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Visíii /janomniica dt'! ¡)ohk d'Oix (abril de 1992) 

Oix^Be^etj una pista 
forestal problemática 
Josep Gordi 
Josep Vila L

a pista forestal Oix-Beget, 
actLialmcnt en prticcs de 
coii-striicció, siiposa Tamplia-
ció i [niÜLirament de l'antiga 
pista forestal que conuinica-
va aqucsts dos municipis , 

juntament aiiib la possibilitat d'introduir 
un Cram complctamcnt non en la darrera 
part del rra(;at (entre el mas de Cordonet i 
Oix). La nova pista permetra la circulació 
de qualsevol típus de vehicle i sembla ser 
que en un futur proper s'asíaltará. El motiu 
principal presentat per l'Administració (1) 
per tal de justificar aquesta inversió ha 
estat la necessitat de comunicar plenament 
aquests dos municipis garrotxins a partir 
d'una carretera realment transitable. 
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Ca rae terís tiques 
del medi natural i huma 

La pista forestal transcorre per una de les 
zones on queden mes ben recollits cls princi
páis trets ecológics i paisatgístics propis de 
l'Alta Garrotxa. Tal com destaca el mateix 
Pía d'Espais d'lnteres Natural, es caracteritza 
per ser «un deis espais naturals mes impoi' 
tants per la diversitat i representació deis 
Pre-pirineiis Orientáis. El relatiu aiHament 
geografic ha permes obtenir una notable 
diversitat d'ecosistemes que es troben en bon 
estat de conservació» (2). Demograficament, 
la 2ona es caracteritza per un fort envelli-
ment, ja que el 36% de la població d'Oix i el 
50% de la població de Beget teñen mes de 
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Vista panorámica del puble de Begei (novembrede ¡991). 

60 anys, í només el 4% de la pohlació 
de Beget, i i'l 1% de la d'Oix teñen una 
edat inferior ais 15 anys. 

Al principi del prcscnr segle, la 
pohlació va comentar a disminuir, i es 
va situar en 902 habitants en el cas de 
Beget i 892 en el d'Oix. Pels volts de 
1960, només hi havia 339 habitants a 
Beget i 355 a Oix, mentre que l'any 
1970 la pohlació de Beget era de 179 
habitants i la d'Oix de 174. En I'actua-
litat (dadcs de 1991), la pohlació de 
Beget se sitúa a l'cntom deis 50 habi
tants, i a Oix n'hi ha pnc mes de 120. 

També és important assenyalar 
que els caps de setmana, i fonamental-
ment a l'estiu, hi ha un important 
augment de la pohlació, tant en el cas 
d'Oix com en el de Beget, a causa de 
l'arribada sohretiit de gent de Barcelo
na, que disposen de cases i masies amh 
carácter de segona residencia. 

Peí que fa a les activitats produc-
tives, cal destacar que el sector prima-
ri esta en clara tendencia regressi\'a. 
En l 'actualitai, l 'activitat agrícola i 
forestal a la zona és marginal. L'única 
activitat en aquest sector que té una 
certa rellcvancia és la ramaderia vacu
na, tot i que pateix greus problemas 
en part de r iva t s de les di f icul tá is 

d'accessibilitat a la zona, que perjudi
quen greument la rendihilitat econó
mica d'aquesta activitat. 

Peí que fa al sector secundari, la 
seva presencia en la zona és precisament 
nul-la, amh l-'úníca excepció d'una peti-
ta empresa d'embotits al municipi d'Oix 
de carácter gairché familiar. 

El sector economic amh mes for^a 
i presencia en la zona és el sector ter-
ciari, amh l'existéncia de dues cases de 
colónies (una a Beget i l'altra a Oix), 
un camping a Oix i un considerable 
nombre d'hostals i restaurants (apro-
ximadament mitja dotzena). 

Principáis impactes 

Al llarg del curs 1991-92 es va ini
ciar un treball dins la Unitat de Geo
grafía de la Universitat de Girona per 
tal d'cstudiar els impactes i la pro
blemática de la pista forestal entre Oix 
i Beget. Seguidament presentem, a 
partir d'aquell treball, els impactes mes 
iinportants i.[ue creiem que esta coin-
portant la construcció de l'esmentada 
pista. Al mateix temps, tarem referen
cia a les mesures correctores que cal-
dria adoptar per minimitzar els impac
tes c|ue es poden produir. 

Peí que fa al medi natural , cal 
remarcar que per a la vegetació suposa 
la desforestació de la tra^a, i albora 
una possible degradado de les comuni-
tats situades en zones adjacents. Seria 
necessari, per reduir-ne els efectes 
negatius, delimitar la zona afectada per 
tal de no incidir innecessáriament en 
altres ambits situats a l'entorn de la 
t ra^a . T o t plegar amh t ' ap l icac ió 
d'hidrosembra en els talussos i refores-
tació amh especies autcictoncs a les 
arees annexes afectades. 

Per a l t ra banda , el t rans i t de 
maquinaria i vehicles, en la zona situa
da en el marc de l'obra i en les seves 
vies d'accés, pot comportar la degrada-
ció deis ecosistemes que es vegin tras-
tornats. Enfront d'aquestes possibles 
conseqüéncies, seria del tot indispensa
ble evitar la circulació de maquinaria i 
vehicles fora deis límits marcats pcl 
projecte de construcció de la pista. 

A mes, cal indicar que els movi-
ments LIC terres i amunregaments inci-
deixen de forma molt negativa sobre 
el medi, perqué cimiporten una pér-
dua de sol fértil i la degeneració de la 
vegetació circumclant. Caldria no acu
mular materials en les iones próximes 
ais cursos d'aigua i t ranspor tar els 
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Perspectiva de la [ñsin piic després d'havcr airavcssM ci pum d'cn Qiidei 
endireccióOix. Tram I: Be^ci-Pam de Bolacdl (novcmhre de ¡991). 

Ahacamem de bkics de ruca a ÍÍI riera de Begei, ¡rrop del molíd'en Qitelei. 
En ct fnimer iram consiruit: Beget-Poni de Bolacell (marg de ¡ 992) 

excedencs de torra i roen a zones 
d'abocamenc ctMitrolat. 

En rclació amh la fauna, cal parlar 
de l 'anomenat efecte barrera, terme 
que respon al fec que la fauna croba en 
les noves vies de comunicació un obs-
tacle en els seus de5pla9amenrs. Els 
]irtncipals afectáis serán els amfibis i 
rcptiU, a causa de la lentitud deis seus 
moviments. Seria necessavi instaldar 
unes obres de drenatge prou amplíes i 
naturalitzades per tal de permetre els 
seus moviments en uns punts concrets. 

També cal destacar el presumible 
augment de la pressió antropica, que 
esdevé un element perturbador deis 
babitats faunístics de la zona. S'hauria 
d 'evi tar al máxim l 'exis téncia de 
zones on sigui possible l 'estaciona-
ment de vebicles. 

Peí que fa al medi huma, cal 
assenyalar que Taugment de l'accessi-
bilitat pot frenar el despoblament, tanr 
a nivell deis nuclis principáis (Oix i 
Beget) com deis diferents masos exis-
tents a la zona, ja sigui per residencies 
permanents o secundáries. Al mateix 
temps, pot comportar un augment de 
la rendib i l i ta t de les explo tac ions 
forestáis i ramadercs i un possible 
increment del nombre de visitants, 
que comportaría el reíorgament de les 
activítats del sector terciari. 

Opinions que ha general el projecte 

El c o M e c t i u que disposa de 
residencies secundarios en aquests 
municipis és el mes crític amb la cons-
trucció de la pista forestal entre Oix i 
Beget. Consideren que comportara un 
augment considerable de la presencia 

de gent i automobits, el que suposará, 
al mateix temps, una disminució de la 
tranquil-litat i de la bellesa caracterís
tica d'aquests indrets. 

En sent i t negatiu també s 'han 
manifestat agrupacions ecologistes i 
altres entitats que creuen que aquesta 
carretera respon a interessos especula-
lius, i que en cap cas no solucionara els 
greus problemes d'aillamont i d'iníras-
tructures que pateixen aquests dos petits 
pobles garrotxins. Cal indicar que consi
deren encam mes injustificat aojuest pro
jecte perqué se sitúa en una de les zones 
de mes valor ecológic i paisatgfstlc de 
Catalunya, com ho demostra la inclusió 
de l'Alta GaiTotxa en el projecte provi
sional del Pía d'Espais d'lnterés Natural 
(PEIN), i les reiterados sol-licituds per 
tal de convertir tot el sector en pare 
natural. A tot aixó cal afegir el fet que 
no s'ha reali tzat un acurat estudi 
d'impacte ambiental ni s'han valorar 
suficientment totes les alternativos en el 
iiiomcnt de la seva constmcció, com ja 
VA (.lenunciar el setembre de 1991, la 
Institució Catalana d'História Natural 
on una declaració que feia explícita 
referencia a la construcció d'aquesra 
pista forestal entre Beget i Oix. 

La gent que habita de forma perma-
nent la zona i L|ue treballa en ol sector 
primar] \'alora molt positivamenr la 
construcció LIO la pista forestal per a la 
millora de l'accessibilitat a la zona, fet 
que pot comportar una dinamització de 
les seves activitats ect)n6miqucs i, per 
tant, un increment do la rendibilitat 
económica. En definitiva, pot ajudar a 
afrontar els greus problemes i diticultats 
en que es troba aquesta població en 
l 'actualitat . Des del veínat de Sant 

Miquel de Pera, on s'hi troba una de les 
poques explotacions ramaderes de la 
zona, un propietari ens exemplificava 
així les greus dificultats que pateixen: 
«Quan fem portar un camió de menjar 
per ais animáis, ens surt mes car el trans-
port que no pas el menjar en si mateix... 
Aquest bivem se'ns va fer mal un vedell 
do mes de 300 kg, pero no el vam poder 
vendré com a cam perqué valia mes el 
transport de venir-lo a buscar que el 
vedell. El vam matar i enterrar». 

Els qui han valorar mes positiva
menr la constmcció de la pista forestal, 
per les conseqüéncies positives que pot 
comportar en el desenvolupament de la 
seva activitat, son totes aquellos perso
nes que es dediquen a tasques en el marc 
del sector terciari. En aquesta línia de 
valoració ^X)SÍt!va la mestressa d'un deis 
restaurants de Beget ens comontava: 
«Fins ara la gent que venia a Begot havia 
do despla^ar-se exprossament; ara, sens 
dubte, vindra iiiés gent perqué podra 
passar per Begot "de pas"». Fins i tot, ens 
va plantejar les seves ambicions i expec-
tatives: «La pista s'hauria de fer mes 
ampia perqué hi passin els auttxars». 

Altres veíns do la zona, la majo-
ría, ens van reforjar la Imatge de valo
ració positiva de la pista forestal. En 
aquesta l ínia, un veí de Beget ens 
manífestava d'una forma ben exempli-
f icadora la seva o p í n i ó sobre la 
importancia de la construcció de la 
pis ta forestal e n t r e Oix i Beget; 
"Sonso la carretera ol pobló és mort». 

Finalment, hom intentat reflectir 
l'opinió de l'Administració pública de la 
zona. A tal efecte vam parlar, per una 
banda, amb el regidor d'Urbanisme de 
l'Ajuntament de Camprodon, que és, 
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Procés d'uhcnnradc iu¡nsiü. Suhimm 2.1: Poniik Bulacdl-Curáoncí 
(man; de ¡992). 

Esbotzameni de la pisM ¡mesuil a l'alí^ada del umeni de BiihiceH, ¡núl 
d'haver mcsurat mcDireciamein el cabal ¡xncndal d'aif^iu ijue ¡xxluí ÍTÍIIIS-
¡xmar el Kmvni. Subnwn2.l: P<mi de BnlticeH-Cordcmci (Jnny de 1992). 

alhora, guarda forestal. Eiis va asscayalar 
que tant la població de Beget com el 
mateix Ajuntament de Camprodon 
valoren molt positivament la consrruc-
ció de la pista forestal, i que es tractava 
d'una veritable reivindicació popular 
fcta realitat, que sens duhte comportaria 
niolts heneficis a les margináis condi-
cions d'accessibilitat de Beget i ais nuclis 
dispersos de població de la zona. Suposa-
ria, en definitiva, una millora de la quali-
tat de vida deis habitants d'aquesta área. 
També ens va fcr una valoració positiva 
del tra<;ar de la pista i del seu impacte, 
perqué en bona part respectava la pista 
forestal precxistent i els pcndents per on 
transcorre ¡a pista no eren moit impor-
tants. Finalment, va criticar durament la 
declaració de la ínstitució Catalana 
d'História Natural sobre la construccJó 
en curs de la pista forestal d'Oix a Beget, 
a TAlra Garrotxa, i considera que els 
impactes negatius sobre el medi que s'hi 
especifiquen son exagerats: «Es queixen 
perqué tiren pedrés al riii, res mes lii ha 
que pedrés al riu». 

Per altra banda, vam parlar amb 
l'alcaldc de Montagut, que també va 
valorar positivament la construcció de 
la pista forestal, ja que, en definitiva, 
suposará en la seva opinió un elemcnt 
de millora de la qualitat de vida deis 
habirants de la zona. Ens va assenyalar, 
també, que la majoria de la població 
d'Oix valora positivament la pista a 
excepciü de la gent de Barcelona que va 
a cercar tranquil-litar en aquest indret i 
d'algunes persones que plantegen la seva 
temen^a al fet que el tra^at de la pista 
afecti la seva propietat. Ens va indicar 
també que, segons ell pensava, calia 
haver cünstruVt aquesta pista molts anys 

abans, perqué hagués suposat, segura-

ment, una disminució del greu proble

ma de despoblament que afecta la zona. 

Finalment, ens va assenyalar que creia 

personalment que la pista forestal s'esta-

va construint d'una forma correcta, per

qué si no, hi haguessin hagut mes pro

testes deis ecolügistes. 

Conclusions fináis 

La pista forestal que s'está cons-
tmint se sitúa en una zona inclosa en els 
indrets consideráis en el darrer projecte 
del Pía d'Espais d'lnterés Natural, que 
iins fa poc es trobava en exposició públi
ca. Aquest fet hauria de fer necessarta la 
inclusió d'un acurat estudi d'impacte en 
el projecte de comtrucció de la pista, i 
no el molt deficicnt I poc serios «estudi 
d'impacte ambiental» que es plantcja en 
l'annex I del projecte de l'obra. Aquest 
anncx no deixa de ser mes que un simple 
inventari biológic, acompanyat d'un 
veritable manifest de bones intencions, 
sense cap mena de concreció económica 
en el marc del projecte. 

A nivell concret, cal afirmar que les 
mesures correctores que es contemplen 
en el projecte son del tot insuficients (es 
redueixen a la bidrosembra des del pont 
de Bolacell fins a Oix). A mes, cal fer 
incidencia en la necessitat d'una aplica
d o tan rápida com sigui possible de les 
mesures correctores, cosa que no s'está 
portant a temie en la constnicció de la 
pista forestal entre Oix i Beget, ja que el 
rctartl implica una veritable multiplica-
ció deis impactes negatius i una dismi
nució de la seva eficacia. 

També és necessari valorar molt 
negativament que molts deis torrents 

afcctats per la construcció de la pista 
forestal han estat sistemáticament ente-
rrats amb pedrés i terres en el moment 
de l'obertura de la pista, sensc teñir la 
menor cura per tal de no afectar la 
vegetació atljacent, i de no augmentar 
la c]uancitat de solids en suspensió i dis-
solts que teñen un efecte molt negatiu 
en les comunitats aquátiques de les 
parts inferiors del torrent. Moltes vega-
des s'ba mantingut aquesta precaria 
situació durant dics i, tins i tot, setma-
nes, amb els consegüents perills que 
comporta l'arribada de pluges. A tot 
aixo cal afegir la manca d'un estudi 
serios deis cabals máxims possibles que 
poden arribar a transportar aquests 
torrents. Desgraciadament, cal dir que 
aquest perill potencial es va convertir 
en una realitat amb les intenses pluges 
del passat mes de juny de 1992, que van 
provocar l'eshotzament de la pista fores
tal a Tallada del torrent del Bolacell. 

Finalment, hem de remarcar amb 
for^a la necessi ta t que els estudis 
d'impacte i les mesures correctores que 
s'hi proposen siguin considerats com a 
«costos ambientáis» que han de passar a 
fomiar part del pressupost final de qual-
sevol rnena de projecte que impliqui un 
impacto de carácter negatiu en el medi. 

Josep Qordi i Joscp Vila 

s()n geografs. 

(1) PTOJÍ-CIC de cami foresuil d'Oix a Bencí, Gcnc-
cilitLit Je (";ir;iliLiiya, Deparriimont J'Acriciiltii-
v.í, RamiKicrin i Pi.'s;:;i. Dirucció Ucnirral Je 
l\ilí(¡ca Forcstíil. 

(2) V:ir¡s (]990): Pia d'E^jktis d'huerií Nanmd. 
DepiírtiiniL-nr Je PnlíticaTcrritorJiíl i IV-píirtiimcnr 
L!'Ajírii:ulciii-a, Raiiiai-leria i ÍVsc:i, Barcclonn. 
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