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El Ueure i els pares naturals 
a tes comarques eironines 
Josep Gordi i Serrat 

La jüí^cda d'cn jonUí. 
A lüdreiü. 
el cap de Creus 

R
csultii íori^n c\'idcnr Ljiie els 
piircs n;itnriils i n;ic¡nniils siín 
espiíis dot;it^ Lpiin j:r;in ;itr;iC' 
tiu püisutí^nstic, que w mis a 
mes, apiíreixtin en ¡^uíc'̂  i 
ciitale.c.s niiciíinals i inrern;i' 

cionals, essenr, eii ciin.scLiücnci;), un chir 
recLirs nirí^nc. Aquesc;i atiiiii;ie¡i) resta clara-
menr contrastada amh la xitVa de 20 niilions 
J<: ]ictS()nes que van visitar els pares naeio-
nals europL'Lis (I) el 1980 i la niitjana lie fie-
qüentació que té Catalunya que s'acosta al 
inig miliü de persones, encara que aqtiesta 
dada resulta equívoca, ju que hi ha yranM 
diferencies entre els p<ircs; per exemple, 
mentre el Montseny rep una mitjanii anual 
d'un milió i mi.u de visitanrs, els Aiguamolls 
Je TEmporda i la ¿una volcánica de la 
Garrotxa només están per sohre els cent mil 
(2). Davant d'aquestes dades és evÍLlent que 
cal hannonit:ar la protecciti ainh la freqüen-
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tació. Per aconset^uir aiiLiest cquilibri, seria 
molf útil csruhlir, peí c|ue til ai nombre de 
visitaiits LICIS espais naturals proteLjits. el seu 
ús optiin. L'element basic que ha de condi-
ciuniír o limitiir la treqüencaciti és el medi 
lisie, sohretot i,]iian estem davant d'ecosiste-
ines tragils, coin en el cas deis Aif^uamolls de 
TEmporda. En aqueát punt cal recordar els 
postulats Je PEstrategia Mundiid per a la 
Conservació (3): 

- Man ten i r els processos ecologics 
essencials, mitjiAn^ant la creació d'una xarxa 
d'espais naturals prore.t;¡ts, que si.uin una 
niostra completa de la diversitat deis ecosis-
lenics de la naciiS. 

- Preservar la diversirat .líenetica, o 
sií̂ 'ui, proferir les especies. 

- Assegurar l'aproíittiiTient sostenihle de 
les especies i ecosistenies, a partir d\ina ĵes-
ció raciona] deis recursos naturals i d'ini;i 
ocupació planificada de l'espai. 
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ALjuesc i ipr t i f i tament opcim 
implicii estahlir diferente nivells de 
freqücntaciü tni les Jiverseíí arees del 
píirc. Aquesta loniftci^ció pot ¡miir 
des d'artcs prepiímdes ]"ier n un esbar-
}<i inrens, o sioui, umb zona J'apíiiciV 
ment. jncs per a intanes, íirea de pic
nic,.., íins a les reserves naturaU on 
caldria resEringir n 1¡ns i tut evitar la 
freqüentacití. Un e>íemple de ^oniti-
cació el tnihem en el Pía Especial 
d 'Ordei iae ió i Prntecció ilel Medi 
Nurural de Cnllsertila, en que en tun-
eió de la nutunditat i I'LIS s'establei-

xen tres zones: 

- Zona na tu ra l , L|UC té com a 
objectiu prote^ir i desenvolupar el 
bnac inediterrani, que és el predomi-
nant en acuestes árees. En c<ni.se-
qüencia, com que cal aconseyuir un 
nosc tranquil i silencios, refu^i per a 
la fauna, la passejaila a peu n'ha i,ic 
ser Tus principal. 

- Zona scininatural i aer ícola . 
At[utsrc.s ^lues arees poden rebre un 
esbarjo mes intens. E! pía detineix 
t-iue en aqüestes zones poden existir 
arees sinf^ulars, en k\s quals es preveu 
una utilir:iici(> supcriía" per jiart ilels 
visuants. 

Actívitats d'esbarjo en els pares 

Dins dVm i"iarc narural es poilen 
dur a ternre inolte.-; acti\'itiUS relacio-
níiLÍes lUTib Pesbario. Primer caldria 
explicar la Ll¡lerenciaci<i entre l'anii-
menat lleure pas.siu i l'actiLi, ja i.|ue 
inentre el priiiK-r implica anar al pare 
st:nse tenir-hi un objectiu clarament 
felacionat ¡uiib el pare, com pot ser 
miar a passejar o a menjar; el se^on 
intenta, mitjan^ant lii \'isita. compren-
dre algún deis asiiectes naturals ii eul-
turaU que caractericen el pare a ]iartir 
d'utilitmr algún deis seus equipimicnts, 
íieguir algún itinerari o ter una visira 
guiada. Un cup teta aquesta aclaraci^i, 
que serveix per indicar iiue els pares 
naturals baur ien d'eíitar dest inars , 
•Hobretüt, a actívitats de lleure actiu 
relacionadea amb Peüticació ambientid 
' que, d'altra part, hauria d'cxistir una 
xarxa d'espais naturals preparada per 
íUendre el l leure passiu, tal ciun 
^ ííxplicara en el tercer apartat. 

Retornant a les actívitats d'esbar-
jo en els pares, en primer lloc cal 
indicar que aquests espais, sobretot els 
'nunranyosos, teñen una Uarga tradi-

ció dins rexcLirsionísnie, tal com bo 
demostra Pahuni-lant bibliografía ¡.le 
fíuíes de muntanya o la xarxa de relu-
<̂ ís, que serveix de suport per aquest 
típus d"actívítats; tal com passa en el 
Pare NatLU'al LICI ("adí-Moíxerii. A 
part de l ' excur s ion i sme els jiarcs 
també ban de tacilitar itineraris mes 
cinrs que permetin conl^ixer, a iieu, 
antb bic ic le ta o a ca\-all difcrents 
aspectes naturals o culturáis del pare 
AL[uests itineraris baurien dV-star sen-
yalitzats i a la vegada els visi tants 
baurien de pt>der disposar de guies 
explicatives i ser\'ei tle inonitors. Un 
tercer i^rup d'activítats que es poden 
dur a terme en els pares son íes rcla-
eionades amb els equipaments i.pie 
s'hi otereixen. des de museus, audio-
visuals i aules tle natura- Tal com es 
despren d'aquest conjiait d'activitats, 
la iiiformació és un element de ¡irimer 
ordre, ja sigui per al conductor ]XT tal 
d'orientar-se dins del pare, com per al 
visitant a peu, que ba de trohar tot un 
conjunf d'eleiTients informatius. com 
itineraris senyalitzats. la toponimia de 
íonts i masies, niiradors amb plafons 
explicatius del relleu o de les princi
páis especies vegetáis i animáis, que 
ban de ser\'ir per tal que la persona 
aconsegueixi el que s'anomena -sen-
rit LIC lloc», qtie permetra t|ue el pare 
s¡>̂ ui una mica mes seu i que els prin-
cipis cívics i medioambienrals restin 
mes arrelars. 

C'tim que els pares naturals teñen 
un iloble óhjectiu (conservar els eco-
sistemes naturals i permetre lUi crei-
xement sostenible de les piiblacions 
locáis a partir de les acrivirats tradi-
cionals), cal que els beneticis de la 
íreqiiencació reperc i i te ix in en les 
poblacions locáis, ja sigui niitjani;ant 
l 'oterta d'allotjament en babitatges 
tradicÍLHials o cambé a partir de la 
promoció i venda de productes agrí-
coles o artesanals locáis. 

El ]ierill del turisme en els espais 
naturals protegits és la massificació, 
Paceés indiscriminat i a ve>^ades la 
pressi^'i iu'banit:adora sobre les arees 
pe r i í e r iques del pare . T o t e s dues 
siruacions poden portar a la def^rada-
ció deis ecosistemes, sicuació que cal 
evitar en toT moment. Por tanr, cal 
cstablir mesures limitadores al pas LIC 
vebicles, ubicar encer tadaraent els 
equipaments i vigilar l 'acompliment 
LIC les normes del pare, 
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Lii jenirquització del llcure 
en els espuis natur:ils 

Des de semprf lii ha hiitjiit: una rra-
Jició de passar ccrces iliades ennii^ de la 
natura, tal ciini ]iassava en L'IS aplecs i» 
pereyrinatí^'es a ermitcs o sanfuaris, L¡LIL' 
també tenicn un tu lestiu i ^astrunomic 
i t[Lie norinalment os mantenen en 
l'acrualitar. Pero des deis anys seixanta. 
ainh la generalit:iició de rautomóhil i el 
creixeincnr urhíi, el despla^ament de le.s 
persiines ais cspais nattiraLs és molr mes 
comú en la inajor ]iart deis t:aps LÍC sct-
mana de Pany, pet tal de respirar aire 
pLir, passejar entre hoücus i camps..., és 
a dir, aconse.ULiir una certa «sensació Je 
natura» que la ciutat, malgrat els seus 
pares i jardin.-!, no put oferir. 

Aqtie.st Ucure generalitzat Sdhre el 
medi natural, eoin ho siín cls jiicnics 
ini]irovisats sota qualsevn] husc on s'hi 
arrihi ainh cotxe, l'acanipada Iliure, el 
trial o mutucros i tins i tot els hnrts 
marf:;inals L[iie apareixen al ciiscat ile 
qiialsevol riera o vessant enii del costat 
d'una ciutat, ha prnvocat importants 
deíftadacions, cal com es pot comprci-
var amb l ' augment deis inccnd is , 
Tabandonament de deixalles, la desa-
parició de íonts, especies animáis,... 

Es inqüestionable cjue els citita-
dans teñen dret a aquest lleure sobre 
espais naturals. Ara bé, cal desenvulu-
par el civisme i el respecte cap a la 
natura, conjuntament amb una bona 
planificaciti d'aqtiest líeure, per tal 
d'evitar les actuáis i continúes def^rada-
cions. Aquesta planificació, per tal de 
ser efectiva, hauria de ser a tres nivells, 
que corresponen ais tres esglaons de 

El MCUIKL'ÍIV 

Tadministració: el municipal, el comar
cal i el nacional. 

El primer nivell el formarien els 
pares municipals, entenent com a tais 
els formats sobre la base d'espais natu-
rals existents, i per cant, cal excloure 
els jardins o pares creats per l'home. 
Aquests pares protegírien petices árees 
d'tntere.s natural o simplement paisac-
t'istic, tenint especial cura de les mes 
properes a la ciutat . L'.Ajuncament 
hauria de ser el principal impulsor i 
.Liestor. Aquests pares han de teñir arees 
]ireparades per rebrc una intensa íre-
ilüentació- Per tant, hi ha d'haver apar-
caments, camins senyalitziits, indrets 
per jii^jar els infants, :ona de picnic. 

Els pares comarcáis serien espais 
nat t i rá is d ' amhi t mit ja o rcLluít 
d ' i inportant interés patsatgístic. El 
Consell Comarcal potlria ser la institu-

Lus Gavaires 

ció encarregada de propulsar aquests 
pares. L'objectiu seria la conservació 
d'espais naturals i Texisténcia d'arees 
d'esbarjo intens dins deis ]-iarcs, tot 
seguint el model del pare municipal. 

Els pares naturals son els únics que 
teñen una tipología jurídica. Els objec-
tius d'aquests pares son mantenir un 
equilibri entre les aetívitats de l'home i 
els recursos naturals i crear espais que 
ofereixin un marc per a l 'educació 
ambiental, el lleure i la recerca. Si inun
ciones una bona xarxa de pares ntuni-
cipals i comarcáis, es produiria una 
veritable descongesticí de visitants en 
els pares naturals, fet que permetria que 
aquests es dediquessin, sobretot , a 
l'educació ambiental i la recerca. 

Els pares naturals actuáis i futurs 

Seguidament presentem una breu 
eviílueió histórica deis espais naturals 
protegits. A partir de la Llci estatal 
15/1975 d'espais naturals, es van decla
rar els quatre pares naturals existents. 
El primer de tots va ser el i.le la zona 
volciinica de la Garrotxa, segons Llei 
2/1982, des]irés Lpuna llartía reivindica' 
cii) iniciada el 1976 amb la formaeió de 
la Comissió Promotora per n la Protec-
eió de la Zona Volcánica, que apareix 
en resposta a l'accelerat procé.s degra-
datlor de Parea i que va diu' a terme 
iliverses campanyes populars per sensi-
bilitzar íes instiíucions sobre la necessi-
tat de protegir aquesta área. En segon 
¡loe es va crear el Pare Natural deis 
Aiguainolls de PEm]iorda. després que, 
a fináis deis setanta, s'iniciessin tot un 
seguit lie ino\'ilitzacions per a la defen-
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sa d'aquesivi züii;^, per mitja i.lu h Llei 
21/1983 qut Jeclarava els aiguamolls 
ccim a Piíratge NJatiirül d'liiterés, pero 
després de rtiprovaciü de la Llei catala
na 12/1985 d'espais naturals va rebre la 
de^^ominació de Pare Ntitural. El tercer 
pare va ser el del Cadí-Moi.xcrú, creyr a 
partir del Decret 353/1983. Cal assen-
yalar que aquest pare esta a cavall de 
les comarques de la Cerdanya i del Ber-
Kueda, tenint la seva seu a Ba^a (Ber-
gueda). 1 el quarr és el del Moncscny, 
que va ser creat a partir d'un Pía Espe
cial de) 1977 de la Diputació de Barce
lona, encara que el 1987 el Parlament 
de Catalunya ÜI va reclassificar com a 
Pare Natural. D'aquest pare, noniés un 
sector pertany a la comarca de la Selva. 

El 1985 el Parlament de C^atalunya 
aprova la Uei 12/1985 d'Espais Natu
rals, a partir de la qual ê  van reclassiíi-
car, ral cnm s'ha dtr, aljiíuis cspais. 

Aquesta llei estahlin la necessitat de 
redactar un inventari d'espais naturals 
per proteyir , anomena t PEIN {Pía 
d'Espaisd'Interü's Natural). Aquest Pía, 
acabat el 1990 i pendent de la seva 
apruvació definitiva peí Consell Exe-
euciu de la Generalitat de Catalunya 
preveu protegir 143 espais del conjunt 
de Catalunya, indicanc de cadascun la 
se\'a jusritieaeiii, f-lelimitació, mesures 
protectores,... 

Peí t.|iie hi a les comarques fíironi-
nes el PEIN preveu proteyir 35 espais, 
essent l'Alí i Baix Empoala i la GatRit-
xa les comarques amb major extensió 
protegida . Aquesrs espais, im cop 
s'aprovi el Pía, serán qualificats com a 
sol no urbanitzable i estaran siítmesos a 
tot tai seguit de limitacions, ciim la res-
tricciü a la Uiure circulació de veliicles, 
la re^ulació de les ctímpeticions espor-
tives,... Peí que la ais pares naturals i 

Eh Aií^iamuih Je l'Empi/rdi-i 

naciiinals, el PEIN preveu la creació 
d'un nou pare nacional, que compren-
dria les cap^aleres del Ter i del Freser i 
de dos nous pares naturals, el de les 
Gavarres i el de PAlca Garrutxa, tots 
dos, Uaryament reivindicats. 

Josep Qfírdi- Deparcainent de Geiií^rafia. 
Universicat de Ginma. 
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