangá. El darrer incendi de
grans proporcions fou el del 1986 amb
15,949 ha, és a dir, la totalitat de la
superficie de l'Albera de baixa altura.
És preocupant la regularitat en qué
es donen (entre 4 i 6 anys) ja que
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denota la impotencia deis sistemes
d'extinció davant del comportament
natural del foc. Aquesta regularitaí ve
donada per la quantifat de materia
vegetal pirofítica acumulada per les
brolles al cap del període. Per altra
banda cal considerar lextensió de cada
incendi ja que els focs que assolen la
totalitat de I'habitat no donen opció a
la recolonització deis organismes des
de la periferia.
Moltes son les causes que els provoquen: ramaders, abocadors, etc. El
campament militar de Sant Climent,
ultra condicionar un territori molí ampli,
és un deis causants de gran nomt^re
d'incendis. Militars i cagadors tan de
l'Albera el país de la pólvora i la violencia.
Entre la fauna que habita a la zona,
cal destacar I'águila cuabarrada {Hieraaetus fasciatus), amb una parella
establerta, pero amb irregularitat de
posta. Els réptiis son el grup taxonómic
mes interessanl amb nornt^roses especies: Tanull {Chalcides chalcides). el sargantaner (Psammodromus algirus). la
tortuga de rierol [Mauremys caspica).
malgral que siguí la tortuga mediterránia {Testudo hermannt) la mes interessanl des d ' u n punt d e vista
biogeográfic. Aquesta presenta l'última
població reproductora de la península
ibérica i de les poques que existeixen
a la mediterránia. La recoNecció peí
comerg que es donava fins fa ben poc
i els incendis forestáis son les amenaces mes serioses que planegen sobre
la població. Aquests darrers arriben a
provocar una mortalitat del 3 0 % deis
animáis. Si aixó ho sumem a la periodicitat en qué es donen, podem preveure
l'extinció de lespécie al Pirineu oriental en 20 anys.
La falta d'un planejament urbanístic coherent de les pelites valls cosíaneres (Portbou, Colera), i de la mateixa
línia de costa, \ també les instaHacions
i equipaments de rang estatal que comporta la terminal ferroviaria i la frontera,
ha despersonalitzat la costa de la
f\/iarenda i denota la falta de previsió
que s'ha tingut per mantenir «viu»
aquest racó de la comarca. Així matelx,
l'anomenada <(segona línia de costa»,
vertebrada per la carretera RosesGarriguella. corre el perill de contaminar els petiís municipis de l'interior {Vilamaniscle, Rabos, Espolia) en un
moment en qué no han estat cobertes
encara les places de les principáis urbanitzacions turístiques de la comarca.
L'afany de convertir leconomia municipal cap ais sectors de servéis, condiciona les normes urbanístiques
municipals, a la vegada que, paradoxalment, son promogudes o estimulados
peí mateix consistori,

És indispensable donar una alternativa económica a la vida rural que substitueixi
l'inevitabie
davallament
vitivinícola i, al matelx temps, caldna un
planejament urbanístic des d'un organismo supramunicipal (com molt bé
podria ser el recentment creat Consell
Comarcal), per evitar la dispersió del
poblament i per conrear el respecte al
paisatge.
Els aspres de I Albera foren protegits per la Llei, 3.''1986, amb el régim de
Paratge Natural d'lnterés Nacional, que
compren part de les valls de Sí- Quirze
i la Valleta, A mes, s'eslablia per decret
101/1987. del desplegament de la Llei,
580 ha de Reserva Natural Parcial dins
la mateixa delimitació per a la proteoció de la fauna herpetológica, Posteriorment, per decret 123/1987, es
declaraven 680 ha iora deis límits del
Paratge. una Reserva Natural Parcial
per a la protecció de la tortuga mediterránia. que cómprenla les valls del
fvlallol i les Guilles, al terme de Rabos.
El Pía d'Espais d'lnterés Natural
(PEIN) preveu una limitació no tan restringida, on s'inclou la valí de l'Orlina,
la dorsal de serra Balmeta i les cappaleres de les petites valls costaneres,
ádhuc amb la inclusió d'un íram de la
costa.
En l'ámbit administraliu de la Catalunya nord fou creat, per ordre interministerial, l'any 1974, la Reserva
Submarina de la Marenda, que compren una zona costanera d'uns 6 km2
(entre Banyuls i Cervera). En profunditat n'és el íímit l'isóbata deis 60 m. Es
connecta amb la reserva submarina,
una part del seu rerepaís continental, la
zona del cap de les Abolles, declarada
paratge pintoresc. També sota aquesta
denominació son protegidos per la llei
francesa, les roques del Racó (Argelers), el cap de Biarra (Portvendres), el
cap d'Ullastrel (Banyuls) i la cala Terrim-

Revista de Girona ' Núm. 158 gener - febrer 1990

El claustre de Sant
Quirze de Colera.
monestir románic que
tingué una
considerable
incidencia en el
paisatge de TEdat
mitjana,
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bou (Cervera), fins a 500 m mar endins.
Fóra desitjable l'extensió del
Paratge Natural en els limiís previstos
peí PEIN, amb zones de Reserva Integral ais estanys de la Jonquera i Bell-

lloch, la valí del Mallol i les Guilles, i la
val! de la Valleta; i de Reserva Natural
Parcial, les valls de San! Quirze, la valí
de Sant Genis (Espolia) i els tutores del
Camp {Garriguella),

La p e n í n s u l a del c a p d e Creus
El cap de Creus és el darrer contrafort pirinenc dins la Mediterránia.
Pero, en aquest sentit el íem extensible
a tot el massís, i a ¡a serra que el precedeix, serra Verdera. Tot plegat compren
els termes de Cadaqués, el Port de la
Selva, Selva de Mar i parí del de Roses,
Paiau, Pau 1 Vilajuíga,
t-a serra Verdera, amb el cim de
Sant Salvador de 671 m presenta uns
vessants prácticament denudat. El sol,
inexistent en la major parí de les superficies de pendent, persisteix solament
en les escasses valls que s'hi endinsen
(Selva de Mar. Valí de Sta. Creu, Pu)0lar) i en el peu de la serra. Talaia de la
plana empordanesa, s'hi bastiren en
¡"alta edat mitjana diversos edificis
(monestir de St. Pere de Rodes. ermites de Sta. Elena i St. Onofre, castells
de St, Salvador i Quermagó etc.) que
evidencien una densitat de poblado
considerable 1 que en rúltima instancia
seria la causa de la desforestació de la
serra. La toponimia, principalment del
vessant man', ja denota un poblamenl
vegetal exuberant {Verdera, Selva de
Mar, etc-).
El massís de Creus és una extensa
península d'orografia complexa amb
altures notables si considerem la seva
proximitat al mar (puig Simonets, amb
603 m; puig de TÁliga. amb 465 m
muntanya Negra, amb 434 m). El substrat és format per esquists, arenisques
i quarcites amb afloramets de pegmatites. que en les franges mes costane-
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res adopten, deguí a l'erosió eóüca, una
morfología ben peculiar.
La major part de la superficie és
coberta de brolles silicícoles o per
mosaics d'aqüestes amb prats secs
mediterranis. És acceptat que aquesta
mena de vegetació prové de la degradació d'antigues formacions forestáis
que tian estat repetidament assolades
pels incendis forestáis. En efecto, els
incendis son importantissims a l'área.
En els darrers anys (1968-1985) a la
península del cap de Creus f~iom ha
enregistrat un total de 272 incendis, que
han assolat 170,331 hectárees, és a dir.
que ha cremat torga mes de la superficie total del temtori que considerem
(142 km^), Alguns indrets apareíxen
inscrits en el registre d'incendis fins a
13 vegades en aquests anys.
La secular ocupado de la zona per
part dei'home 1 la seva acció transformadora continuada s han deixat sentir
fortament sobre el paisatge, A forga de
treball es varen fer útiis per al conreu
de la vinya i l'olivera els turons i vessants
más inclinats. Lexploíació deis boscos
i la pressió de la pastura completaren
la desforestació deis pendissos. El resulta! va ser la configurado d'un país mes
acollidor i domesticat que el phmitiu,
pero també amb un empobriment
general de la vegetació que desencadena intensos processos d'erosió i que
disminuíren fortament el potencial de
regeneració.
Actualment,

abandonades

les
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feixes després de la invasió de la
fiHoxera, abandonats els masos a favor
de les tasques de servéis que ha creat
el turisme. la major part de la muntanya
s'ha tornat esquerpa i hostil. És una
muntanya erosionada, desíorestada,
poblada per brolles impenetrables, la
continuítat de les quals facilita la difusió deis focs que les ataquen cada
estiu, perdent cada any que passa,
possibilitats de regeneració.
La salvaguarda de la península té
un aspeóte fonamental que és la resolució deis problemes que l'afecten. És
partint d'aquesla base que cal plantejarse la necessitat de la creació del Pare
Natural, entenent-lo com una figura no
sois de protecció sino també de millora
de la gestió.
Labandó deis conreus és un procés imparable si no hi actúen íactors
externs que canviin la tendencia actual.
La protecció de la península hauria de
comportar la revitalització deis conreus
de vinya i olivera a les terres mes adequades i la recuperació d'alguns deis
principáis elements organitzadors deis
vessants: parets de pedra seca, murs,
barraques, escales, etc.
La pastura és encara una activital
importaní a l'área, que no és pas qüestió de deixar perdre. Les vaques i ovelles baixen cada any del Ripollés a fináis
de novembre i resten aquí fins a les darreries de la primavera. La transhumáncia es fa encara a peu amb una duraciú
de nou dies, Quan el bestiar consumeix
mes herba que la que és capag de produir el prat, es degrada la cobertura
vegetal, i les especies farratgeres es
veuen substiíuídes per d'altres que el
bestiar no pol menjar. El resulta! és el
despullament del sol. I'erosió, i a
l'extrem. ¡a desertització. Tradicionalment, els pastors han oremat la brolla
per obtenir pastura. Aquesta práctica,
feta avui dia sense cap saviesa ni control, ha esdevingut nefasta, a mes
d'ésser lotalment inadequada per a la
finalitat que es persegueix. Aquest
empobriment i degradado de les pastures es pot evitar establint mesures
diverses que van des de la millora deis
prats, mitjangant adobs. fins a la substitució de la pastura Iliure per a Texplotació rotatoria de parcelles tancades.
La installació de segónos residencies, poc important en l'época de
máxima especulació urbanística, ha
pres una volada impressionant en els
darrers anys- La urbanització del Club
Meditérranée a la cala Tudela (Cadaqués) fou pionera en el massís de
Creus. Actualment ei peu de serra Verdera ha vist ocupats els seus olivars per
una munió desproporcionada d'urbanitzacions, Al mateix temps, pobles amb
un prestigi internacional derivat en bona
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part peí creixement relativamenl harmonios, com Cadaqués, i Port de la Selva,
veuen estendre la superficie urbanitzada mes enllá del que per natural es
comprendria.
Un desafiament important per ais
responsables de la geslió és el tema de
les reforestacions, Hom ha replaníat
molí i malament, obteninl uns resultats
contraris ais grans objectius mundials
de salvaguarda de sois i de vegetado
natural, i ocasionalment veritables destetes paisatgístiques. És evidenl que hi
ha d'haver un esforg de reconstrucció
dei mantell forestal, pero aquest ha de
fer-se en els llocs on siguí possible per
llurs caracterísiiques ecológiques i amb
les especies que hi son adaptades. Mes
aviat- cal posar la fita de la reforestació
en el manteniment deis sóls que encara
teñen una certa entitat, i en la restaurad o del paisatge. La plantado d'especies com la surera perfectament
adaptada al país, i que ja ha estat feta
en altres époques. podria ésser ben
adequada. També es podrien emprendre repoblacions de carácter experimental amb especies que creixen molt
bé de manera natural, com els cádecs
i els aladerns

La valí de Sta.
Creu. en el
vessant
septentrional
de serra
Verdera.

Nombroses pedreres desfiguren el
paisatge de la zona i li donen un
aspeóte caótic, A mes de l'impacte paisatgístic. les extraccions de sorra a les
dunes fóssiis amenacen lexisténcia
d'una zona de gran interés geológic i
biología Caldria regular totes les activitats extractives i pensar en la reconstitució del paisatge d'aquesís indrets,
evitant el reompliment amb residus
urbans o industriáis, torga habitual en
aquests casos.

Jenar Félix és naluralisla i membre del eos léeme del
Pare Nalural de l'Albera.
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Lapartal sobre la península
del cap de Creus ha estat realitzat, en gran parí, sobre lexlos
origináis de Teresa Franquesa.
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