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través del següentarticle estará una breu aproxima-

paret que tanca els límits septentrionals de l'área estudiada. Dos

^ ^ J

ció ais trets mes representatius que caracteritzen la

d'allá, el relleu davalía bruscament, en sobtada pendent fins a

'

geografía humana de la serra de les Salines i

enllagar amb d'altres serres menors obertes cap a llevant i que

d'alguns deis canvis mes signlflcatlus que ha experi-

acaben per desaparéixer en entrar en contacte amb la plana

#

mentat aquesta área de Tinterior de l'AIt Empordá durant el

empordanesa (serra de Bac Grillera, serrat del Sentinella, serra

darrer segle. Per tal del procedir a la corresponent análisl s'lian

de Mont-roig,...}. Encaixonats rierols con el Rinadal, el Ricardell i,

englobat els quatre municipis que cobreixen la totalitat de la ves-

sobretot, ¡'Arnera, el curs mes important de l'área, s'encarreguen

sant meridional d'aquesta serralada pirinenca i que son els

do drenar íes aigües de la serra i de conduir-!es, tard o d'hora,

d'Agullana, Darnius, Maganet de Cabrenys i la Vajol. Tot plegat,

cap al riu Muga, conca hidrográfica de la qual en depenen. A les

una superficie de 134,3 km^ i una poblado de 1.941 habitants

parts inferiors de les valls dibuixades per aquests rius i rierols es

l'any 2001 (el 10% de la superficie i l'l,9% de la poblado de la

concentren la major part deis assentaments humans del sector.

comarca, respectivament). Es presentará un especial interés a la

Eí relleu és un deis prindpals factors que ens pot ajudar a

desarticulado territorial produída en aquesta zona rural forestal

entendre quina és la dinámica socioeconómica que ha viscut

propia de les árees de muntanya mitjana i baixa mediterránies.

aquesí espai geográfic en les darreres décades. L'escassetat de

S'enumeraran les causes d'aquesta desarticulado, les seves

planes i la prominencia de l'orografia han fet que l'activitat agrí-

conseqüéncies i s'esmentaran algunes de les primores passes

cola mai hagi tingut la relleváncia de la plana altempordanesa,

donados per intentar garantir el futur d'aquest espai i de! mante-

d'alló que en podríem anomenar l'Empordá «agrícolament útil».

nimentde la seva poblado; concretament la creado de l'asso-

Ara bé, els condicionaments Imposats peí relleu han fadlitat

ciadó de municipis Salines-Bassegoda i de la implementació de

l'aparició d'altres »utilitats» no massa presents a la resta de la

les inidatives comunitáries LEADER II i PRODER.

comarca i que no es poden passar per alt Del relleu i d'un dima
géneros en precipitacions es deriva que la principal vocació

1. El marc físic com a condicionant

histórica de la zona siguí la vinculada amb el món forestal i

de la dinámica socioeconómica

també de tot l'entramat d'aprofitaments que hi van associats:
fusta, llenya, suro, carbó, pastures, cacera, bolets, mel... L'agri-

Per la posidó deis quatre municipis que s'acaba d'apuntar, ja es

cultura ha ocupat un paper de segon ordre, limitada ais fons de

pot intuir que el seu relleu será forga fracturat i que anirá assolint

valí o ais replans de vessant. Tot i aixó la seva importancia en un

un major vigor a mesura que ens desplacem cap al nord i cap a

passat meso menys recentfou forga mes marcada que avui dia.

l'oest. Les algades máximes coincideixin amb els cims culmi-

S'hadetenirencomptequea partir de la interpretació de la foto-

nants i fronterers de la serralada do les Salines: El Moixer (1,443

grafía aérla de 1994 s'obté que el 81% de la superfide de l'área

m.), el Roe de Frausa (1.417 m.) o el Puig de les Pedrisses

corresponia a aspáis forestáis arbrats i que al cas del municipi

(1.331 m.), entre d'altres. Les Salines s'alcen com una veritable

de Maganet de Cabrenys aquest percentatge assolia el 88%.
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localitats van anar tancant i es genera un flux migratori que, en el

vorlt Taparicló d'una altra activitat fortamení vinculada al medi

cas d'Agullana, es dirigí cap a poblacions com Sant Feliu de Guí-

físic, la minería. L'explotació i transformado del suro, per una

xols, Barcelona i Ten-assa (Tubert, 1989). Fent un buidament de les

banda, i l'activitat minera, per una altra, han estat dues de les

dades propordonades pels padrons municipals deis quatre munici-

activitats economiques mes representatives i d'una major

pis queda ben palesa aquesta crisi. L'any 1900 h¡ havia un total de

implantació ais municipis de la Serra de les Salines. Aqüestes

443 tapers (el 9,23% de la població) distribuíts entre els 259

dues activitats, pero, també son prou indicatives de les muta-

d'Agullana, els 106 de Darnius, els 76 de Maganet de Cabrenys i

cions que s'han produít, a les darreres décades, en les relacions

els 2 de la Vajol. L'any 1955 aquesta xifra havia quedatreduída a la

entre el medi i la societat local.

desena part de 1900, tan sois 44 tapers, que suposaven r i , 5 8 %
deis empadronáis (21 a Agullana, 22 a Darnius, 1 a Maganet de

L'explotació del suro i la seva industria

Cabrenys i cap a la Vajol). Part d'aquesta reducció s'hauria d'explicar, també, peí creixent procés de modernització deis tallers.

El suro ha estat el producte «estrella» que s'lia extret de l'espai

Actualment, malgrat que l'extracció de suro continua sent una

forestal d'aquests quatre municipis. La presencia de les suredes,

activitat rellevant des del punt de vista de la superficie que es troba

com a comunitat forestal per exceMéncia justifica, amb escreix, la

involucrada, ha perdut molt de pes en relació ais Iligams que histb-

seva posició preponderant. Segons l'actualització del cadastre de

ricament havia mantingut amb la població i l'economia locáis. Així,

rústega feta a mitjan anys 90, les suredes ocupaven 81,53 km , el

han desaparegut els centres transformadors de l'área. A mes a

que suposa el 60,7% de la superficie que analitzem. Especial

mes, la majoria degranspropietarisnotenen una vinculado direc-

relleváncia va teñir l'explotació I transformació del suro a Agullana i

ta amb l'activitat forestal o son de fora, i molts pocs deis operaris

a Darnius i, en menor grau, a Maganet i a la Vajol. Aixó sense teñir

ques'encarreguen de ferdirectament la lleva son de l'área. L'inter-

en compte altres localitats properes ara no incloses com la Jonque-

mediari o rematant és, a la majoria deis casos, rúnic nexe existent

ra o Cantallops o les del vessant nord-catalá com el Voló, Ceret o

ambla poblado local,

Morellás. Agullana és un deis quatre municipis, juntament amb
Sant Feliu de Guíxols, Llagostera i Tossa, que es disputa l'lionor de

(.)¡>siTm:ir el miiuil a Vilafaní.

ser el primer lloc de l'Estat on es van fertaps de suro. Es té constancia de la presencia documental de tapers a la població com a
mínim desde 1743. La seva expansió va íntimamentvinculada a
les deis vins de Champagne i al descobriment deis bons rendiments
que es podien obtenir de les suredes de les Salines i de l'Albera per
a l'elaboració de taps. Els extensos boscos d'alzina surera proporcionaven la materia primera al costat mateix deis centres transformadors, Un reguitzelldetallerspetitsi mitjanss'anarenescampant
dins deis centres urbans. El 1842, de les 37 petites fabriques o
tallerselaboradorsdetapsdesuro, ISestrobavena Agullana, 7 a
Darnius, SaMaganetdeCabrenys, 6 a l a Jonquerai3aCantallops
(Medir, 1952). Per altra part, el 1884, deis 700 obrers tapers
comptabilitzats en aqüestes cinc poblacions, 280 eren d'Agullana
(250 homes i 30 dones), 180 de Darnius (120 homes i 60 dones),
180 de la Jonquera (150 homes i 30 dones), 46 de Cantallops (40
homes i 6 dones) i 30 de Maganet, tots etls homes. Peí cas de les
tres poblacions dins l'área d'estudi sumaven 490 obrers, el que
equivalía a 1'11,63% del cens de població conjunt. Aixó sense
comptar aquel les altres persones dedicades a la lleva del suro o els
traginers que els transportaven.
La Primera Guerra Mundial (1914-1918) suposa rinici d'una
decadencia que ja no es va poder superar, Els paísos que participen en la conflagrado eren els principáis clients de la industria
surotapera (Regne Unito Franga, entre d'altres) i aixo propicia una
caiguda de les exportacions. Els petits tallers existents a aqüestes

O

t- DOSSIER

70 I ?ü2J f- RLVIS'IA Dr, GTRONA -> NÜM. 224 MAK^ - JUNY 2004

Josep Oútixcl, cnrboiwr ÍIC Liado.

La minería desapareguda

2. L'evolució demográfica, indicador ciau

Una altra de les nombrases activitats que va teñir un fort auge en el

La confíguració orográfica de la zona i la seva situació propera res-

passat i que avui ha desaparegut és la minería. El peudemont de

pecte d'altres espais amb dinámiques molt contrastades com la

les Salines fou un deis principáis focus minairesde la provincia de

plana (a poc mes de 10 km) i el litoral (a uns30 km) hafetqueen

Girona. Els nostres quatre municipis de referencia varen desenvo-

aqüestes quatre poblacions del peudemont de les Salines s'hagin

lupar amb major o menor ¡ntensitat aquesta activitat. Agullana va

donat, amb un forta intensitat, les principáis tendéncies que han

extreure ferro, esteatita (o carbonet) i carbó; Darníus, ferro, barita,

caracteritzat molts deis espais rurals de la muntanya mediterránia

mica i lignit. Ara bé, és a la Vajol i a Maganet de Cabrenys on la

ais darrers 50 anys, És a dir, fenomens com la desagrarització,

minería ha sobreviscut fins a époques mes recents grades a

l'entrada en crisi d'actívitats tradicionaís vinculades a l'entramat

rexíracció desabónete tale. Segonselspadronsde 1955 (1950,

agrosüvopastoral, l'éxode rural amb el reguitzell d'efectes negatius

peí cas de la Vajol), ais quatre municipis de referencia consten 75

associats {despoblament, envelliment,...}, el tancamentde les

miners, c;ue es distribueixen així: 33 de Maganet de Cabrenys, 26

explotacions i del seu símbol perexceMéncia (els masos), l'homo-

de la Vajol, 11 de Darnius i 5 d'Agullana. Ais anys 80, l'empresa

geneítzaciódel paisatge...

Talcos Pirenaicos monopolitzava el tale de la zona. Posteriorment

L'evolució demográfica és un dar exponent que palesa els

l'empresa fou incorporada al principal grup miner de tale europeu

fenomens esmentats. Les xifres mostres que la poblado deis

Tales de Luzanac. Durant aquesta década, les mines de tale de

municipis del peudemont de les Salines era, el 2001, un 58,05%

Maganet restaven com les mes importants de les comarques giro-

menys que els efectius del 1900. Tots els municipis havien enre-

nines. Tot i la poca competencia que hi havia a escala estatal, la

gistrat pérdues que anaven des del 56% de Darnius al 62,04% de

companyia va decidir clausurar les explotacions í centrar-se en

la Vajol. L'any 1900 la zona aplegava 4.626 habitants, que encara

d'altres jaciments estrangers mes rendibles i de major qualitat.

s'incrementaren fins ais 4.904, deu anys mes tard. L'any 1910

Així, l'agost de 1988 va tancar la mina de Santa Maria i, eí desem-

marca el moment de la máxima expansió demográfica al vessant

bre de 1990, la Ginebró i la Perxés de Niubó. Una mica mes va

meridional de les Salines. L'expansió de la industria surotapera és

aguantarla mina Canta de la Vajol, també de sabonet. El seu tan-

la principal cIau explicativa per entendre aquest auge I el fet que,

cament defínitíu es produí el desembre de 1993 i va ser la darrera

mentre que a moltes zones rurals de Catalunya la máxima fita

mina de tale de Catalunya.

poblacionaf s'assoleix vers el 1860, aixó no succeeixi a la munta-
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nya de les Salines fins a cinquanta anys mes tard. El 1910 la poblado deis quatre municipis equivalía al 7% del total de la comarca,
molt lluny de 11,19% del 2 0 0 1 . D'aleshores engá coinengá un
constant degoteig cap a l'exterior que passa per diferents fases.
L'éxode rural fa la seva aparició i inverteix el signe d'un creixement
que s'arrossegava des de la segona meitaí del segle XIX. Es especialment apreciable la involució que es viu a la década deis anys
20 i els 30, amb pérdues mitjanes per decenni que s'apropen o
superen el 15% dei total deis efectius. El període compres entre
1920 i 1940 concentra el major ritme de despobfament que afecta
al peudemont de les Salines al ílarg de tot el segle XX, i que supera,
fins i tot, el del període compres entre 1960 i 1981, en que les pér-

JüHini, el fdjxr. A{iiilliiii.i.

dues mitjanes davallaren tres punts percentuals fins a situar-se al
voltantde 12% per decenni. La principal rao de pes per entendre el
descens de població a la primera meitat del segle XX és la crisi que
patí, a partir de 1914, el conjuntd'activitatsvinculadesal món del
suro. A mes, s'hauria d'afegir l'entrada en decadencia d'altres acti-

de descans, de residencia o, fins i tot, de treball en íant que
aquests espais rurals van assolint uns nivells d'infraestructures, de
servéis i d'equipaments que els fan suficientmentatractius.

vitats com el carboneig o la mineria. Posteriorment, a partir deis
anys 60, s'assisteix a la industrialització i la urbanització del que
serán les grans árees metropolitanes, a la vegada que el litoral
pateix una gran transformado de la má del turismo de masses. Es
generen nous centres d'atracció laboral que fan mantenir el drenatge de forga de treball que prové de les árees rurals. Mentre a l'área
d'estudi es perd un 23% deis efectius demográfics entre 1960 i
1981, peí mateix perfode Roses guanya un 127,44%, Figueres un

L'éxode rural, que ha incidit sobretot en els habitants mes
joves, ha portat aparellat un marcat envelliment i la pirámide
d'edats s'ha arribat a invertir. L'any 1900 tan sois el 5,7% deis
habitants tenia 65 anys o mes; un segle després, l'any 2 0 0 1 , el
percentatge havia assolit el 29,31%. Confáhament i, peí mateix
període, la població de 14 anys o menys havia passat de representarel 33,57% del total a tan sois 9,27%, (/egeu Taula 2).

74% i l'Escala un 60,55%. (Vegeu Taula 1).
3. Els municipis de les Salines
Des de l'any 1981 la tónica de l'evolució demográfica de

davant un canvi de perspectiva

l'área d'estudi ha estat la de la frenada de la regressió demográfica i prácticament resta estabilitzada. Malgrat que es continua per-

La inlciativd LEADER ¡I

dent poblado, el ritme no és comparable al de les décades ante-

Problemes com el despoblament o e! gradual abandonament de

riors. Entre 1981 i el 2 0 0 1 , la reducdó de la població ha estat tan

les activitats socioeconomiques han comportat un.i creíxent

sois de 64 persones (un 3,2% del total), si bé amb osdMacions

inquietud per tirar endavant actuacions que permetín frenar

intermedies. Aquest canvi en la tendencia peí que fa a Tevolució

aquesta tendencia. Es té consdénda que l'AIt Empordá viu dues

del poblament, a part d'expíicar-se peí possible retorn de persones

realitats molt contraposades entre la costa i rinteriori quel'interior

de la tercera edat al seu lloc d'origen un cop es retiren, també

no potdesaparéixerabsorbit per altreszones com les del litoral. En

podria relacionar-se amb la revalorització del món rural com a lloc

aquest contextva néixer, l'any 1993,rassociadódemunidpisque

Taula 1 : Evolució demográfica deis 4 municipis d'estudi (1900-2001). Població de d r e t

MUNICIPI

1900

1910

1950

2970

Águila na

1.559

1,778,

897

Damius

1158

1.154

787

MaganetdeCabrsnys

1.685

1.736

La Vajol

224

TOTAL GENERAL

4 626

Font Instituí Nacional d Estadística ¡INE)

3981

399Í

837

693

690

668

42,85

521

470

500

514

44,39

1.070

883

802

690

666

39,53

236

147

83

70

69

93

41,52

4 904

2 901

2 324

2 035

1949

1.941

41,96

J

2001

%d'habitantse¡2001
respecte del 1900
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Taula 2: Distribució percentual de ia població de dret per grans grups d'edat a l'área d'estudi

AGUilANA
Anys
ANY
1900
1955
1981
1996
2001

0-14
32,12

65 ornes
4,94

13,71
16,74

? 18,86
i 24,68

11,47
9,88

31,02
29,34

DARmUS
Anys
0-14
65 0 mes
5,79
33,97
17,77

15,8

20,21
15,96
10,17 ^ 28,63
7,78
28,60

LAVAIOi
m^ANUDECABREmS
Anys
Anys
0-14
65 0 mes
65 0 mes 0-14

CONJUNTDELAZONA
Anys
0-14
65 ornes

33,73
20,08

6,65
13,79

33,46(a)

33,57

16,23
8,27

21,01

14,29

^ 28,86

9,46

1 30,48

15,48
11.83

3,54(a)
8,22(b)

18,49(b)

i 24,29
26,19
24,73

5,70

17,36

15,99

16,27

22,19

10,18

29,39

9,27

29,31

Font: Elaboració propia a partir deis recomptes deis padrons municipals i de IB consulta de les dades de l'IDESGAT
Notes: (a) Per la Vajol, any 1901 (b) Per la Vajol, any 1950

portará el nom de Salines-Bassegoda, en referencia ais dos acci-

necessitats del territori i es busca el finangament conjunt deis pro-

dents geográfics pirinencs mes singulars de la zona: la serra de les

jectes entre la iniciativa privada i les diferents administracions

Salines i el pie de Bassegoda. Aquesta associació aglutinava, a

(comunitaria, estatal, autonómica i local). El novembre de 1996

mes deis quatre municipis, els de Sant üoreng de ia Muga i el

s'obtingué Taprovació definitiva del projecte, amb la signatura del

d'Albanyá. En total, una superficie de 259,7 km'" i una població de

conven! per a l'execució del programa presentat entre les diverses

2.254 íiabitants, amb una densitat de tan sois 8,7 hab/í<m^, la

administracions que col-laboraven, a nivell europeu, en el projecte

mes baixa de tota la comarca. Una vegada constituida l'associació

LEADER I el Grup d'Acció LEADER Salines - Bassegoda, SL. Aques-

es comengaren a treballar els temes vinculats al desenvolupament

ta última entitat es constituí a l'efecte, el marg de 1996, per

rural. Després d'una primera experiencia amb el programa comu-

desenvolupar i gestionar el programa en qijestió. Els municipis de

nitari INTERREG, dirigit a zones frontereres, l'esforg se centra a ser

les Salines han estat una de les 10 árees que a Catalunya s'han

inclosos dins de la Iniciativa comunitaria LEADER II. Aquesta ini-

beneficiat de la iniciativa comunitaria LEADER II durant el qua-

ciativa resultava atractiva ja que promocionava el desenvolupa-

drienni 1996-1999.

ment rural des d'una óptica innovadora: l'existéncia d'uns recursos

Aquesta iniciativa, tot i que no amb poques dificultáis, ha

locáis que poden ser revaloritzats i transformáis; la complementa-

permés donar una primera passa per intentar reconduir la desarti-

rietat d'activitats de carácter económic amb d'altres de tipus cultu-

culado territorial I demográfica viscuda a les ultimes décades i ha

ral i social; ia considerado de les iniciatives deis collectius de la

impulsat l'actuadó en ámbits dau com:

zona i el treball conjunt entre aquests coMectius i institucions. El

1.- Supon técnic al desenvolupament rural. Conjunt de mesu-

1994 s'iniciaren els primers treballs per ser inclosos dins la inicia-

res per al funcionament óptim del programa i que passen per la

tiva comunitaria. Així, s'elaborá un programa de desenvolupament

planificado, per la coordinado o perla informado, entre d'altres.

rural a partir d'unes estratégies adaptades a les característiques i

2.- Formado professional i ajutsa la contractació. Es considera imprescindible per abordar amb perspectivesd'éxittotel procés
innovador.

Almila fargi! La Catalana. Bxphtava el mineral de ferro
des de ¡736 ijou farga rcial.

3.-Tuhsmerural.Esvol promoure una oferta turística vahada i
suficient per donar una projecció extehor de la zona.
4,- Suport a petites empreses, artesans i servéis encaminat a
enfortir el teixit productiu de la zona.
5.- Valoracíó, promoció i comercialització de productos agrans per tal d'estimular la transformado deis processos agrahs i
l'obtendó de productos agroalimentaris de qualitat.
6.- Recuperació, conservació i millora de l'entorn tant
mediambiental com cultural. Es confereix a la considerado de
l'entorn un paper ciau a les acdons que es promoguin, mes encara
si es té en compte la valúa que representa el medi natural de les
Salines i els seus voltants,
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El programa LEADER II ha diversificat les activitats económiQuesque esfan a l'espai i ha esíimuiatrapariciód'altresque no hi
eren presents. A mes, moltes d'aquestes iniciatives son impulsades per persones del lloc mateix o per activitats que s'ubiquen a la
zona. Grácies programes com aquest es poden revaloritzar les
potencialitats internes que teñen cadascuna de les árees beneficiades i dotar de majors dosis d'autoconfianga els seus habitants.
No obstant aixó, convé no perdre de vista la filosofía global de la
iniciativa ni sobrevalorar les seves possibilitats. Hi ha aspectas que
no s'han d'oblidar: la dimensió deis projectes, que s'han d'adequara cadaterritori; l'especificitatdeisresidents, no lantén les del
propi planificador o en la d'oportunistes arribats de l'exterior; considerar l'entom natural i cultural en el moment de tirar endavant
qualsevol projecte; no perdre de vista aspectes com la participado

La prvíu dfl pantil di' Boailellü-Daruiuí des de la sena de Santa

Magdalena.

i el consens; percebre i'espai com a sistema en el qual tots els
seus components interactuen entre si, etc.
a vegades molt a la lleugera, s'ha titüat aquests espais de margiEl programa PRODER

náis o desfavorits sense preguntar-se gaire respecte de qué i res-

La darrera passa donada per la zona en l'aprofundiment d'aquesta

pecte de qui. S'ha arribat a pensar que a sobre de molts d'ells es

mena d'estratégies ha estat ia incorporado deis municipis de les

podía dictar la seva acta de defunció per manca d'alternatíves. No

Salines a rAssociació per al Desenvolupament Rural de l'AIt

obstant aixó, és precísament la impossibilitatde competir des del

Empordá, integrada per 60 municipis de tota la comarca. L'objec-

vessant productívista el que ha permés col-locar en una posició

tiu d'aquesta entitatsense ánim de lucre és promoure el desenvo-

avantatjosa aquests espais des d'altres perspectives com ara la

lupament sostenible deis municipis rurals de l'AIt Empordá i de

mediambiental, la cultural, la de l'ecoturisme, o la de les produc-

minorareis servéis i la qualitatdevida deis seus habitants per fre-

cions autóctonos de qualitat, entre d'altres. É;- aquest context el

nar la regressió demográfica que pateixen. Com a una de lesfinali-

que pot oferir una opdó de futur per estimula; la «competivitat

tats de l'associació hi ha la de gestionar i optimitzar el programa

alternativa» de territoris com les Salines, i actuacons com les que

PRODER (Programa Operatiu de Desenvolupament i Diversificado

han representat el programa LEADER II, PRODER o les derlvades

Económica de Zones Rurals) per al període 2000-2006. De mane-

de rassociació de municipis son una bona oportunitat per aconse-

ra semblantal queja es pretenia amb LEADER II, els objectiusde

guir-ho. En definitiva, que moltes d'aquelles árees rurals que van

PRODER son els de promoure un desenvolupament endogen i sos-

ser titilados fa algunsanys, massaa la lleugera, d'^espais per tan-

tingut del medi rural, l'enfortiment i diversificado de la seva econo-

car» puguin ser considerades, molt mes encertadament «espais

mía, el mantenimentde la seva poblado, relevado de les rendes i

perredescobhr».

el benestar social deis habitants, la conservado del medi i deis
recursos naturals.

David Pavón Camero ¿'^ geograf.

El PRODER de l'AIt Empordá fou aprovat peí Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca el 29 de desembre de 2 0 0 1 . Ais
anys 2002-2003, al sector Salines-Bassegoda (integrat per 17

Nota: l'autor agraeix la informado facilitada per i'Associació per ai Desenvolupa-

munidpis) s'havien resoltfavorablement 7 projectes, que suposa-

ment Rural de l'AIt Empordá

ven una inversió acceptada de 821.896 euros i amb un ajut concedit de 223.041,3 euros. Tot i aixó, ates el període de vigencia
que resta del programa encara és aviat per avaluar el balang final
que acabará tenint
L'ámbit de la Serra de les Salines és una d'aquelles zones
rurals que, perfactors de tipología diversa (orografía, localització,
etc,}, no han aplegat els requisits adequats per competir amb
altres espais «rurals», com a mínim des de l'óptica mes producti-
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vista. Allá on no hi ha hagut altres perspectives de futur viables,
tota una batería d'efectes negatius s'hi han abatut a sobre. Sovint,
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