SALVADOR GRAU
En el cas Jol volca de la Crosa de Sant Dalmai,
ls aílonimcni.s Je roques volcniiqucs
el 1978 la Comissió Provincial del Patrimoni
tcrcifirics i qiiiitL'riifirie.s a Gitiikiny;! es
rrohcn pnicticainent en lii seva totalitüt a
Historico-arcistic de Girona incoa oxpediont de
declaració de Pararle Pintoresc, sonso que arribes a teñir
k-s comarques .t^ironines. Les traces mes
una rosoiució positiva, i el 1981, els ajuntaments de Bescanó i
imporrants de vulcanlsme terciari es poJen ressc\!;uir en
Vilnlií Ll'Onyar encarroguen l'olabüració J'un cataleg do protecció
JixxTses localicats Je la Selva i de l'Alt i el Baix Euipordá, mentrc
do! volca de la Crosa, del qual nomos se'n va aprovar la part
quL- cls L-diíici.s volcanics quarernaris es concentren a la Garrotxa,
corrosponcnt al tormo municipal Í\C Bescanó, per acord de la
a la Valí de Llémena i a la cunea Je TOnyar. Peí vulcanismc
Comissiií Pro\'incial d'Urhanismo atniídatade 23 de juny de 1982.
quarernari sc'n coneixen mes de quaranra cons i una Nantcna de
El 3 de man; Jo 1982 arriba la que seria la primera declaració
coladcs visibles, molts deis quals en molí hon estat Je conservació,
J'un
espai natural protoizii del Parlament de Caralunya. que
cosa que lia atret l'arenció no solament de cieniífics i estudiosos
declara Parat^e Natunil d'Intores Nacional(2) la Ziina Volcánica
sino Je la ^ent del país en ^^enera!, que els ha considerar parr
do la Garrotxa, amb la inclusió, que es concreta en el Decret
important del patrimoni naiunil projij, i. en conseqüencia, di^-nes
71/1986, de 13 de febrer, de la practica totalitat Je cons volcanics
de conservació. Hn aquest anide tarem un repas de les iniciatives
i colaJcs Je lava de Parea garnnxina. Els odiíicis x'olcanios loren
de protecci.i projiosades i de les nicsiires de conservació adoptades
Joclarats
Reserves Naturals lntoíirals(2).
en aqucsls espais volcanics quarernaris.
La rosca deis volcans, puig d'Adri, puig de la Banya de Boc i
Cnisa de Sant Dalmai toren inclosos al Pía d'Espais d'lnteres
Les iniciatives de proleeció a les comarques gironines
Naiuml (PEIN), aprovar mitjan^-anr el Decrer 32S/1992, de 14 do
desemliro, Amb d PEIN, dones, os dota per primera \'ogada d'un
En efecto, des que el 1917(1) mossen Josep Gelahert soMiciiá
rot^im basic de proteccii» tota Parea i-lel vulcanismo qiiatemari.
la declaració de Pare Nacional per a la zona \'olcanica olotina.

E

s'han succeít les campanyes i les [Moposres per tal de dotar de
mesures de protecciii els paisai^íes volcanics.
Les campanyes cíviques preñen eos a la segona meitat Jels
anys setanra especialment ceniraLles en evitar la destrucció deis
volcans yarrotxins (molr especialment el Croscat) i el volca de la
Crosa de Sant Dalmai. afectats per activitats extractives a ce!
oLert. Si^íniíicativanieni, el Conf^rés de Cultura Catalana celebm
el 1977 els actos de cloonJa Jo la campanya Je saK'a.miarJa Jol
palrimoni naliiral a Olot.
Les pn-postes Je sistemes d'espais priitof^its por a Catalunya
des del Rcf^umal í^lamiíiifi de 1932 han indos Je manera irregular
els \'olcans quaternaris, tal com es reílocteix al quadre niim. 1,
Les primores mesures leíais de pn>tecció es [uenen el 1972,
quan rAjuniament d'Olot inclou en d Cíi£íih> de ¡mnecaó del Pin
General els volcans de renrorn do la ciutat.
De fet, la protecció urbanística deis oditicis volcanics es
fíeneralitEa des deis nous planejaments urbajiístics que es
redaclen a Catalunya a partir de la reforma de 1975 do la Llei del
sol i Jol iraspas Jo les compoténcios en materia urbanística a la
Gcneralitat de Catalunya,
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Les áreos volcaniques en el Pía d'Espai.s d'lnteres Natural
El Pía d'Espais d'lniorós Natural (PEIN) (veficu el quaJre núm.
2), OLÍ un primer nivoll, establcix un rófiim basic Jo protecció a los
aróos volcaniqties gironines {vogeu e! quadre niim. 3).
En un soyon nivoll, preveu concretar la conservació de
cadascun deis espais que índou micjanganr l'aplicació de dos tipus
ík niecanismes: o hé la declaració com a espai natural Je prntecció
especial (pare nacional, pare natural, paratye natural d'interés
nacional, reserva natural), o bé la redacció d'un pía especial Je
protocció Jel meji natural i Je! paisatge com a instrument
J'ortlonaciti i Jo i.lelimiració Jetiniti\'a Jo l'espai(3). (Voj^ou o!
quaJro núm. 4)Voj;em ara a contÍnuacÍó l'análisi i los proposrcs que el PEIN
fa Jels espais del volca Jo la Crosa, d pui[; do la Banya del Boc i el
piiifí J'Atlri, des del punt de vista do la seva conservació (de la
Zona Volcánica de la Garrotxa se n'ocupon altros arricies en
aquest mateix número i és possiblo obtonir-no ahunJanv
bibliogratia). Cal obser\'ar que, malgrat que oís oJiíicis i materials
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QuíiJrc núm. 1;

QuaJre ¡n'im. 2:

Eb voicans en les propostes de sistemes d'espais protegits

El Pía d'Espais ¿'Interés NaíHrai (PEIN)

Zdiiii vülcñnicii J e j;i Gnrrotxa
PuiR Je !;i BanyLi dc¡ Bt.c
PiiiKÜ'AJri
Crosa de Sant Dalmai

1
NO
NO
NO
NO

2
SI
NO
NO
NO

3.
SI
NO
NO
NO

4
SI
NO
NO
NO

5,
SÍ
NO
NO
NO

6
SI
SÍ
SÍ
SÍ

1. Regional Planníng, 1932.
2. LlihrL' Blanc do la Gcstió de la Nntura nls Paísns CaCalans, 1976.
3. Invcntarici abierto J e espacios naturales de protección especial
I C O N A , 1978.
4. Llista d'espais d'especial interés natural de la Coinissió d'Urlwnisme de CatalLinya, 1980.
5. EscLiJi Rüconeixement territorial J e Caiiiliinya, C D T M A , 1980.
6. Pía d'EspaisJ'lntcrcs Natural (PEIN). 1992.

volcanics son cls que siníjiiliiriczen ín.]iiesrs espais, obviament h;in
Je ser consiilcniCs com a a sistemes natunils, snvint amh valors
afegits Jes Jel piint de vista tlorí-stic i humí.sric, i en con.seqüenciü
la seva conservació es tractada en el PEIN de manera ylohal.
Esmentem brcLimenc de cada espai les seves caraccerístiques, i els
pruhleiiies que es plantetíen en la seva Cdnservaciú, i le.s
deterniinaciiins i prdpixstes que la el PEIN per a cadascun d'ells.
El volea de la Crosa de Sant Dalmai
El volca de la Crosa és un gran cráter d'explosió nmh un
diámetro maxim de 1.300 m i una fondaria máxima del cráter de
74 m. De fet, és un deis craters d'expli)siú quaternaris de majors
dimensiuns de la península Iherica. Al seu interior Iii ha un con
estrombolia .secundari d'un Jiametre miixim de 700 m. Aqüestes
característiques el fan una sinfjularitat fíeoloííit^íi de primer ordre
per al patrimoni natural cátala i, per tant, una pega básica de la
xarxa d'espais del PEIN.
El paisatge és constituit per un mo.saic d'abinars, jiinetlcs,
brolles i cnnreus, i.]ue formen un paisat}.:e ei.|uilibrai i harmoniíis
d'excepcional vaina.
Encara que en un moment tlonat plana Pamena^a de la
construcció d'un circuir de coinpetici('i, i va iniciar-se fins i fot una
urbanització amb l'obertura d'alguns vials, les ayressions mes
directes que ha sofert el volca de la Crosa han estat causades per
les activitats extractivos quo han rosegar els scus flanes, i per la
carretera de Girona a Sanca C^oloma de Farners (Gl-533) que el
talla per l'extrem nord-occidental.
En alguns punts s'han subscitiiít les formacions forestáis
autoccones per plantacions Lpeucaliptus i altres especies exotiques,
i ais conreus del centre del cráter s'hi han plantar també planihilis
de creixement rapid. desdibuixanr així la percepció de la
morfología volcánica.
De manera mes localitzada cal esmenfar l'impacte de l'ús
recrcatiu en algunes árees lioscoses, i també l'abocamcnt de ruñes i
deixalles domestiques. A l'iirea de les Guilloteres se sitúa im punt
de tractament i d'abocamcnt de residus procedents de la tritiiraciii
de fusta.
Malgrat les transturmacions esmentades i Pelevada
vulnerabilitac deis matcrials volcanics. I'edifici volcanic es troba
en un escat de conservació notable. El PEIN preveu que e.s redacti
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La figura Jel Pía J'Espais d'lntcr&s Natural (PEIN) va ser definida i regulada per la Llei 12/1985, Je 13 J e jnny, JVspais naturals, i el
Pía va Ser aprovat deíinitivament el 14 J e deseuilue de 1992.
L'objecciu del PEIN é,-; la deliniiíacii'i i I'estaliÜment de les detemiinacions nece.ssaries per a la protecció büsica deis espais naturals la
conservació deis quals es considera ncce.ssiíria d'assegurar, d'acorJ
amb els valors cienCífics, ecolóyics, paisatRÍstics, culcutals, socials,
JiJactics i recrcatius que ixissecixcn (art. 15.1 ile la Llei J'Espais
Natunils),
El PEIN és un instrument J e planificació territorial (té el carácter de
Pía Territorial Sectorial) i, albora, un instrumeni tle conservació
J e la natura, que pretén assolir una articulació operativa J e la
xarxa J'espuis naturals aiub els altres instrunienrs Je planificació
territorial, urbanística i sectorial. Inclou 144 espais naturals, la
.superficie deis quals equival al 20,3'!íi Jel terriCori Je Catalunya.
Les normes comunes ais espais del Pía ,són büsicamcnt l'aplicació
del ret;iin del ,sfil no urhanitaibíc, el sotmetiment al procediment
d'avaluació d'impacie ambiental deis projectes il'obres i instaMacions .susceptibles J e perjuJicar notóriament els valors proteKirs i
l'establiment J e mesures per ral de minimii:ar Timpacte de les
activitats extractives i de la circuLició motoritzada.
Aque.st réKÍiii general va acompanyat de i'avaluació de la problemhtica de con.servació cxistent o previsible en cada espai, i J e la definició de mesures especifiques per a cada cas {protecció d'esptcies, directrius per al planejameni urbanf.stic, protecció de sistemes liinnoiógics, restauració d'arees degradades, etc.).

u n pía especial d e proteccii'i del m e d i n a t u r a l i i.lel paisat^ío qLie

bomogeneítzi i completi la reglamenracii') urbanística, i reforci el
grau de protecció tlel conjuní de l'espai (vegeu i'apariat segtieni)Així mateix determina que cal evitar qtialsevol alteració de la
geomoríologia volcánica, adoptar les mesures necessáries por
evitar els abocaments tle residtis, condicionar les firees degradados
i tlefinir les mesures de restauració mes indicados en cadascun deis
espais afoctats per les activitats extractivos.
El puig de la Banya del Boc
- Ai.|uest e.spai inclou dos eililicis volcanics, el del puig de la
Banya LIOI Roe i el del clot do l'Omera, i laia ampia colada i.ie laves
basaltiques que va donar lloc a la plana de Sant Joan, L'extrem
d'aquesta colada basáltica, tallada verticalment peí riti Lléniena,
presenta magnífics exoniplos de disjuncions prisináiiques verficals
(coliimnates basalrÍL[ues). La zona presenta una gran complexiíat,
amb (.iiverses alternances de fases troatomagmáiiques i
estrombolianos.
L'espai presenta luia mostra remarcable tieis paisatgos
mcditerranis del sistema Transversal, domináis per les comunitats
propios do l'alzinar litoral i de la .siiroda. En l'extrem nord de
l'espai s'hi troba un fragment de roiircda de roure marfinenc i és
també destacable la venieda que ressegueix la riera do Llómena.
En alguns punts de l'espai s'han produ'ít canvis morfológics i
dcstrucció deis sois i la vegetado per extracció de gredes. Al sector
sud do la Banya del Boc hi ha l'antic abocador municipal, on, tot i
ser tancat, encara es tan abocaments inconcrolats. Una línia d'alta
tensió travessa l'espai, i s'han donat episodis csporádics tle
contaminació orgánica a la riera de Llómena quo lian afectat
especiaiment la launa íctica,
Globalment l'espai os pot considerar on bon estat de
conservació. El PEIN preven la redacció d'un pía especial de
protecció del medi [latural i del paisatge, i determina qtio cal
desenvoiupar el régim urbanístic [la propietat está molt
fragmentada, i en el conJLint de l'espai hi ha 14 masies i cases
disseminadcs) i establir una protecció estricta on rolació a los
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QUÍKIR' ni'iin, 4-

Quadrc nOm. 3:

/mmíiHents i figures de ¡mnecció
áe les árees vokmiqxvis previste^ al PEIN

Les arces volcániques al PEIN
Estxú
Zniw Volci'inicii
de la Garrotxa

Superffáe íoui¡

Mnnrcí/)is

12,007,5 ha Castcllíollii JL- I:I Roca
La Valí de Biaiiya
Les Planes d'Hostoles
Les Proses
Mieres
Miintajíut

Espai

Figiira/lnsmimcfít de ¡rrotecdó

Zona Volcitnica J e la Gamitxa

Espiii iiatiir.il de protecció
especial {pare natural)
Cons volc^nics i cotadcs
com a resor\'es
naturals parcials
Pía especial J e protecci6 del
medi natural i del paisatge
Pía especial de protecció del
medi natural i del paisatge
Pía especial de protecció del
medi natural i del paísargc

Volcü de la Ctosa

OIoc
Sane Anitil de Finestrcs
Siinc Feliu J e Pallcmls
San! Joan les Fcnts
Santa Pan
V(ilc:1 de la Crasa

204,tí lia Vilobí d'Oiiyar
Bescanó
Aifjiiavivn

Puiíí de la íiianya del Boc

240 lia

Miintiinycs de Rocacorba
(inclou L4 volca
de piiifj d'Adri)

Í. 177 ha

Puig de la Banya del Boc
Muntaiiyes de Rocacorba
(puig d'Adri)

Sant Martí de Llémcna
Mieres
Ginet d'Adri
Saní Marii de LliSmetia
Sanr MÍLUJCI de Campmajor

Ltcuvinir.s cxtnictivcs.
El.i trehalls de base per :i rL-Lihor;ició del phi espccial(4)
idcntifiíiLicn com n dirccrrius de cunseivació del CünJLiiic volcanic,
eniiT J'alües, evitar qiialsevol alteració de la ^enmorfolo.üia
vdkánica. se^ellar i restaurar Tahücador, establir iiiesures que
evitin el risc de contaminado per purtns de la riera de Llémena,
mamenir la diversitar paisat^íísiica actual mantenint l'ocupació
a^ricdía i la pastura extensiva, redactar plans tecnics de ,i:estió i
niillora forestal que facin possible i'aprüfitament SLWtenihle deis
abinars i la roureda, estahlir mesures de conservació estrictes deis
sistemes naturals associats a la riera i disminuir Timpacte de la
línia eléctrica d'alta tensióEl puíg d'Adri (muntanyes de Rocacorba]
- El volcít de puig d'Adri és indos peí PEIN al cimjunt ile les
Muntanyes de Rocacorba, formades per relleus abruptes i
escarpats, que orii^inen una alternanga de paisat^-es vcfjetals
inediterranis i centreeuropeus.
El puií^ d'Adri és un edit'ici vokanic complcx, tormat per
successives tases estrombolianes i freatomagmátiqucs. El model
d'ocupació del sol sejíiieix les pautes que es rei^eteixen arreu del
país: els vessanfs del con son coberts de bosc i el tons del cráter per
conreus.
La riera de Canei s'eneaixa en els diposits piroclasties formant
un singular en^'orjat.
L'espai natural de les Muntanyes de Rocacorba es troba en un
bon estat de conservació. Mal^'rat aixó, cal assenyalar alguns
impacres si^niíicatius: processos erosius manifestos en alfjuns
punts, processos de degradació i emprobriment deis ecosistemes
forestáis i proliferació, indiscriminada, de torres de
teleconuniieacions al cim de la muntanya de Rocacorba.
El PEIN preveu la redaeció d'un pía esjx-cial de protecció del
medi natural i del paisatge per al conjunt de les muntanyes de
Rocacorba,
Aixf mateix estableix que cal iiiclonre les rourcdes de roure
áfrica Sorho-Querccium aiiiíim'mi.s en la delimitació de siiperlícies
forestáis d'area reduída a qué fa referencia l'article 10 LIC la Llei

Revista de G i r o n a / n i i m , 174 e'^aici - k'bivr h'^'íi

d'espais naturals. t^al complementar el ré^iim general del PEIN
aiiib mesures d'a\aluaclii i protecció deis buscos, també
es]U'CÍalmeni anib l;i ini]iulsit> de projecres d'íírdenaeii') i plans
tecnics de gestiii i millora íorestal,
- En els "crireris per a la delimitació deíiniti\'a" de l'espai, el
PEIN esmenta que el límit podria abastar cotes mes baixes, i en els
"criteris de prioritat per a lutiu'es ampliacions- ^'esmenta que
l'espai podra prolongar-se cap el NO, fins a connectar amb la
Zona Volcánica de la Garrotxa. Aquests criteris senten les bases
per englobar en un espai continti les mtmtanyes de Rocacorba
amb el puig d'Adri, el ptiig de la Banya del Boc i la :ona v-oicanica
de Li Garrotxa, que a banda de garantir les connexions biológiqties
en aqtiest sector del sisteina Transversal, permctria descnvolupar
una gestió integrada de les arees volcanicnies qtiaternáries de tota
aqtiesta regió.
La planificació(5) en els espais volcanícs:
el cas del \'üLa de la Crosa
El desplegameni del Pía d'Espais d'Interés Natural exigeix,
com bem vist, raJo]ici() de mesures de conservació espccítitjues
per a cada espai mitjani,"ant la declaraeió com a espai natural de
protcccit) especial o bé amb la redaeció d'un pía especial de
pr(Uecci(i(6) (vegeu ei i.|iuklre mim. 5).
De vegades s'utililzen ainKIues possibilitats albora, com és el
cas del Pare natm'al de la Zona Volcánica de la Garrotxa, per al
qual es redacta un pía especial i.lc protecció qtie ton aprovaf
definitivament mitiani;ant el Decret 82/19'-)4, de 22 tle íebrer.
Réspede ais altres casos esttidiats, en el puig de la Banya del
Boc ja s'ban realitzar els treballs de base per a la redaeció del pía
especial, mentre que ben recentnient s'ba aprovat definitivament
el Pía especial de proiecci»' del medi natural i del paisatge del
\'olca de la Crosa.
El Pía especial de la Crosa, que tot seguir descriurem, estableix
un model per a la conscr\MCÍó del conjunt \'olcanic, que pot ser\'ir
de pauta per a altres árees voleániques de característiques siiiiilars.
El Pía intenta donar resposta a un conjunt de problemes que
solen ser comuns a les árees voleániques del vulcanisnie quaternari
a baiiila d'establir objectitis de conservació i de gestiti per al
conjiinl deis sistemes naturals i del paisatge de la Cnwa.
,'\ coniinuaciií comentem alguns d'aquests elenients comuns
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Les ¿iret's yah-ímiques: pniftiiulíiineiil ¡niusJonniHics i ¡aiuualcix pt\íi
clati lid palriniDiii luilunil del ¡mis.
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Líi pldiiificacii) (Icl.s espais yníiáiiiis luí tic iciiii hcii presen! la scva
viiliicrahililal a rerosió.

QiiaJre niim. 5:

Eh plans especiáis de protecció
del medi natural i del pahiatge
Els plans especiáis de protecció sún h lisura J'orJenncii') que la Lk'i
catalana d'espais naturala CDnf'iRiini com a insttLiment de planiñcació deis espais naturals en jiL-neral (art. 5 de la Llei) i cambé
pet al despletíamenc del PEIN (att. 16 de la Llei).
D'acüfd anib el sen carácter d'instriimcnt provinent de la legislació
urbanística, en els espais natiirals el PUi especial por determinar
l'estructLini del territort, és a dir, aquel! conjiinc d'elemencs mes
invariables que confnrmcn les bases per a la ct>nservació de
l'espai: ci regim d'iisos del sol, la xarxa viíiria, l'ordenamenc iirbanfstic deis clements antr6pics, les condicions d'implantació
d'cqiiipaments i infraestructiircs, eic. Amb tor, la propia Llei
d'espais naciinils i el Decrct d'apruvació del PEIN amplien les
seves pDtencialitats com a eina ilc planificaciií del medi natural
atorgant-li un carácter jeríVtjuicament superior al planejamcnc
urhanístic, í atorfjant la seva aprovació definitiva per al Govom
de la Generalitat. Es així que esdevü marc d'articulacic^ de l'actuaciú de les administracions publiques amb comper6ncies sobre
el territori, i potent instnimenf tle conservació de la natuní,
Finalmcnt cal afegirque en el context Je la Llei estatal 4/89, de con'
servaciím de los espacias nacuraks y de la flrra y fauna silvestres, el
Pía especial pot establir directrius vinculants per a l'ordenació i
la gestiú deis recursos nacurals: els aprofitamenta forestáis i cineg¿tics, la gesttó de l'aigua, la gestió agropecuaria, etc.

que ciil teñir presenr en i;i cnnscrvíicii) deis espüis volcíinics, i els
criteris que determina el Pía en el cas de la Crosa:
a) La viilnenii^ilitüC del siihstract davant l'crosió. Els cdifieis
volcimics qiiaternaris si'in cxtremanient viilnerahlcs ais fennniens
erosiiis quan s'elimina la coherta vegetal que n'afavoria
restabilitat. En el Pía es prohihcixcn aqiiells iisns que pdden
causar denudació del sol de turma directa, coin els moviinents de
terres o Tobertura de noves pistes forestáis, i regula aquelles
activitats que poden originar de manera indirecta punts J'erosió,
com la treta en els aprofitaments forestáis, la pastura en els espais
hoscosos o l'i'is púhlic en el conjunt de l'espai.
b) La pcrcepció ik la inorfoloííia volcánica. D'una banda, el
Pía prohibeíx qualsevol akeració de la morfología volcánica en el
seu conjunt i aquelles acfuacions que pugiiin deteriorar o detiradar
els afloraments d'interés geológic. D'altra banda, un determinat
patró d ocupació del sol facilita la percepció de la forma de l'edifici
volcanic, contribuint a la valoració de l'espai. En general, ais
vessants correspon una ocupació forestal, mencre que al fons del
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I.'iiupatic lie les acliviuiis i'xinuiivvs vs n'pdci.x cu la iiiaj/iria d'v.spaisVdktmhs. {Piña tic la Bcinya de lim)

cr^iter i els espais exteriors mes plans correspon una ocupació
agrícola. En el cas de la Crtisa, el Pía reforja aqucst model Je
paisatge, i prohibeix les plantacions arbóries en el centre del cráter
(.|uan limirin el camp visual, rrenquin i'harmonia del paisatge o
desíigurin les perspectives.
c) Les activitats extractives. Es una de les problematiques que
afecta de manera mes contuiulent les arees volciiniques. ates
l'interes industrial que teñen els luaierials allorants, taní les yreties
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com cls \r,\^Ats. A la Crosii es p r o h i b c i x o n les a c i i v i t a t s
cxtractivcs, i ailiora s'escahleixcn Jircctrins \yx ;i Li re.suuinció Je
les iii-ees ;ifect;Kles [UT aiiri^ues extniccions. E,s el cas Je la zona Je
les Giiilluteres, la f^reJera Je can Q.sia i les periccs arces amh
excavacions ÍLirtive.s. La Jctinicin J'aLiuestes restaiiraciims plaiueja
prohleme.s Jiversos, que reqiierirün J experiencics piloc ctnn la Jel
\'..k-a Croseat a la Clarnuxa que vafíin ¡iportant ekments i paures
Je SDIUCÍÓ.

J ) L ' o r J e n a c i ó J e Tus p ú M i c . L ' a r r a e i m J e les ;irees
v n l c ñ n i q u e s per a una majoria J e la i,'cni. junlaiiienl a la
vtilnerahilitar a l'erosió que ja heni coiiientat, tan Je TorJenacio
J e TLIS púhlic un Jels aspectos elau per a la cnnserv;KÍn Jels
e J i i k i s v , J c a n i c s . El Pía especial J e la Crosa Jefincix una
escratcjíia J'ús púhlic que intenta Jonar resposta a iin;i JcmanJa
creixent i alh.-ni Jeíinir les ülrernatives que suposin el menor
impactc piissihle sohre cls \'alors prctet^irs i canalit:in la pressió
recreativa exi.stent.
Aixf, l'iis públic Je l'espai s'orJena i s'esrniclura entnni Jels
Jenominats itincraris pnisatííístics, amstituíts per senJers per anar a
peu. La circulació rmnoritraJa es limita a les carreteres i, en la xarxa
rural, a l'accés a les tinques i explotacions Je qni iVostenta el Jret.
L'itinerari principal, senyalitzai, ta el sen recorre^ut en carena,
vnrejanc la tntalitat Jel cráter Je manera que permet ^lonunar
l'espai Je l'interior. Enllaga entre si tots els elcments reconeguts
cnm a rellevants (els miraJors, les «portes» Je l'espai, la j^reJera Je
can a>sta, Sant Llup, etc.) i en la seva periferia s'uhiquen les
e l c m e n t s públics J e supnrt: els a p a r c a m e n t s , els possihlcs
cquipaments, les :ones J'inlormació i les :ones Je rcpos.
e) L'ús cientílic i JiJaciic Je l'espai. Els espais volcánics solen
ser tamhc punís rellevants per a la recerca científica, per a
L e n s c n y a m e n t J e les c i e n c i c s n a t u r a l s i per a r e J i . e a c u >
anJ^iental. La cmsa no n'és una excepció, ben al contran. He
vegaJes Linteres científic Jels atloramcnts volcantes -sovmi al
Jescobert a causa J'activitats cxtmctives- pot entrar en apareni
coniniJicció amb l'objcctiu J e minimit:ar Limpacte paisatgístic
d'aquestcs arces p!antcjant-nc la rcstauració. El pía J e la Crnsa
plantcja solucions especifiques per a caJa cas, proposant solucions
niixtcs a les jíreJeres Je les Guilloteres i J e can Costa, on es
combinin, mirjan^-ant pn>jectes acunits, l'obscrx'ació Jéis clemenis
Je mes interés amh el condicionament j^lobal Je caJa área.
El Pía especial de protecció del \'olcá Je la Crosa refluía altres
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qücsiions >.\uc inciileixen en la conservado ilels sistemes naturals i
tlel paisatj^e, com és ara l'orJenació Jels aprofitaments forestáis
mitjan(;ant un pía tccnic Je i,'esfió i millora forestal, la siibstitució
Je les plantacions J'espccies exótiques, la neteja i rcstauració Jels
piMirs J'abocament i acumulació Je resiJus, actuacions de iniliora
paisatjjística en eJificacions, tanques i coberts, la reJacció J'uti pl;i
Je pre\'enció i extinció d'inccnJis forestáis, etc.
Es preven també articular la seva .^estió Jes J'un ort^anisme
autdnom amb participació Jels ens Licals i de la Generalitat Je
C^aialunya.
Salvador Grau T o n es i;;ip Jo la Secció Je Plans
i Projectes de la Direcció General
Je Patrimoni Natural.
ncp;irtamenr Je Mctli Ambient
lie la GeneraÜrat Je Cjtalunya

Notes
1. CA\\ l'cr notiir el carñcter primorenc J'-.iqLíi'siii pnipost;i. Ei 1916
s':ipro\-ri 1;i primfm Ik'j t-spiínyohi vk- p;ircs II;ILM(III;I1,S, i el 1^18 es Ji;LÍ;II;"! L-I |TÍHILT píirc, el Pare Niieionnl ilc t AUMilonf;;!.
2. L;i Llci 12/IST, i.ie l í ile )iiny, J'espjis natiinils reL:lii>silic;"i Tesiini com
;i PiiR- Niitiinil J e l;i Zii[i;i Volc.'inicii de l;i t.l;irroix:i, i les líeserees
N;iTiir!iU lniet;r;iUcom ;i Reserves N;itiir;il.s |';irci;ils.
i. Li Llei J'esp;ii> nnuir;il> Jelerminii que el PEJN h,i ile Jeliin¡t;ir el> espais que ideloii :i esenLi l:íO.OCH?. Per ec.incret;ir l:i Jelimimeiri ik'tinitiv;i ;i estilles ile niés ilel;ill, l;i ni:iteix;i Llei preven l;i iL\l;iceiñ J'un
Pl;i espeeiül o Iv hi ileeliiiiició eimi ;i esp;ii níitiinil Je proieecii'i espei;i;il. Hiil-iiniiilnieiit, les escales mes iiiil¡t:;n.les per ;i la ilelimitaeii'i ileImiliva son les 1:5.000 | 1:10.000.
4- Miniiarti;i, Eslmlis Ambientáis SL "TreKills Je Kise per a \:\ reJaeció
JL'1 pl.i espeei.il Je |ir.iieei ii'i Jel meili naliiral i Jel pais-,i[t;e ilel puij:
lie la Banva Jel Bi'C" niieiLiti (.General Je Palrimi'ni Natural, IVparlament de MeJi Amliient.
5. Enienem aquí per planilicació el prneés que. piirtint ile l'análisi Je!
lerritiiri i Jels seiis condieionants, iJentitica els elemenls elau per a la
cnnservacii) Jel tiieili natural i ilel paisatge, ai.li>i''ta estraiet;ies i.riis i
d'iiilerveneir» en l'espai, i es concreta en tiii doeiiinent nirídieament
vinculant tant per ais particiilars cuín per a les adminisiracions piililiqiies.
6. A mes J e l'aplicació d'aqiiesis insiruiiienis, TeniraJ,! en viL;or klel
PEIN lia coiiipiirtat la procressiva implementació J'altres tipiis de
mesures: línies li'ajiits per a projectes de conservació en els espais klel
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