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4· EL MEDI SOCIAL 

 

4.1 Canvi en els usos del sòl 

Les àrees muntanyoses de Catalunya i molt especialment les de l’àmbit 

mediterrani, han viscut des de finals dels segle XIX una sèrie de canvis, vinculats 

sempre a les accions antròpiques. Els paisatges que es troben actualment són fruit 

de la passada i present relació entre la societat, el medi i la dialèctica que s’ha 

generat al voltant de l’explotació dels recursos naturals al llarg del temps. 

L’existència de mosaics paisatgístics configurats per camps, cultius i boscos, 

contribueixen a la conservació de la biodiversitat natural i cultural; així mateix 

també ajuda a disminuir els riscos associats a un incendi forestal (Vila, 2002). 

 

Des del punt de vista de la biodiversitat biològica cal recordar que moltes espècies 

de fauna busquen l’aliment en els cultius i es refugien en els boscos adjacents. Els 

espais oberts com els cultius i les zones de pastura són també un lloc de descans 

per alguns ocells, el mateix que les zones de transició entre els espais oberts i les 

zones boscoses consolidades. 

Aquests espais oberts, sovint són el testimoni de l’acció antròpica del medi i 

conserven molts altres elements que recorden l’intens aprofitament del territori. Al 

Cap de Creus en són un exemple els milers de quilòmetres de feixes i les 

estructures de pedra seca, les cabanyes, algunes cases i masos, els magatzems i 

cellers on s’hi guardaven l’oli i el vi, etc. 

L’abandonament de l’activitat 

ramadera, forestal i agrícola per 

falta de rendibilitat econòmica 

ha dut a terme canvis 

ambientals considerables en 

aquestes zones muntanyoses, 

d’entre els quals cal destacar 

l’augment i la quantitat de 

biomassa forestal, concretament 

en matollars, provocant un 

procés de progressiva 

desaparició i fragmentació dels 

paisatges agraris. Tanmateix, a 

la zona de Cap de Creu en concret, aquesta evolució posterior a l’abandonament ha 

Figura 6. Cabanya de pedra seca a la Serra de Rodes, al 
Cap de Creus. 
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revertit positivament a nivell ecològic i ha permès la conservació d’una rica flora i 

fauna. La dinàmica dels incendis forestals en aquest territori, però, presenta una 

recurrència elevada que posa en perill continu la conservació d’aquests valors 

naturals. 

 

Va ser a partir del segle XVIII, que els diferents municipis de Cap de Creus van 

experimentar un gran creixement econòmic gràcies a la producció i l’exportació d’oli 

d’oliva i vi. L’auge en el sector vinícola va propiciar la construcció de nous 

habitatges i va  comportar un creixement important de nuclis urbans com Port de la 

Selva, Cadaqués, Roses, La Selva de Mar, Llançà, Vilajuïga i la Vall de Santa Creu, 

que es van acabar de consolidar. Els pobles que tenien la mar aprofitaven per 

construir al voltant dels ports, potenciant així el comerç marítim dels seus 

productes.  

La població de la zona conreava vinyes en terrasses delimitades per murs de pedra 

que s’estenien pels vessants de les muntanyes. La seva raó de ser era lluitar contra 

l’erosió d'un terreny desforestat, i aprofitar millor l’aigua de les escasses pluges. 

Aquesta pràctica agrícola es va estendre pels voltants dels nuclis de població i va 

perdurar durant segles, fins que a finals del XIX, una plaga procedent de la 

Catalunya nord i d’origen nord-americà, la fil·loxera, va anihilar les vinyes 

centenàries.  

 

Però cap a les primeres dècades del segle XX, tant l’agricultura com la ramaderia 

van tornar a emprendre’s amb força fins al voltant dels anys 50.  

 

A partir dels anys 50 i durant la dictadura franquista, es van començar a establir 

convenis de reforestació a tot Espanya. Les muntanyes de Cap de Creus, 

presentaven molt poca vegetació per la intensa activitat agrícola i ramadera que 

s’hi portava a terme. En aquell moment doncs, van ser un punt de mira important 

pel que fa a la reforestació, amb la justificació de la lluita contra l’erosió que patien 

aquestes terres.  

Amb l’inici de les reforestacions es va prohibir la pràctica d’activitats agrícoles i 

ramaderes per tal que les espècies replantades (pins majoritàriament), 

evolucionessin. Això va comportar un abandonament de les terres per part de 

pastors i agricultors de la zona. Aquests, descontents, sovint provocaven focs 

intencionats, com a queixa davant de les mesures desenvolupades per l’estat. 

Als anys 60 es va començar a aterrassar el terreny amb maquinària. Aquesta va ser 

una iniciativa molt agressiva i que va desestructurar greument el sòl. Les teories 
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que recolzaven aquesta tècnica, anteriorment mencionades, foren les que la 

impulsaren. Les terrasses i feixes, segurament fins d’aquí a un centenar d’anys, no 

es podrà veure si realment són mesures efectives pel que fa a l’erosió del sòl. En 

aquella època, totes aquestes accions van provocar un gran impacte en el paisatge 

de Cap de Creus. Paradoxalment, avui en dia aquestes feixes i terrasses, 

constitueixen un caràcter identitari de la fisonomia de la zona.  

Tot això doncs, ha comportat un abandonament de les activitats que de manera 

tradicional es portaven a terme al Cap de Creus des de feia segles. A partir de 

llavors, hi ha una clara recessió fins a l’actualitat, en la qual l’agricultura passa d’un 

25% a menys d’un 1%, i la ramaderia tot i no tenir una tendència tant accentuada, 

passa d’un 23 a un 14% (gràfics 1-4). Els únics usos agrícoles que encara estan en 

actiu des del 1956 són la vinya i les oliveres, però ocupant una superfície molt 

menor. La vinya representa avui dia un 4,56% de la superfície d’abans, ocupant els  

matollars d’estepes i brucs, la resta. 

 
1956

Total superfície conreada al 1956

25,26%

74,74%

Superfície en actiu No actiu

Total superfície pastures al 1956

23,80%

76,20%

Superfície en actiu No actiu

2001

Total superfície pastures al 2001

14,28%

85,72%

Superfície en actiu No actiu

Total superfície conreada al 2001

0,54%

99,46%

Superfície en actiu No actiu

Gràfics 1-4: Anàlisi dels usos del sòl entre 1956 i 2001 per 
a superfícies conreades i pasturades al Cap de Creus. 
Font: Parc Natural de Cap de Creus. 
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Pel que fa a la ramaderia, des dels darrers 4 o 5 anys ha disminuït el nombre de 

pastors, però no s’han perdut gaires caps de bestiar, ja que els actuals tenen un 

major nombre d’animals, principalment vaques. Les transhumàncies també són 

importants i actualment n’hi ha dues. 

 

En definitiva, no ha estat fins fa poc més d’una dècada que s’observen les 

conseqüències de l’abandonament agrícola i ramader. I en l’actualitat s’ha encarat 

l’economia de la zona en el sector turístic.  

 

El fenomen dels grans incendis forestals es va començar a donar a la dècada dels 

80; el 1986 hi ha un primer gran incendi, que crema aproximadament 20000 ha. 

Aquests incendis van ser afavorits per l’augment de material vegetal d’antigues 

terres treballades i per les formacions arbustives establertes a la zona. Actualment 

s’estima que aquestes formacions, pròpies d’estadis inicials de la successió, ocupen 

8452,51 ha; un 78,5% de la superfície total del parc (dades procedents del Parc 

Natural de Cap de Creus).  

 

Des del centre de gestió del parc, es centren esforços per tal de recuperar les 

activitats tradicionals i recentment s’ha creat un mapa de recuperació d’usos 

tradicionals en mosaic per tot l’àmbit del Parc. El seu objectiu és el d’ordenar i 

recuperar l’activitat agropecuària, integrada i equilibrada amb els valors naturals i 

culturals del Cap de Creus, per tal de mitigar els grans incendis forestals i 

revaloritzar l’activitat econòmica.  

Cal esmentar que la percepció actual de la població local de la Península de Cap de 

Creus és com la d’un territori erm i improductiu, reiteradament cremat. 
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Mapa 4. Mapa de recurrència d’incendis a Cap de Creus. Escala: 1:150.000. 
Font: Pagès (2005). 



Bloc 4. El Medi Social 

 

33

4.2 Els animals i l’home en la creació del paisatge ramader 

Les plantes des de sempre presenten mutilacions degudes a les allaus, secades 

parcials, focs, entre altres fenòmens, que les forcen a refer l’aparell 

fotosintetitzador el més aviat possible. Aquesta necessitat de regeneració és doncs, 

un fenomen selectiu, i els fitòfags contribueixen a accentuar l’especialització de 

l’herba i a millorar-ne els processos regeneratius (Folch et al. 1989). 

Els grans animals esbotzadors obren camins als més gregaris i trepitjadors, com 

són les vacades. L’herba és capaç de rebrotar amb força després de cada pas del 

ramat, i per aprofitar-la al màxim es desenvolupaven, juntament amb els gregaris, 

altres hàbitats de desplaçament de l’espai mitjançant uns recorreguts que desprès 

els pastors imiten, contribuint així a la formació d’un nou paisatge ramader (Folch 

et al. 1989). 

 

La ramaderia té, per tant, uns components naturals, una dinàmica que pot fer-se 

amb poc esforç d’indústria humana i que no ha estat encara plenament aprofitada. 

 

En l’àmbit regional, els sistemes ramaders també s’ordenen aprofitant la 

diversificació dels climes i dels pisos altitudinals de les muntanyes. L’home s’hi 

adapta culturalment i fa moure els ramats minimitzant l’esforç físic i els problemes 

socials que se’n deriven. La transhumància es va perdent a causa d’aquests 

problemes, però encara subsisteixen els factors que la van motivar, ja en la 

prehistòria, quan les cultures humanes “aprenien” dels ramats. Normalment, les 

obagues afavoreixen climàticament el bosc, mentre que els solells sempre s’han 

incorporat al sistema ramader, conservant arbres com ara l’alzina per ombrejar les 

pastures. Generalment, les disponibilitats del sistema ramader solen completar-se 

amb la sega tardana de prats dalladors situats entre els boscos de l’obaga, als sòls 

més profunds dels fons de vall. Avui dia però, l’agricultura intensiva tendeix a 

sostreure’ls del sistema ramader (Folch et al. 1989). 

 

4.3 L’activitat ramadera 

Es pot definir ramaderia extensiva com aquella en la que els animals domèstics 

aprofiten de forma directa recursos farratgers com ara camps agrícoles (conreus 

verds, rostolls, o estrat herbaci de vinyes o altres plantacions), pastures o bé zones 

de sotabosc i matollar. El pasturatge de sotabosc és un tipus de sistema 

silvopastoral força habitual en les contrades mediterrànies. Es basa en 

l’aprofitament dels boscos autòctons amb animals domèstics, que es poden 
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alimentar amb el brostejament de brots tendres, fulles de branques baixes, fruits o 

bé amb la fullaraca dipositada al sòl (Étienne, 1995). 

 

Els tipus de ramats que realitzen pastura extensiva amb aprofitament de recursos 

silvopastorals són els ramats d’oví, cabrum, vacum i, en menor mesura, els ramats 

de cavalls. En tots els casos es tracta de ramats d’aptitud càrnica. Amb el bestiar 

per a llet no es realitza aquesta pràctica, ja que té uns alts requeriments energètics 

i proteics, així com una major dificultat per transitar pel sotabosc. Només en 

cabrum de llet es podria arribar a plantejar una pastura de sotabosc de forma 

viable. 

La situació actual del cens de bestiar d’aptitud càrnica a Catalunya, expressat en 

nombre d’animals reproductors, és: 68.000 vaques, 670.000 ovelles i 75.000 

cabres, la qual cosa representa un 8 % del total de la producció ramadera (dades 

cens DARP, 2006 per a boví, desembre 2005 per oví i cabrum). 

 

La raça més emprada arreu del territori català és la Bruna, força adaptada a la 

majoria de condicions bioclimàtiques del nostre país. En les darreres dècades, al 

Prepirineu s’ha recuperat la raça Pirenenca, o més recentment, a la zona sud de 

l’Alt Urgell i nord del Solsonès han entrat vaques de la raça Salers. Aquestes 

últimes funcionen molt bé en maneig extensiu amb pastura de sotabosc ja que 

presenten una bona aptitud per transitar en zones de relleu difícil, tenen un 

caràcter més inquiet que la Bruna, la qual cosa fa que entrin més en el sotabosc, i 

alhora no donen problemes de part perquè el pes del vedell al naixement és força 

menor que en el cas del de la Bruna. 

 

El període d’ús de sotabosc a Cap de Creus va des de finals de tardor fins ben 

entrada la primavera. La complementació alimentària sol ser gran, i en cas de no 

disposar de conreus alternatius que es mantinguin verds a l’estiu hi ha ramats que 

fan transhumància cap als Pirineus. Els animals poden romandre a l’exterior 

constantment, fins i tot en el període de cria que sol durar entre 6 i 8 mesos. La 

vigilància és molt simple, ja que es pot realitzar amb un tancat de doble fil 

electrificat. Tot plegat, suposa un estalvi de costos (corrals, sistemes de 

tancaments, hores de pastor) molt gran respecte el sector oví-cabrum. A la vegada, 

la rendibilitat del sistema és força bona, ja que presenta uns resultats productius 

similars (al voltant de 0,7 vedells per vaca i any) a altres tipus de maneig de vacú 

de carn més intensificats (dades extretes del DARP, 2006). 
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Exemples de la importància de les pastures

Dos exemples de la importància de l’activitat ramadera, com a tall d’anècdota, són 

el del Parc de Cazorla (Jaén) i el Parc del Montseny. Al Parc de Cazorla hi hagut 

pastures durant tota la vida, mil·lenàries, però alguns grups conservacionistes 

creien que el millor per l’ecosistema era eliminar-les, de manera que van excloure 

tots els ramaders del parc, ara fa uns 20 anys. Els seus motius eren totalment 

proteccionistes; el que es pretenia era preservar el símbol del parc, Viola 

cazorlensis. Malauradament no ho van aconseguir, ja que desconeixien que era 

precisament l’activitat ramadera la que protegia aquesta planta. 

Als anys 80, un pastor del Montseny va avisar d’una planta a la vall del Bibanès; 

era l'espècie insectívora Drosera rotundifolia. És una planta rara i ràpidament els 

científics la van descriure, publicar científicament. La direcció del parc natural, 

aplicant criteris conservacionistes, va protegir la zona perquè no hi accedissin els 

ramats, i en dos anys va desaparèixer. Amb l’abandonament de les pastures hi van 

créixer formacions arbustives espesses, bardissars i poblaments de gramínies que 

es van desenvolupar molt ràpidament i van desplaçar la Drosera rotundifolia amb 

poc temps.   

Amb aquests exemples hom pot adonar-se’n de la importància de les pastures en el 

manteniment del paisatge i la diversitat d’espècies. 

 

4.3.1 Les transhumàncies 

Les migracions antigues esdevingueren 

transhumàncies de pastors que aprofitaven 

pastures complementàries, amb estiuades 

d’alta muntanya i els hiverns a la terra 

baixa, a les estepes de l’Ebre o bé a les 

maresmes costaneres, a les suredes de la 

Selva i el Montnegre o a la plana 

empordanesa. Avui, les migracions familiars 

o els grups de pastors ja no es poden 

mantenir, i la conservació dels prats i pastures en bon estat productiu s’ha de fer 

combinant l’entrada de cavalls, vaques i ovelles amb cabres oportunament i 

successivament, d’acord amb els coneixements que es deriven dels estudis sobre la 

dinàmica de la vegetació (Folch et al. 1989). 

Malgrat tot, al Cap de Creus encara hi ha dues transhumàncies vigents. Des del 

mes d’octubre o novembre fins al maig, un ramat de 600 caps de vacú pasturen 

Figura 7. Pasturant un ramat transhumant 
al Cap de Creus. 
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per aquestes terres. Els animals provenen de les terres del Pallars Jussà, i el 

propietari d’aquest bestiar, Lluís Mont, explica que estan repartits per diferents 

zones del Cap de Creus. Pastor des de naixement i amo de més de 2000 caps de 

bestiar, Lluís Mont té durant aquest hivern 2006-07 unes 250 vaques a Colera i 

Portbou, junt amb uns alguns cavalls, unes 100 vaques a la muntanya del Pení, i 

unes 250 a Port de la Selva. En Lluís Mont fa més de 20 anys que practica la 

transhumància i tan sols al principi recorria pels camins ramaders a peu. Des de fa 

15 anys, amb l’ajut dels camions es transporten les vaques d’un indret a l’altre. A 

més, hi ha molts camins ramaders que avui dia ja no existeixen.  

Durant la seva estada, aquest bestiar fa una important feina de neteja de prats, 

feixes i sotabosc que ajuda a evitar l’expansió dels incendis forestals, fet que 

s’intenta constatar en aquest projecte; n’hi ha que les anomenen vaques 

“bomberes”. 

 

Les cultures dels pastors que encara sobreviuen exalten valors com l’hospitalitat i el 

treball harmoniós associats a la propietat comunal; així, el pas cap al 

cooperativisme és molt curt, i seria una pèrdua cultural la seva desaparició.  Tan 

sols caldria perfeccionar i legalitzar el que ja existeix. 

 

4.3.2 El bestiar boví de la zona 

Les races de bestiar boví que pasturen a Cap de Creus són: 

 

• La raça Salers, que prové de Cantal, poble del Massís Central francès. Es 

tracta d’una raça de genètica treballada i ben aconseguida. Els mascles 

pesen entre 650 i 700 kg, mentre que les femelles pesen entre 900 i 1200 

kg. El seu pes al néixer és d’uns 37 kg les femelles i d’uns 40 kg en mitjana 

els mascles. Està ben adaptada a les zones de muntanya. La seva capa és 

de color vermell fosc, i peluda a l’hivern. Té les mucoses fosques i les seves 

banyes són en lira alta. El rendiment que se’n treu és únicament la carn. Un 

vedell d’aquesta raça val aproximadament 750€, en canvi, un vedell de la 

raça Bruna dels Pirineus val 540€. Aquest mercat però, té greus problemes 

de cara al ramader, ja que des de fa 15 anys el preu de la carn gairebé no 

ha augmentat, quan el nivell de vida ha canviat considerablement. 
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• La raça Gascona, prové també de França, dels Pirineus concretament. El 

pes dels mascles i de les femelles coincideix amb els de la raça Salers; el 

pes de naixement també. Les característiques fisiològiques són semblants a 

les de la raça Salers. El tret diferencial és que la vaca gascona té la capa 

grisa o blanca, i unes mucoses fosques. 

 

Figura 9. La vaca Gascona pasturant a Mas Ventós, a les proximitats de l’àrea d’estudi.

Figura 8. La vaca Salers pasturant a Mas Ventós, a les proximitats de l’àrea d’estudi.
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• La raça Aubrac. Aquesta prové del sud del Massís Central francès, i és la 

tercera raça bovina que pastura a Cap de Creus, tot i que lluny de la nostra 

àrea d’estudi. 

 

S’observa com les 3 races de bestiar boví procedeixen de França, i el pastor de la 

zona n’explica el per què:  

“Els polítics d’aquí saben bé com omplir-se la boca de la Bruna dels Pirineus, però 

com que no s’inverteixen diners per a la millora genètica de les vaques, els 

ramaders ens veiem obligats a anar a comprar les vaques a França, on realment hi 

ha un interès per aquest sector i conseqüentment es nota la diferència de la 

qualitat de la carn” assegura Lluís Mont. 

 

Aquest bestiar s’alimenta bé de la vegetació de la zona, sense necessitat de 

complementar la seva dieta. Les principals espècies consumides per les vaques són 

les herbàcies, com ara el llistó (Brachypodium retusum) i les segueixen arbustives 

com ara: l’estepa blanca (Cistus albidus), el bruc boal i el bruc d’escombres (Erica 

arborea i Erica Scoparia, respectivament), així com també els brots tendres i encara 

no gaire crescuts d’alzina (Quercus ilex). Val a dir que per als mesos d’abril i maig, 

quan els brucs floreixen i apareixen les argelagues (Calicotome sp.), les vaques 

s’alimenten més gustosament.  

Figura 10. La vaca Aubrac. Font: Bartolomé, 2005.
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Les pastures estableixen un fort lligam entre la vegetació i els animals; el dibuix 

esquemàtic següent mostra aquesta relació. Es pot observar que a partir del 

creixement d’un planta es recorren diferents fluxos de matèria, donant lloc a un 

fenomen de retroalimentació. 

 

Productes animals 
 

Figura 11. Esquema de les relacions planta-animals amb les pastures. Els processos s’indiquen en 
negreta, els factors que incideixen sobre aquests es troben en els quadres, i els fluxos de matèria es 
senyalen amb fletxes de traçat doble (Adaptat de Grant i Maxwell, 1988). 
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