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Espais naturals gironins, protegits i pressionats  
L’increment de la freqüentació, un dels principals problemes dels EIN  
Els seus gestors lamenten no disposar de més mitjans econòmics i humans  
Ramon Estéban - GIRONA  - 15 octubre 2019  

 
Cotxes aparcats a la pista de 
Fontalba, al peu del Puigmal, 
a principis d'aquest estiu. R. 
E.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El prestigi de ser un espai protegit fa augmentar el seu atractiu  
    A les comarques de Girona no hi havia hagut mai tants espais protegits com en l’actualitat –gràcies als quals s’ha aconseguit parar o 
alentir el seu deteriorament– però tampoc mai com ara s’ha tingut la sensació que estan amenaçats per una creixent presència 
humana, un fet provocat precisament pel prestigi i la capacitat d’atracció dels espais amb l’etiqueta de protegits. De rerefons plana el 
problema dels recursos limitats que l’administració hi pot destinar, probablement insuficients. 
 

L’ús social 
   La pressió de l’ésser humà és el que més preocupa als gestors d’espais protegits consultats. És el cas de l’estany de Banyoles, la 
zona natural d’esbarjo d’un municipi de prop de 20.000 habitants i un nombre indeterminat –però sens dubte elevat– de visitants, per 
més que també tenen el repte de tenir a ratlla les espècies invasores. El director tècnic del Consorci de l’Estany, el biòleg Miquel 
Campos, subratlla com a repte prioritari la presència constant de gent, tant per esbargir-se com per practicar esport (de lleure o de 
competició), una activitat –aquesta última– que s’està fomentant des de l’administració local. “Mirem de canalitzar la gent per rutes 
marcades, però és complicat”, comenta Campos. 



Una prova esportiva a l’estany de Banyoles. SARA CABARROCAS. 
 

   En un sentit similar s’expressa Xavier Puig, el director del Parc de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa (a l’interior del qual hi ha diversos nuclis de 
població), per a qui l’ús social de la natura (turisme, esport, etc.) és un dels 
principals reptes de gestió que tenen, juntament amb un dèficit de recursos 
humans i tècnics. I això que el parc garrotxí disposa d’una plantilla de tretze 
persones, tot un luxe si es compara amb la resta d’ens gestors d’espais 
protegits. Puig confia que la futura Agència del Patrimoni Natural i la 
Biodiversitat, que s’està tramitant, serveixi per dotar de més recursos i 
d’estabilitat el sector. 
   El de les capçaleres del Ter i del Freser és el parc natural més jove de la 
demarcació (es va crear el 2015). La seva estructura consta d’un director i, 
des de fa uns mesos, d’una brigada de manteniment, però els administratius i 
els tècnics els comparteixen amb altres espais protegits. “Hem ensopegat una 
època complicada per la crisi i els pressupostos prorrogats de la Generalitat; 
aquest és el principal maldecap al qual ens enfrontem”, afirma el president de 
la junta rectora del parc ripollès, Pep Coma. L’altre repte és la regulació dels 
visitants. El parc està fent estudis sobre la freqüentació a les pistes i camins 
més utilitzats, en alguns dels quals s’han posat comptadors. “Hem de tenir en 
compte –argumenta Coma– que som l’alta muntanya més pròxima a l’àrea 
metropolitana de Barcelona.” 
 
Una cua per creuar la riera de Sant Aniol, a l’Alta Garrotxa, la passada primavera. R. E. 
 

“Inacció” 
   L’entitat ecològica empordanesa Iaeden assenyala precisament la 
disminució dels pressupostos de la Generalitat en matèria de medi ambient i 
el que podria ser –en la seva opinió– una manca de voluntat política. “S’estan 
produint alteracions en l’entorn relacionades amb el canvi climàtic i des de la 
Generalitat no s’està fent res”, manifesta la portaveu de l’entitat, Marta Ball-

llosera. De problemàtiques concretes, assenyala la pèrdua de diversitat per culpa, d’una banda, de la creixent presència d’espècies 
invasores i, de l’altra, d’iniciatives de la mateixa administració. En aquest sentit, exposa el cas de la imminent ampliació de la carretera 
de Roses a Palau-saverdera, que limita amb una reserva integral del Parc dels Aiguamolls. “Serà un turmix de fauna”, tem Ball-llosera. 
No es dirigeixen cap a aquesta direcció els comentaris del director del Parc dels Aiguamolls, Sergi Romero, per al qual ara mateix els 
reptes que aquesta zona ha d’afrontar amb més urgència són la invasió d’espècies exòtiques i la manca d’aigua, tant en quantitat com 
en qualitat, un fet que és especialment greu en el cas d’aquest espai. 
 

L’Alta Garrotxa 
   L’EIN de l’Alta Garrotxa disposarà a curt termini d’un pla especial de protecció, una eina que l’assessor tècnic del consorci que 
gestiona aquest territori, Francesc Canalias, assenyala com a indispensable per afrontar, per exemple, la manera de fer front al creixent 
nombre de visitants que té aquest territori. “Necessitem una eina per poder recuperar una certa socioeconomia a l’Alta Garrotxa, al 
mateix temps que preservem el territori, en el benentès que això ja no passa segurament pels sectors primaris tradicionals sinó per 
noves formes d’economia”, afirma. 
 

LES FRASES  
Treballem en un estudi sobre els llocs i les èpoques de més visitants 
Pep Coma. PRESIDENT de la JUNTA DEL PARC DE LES CAPÇALERES DEL TER I DEL FRESER 
 

Mirem de canalitzar la gent per rutes marcades, però és complicat 
Miquel Campos. DIRECTOR TÈCNIC DEL CONSORCI DE L’ESTANY DE BANYOLES 
 

Més d’una tercera part de la demarcació està inclosa al PEIN 
 
El far del Cap de Creus, el lloc més emblemàtic del parc homònim, dissabte passat 
R.E. 
 

    De les 590.000 hectàrees de la demarcació de Girona, 212.000 (el 
36%) són espais protegits integrats al pla d’espais d’interès natural 
(PEIN). D’aquestes zones on les activitats estan restringides (en major o 
menor mesura) en tenim 47, repartides per totes les comarques i amb 
característiques molt diverses: d’alta muntanya, marítimes, lacustres, 
volcàniques... La que ocupa més espai és l’EIN de l’Alta Garrotxa (32.853 
ha). També tenen una gran superfície les Gavarres (28.694 ha), el 
massís de l’Albera (16.269 ha), el Parc de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa (15.500 ha) i el Parc de les Capçaleres del Ter i del Freser 



(14.688 ha). A l’altre extrem, quant a extensió, tenim l’illa de Canet (al llit del riu Ter), als termes de la Tallada d’Empordà i Serra de 
Daró (1 ha). 
   Els marges dels rius, en els trams que no són urbans, també solen estar protegits. En aquest sentit, els que hi tenen més superfície 
són el Ter (a l’EIN de les riberes del Baix Ter), amb 1.153 ha, i el Fluvià (1.258 ha). 
 

Un equilibri complicat 
   Pel sol fet d’estar a la llista del PEIN, aquests espais són considerats sòl no urbanitzable (per tant, hi són impensables moltes 
activitats) i, com a mínim, s’hi restringeix la circulació amb vehicles de motor o l’activitat extractiva. Determinats esports, com ara 
l’escalada o el parapent, es regulen limitant-los a uns punts o en unes temporades concretes. I quant a la cacera, n’hi ha que s’hi 
admet, però amb permisos especials. En força casos, els territoris inclosos al PEIN estan afectats per altres normes de protecció, com 
ara la Xarxa Natura 2000, una circumstància que amplia les restriccions. 
   En línies generals, la gestió dels EIN consisteix a fer compatible la conservació de la natura amb les activitats humanes, una fita que 
sol ser complicada. Un exemple clar d’aquesta dificultat és la tramitació del pla de protecció de l’Alta Garrotxa, que ha de substituir unes 
normes provisionals molt restrictives, i han sortit veus molt crítiques amb la proposta, sobretot per part dels propietaris (la major part de 
l’Alta Garrotxa és en mans privades), que consideren que no es tenen en compte els seus interessos. També s’hi ha mostrat en contra 
Unió de Pagesos. 
 
L’APUNT 
Un equilibri difícil d’aconseguir  
Ramon Estéban  
   Els ciutadans tenim dret a aprofitar per al lleure els espais naturals? Com a país, hem d’evitar el deteriorament dels ecosistemes del 
nostre territori? Si la resposta a les dues qüestions és sí, aleshores tenim un problema dels grossos. De fet, la compatibilitat d’aquest 
dret i aquest deure és el repte més complicat que tenim amb relació a la convivència entre l’ésser humà i la natura, i també, l’objectiu 
dels plans especials que es van aprovant. La creixent pressió humana sobre aquests llocs privilegiats fa inevitable que haguem de 
generalitzar les mesures restrictives que ja s’estan aplicant en alguns llocs. Una és establir-hi unes xifres màximes de visitants diaris. 
Serà impopular, però inevitable. 
 

Informació publicada al diari El Punt Avui. Dimarts, 15 d´octubre del 2019. 
 

Regulació de les activitats permeses a cada tram 
del Ter  
Un pla recollirà les zones on estan autoritzats el bany, la pràctica esportiva, la 
navegació fluvial o la pesca  
Cinc consells comarcals i 70 ajuntaments integren el Consorci del Ter 
Gisela Pladeveya - girona - 9 octubre 2019 

 
El riu Ter, al seu pas pel terme de 
Bescanó QUIM PUIG BORRÀS. 
 

 “Es busca un equilibri entre 
l’oci i la cura del medi 
ambient”  
   Conservar el medi, la seva 
biodiversitat, tenir cura dels 
recursos naturals, valorar el 
patrimoni fluvial, apropar la 
ciutadania al riu i continuar 
vertebrant i connectant els 
territoris per on passa el seu 
curs. Són diversos dels 
objectius del Consorci del Ter: 
un ens públic integrat per 70 
ajuntaments i cinc consells 
comarcals (els del Ripollès, 

Osona, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà). Una de les moltes tasques que du a terme aquest organisme és l’elaboració del pla 
d’usos del Ter. És un document que està en tràmit i en el qual es va començar a treballar durant el mandat passat (2015-2019). En el 
pla s’hi establiran quines activitats estan permeses i quines no en cada tram del riu. S’hi recollirà per exemple a quins llocs estan 
autoritzats el bany, la pràctica esportiva (com ara el piragüisme), la navegació fluvial o bé la pesca; i es regularan i se senyalitzaran 
certs punts als quals es pot accedir amb vehicle motoritzat. En aquest sentit, a l’hora de concretar i determinar els usos de cada zona, 
es té molt present que hi ha llocs d’especial interès natural, on la fauna i la flora estan protegides. 



   L’execució d’aquest pla és un procés llarg i exhaustiu, durant el qual s’han fet reunions sectorials a cada comarca. En la seva 
realització hi han treballat de manera conjunta el Consorci del Ter i els municipis per on transcorre cada zona del riu; i l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) serà la que validarà després el document. 
   L’alcalde de Sant Gregori, Quim Roca –que va presidir el Consorci des del setembre del 2015 fins al mes passat–, comenta que serà 
un pla “molt interessant i bastant únic”: “En definitiva, es tracta d’acabar ordenant les activitats arreu del territori fluvial. I en el supòsit 
que s’incompleixin aquests usos, es tindrà una base i una eina per poder actuar en conseqüència.” Així mateix, l’actual presidenta del 
Consorci, Àstrid Desset, recorda que es va començar a treballar en la confecció d’aquest pla el 2016, quan se’n va fer inicialment un 
esborrany: “Aquest document, que fins ara no existia, representarà un bon pas endavant. En la seva elaboració sempre s’està intentant 
vetllar perquè hi hagi un bon equilibri entre l’oci i el benestar de la gent, i la cura del medi ambient.” 
 

Dos municipis més 
   El Consorci del Ter va celebrar el 26 de setembre la seva assemblea general a l’Auditori Roca del Museu del Ter de Manlleu. El 
principal punt de la sessió va ser la designació dels nous membres del consell de govern de l’organisme, per al mandat 2019-2023.    
L’alcaldessa d’Anglès, Àstrid Desset, ha agafat el relleu a Quim Roca, ja que va ser escollida nova presidenta del Consorci. Fins 
aleshores, a més, aquest ens estava compost per cinc consells comarcals i per 68 consistoris. A l’assemblea, però, es va donar el 
vistiplau a la incorporació de dos ajuntaments més: el de Campllong i el de Riudellots de la Selva. I, alhora, es va aprovar la plantilla i el 
pressupost per a l’any vinent, que puja a 451.689,90 euros (el període 2015-2019 es va tancar amb un romanent positiu de més de 
107.000 euros i l’endeutament de l’organisme és zero). 
 

Rutes dels afluents 
   Al llarg dels últims quatre anys s’han reintroduït espècies autòctones a la conca del Ter, sobretot tortugues d’estany. També s’han 
organitzat més de 120 activitats que fomenten el coneixement de l’entorn natural, com ara l’anellatge d’ocells, l’observació del cel de nit, 
la construcció de caixes niu o la descoberta de ratpenats i fauna nocturna. 
   El director del Consorci del Ter, Ponç Feliu, destaca que “un altre gran pal de paller de l’organisme és la ruta del Ter”, que contribueix 
a “dinamitzar el territori a través d’un turisme sostenible i desestacionalitzat”. Aquest itinerari ofereix la possibilitat de conèixer i 
descobrir el riu des del seu naixement a Ulldeter, a 2.258 metres, fins al tram final a Torroella de Montgrí, a la gola del Ter, on 
desemboca al mar Mediterrani. La ruta, que es pot fer a peu o en bicicleta, ressegueix el curs del riu i travessa cinc comarques: el 
Ripollès, Osona, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. El recorregut fa uns 220 quilòmetres, i al llarg del trajecte es poden observar 
una gran diversitat de paisatges i conèixer elements culturals, històrics, la gastronomia i les tradicions dels municipis. A banda, en el 
darrer mandat es van inaugurar les rutes dels afluents: la del Freser, la de la riera de les Llosses, la de la riera de la Gorga, la del Gurri, 
un tros de la del Brugent, també part de la ruta de la riera d’Osor, i aviat s’inaugurarà la de l’Onyar. 
 

LA DATA: 1998. Al desembre es va constituir el Consorci. L’exalcalde de Manlleu Ramon Sitjà en va ser el primer president. 
 

LA FRASE: Un dels pals de paller del Consorci és la ruta del Ter, i aviat s’inaugurarà la de l’Onyar 
Ponç Feliu, director del consorci del ter 
 

ÀSTRID DESSET  
“És cabdal cuidar la flora i la fauna” 
 
L’alcaldessa d’Anglès, Àstrid Desset QUIM PUIG. 
 

Il·lusionada amb el nou repte de presidir el Consorci del Ter? 
   En els últims quatre anys, he tingut molt bona relació amb el Consorci. Des d’Anglès hi hem 
col·laborat en tot el que podíem. El 2018 vam acollir la commemoració del vintè aniversari de 
l’organisme. L’acte es va fer a l’antiga fàbrica Burés, la història de la qual està vinculada al riu. A 
banda, vam recuperar l’antic camí de les pesqueres, on hi havia tradició de la pesca de la truita. Es va 
obrir el camí i es van retirar espècies invasores. I quan em van proposar presidir el Consorci, vaig dir 
que encantada de donar un cop de mà, si bé la feina important la fa l’equip tècnic. 

Com valora els projectes que s’impulsen des d’aquest ens públic? 
   L’entitat fa una tasca destacada i d’utilitat pel territori. Molts municipis estan units pel Ter. Un dels pilars és la conscienciació 
ciutadana sobre el fet que el riu ens ofereix una flora i una fauna diversa. Té una riquesa infinita i és cabdal que el cuidem. 
Quines altres iniciatives voldria continuar? 

   El Consorci impulsa activitats de descoberta de l’entorn, obertes a tothom. Són molt ben valorades 
des dels municipis. 
 

QUIM ROCA  
“El Consorci ajuda a valorar el riu” 
 
L’alcalde de Sant Gregori, Quim Roca MANEL LLADÓ. 
 

Ha estat president del Consorci del Ter els últims quatre anys. Està satisfet de la tasca feta? 
   En faig una valoració positiva. En cada període s’han realitzat accions destacades i, en aquest 
darrer mandat, crec que els membres del consell de govern hem fet avançar molt el Consorci. És un 
organisme que ajuda a valorar el riu Ter, la conca i els seus afluents. 



L’hauria entusiasmat seguir al capdavant de l’ens? 
   Sí, m’hauria agradat i hauria pogut renovar. Però, a més de l’alcaldia, des del juliol presideixo el Consell Comarcal del Gironès. Hauria 
estat molta feina i el més important és dur-ho tot bé. Portar cada organisme com es mereix. I estic convençut que l’Àstrid Desset farà 
una gran tasca. 
El 2018 va ser el vintè aniversari del Consorci. Com recorda l’efemèride? 
   Va ser bonic i emotiu. És un riu molt lligat a històries humanes, i a flora i a fauna que l’omplen de vida. Vam fer unes jornades 
tècniques i, al vespre, un acte institucional, en què vam poder reunir tots els presidents que hi havia hagut al Consorci. 
 

Informació publicada al diari El Punt Avui. Dimecres, 9 d´octubre del 2019. 
 

Limnos vol que s’aturin les obres del nou 
aparcament de la Draga de Banyoles  
L’entitat ho ha denunciat al Departament de Territori per l’afectació a l’espai natural de 
l’estany  
Recela de la provisionalitat que li atorga l’Ajuntament  
Jordi Casas - Banyoles - 9 octubre 2019  

 
Un detall de la zona on 
s’han iniciat els 
treballs d’habilitació 
del nou aparcament, al 
sector de la Draga J.C. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   L’associació Limnos ha presentat una denúncia al Departament de Territori i Sostenibilitat perquè s’aturin les obres de construcció del 
nou aparcament de la Draga. Segons l’entitat, aquesta actuació es du a terme dins dels límits de l’espai natural i la Xarxa Natura 2000 
de l’estany de Banyoles, i comporta l’ocupació de sòl protegit. 
   En concret, preveu un aparcament per a 100 vehicles en uns terrenys d’interès agrícola que limiten amb la zona urbana de Banyoles i 
amb la zona verda del parc de la Draga. Per Limnos s’incompleix d’aquesta manera la normativa de protecció de l’espai natural, sense 
haver fet cap anàlisi sobre els efectes al medi ambient i l’entorn. 
   L’entitat manté que la localització de l’aparcament no és l’adequada i reclama l’ús d’espais alternatius en sòl urbà, i no pas en sòl 
protegit. “No es pot justificar cap agressió a l’espai natural protegit quan la manca d’aparcament deriva d’una mala planificació 
urbanística”, sentencia l’entitat en un comunicat. A més, ha alertat sobre el fet que l’Ajuntament digui que és un aparcament provisional.            
   “No s’ha justificat la necessitat urgent del projecte, es desconeix si s’han tramitat autoritzacions ambientals o urbanístiques, o si s’ha 
fet cap estudi d’alternatives, tot i que se sap que no hi ha hagut cap exposició pública del projecte”, indiquen i, finalment, remarquen 
que la proposta de POUM aprovada inicialment el 2018 no preveia l’aparcament. 
 

LA XIFRA  
100 vehicles és la capacitat màxima del nou aparcament de la Draga, que, segons l’Ajuntament, és provisional. 
 

LA DATA  
2018 és l’any en què es va aprovar inicialment el nou POUM de Banyoles, que no preveu el nou aparcament. 
 
Informació publicada al diari El Punt Avui. Dimecres, 9 d´octubre del 2019. 
 
 



La Generalitat vol potenciar el turisme de muntanya 
com a destí internacional 
Ricard Font diu que les comarques del Pirineu tenen «una oportunitat immensa» d'atraure 
visitants d'altres països 
acn/ddg 24.06.2019 |  

   Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) s'ha marcat com a objectiu per a 
aquesta temporada d'estiu convertir les seves estacions de muntanya - La Molina, 
Vallter 2000, Vall de Núria, Espot i Port Ainé- en la «porta d'entrada als parcs 
naturals» i atraure els turistes que visiten Barcelona cap al Pirineu. El president de la 
companyia, Ricard Font, va destacar dimarts passat, en la presentació de les 
destinacions turístiques d'FGC per a aquest estiu, que les comarques de muntanya 
«tenen una oportunitat immensa» d'atraure visitants internacionals i va subratllar que 
hi poden trobar un «paisatge privilegiat, gastronomia i cultura», a més de cinc parcs 
naturals de «primer nivell». De cara a l'estiu, Font va apuntar que les previsions per a 

aquests mesos de vacances són «molt positives», tant pel que fa les reserves d'hotel com per la feina de promoció d'aquestes 
destinacions. 
   Segons Font, el Pirineu és «un dels principals actius de país», però va afegir que «encara li queda molt camí» per promocionar-lo i 
descobrir-lo, especialment pels milions de turistes internacionals que visiten Barcelona. En aquest sentit, el president d'FCG va explicar 
que als operadors se'ls ofereix la possibilitat de fer desplaçaments al Pirineu d'un o dos dies des de la capital catalana i fer així que 
Barcelona sigui «un dels principals actors en la promoció dels nostres actius de muntanya». 
   Durant l'acte de presentació de la temporada d'estiu d'FGC, que es va celebrar a l'Espai de la Llum de l'estació de Plaça Catalunya, 
Font va insistir que la voluntat de les cinc estacions de muntanya i els trens turístics és la de ser la «porta d'entrada» mitjançant una 
experiència de «365 dies i 360 graus». 
 

Activitats durant tot l'any 
   Durant els mesos d'estiu, FGC ofereix diverses activitats a les seves estacions d'esquí, com el senderisme, BTT i viatges en 
telecadira, a més d'altres iniciatives com excursions amb canoes, ràfting, quads i paintball, entre moltes altres. El director de l'estació de 
la Vall de Núria, Toni Casals, va destacar la diversitat d'activitats que s'hi poden practicar i va assenyalar que és una destinació 
adreçades a famílies, en un entorn natural per fer-hi senderisme i diversos esports. Per Casals, la manera d'accedir-hi, a través del 
cremallera, fa de la vall un lloc «especial i emblemàtic». 
   Per la seva banda, el director d'Espot i Port Ainé va subratllar com una de les principals novetats el «quilòmetre vertical» de la Val de 
Peguera que surt des de la cruïlla de Rialp fins a la cota 2.000 de Port Ainé, amb un ascens controlat amb un codi QR amb el qual el 
ciclista va veient la seva progressió. 
 

Informació publicada al Diari de Girona. Dilluns, 24 de juny del 2019. 
 

De la costa verge i brava a la costa urbanitzada 
Naturalistes i geòlegs aposten per recuperar espais naturals i garantir la supervivència 
d’espècies en perill 
M. G. – GIRONA - 08/06/2019 

Construccions a la cala Aiguafreda de Begur / DAVID BORRAT  
 

   “Oh, la nostra costa brava, sense parella al món! […] Des de la Tordera al cap de 
Creus, i seguint el Port de la Selva fins a Banyuls, ho és tot: és brava i rienta, fantàstica 
i dolça, treballada pels temporals a cops d’onades com un alt relleu i bordada pels 
besos de la bonança, com una exquisidesa de monja pacienta per qui les hores, els 
dies i els anys no tenen valor de temps”.     
   Són les paraules que va fer servir el periodista, poeta i polític Ferran Agulló per 
descriure el litoral gironí en un article publicat a La Veu de Catalunya el 12 de setembre 

del 1908, que es titulava “Per la costa brava”. Un escrit que, segons explica la llegenda -no exempta d’unes quantes versions-, es va 
convertir en el bateig de la costa gironina que, fins llavors, no tenia un nom comú. 
   Però el litoral que va conèixer Agulló i que va descriure al text és molt diferent de l’actual: aquell territori verge, format per poblets de 
pescadors mal comunicats per camins de sorra, es va convertir en una destinació turística que cada any rep milers de visitants 
provinents de tot el món, sobretot a l’estiu, quan els municipis costaners multipliquen per dos i per tres la població hivernal. 
   Una evolució i un creixement urbanístic que ha perjudicat la fauna i la flora del litoral, que han vist reduït el seu hàbitat natural. “El 
gran efecte va aparèixer amb el boom turístic dels anys 60 i 70: perquè es van començar a ressecar els aiguamolls i a fer malbé trams 
de costa, i van desaparèixer moltes espècies emblemàtiques com el corb marí emplomallat i la foca mediterrània”, exposa el naturalista 
i ornitòleg Jordi Sargatal. 



Efecte barrera 
   Una de les conseqüències d’urbanitzar el litoral és que es crea “un efecte barrera entre el mar i la terra, el que alguns autors 
anomenen mur de formigó, de manera que no hi ha espais lliures naturals que uneixin els dos hàbitats; i aquesta connexió, que ha 
desaparegut, és necessària per al bon manteniment dels ecosistemes i per a la qualitat del paisatge”, indica el geòleg i responsable de 
recerca de l’Escola de Turisme de la UAB Francesc Romagosa. El geògraf Narcís Sastre afegeix: “Quan construeixes, substitueixes un 
hàbitat natural per un d’artificial i no només això, sinó que també pots provocar una fragmentació dels hàbitats”. 
   Per això aconsella que les urbanitzacions es facin com més compactes i concentrades millor: “No com illes segregades, perquè 
llavors crees una barrera i les espècies, que es mouen pel territori, no hi poden passar. I és important permetre una connectivitat 
ecològica per assegurar-ne la supervivència”. 
   De fet, una de les conseqüències de la pèrdua d’espais naturals és que s’ha reduït la població de determinades espècies, com el 
corriol camanegre i l’àguila pescadora, que han deixat de criar al litoral; i n’hi ha d’altres que actualment estan en perill d’extinció, com 
el duc, l’eriçó terrestre i l’òliba. 
 

Destruir construccions 
   I malgrat que durant molts anys es van permetre atrocitats urbanístiques, també s’han fet passos importants per preservar el medi 
natural. Per exemple, la declaració dels tres parcs naturals: el dels Aiguamolls, el de Cap Roig i el del Montgrí i les Illes Medes, segons 
destaca Sargatal. “Els tres espais protegits han compensat moltes zones que havien desaparegut, i ara hi ha més fauna a l’Empordà 
que fa vint anys. Perquè va baixar molt després del boom, però els parcs han potenciat la vida de diverses espècies”. 
   Una altra manera de compensar errors del passat és tirant a terra antigues construccions, com es va fer amb el vell Club 
Mediterranée de Cadaqués i amb l’antiga urbanització de la Pletera de l’Estartit. El primer era una ciutat de vacances que es va 
construir als anys 60 al cap de Creus, formada per 440 edificacions a tocar del mar, 370 de les quals eren bungalous. Es va tancar el 
2004 i al cap de sis anys la Generalitat va enderrocar totes les construccions i va recuperar el paratge de Tudela que havia inspirat 
artistes com Salvador Dalí. 
 

El cas de l’Estartit  
   Més recent és l’exemple de l’Estartit. El febrer passat es va posar punt final al projecte de desurbanització per eliminar els elements 
construïts i abandonats als anys 90 a la platja de la Pletera i, després de quatre anys de feina, es van restaurar els aiguamolls per 
crear-hi un sistema de llacunes. 
   “Aquest cas mostra que també es pot optar per fer marxa enrere en comptes de continuar urbanitzant”, apunta Romagosa, que 
recomana, com també Sargatal, que s’aprofiti la moratòria i el nou pla director urbanístic (PDU) per frenar la construcció a la Costa 
Brava si es volen mantenir “els valors ecològics i naturals que la fan tan preuada”. 
   Per la seva banda, Sastre defensa fer un pas més: “S’ha de buscar una altra via de finançament municipal. Perquè ara mateix molts 
municipis tenen incentius perversos per urbanitzar, perquè el seu finançament està molt lligat a la construcció. I si no canvies aquest 
sistema o crees un instrument de compensació pressupostària, els incentius perversos continuaran allà mateix”. 
 

Informació publicada al diari Ara. Dissabte, 8 de juny del 2019. 
 

El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix 
Ter dobla el nombre de visitants 
Els espais naturals gestionats per la Generalitat arriben als 4,2 milions de visitants 
acn | barcelona 20.03.2019  

Parc del Montgrí Arxiu.  
 

   Els espais naturals gestionats per la Generalitat han registrat durant el 2018 4,2 milions de 
visitants, el que suposa 40.193 persones més que l'any anterior però tenint en compte que no 
hi ha xifres del 2017 del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Fresser. 
   L'espai que ha tingut un increment més important de visitants és el Parc Natural del Montgrí, 
les Illes Medes i el Baix Ter, que ha passat de 220.100 visitants a 444.328 el 2018. Aquest 
augment es deu, en gran part, a la millora en el mètode de recompte, ja que per primer cop hi 

ha dades recollides en comptadors ubicats en més itineraris a banda dels d'accés. 
Com que els espais naturals protegits no tenen porta d'entrada, calcular el nombre de visitants no és una tasca senzilla. Històricament, 
aquestes xifres s'han calculat amb fórmules estimatòries a partir de les dades obtingudes per diferents mètodes, principalment amb el 
recompte de visitants realitzat en els punts d'informació. 
   Els espais naturals protegits de la Generalitat estan implementant millores en els sistemes de recompte de visitants. Això fa que en 
alguns parcs es registrin xifres que poden semblar desajustades respecte a valors d'anys anteriors. La Generalitat treballa ara per 
implementar un sistema comú a tots els parcs, amb una nova metodologia que permeti oferir dades quantitatives més acurades, 
sobretot en els punts d'informació. 
   L'any passat la major part dels espais han mantingut el seu nombre de visitants en valors similars als de l'any anterior. El Parc 
Nacional d'Aigüestortes i estanys de Sant Maurici ha passat de 560.086 visitants a 552.014; el de l'Alt Pirineu ha crescut en 40.681 
visitants nous el 2018, passant de 314.000 a 354.681; el parc del Cadí-Moixeró, que ha ajustat el mètode de recompte, ha registrat 



363.000 visitants enfront els 430.000 del 2017; el Parc Natural de Cap de Creus passa de 450.000 a 430.000, i els Aiguamolls de 
l'Empordà han pujat des de 247.230 a 248.000 visitants. 
   A més, el parc de l'Albera ha passat dels 63.000 visitants del 2017 a 58.000 el 2018; el Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa ha registrat 500.000 visitants davant dels 550.000 dels 2017; el del Delta de l'Ebre ha augmentat de 614.418 persones a 
633.894; el Parc Natural dels Ports ha passat de 255.000 a 280.000 el 2018, i el parc de Poblet ha registrat 110.000 visitants davant 
dels 226.000 de l'any anterior perquè també ha reajustat el mètode de recompte. Pel que fa al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i 
del Fresser, el 2018 ha arribat als 205.044 visitants però no hi ha registres del 2017 perquè és el parc de més recent creació. 
 

Informació publicada al Diari de Girona. Dimecres, 20 de març del 2019. 
 

Les bicicletes, les causants del declivi dels espais 
naturals gironins 
Asseguren que molts ciclistes "no respecten" les senyals i demanen que es reguli per 
poder sancionar com passa amb les motos 
Redacció - 27 de gener de 2019  

   Els Agents Rurals alerten que la fal·lera per les bicicletes de muntanya ha fet que s’hagi 
incrementat de manera “notable” la degradació d’alguns espais naturals com Les Gavarres o 
el Parc Natural del Montgrí. Des del cos asseguren que els últims anys han notat com 
l’augment de ciclistes ha malmès l’entorn, especialment perquè no es respecten les senyals.    
El cap dels Agents Rurals a Girona, Ignasi Dalmases, explica que el problema està en que 
els amants de la bicicleta “creuen que poden circular per tot arreu”. Això ha provocat, 
segons Dalmases, que s’obrin corriols on no n’hi hauria d’haver. Des del cos demanen “més 
regulació” a la Generalitat per tal de poder sancionar com ja es va fer amb les motos que 

circulen per muntanya. 
   Cada vegada hi ha més bicicletes que circulen per espais naturals on no està permès fer-ho. Això “preocupa” els Agents Rurals de 
Girona que han vist com en llocs com el Massís de les Gavarres s’està degradant per l’increment de ciclistes que hi circulen, 
especialment els caps de setmana. El cap del cos a la demarcació, Ignasi Dalmases, assegura que la “problemàtica de les bicicletes” 
és “molt més important” que les de les motos, que fa uns anys va obligar a endurir la regulació.  
   En aquest sentit, Dalmases assegura que les campanyes de control i conscienciació han permès estabilitzar el nombre de denúncies i 
rebaixar-lo. “Els motoristes saben que estem molt a sobre d’ells i muntem controls permanents que dissuadeixen els que volen circular 
per on no poden”, assenyala. 
   Ara cada vegada hi ha més amants de la bicicleta que practiquen aquest esport per espais naturals de les comarques gironines. El 
problema, però, és que no es respecten les senyals que delimiten per quins llocs poden anar. 
   “El pas continuat de les bicicletes i després l’aigua de la pluja provoca que la zona quedi degradada i sigui molt difícil després de 
recuperar”, assenyala Dalmases. Per això, el cap dels Agents Rurals demana “responsabilitat i prudència” als ciclistes per tal d’evitar 
que es continuï malmetent el territori. 
   “És important que entre tots prenguem consciència del que fem. Abans de sortir per anar a córrer o en bicicleta ens hem d’informar 
d’on anem i si es pot passar o no per allà”, assenyala Dalmases. 
   Tot plegat ha portat al cap dels Agents Rurals a Girona a reclamar “més eines” per poder sancionar les bicicletes que circulen per 
espais on no està permès fer-ho. “Òbviament per a nosaltres per poder donar compliment a la protecció del medi és molt més fàcil si 
tenim una llei clara”, assenyala Dalmases. 
   Amb tot, des del cos recorden que a més d’endurir la llei o fixar la regulació, cal també millorar la senyalització per tal que no quedi 
cap dubte que una persona està cometent una irregularitat. “La majoria de vegades ens diuen que no saben que no es podia anar amb 
bicicleta per aquella zona”, conclou Dalmases. 
 

Informació publicada al digital La Ciutat. Diumenge, 27 de gener del 2019. 
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