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ABC
REFUERZAN LA RECUPERACIÓN DEL FRAILECILLO BLANCO EN EL LITORAL DE TORROELLA

La recuperación del frailecillo blanco en el litoral de Torroella de Montgrí, en plena
Costa Brava, ha avanzado gracias a la labor desarrollada por el proyecto europeo
Life Pletera, que ha mejorado el hábitat natural de esta especie de ave
amenazada en Cataluña.
Según informan los responsables de esta intervención, que sirve para devolverle
la funcionalidad ecológica a unas marismas que habían sido urbanizadas en el
área conocida como Pletera, estos animales nidifican directamente en el suelo con
lo que su población se había reducido en las últimas décadas.
La restauración de estos sistemas litorales y la limitación de acceso a
determinadas zonas de dunas y del interior de lagunas se ha reflejado en los
censos de frailecillos blancos que realizan los técnicos del Parque Natural de
Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, situado en plena Red Natura 2000.
Actualmente, en la Pletera hay unas seis hembras reproductoras y, en toda la
bahía, se han identificado doce, cuando la cifra era de entre dos y tres en 2012.
Todo el área sobre el que actúa el Life Pletera ha pasado de ser un punto de
alimentación de verano a uno de cría y las lagunas que se han reconstruido son
muy productivas para estos animales, que pueden criar en diferentes espacios.
El objetivo es contar de nuevo con unas quince parejas como sucedía
antiguamente y consolidar la zona como el tercer punto de cría de Cataluña por
detrás del Delta del Ebro y el Parque Natural Aiguamolls de l'Empordà.



COSTABRAVA DIGITAL
EL PROJECTE LIFE PLETERA DE L'ESTARTIT CONTRIBUEIX A MILLORAR LA VIDA DEL CORRIOL CAMANEGRE

El projecte Life Pletera està contribuint a millorar diferents hàbitats naturals,
entre els quals hi ha el del corriol camanegre, una au amenaçada a Catalunya, que
nidifica directament al terra, sobre la sorra de la platja o maresmes amb poca
vegetació. 
Les seves poblacions shan vist molt reduïdes les darreres dècades per la
freqüentació i ocupació del litoral. La restauració dels sistemes litorals de la
Pletera i la limitació daccés a determinades zones de la duna litoral i de linterior de
les llacunes nestà afavorint la seva població, segons els censos que realitzen els
tècnics del Parc Natural de Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
Actualment, a la Pletera hi ha unes 6 femelles reproductores i en tota la badia
se'n tenen identificades 12. El 2012 aproximadament es varen censar 23
femelles reproductores, la qual cosa representa que la població pràcticament s'ha
triplicat. Per tant, es constata que han anat molt bé els treballs de recuperació
del cordó de dunes litorals, l'abalisament dels sectors més fràgils i l'adopció de
nous sistemes de neteja no mecànica de les platges. Aquestes actuacions s'han
coordinat des del Parc Natural, en col·laboració amb els Ajuntaments de Torroella
de Montgrí i Pals.
En relació a l'àmbit de la Pletera, els tècnics han confirmat que ha passat de ser
un punt dalimentació destiu a ser el punt més important de cria i alimentació del
Baix Ter. Les llacunes són molt productives per a ells i tenen zones per criar al
costat, com motes, clarianes, llims secs i la platja. Antigament es parlava que hi
havia unes 15 parelles a tot el Baix Ter. Sespera poder arribar a aquesta xifra en
pocs anys. Ara, el Baix Ter es consolida com el tercer punt de cria a Catalunya
darrere del Delta de lEbre (centenars) i el Parc Natural dels Aiguamolls de
l'Empordà, (3540).
Aquesta espècie utilitza per alimentarse i reproduirse les platges i els sectors
amb dunes. Per aquesta raó, durant lèpoca reproductora pateix nombroses
molèsties que provoquen que es perdin moltes niuades per la destrucció dels
nius, la predació, etc. De fet, només a les platges més tranquil·les és on
aconsegueix reproduirse i com que escassegen aquests indrets al litoral,
lespècie pateix un declivi poblacional.
El corriol camanegre té un comportament reproductor peculiar. Les femelles es
reprodueixen seguint el que sanomena poliàndria seqüencial; és a dir, cada
femella saparella amb un mascle (durant la incubació participen tots dos sexes),
però, un cop transcorreguts 12 dies aproximadament de leclosió dels ous, la
femella abandona els polls i el mascle (que es queda amb la cura dels polls).
Seguidament, saparella amb un mascle diferent i repeteix el procés de nidificació.
La femella aparellada cova de dia els ous i els mascles ho fan de nit.
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EL BAIX EMPORDÀbaixemporda@ddg.cat
CORREU ELECTRÒNIC

DdG PALAFRUGELL

■El grup municipal socialista de
Palafrugell insta el govern muni-
cipal a estudiar la implantació
d’un servei d’assessorament ener-
gètic que doni orientació per op-
timitzar i garantir els subministra-
ments de llum, aigua, i gas a les
persones amb diicultats econò-
miques i, especialment, a les que
pateixen pobresa energètica o
vulnerabilitat econòmica. 

El grup municipal del PSC ho
demana a través d’una moció en
la que es fa referència a una moció
aprovada el mes de desembre
passat en la que es posaven els fo-
naments per donar resposta, més
enllà dels protocols ja en funcio-
nament, a les situacions de dii-
cultat manifesta per cobrir les
despes d’energia que es donin al
municipi.  

La moció té present que cal
desplegar una actuació que vagi
més enllà del pagament de factu-
res a través de recursos munici-
pals i proposa establir mecanis-
mes de prevenció i d’atac a les
causes com ara la mala qualitat
dels habitatges, l’atur i els ingres-
sos baixos, la disminució de les
prestacions socials, el preu elevat
de l’energia i el desconeixement,
d’una part de la població, del mè-
tode per gestionar els subminis-
traments.

El PSC proposa
crear un servei
d’assessorament
energètic
a famílies
amb diicultats

DdG PALAFRUGELL

■ La Policia Local de Palafrugell
va rescatar aquest dimarts dos jo-
ves menors d’edat que havien cai-
gut de les roques al mar, a Calella.
Els dos nois es van precipitar des
de l’espai on es trobaven, sota
l’hotel La Torre, com a conse-
qüència del temporal que va afec-
tar aquest sector de costa. El vent
que bufava i la força d’una onada
van provocar que es precipitessin
al mar, ha informat l’Ajuntament
palafrugellenc. A més, un cop van
caure, aquestes inclemències van
provocar que els dos joves no po-
guessin sortir de l’aigua i necessi-
tessin auxili per tornar a la terra
ferma.

Un caporal i un agent de la Po-
licia Local palafrugellenca, junta-
ment amb Albert Muñoz, el pro-
pietari del centre de submarinis-
me Barracuda, van sortir del port
de Llafranc amb una embarcació
amb l’objectiu de localitzar el més
ràpidament els dos joves per po-
der-los rescatar, han relatat les
fonts.  

Un cop localitzats, els agents
van ajudar els joves a pujar a l’em-
barcació i allunyar-los de l’espai

proper a les roques on es troba-
ven. Els nois es trobaven esgotats
i sense forces, a causa de l’esforç
realitzat després de caure a l’ai-
gua, ha explicat l’Ajuntament de
Palafrugell. Un cop arribats al port
de Llafranc, una ambulància del
SEM els va realitzat les primeres
cures ja que presentaven ferides i
rascades en tot el cos, produïdes
per les pedres i roques. 

Quan es van localitzar els pares
dels dos joves, se’ls va informar
dels fets i les possibles conse-
qüències que hauria pogut tenir
l’incident si no s’hagués produït
una ràpida actuació per part de les
persones que van fer el rescat.

La Policia Local
rescata dos menors
que havien caigut
al mar a Calella
Una onada els va arrossegar de les roques on
es trobaven dins de l’aigua i no podien sortir-ne

Un caporal i un agent de
la Policia i el propietari
del centre d’immersió
Barracuda van realitzar
el rescat dels joves

Un exemplar de corriol camanegre, a la Pletera. EVA COLOMINA

DdG L’ESTARTIT

■ El projecte Life Pletera, que es
desenvolupa en aquest espai de
l’Estartit, està contribuint a millo-
rar diferents hàbitats naturals, en-
tre els quals hi ha el del corriol ca-
manegre, una au amenaçada a
Catalunya, que nidiica directa-
ment al terra, sobre la sorra de la
platja o maresmes amb poca ve-
getació. Les seves poblacions
s’han reduït molt les darreres dè-
cades per la freqüentació i ocupa-
ció del litoral. La restauració dels
sistemes litorals de la Pletera i la
limitació d’accés a determinades
zones de la duna litoral i de l’inte-
rior de les llacunes n’està afavorint
la seva població, segons els censos
que realitzen els tècnics del Parc

Natural de Montgrí, les Illes Me-
des i el Baix Ter.

Actualment, a la Pletera hi ha
unes sis femelles reproductores i
en tota la badia se'n tenen identi-
icades . El   es varen censar
dues o tres femelles reproducto-
res, la qual cosa representa que la
població pràcticament s'ha tripli-
cat. Per tant, es constata que han
anat molt bé els treballs de recu-
peració del cordó de dunes lito-
rals, l'abalisament dels sectors
més fràgils i l'adopció de nous sis-
temes de neteja no mecànica de
les platges. Aquestes actuacions
s'han coordinat des del Parc Na-
tural, en col·laboració amb els
Ajuntaments de Torroella de
Montgrí i Pals.

El projecte Life Pletera de
l’Estartit millora l’hàbitat
d’una au amenaçada

EVA BATLLE GARRIGOLES

■ Els equips d'emergències se-
guien ahir amb la recerca de Jordi
Coderch, l'home de  anys desa-
paregut a Garrigoles des del di-
lluns. Ahir al matí, el dispositiu de
recerca es va ampliar cap al nord
i sud entre Garrigoles i Vilada-
mat per tal de trobar el desapare-
gut.

En la recerca hi van prendre
part deu vehicles dels Bombers,
els especialistes en rescats dels
GRAE, la Unitat canina i un mitjà
aeri de Bombers. També hi havia
unitats dels Mossos d'Esquadra i
voluntaris que fan recerca inten-
siva per la zona. El desaparegut té
 anys i pateix Alzheimer. Se'l va
veure per últim cop el dilluns al

matí, quan va dir a la família que
aniria al camp. La desaparició es
va conèixer dilluns al migdia i rà-
pidament es van activar els efec-
tius d'emergències. L'home anava
vestit amb pantalons llargs i una
samarreta blanca. Fa , metres
d'alçada.

Amplien la recerca 
de l'home de 85 anys
desaparegut a Garrigoles
No se’n sap res
des de dilluns al matí, quan
va comunicar a la família
que anava al camp

DdG

L’home desaparegut.

 L’Ajuntament de Palafrugell va entregar ahir al vespre els Diplomes d’Honor al Mèrit Ciutadà a quatre empreses sure-
res centenàries del municipi: J.Vigas, Francesc Sagrera, Trefinos i Geyru.  L’acte de lliurament va comptar amb la presèn-
cia de Carles Puigdemont, president de la Generalitat. Les empreses van rebre aquest guardó com a reconeixement a la
seva trajectòria, en tots els casos més que centenàries, i per la seva contribució empresarial, econòmica i social a la vila,
segons l’acord pres per unanimitat pel consistori palafrugellenc en sessió plenària celebrada el 27 de juny de 2017. Ante-
riorment, s’havia fet entrega del Diploma al Mèrit Ciutadà a l’activista cultural Lluís Molinas, al Centre Fraternal, a l’Asso-
ciació d’Amics i Veïns de Calella (AVAC), a la fleca Can Baldiri, a la Sabateria Cama, l’Esparteria i Cistelleria Blanch, al Grup
d’havaneres Port Bo i a l’entitat Cine Club Garbí.

Palafrugell Reconeixement a quatre empreses sureres centenàries

ANIOL RESCLOSA
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paregut a Garrigoles des del di-
lluns. Ahir al matí, el dispositiu de
recerca es va ampliar cap al nord
i sud entre Garrigoles i Vilada-
mat per tal de trobar el desapare-
gut.

En la recerca hi van prendre
part deu vehicles dels Bombers,
els especialistes en rescats dels
GRAE, la Unitat canina i un mitjà
aeri de Bombers. També hi havia
unitats dels Mossos d'Esquadra i
voluntaris que fan recerca inten-
siva per la zona. El desaparegut té
 anys i pateix Alzheimer. Se'l va
veure per últim cop el dilluns al

matí, quan va dir a la família que
aniria al camp. La desaparició es
va conèixer dilluns al migdia i rà-
pidament es van activar els efec-
tius d'emergències. L'home anava
vestit amb pantalons llargs i una
samarreta blanca. Fa , metres
d'alçada.

Amplien la recerca 
de l'home de 85 anys
desaparegut a Garrigoles
No se’n sap res
des de dilluns al matí, quan
va comunicar a la família
que anava al camp

DdG

L’home desaparegut.

 L’Ajuntament de Palafrugell va entregar ahir al vespre els Diplomes d’Honor al Mèrit Ciutadà a quatre empreses sure-
res centenàries del municipi: J.Vigas, Francesc Sagrera, Trefinos i Geyru.  L’acte de lliurament va comptar amb la presèn-
cia de Carles Puigdemont, president de la Generalitat. Les empreses van rebre aquest guardó com a reconeixement a la
seva trajectòria, en tots els casos més que centenàries, i per la seva contribució empresarial, econòmica i social a la vila,
segons l’acord pres per unanimitat pel consistori palafrugellenc en sessió plenària celebrada el 27 de juny de 2017. Ante-
riorment, s’havia fet entrega del Diploma al Mèrit Ciutadà a l’activista cultural Lluís Molinas, al Centre Fraternal, a l’Asso-
ciació d’Amics i Veïns de Calella (AVAC), a la fleca Can Baldiri, a la Sabateria Cama, l’Esparteria i Cistelleria Blanch, al Grup
d’havaneres Port Bo i a l’entitat Cine Club Garbí.

Palafrugell Reconeixement a quatre empreses sureres centenàries

ANIOL RESCLOSA



DIARI DE GIRONA
EL PROJECTE LIFE PLETERA DE L'ESTARTIT MILLORA L'HÀBITAT D'UNA AU AMENAÇADA

El projecte Life Pletera, que es desenvolupa en aquest espai de l'Estartit, està
contribuint a millorar diferents hàbitats naturals, entre els quals hi ha el del
corriol camanegre, una au amenaçada a Catalunya, que nidifica directament al
terra, sobre la sorra de la platja o maresmes amb poca vegetació. Les seves
poblacions s'han reduït molt les darreres dècades per la freqüentació i ocupació
del litoral. La restauració dels sistemes litorals de la Pletera i la limitació d'accés a
determinades zones de la duna litoral i de l'interior de les llacunes n'està afavorint
la seva població, segons els censos que realitzen els tècnics del Parc Natural de
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. 
Actualment, a la Pletera hi ha unes sis femelles reproductores i en tota la badia
se'n tenen identificades 12. El 2012 es varen censar dues o tres femelles
reproductores, la qual cosa representa que la població pràcticament s'ha triplicat.
Per tant, es constata que han anat molt bé els treballs de recuperació del cordó
de dunes litorals, l'abalisament dels sectors més fràgils i l'adopció de nous
sistemes de neteja no mecànica de les platges. Aquestes actuacions s'han
coordinat des del Parc Natural, en col·laboració amb els Ajuntaments de Torroella
de Montgrí i Pals.



ARA.CAT
EL MONTGRÍ, LES ILLES MEDES I EL BAIX TER

Un entorn natural únic
Contemplar el fons marí de les illes Medes és com fer un salt enrere en el temps
per descobrir un paratge on podem gaudir de làmbit florístic, faunístic i
paisatgístic dun ecosistema estable i íntegre. Un espai que dibuixa un litoral amb
penyasegats, cales i platges que sendinsen en un fons marí dindubtable valor
ecològic, un massís muntanyós que salça entre les planes al·luvials del Baix i lAlt
Empordà i els aiguamolls que forma el riu Ter quan desemboca a la badia de Pals.
Tot plegat fa del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter un indret
únic a Catalunya on també es deixa sentir la petja que ha deixat lhome al llarg de
la història, cosa que completa un patrimoni de primera magnitud. Les illes Medes
des de sempre han sigut un punt dinterès per a lhome, com ens revelen les
restes de naufragis trobats a les seves aigües. Els pirates les utilitzaven com a
base per a les seves incursions a la costa i han sigut objecte dimportància militar
i estratègica des de lEdat Mitjana fins a finals del segle XIX. Van ser habitades
fins al 1934.
LARXIPÈLAG El petit arxipèlag de les Medes, de 21,5 ha de superfície, està
format per set illots i algun escull, i constitueix un paisatge únic a Catalunya a
causa de la gran quantitat dambients i espècies que acull. El que determina el
valor excepcional de les Medes a la Mediterrània és el seu medi marí, on trobem
parets verticals amb comunitats coral·lígenes, prats de posidònia, fons poc
profunds dominats per algues i les coves i túnels excavats al llarg dels anys pels
fenòmens naturals. Les illes presenten una dissimetria molt marcada entre els
extrems est i oest. Mentre que al vessant oriental hi trobem penyasegats tallats
en vertical que sendinsen de la mateixa manera en els fons marins fins a uns 50
m de fondària, loccidental té pendents més suaus, que faciliten una accessibilitat
més còmoda a lilla.
PAISATGE Resulta pràcticament impossible escriure sobre el paisatge daquests
espais sense fer referència explícita al seu context empordanès. La petita
comarca del Baix Empordà, lEmpordanet que Josep Pla descrivia en lobra El meu
país, conté com a referent obligat el massís del Montgrí, imponent imatge que
recorda la figura dun bisbe adormit i estirat que amb la punta dels dits dels peus
sembla voler comprovar la temperatura de les aigües de la Mediterrània. Aquest
petit territori engloba una bona representació de gairebé tots els paisatges
mediterranis més preuats: dels fons submarins a les cales i de les cales als cims
perfumats amb lolor de la farigola i el romaní. El valor paisatgístic daquesta zona
es caracteritza principalment per la seva gran heterogeneïtat i pel conjunt de
factors geològics, meteorològics i humans, que han anat donant forma al seu
medi físic i natural amb comunitats vegetals i animals característiques. La franja
litoral sestén al llarg de gairebé 10 km entre el cap de la Barra i cala Montgó, i és
lúnic exemple a Catalunya de penyasegats excepcionals de gairebé 100 m
dalçada i dorigen calcari. La geomorfologia de la costa és molt diversa, i origina
diferents accidents com caps, cales, golfets, illots, arcades o coves, que en
conjunt constitueixen un paisatge dexcepcional bellesa que ha sigut modelat
sobretot per lacció del mar.
UNA MICA DHISTÒRIA Ja feia molts anys que les illes Medes eren objecte de
coneixement dels científics que estudiaven els fons marins del litoral català, però
no va ser fins a principis dels anys 80 que lInstitut dEstudis Catalans va
encarregar un treball col·lectiu sobre els sistemes naturals de les illes. Una acció
que va suposar un gran impuls per consolidar les tasques de protecció per a la
conservació del seu patrimoni natural i cultural. En aquell moment la Generalitat
de Catalunya va publicar una ordre per la qual es prohibia la pesca i lextracció de
recursos marins vius al litoral de les illes Medes, una protecció que va ser
ampliada amb la llei 19/1990 de conservació de la fauna i la flora del fons marí de
les illes Medes. No serà fins a laprovació del pla despais dinterès natural lany
1992 que es fa efectiva la protecció del Montgrí, la part emergida de les illes
Medes i també una part dels aiguamolls del Baix Empordà. Finalment, el Parc
Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter es va crear el 2010, amb lobjectiu
principal dunificar la normativa de protecció dels tres espais que conformen el
parc natural.
CULTURA El massís del Montgrí és una de les ocupacions humanes més antigues
de Catalunya. La situació del massís i la seva naturalesa càrstica han permès
conservar restes arqueològiques de gran rellevància que situen les primeres
ocupacions humanes al paleolític inferior, ara fa uns 300.000 anys, quan les coves
oferien un refugi natural excel·lent a lhome caçador i recol·lector. El cau del Duc
de Torroella de Montgrí és la cavitat més gran habitable del massís. El cau del Duc
dUllà, més petit, va ser utilitzat per lhome sobretot per a la caça de la cabra i el
cérvol. Les restes daquestes ocupacions són custodiades actualment al Museu
dArqueologia de Catalunya i al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí.
La gran riquesa de jaciments de ledat antiga satribueix a la situació geogràfica de
la plana del baix Ter i el massís, que en aquell moment se situava enmig dels dos
grans focus de desenvolupament de Catalunya: Empúries al nord i Ullastret al
sud.
FLORA I FAUNA Les dures condicions climatològiques causades pel vent, la
salinitat i les dejeccions dels ocells marins condicionen fortament la vegetació de
les illes. També la geologia, els penyasegats alts i escarpats sotmesos a lacció
continuada dels fenòmens meteorològics, formen un conjunt de factors que
obliguen a ladaptació de la vegetació, dominada per la malva gran, que té a les
illes lúnic lloc de Catalunya on ocupa lhàbitat que li és propi, amb caràcter
espontani. Les particularitats florístiques del Montgrí venen donades per la
mateixa singularitat del relleu, la morfologia càrstica, el sòl magre i pedregós i el
clima marcadament mediterrani. El massís constitueix un espai amb singularitats i
rareses florístiques molt destacables. Per la seva singularitat florística destaquen
dos grans grups: els briòfits o molses i les plantes vasculars. Pel que fa a la
fauna, els ocells formen un grup despecial interès tant per les espècies
protegides que hi troben refugi com per la seva diversitat. Entre el Montgrí i les
illes Medes shan comptabilitzat 189 tàxons, entre els quals destaquen, per la
seva bona representació, les aus marines, alguns ocells rapinyaires i els ocells
rupícoles. Si ens fixem en el fons marí, la gran diversitat de fauna submarina que
hi ha a les Medes forma un ecosistema complex, gràcies a lheterogeneïtat del
tipus de fons i dambients, que generen una gran varietat de nínxols ecològics
que són ocupats per diferents espècies que shi han adaptat. La prohibició
dextracció de qualsevol tipus de recurs de la zona estrictament protegida ha fet
que sigui habitual veurehi grans densitats despècies, majoritàriament de peixos,
poc comunes en altres llocs. Per això les illes shan convertit en parada obligada
per als submarinistes de tot el món.
ÀREES DINTERÈS
ELS AIGUAMOLLS DEL TER VELL LA PLETERA LA GOLA (DESEMBOCADURA) DEL
TER I DEL DARÓ DUNES LITORALS DE TORROELLA EL MASSÍS DEL MONTGRÍ LA
COSTA DEL MONTGRÍ QUE SEPARA LESTARTIT DE LESCALA TORROELLA DE
MONTGRÍ: MUSEU DEL MONTGRÍ, CASTELL I NUCLI ANTIC EMPÚRIES: RUÏNES
GREGUES I ROMANES ULLASTRET: POBLAT IBÈRIC PALS, PERATALLADA,
ULLASTRET, MONELLS: NUCLIS MEDIEVALS LA BISBAL DEMPORDÀ: CERÀMICA
PARC NATURAL DELS AIGUAMOLLS DE LEMPORDÀ ELS AIGUAMOLLS DE PALS
LES GAVARRES 
Informació de servei Parc Natural del Montgrí, 
les Illes Medes i el Baix Ter
Passeig del Port, s/n 
Espigó de Llevant 
17258 LEstartit 
Tel.: 972 75 17 01 
Fax: 972 75 20 04 
parcsnaturals.gencat.cat/ca/illesmedes
https://www.facebook.com/pnmmbt/
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ocupacions humanes al paleolític inferior, ara fa uns 300.000 anys, quan les coves
oferien un refugi natural excel·lent a lhome caçador i recol·lector. El cau del Duc
de Torroella de Montgrí és la cavitat més gran habitable del massís. El cau del Duc
dUllà, més petit, va ser utilitzat per lhome sobretot per a la caça de la cabra i el
cérvol. Les restes daquestes ocupacions són custodiades actualment al Museu
dArqueologia de Catalunya i al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí.
La gran riquesa de jaciments de ledat antiga satribueix a la situació geogràfica de
la plana del baix Ter i el massís, que en aquell moment se situava enmig dels dos
grans focus de desenvolupament de Catalunya: Empúries al nord i Ullastret al
sud.
FLORA I FAUNA Les dures condicions climatològiques causades pel vent, la
salinitat i les dejeccions dels ocells marins condicionen fortament la vegetació de
les illes. També la geologia, els penyasegats alts i escarpats sotmesos a lacció
continuada dels fenòmens meteorològics, formen un conjunt de factors que
obliguen a ladaptació de la vegetació, dominada per la malva gran, que té a les
illes lúnic lloc de Catalunya on ocupa lhàbitat que li és propi, amb caràcter
espontani. Les particularitats florístiques del Montgrí venen donades per la
mateixa singularitat del relleu, la morfologia càrstica, el sòl magre i pedregós i el
clima marcadament mediterrani. El massís constitueix un espai amb singularitats i
rareses florístiques molt destacables. Per la seva singularitat florística destaquen
dos grans grups: els briòfits o molses i les plantes vasculars. Pel que fa a la
fauna, els ocells formen un grup despecial interès tant per les espècies
protegides que hi troben refugi com per la seva diversitat. Entre el Montgrí i les
illes Medes shan comptabilitzat 189 tàxons, entre els quals destaquen, per la
seva bona representació, les aus marines, alguns ocells rapinyaires i els ocells
rupícoles. Si ens fixem en el fons marí, la gran diversitat de fauna submarina que
hi ha a les Medes forma un ecosistema complex, gràcies a lheterogeneïtat del
tipus de fons i dambients, que generen una gran varietat de nínxols ecològics
que són ocupats per diferents espècies que shi han adaptat. La prohibició
dextracció de qualsevol tipus de recurs de la zona estrictament protegida ha fet
que sigui habitual veurehi grans densitats despècies, majoritàriament de peixos,
poc comunes en altres llocs. Per això les illes shan convertit en parada obligada
per als submarinistes de tot el món.
ÀREES DINTERÈS
ELS AIGUAMOLLS DEL TER VELL LA PLETERA LA GOLA (DESEMBOCADURA) DEL
TER I DEL DARÓ DUNES LITORALS DE TORROELLA EL MASSÍS DEL MONTGRÍ LA
COSTA DEL MONTGRÍ QUE SEPARA LESTARTIT DE LESCALA TORROELLA DE
MONTGRÍ: MUSEU DEL MONTGRÍ, CASTELL I NUCLI ANTIC EMPÚRIES: RUÏNES
GREGUES I ROMANES ULLASTRET: POBLAT IBÈRIC PALS, PERATALLADA,
ULLASTRET, MONELLS: NUCLIS MEDIEVALS LA BISBAL DEMPORDÀ: CERÀMICA
PARC NATURAL DELS AIGUAMOLLS DE LEMPORDÀ ELS AIGUAMOLLS DE PALS
LES GAVARRES 
Informació de servei Parc Natural del Montgrí, 
les Illes Medes i el Baix Ter
Passeig del Port, s/n 
Espigó de Llevant 
17258 LEstartit 
Tel.: 972 75 17 01 
Fax: 972 75 20 04 
parcsnaturals.gencat.cat/ca/illesmedes
https://www.facebook.com/pnmmbt/
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Resulta pràcticament impossible escriure sobre el 
paisatge d’aquests espais sense fer referència explícita 
al seu context empordanès. La petita comarca del Baix 
Empordà, l’Empordanet que Josep Pla descrivia en l’obra 
El meu país, conté com a referent obligat el massís del 
Montgrí, imponent imatge que recorda la figura d’un 
bisbe adormit i estirat que amb la punta dels dits dels 
peus sembla voler comprovar la temperatura de les 
aigües de la Mediterrània. Aquest petit territori engloba 
una bona representació de gairebé tots els paisatges 
mediterranis més preuats: dels fons submarins a les 
cales i de les cales als cims perfumats amb l’olor de la 
farigola i el romaní. El valor paisatgístic d’aquesta zona 
es caracteritza principalment per la seva gran 
heterogeneïtat i pel conjunt de factors geològics, 
meteorològics i humans, que han anat donant forma al 
seu medi físic i natural amb comunitats vegetals i 
animals característiques. La franja litoral s’estén al llarg 
de gairebé 10 km entre el cap de la Barra i cala Montgó, i 
és l’únic exemple a Catalunya de penya-segats 
excepcionals de gairebé 100 m d’alçada i d’origen 
calcari. La geomorfologia de la costa és molt diversa, i 
origina diferents accidents com caps, cales, golfets, 
illots, arcades o coves, que en conjunt constitueixen un 
paisatge d’excepcional bellesa que ha sigut modelat 
sobretot per l’acció del mar. 
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CULTURA
El massís del Montgrí és una de les ocupacions humanes més 

antigues de Catalunya. La situació del massís i la seva natura-

lesa càrstica han permès conservar restes arqueològiques de 

gran rellevància que situen les primeres ocupacions humanes 

al paleolític inferior, ara fa uns 300.000 anys, quan les coves 

oferien un refugi natural excel·lent a l’home caçador i recol·lec-

tor. El cau del Duc de Torroella de Montgrí és la cavitat més gran 

habitable del massís. El cau del Duc d’Ullà, més petit, va ser uti-

litzat per l’home sobretot per a la caça de la cabra i el cérvol. Les 

restes d’aquestes ocupacions són custodiades actualment al 

Museu d’Arqueologia de Catalunya i al Museu de la Mediterrà-

nia de Torroella de Montgrí. La gran riquesa de jaciments de 

l’edat antiga s’atribueix a la situació geogràfica de la plana del 

baix Ter i el massís, que en aquell moment se situava enmig dels 

dos grans focus de desenvolupament de Catalunya: Empúries 

al nord i Ullastret al sud.

Les dures condicions climatològiques causades pel 
vent, la salinitat i les dejeccions dels ocells marins 
condicionen fortament la vegetació de les illes. 
També la geologia, els penya-segats alts i escarpats 
sotmesos a l’acció continuada dels fenòmens 
meteorològics, formen un conjunt de factors que 
obliguen a l’adaptació de la vegetació, dominada per 
la malva gran, que té a les illes l’únic lloc de 
Catalunya on ocupa l’hàbitat que li és propi, amb 
caràcter espontani. Les particularitats florístiques 
del Montgrí venen donades per la mateixa 
singularitat del relleu, la morfologia càrstica, el sòl 
magre i pedregós i el clima marcadament 
mediterrani. El massís constitueix un espai amb 
singularitats i rareses florístiques molt destacables. 
Per la seva singularitat florística destaquen dos 
grans grups: els briòfits o molses i les plantes 
vasculars. Pel que fa a la fauna, els ocells formen un 
grup d’especial interès tant per les espècies 
protegides que hi troben refugi com per la seva 
diversitat. Entre el Montgrí i les illes Medes s’han 
comptabilitzat 189 tàxons, entre els quals 
destaquen, per la seva bona representació, les aus 
marines, alguns ocells rapinyaires i els ocells 
rupícoles. Si ens fixem en el fons marí, la gran 
diversitat de fauna submarina que hi ha a les Medes 
forma un ecosistema complex, gràcies a 
l’heterogeneïtat del tipus de fons i d’ambients, que 
generen una gran varietat de nínxols ecològics que 
són ocupats per diferents espècies que s’hi han 
adaptat. La prohibició d’extracció de qualsevol tipus 
de recurs de la zona estrictament protegida ha fet 
que sigui habitual veure-hi grans densitats 
d’espècies, majoritàriament de peixos, poc comunes 
en altres llocs. Per això les illes s’han convertit en 
parada obligada per als submarinistes de tot el món.

FLORA I FAUNA

UNA MICA 
D’HISTÒRIA

Ja feia molts anys que les illes Medes eren objecte de 
coneixement dels científics que estudiaven els fons 
marins del litoral català, però no va ser fins a 
principis dels anys 80 que l’Institut d’Estudis 
Catalans va encarregar un treball col·lectiu sobre els 
sistemes naturals de les illes. Una acció que va 
suposar un gran impuls per consolidar les tasques de 
protecció per a la conservació del seu patrimoni 
natural i cultural. En aquell moment la Generalitat de 
Catalunya va publicar una ordre per la qual es 
prohibia la pesca i l’extracció de recursos marins vius 
al litoral de les illes Medes, una protecció que va ser 
ampliada amb la llei 19/1990 de conservació de la 
fauna i la flora del fons marí de les illes Medes. No 
serà fins a l’aprovació del pla d’espais d’interès 
natural l’any 1992 que es fa efectiva la protecció del 
Montgrí, la part emergida de les illes Medes i també 
una part dels aiguamolls del Baix Empordà. 
Finalment, el Parc Natural del Montgrí, les illes 
Medes i el Baix Ter es va crear el 2010, amb l’objectiu 
principal d’unificar la normativa de protecció dels 
tres espais que conformen el parc natural.
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INSTAGRAM ES
"L I F E P L E T E R A"   BON DIA! MORNING!   ． ． ． PLATJA DE LA PLETERA I LES MARESMES DEL TER
(L'ESTARTIT) #LIFEPLETERA #COSTABRAVA #LIKE_GIRONA #INCOSTABRAVA #GEOPX
#NATURA_CATALUNYA #CATALUNYAHYPE #REFLECTIONGRAM #HA

conxiiviri: "L i f e  P l e t e r a"  
Bon dia! Morning!   ． ． ．
Platja de la Pletera i les maresmes del Ter (L'Estartit) 
#lifepletera 
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#like_girona
#incostabrava
#geopx 
#natura_catalunya 
#catalunyahype
#reflectiongram 
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#visitestartit
#sunset_stream



EL NACIONAL.CAT
EL PAISATGE IMPRESCINDIBLE DEL BAIX EMPORDÀ: EL MONTGRÍ, LES ILLES MEDES I EL BAIX TER

El parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter comprèn el municipis del
Baix Empordà de Torroella de Montgrí, Pals, Bellcaire d'Empordà, PalauSator,
Ullà, Fontanilles i Gualta. A l'Alt Empordà inclou l'Escala. Tots ells, municipis de la
província de Girona.
El parc es va crear per la llei 15/2010, de 21 de maig de 2010, amb l'objectiu
d'unificar la normativa de protecció dels tres espais que conformen el parc
natural: el massís del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. La llei declara com a
reserva natural parcial l'àmbit marí a l'entorn de les Illes Medes i dona lloc a la
reserva natural parcial marina de les Illes Medes i també les llacunes i els
aiguamolls dels sectors de Ter Vell, Pletera, bassa de Fra Ramon i basses d'en
Coll i els seus sistemes litorals associats que en el seu conjunt originen la reserva
natural parcial dels aiguamolls del Baix Ter.
La superfície emergida de les Illes Medes és declarada reserva natural integral
Santi Ramos, tècnic del parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter,
assegura que el tret característic del parc és "la seva gran diversitat i riquesa en
un espai molt reduït, on en poc més de 8.000 hectàrees podem trobar un dels
fons marins més ben conservats de la Mediterrània occidental, amb poblaments
únics de gorgònies, corall vermell, praderies de posidònia i una gran comunitat de
peixos". 
En destaca la bona conservació del litoral, amb la seva flora i fauna característica i
la presència d'espècies amenaçades com el fartet, el corriol camanegre, el bitó, la
tortuga d'estany o la planta estàquia marítima.
Ramos: "Un parc, tres paisatges: la zona marina, la plana del Baix Ter i el massís
del Montgrí i de Muntanya Gran"
El paisatge 
El valor paisatgístic es caracteritza per la gran heterogeneïtat, la seva singularitat
i pel conjunt de factors geològics, meteorològics i humans que han contribuït a
donar forma al medi físic i natural, amb les comunitats vegetals i animals més
característiques.
L'espai d'interès natural del Montgrí configura una unitat de relleu dominada per
un altiplà amb petites elevacions, situada entre la plana baixa del Ter i el golf de
Roses. Els cims més alts són els situats al sudoest, principalment el Montplà
(310 m), la muntanya d'Ullà (307 m) i el Montgrí (303 m).
La franja litoral s'estén al llarg de gairebé 10 km entre el cap de la Barra i cala
Montgó. És l'únic indret de Catalunya on són presents uns penyasegats
excepcionals, de gairebé 100 metres d'alçada, d'origen calcari. La geomorfologia
de la costa és molt diversa, i origina diferents formes com caps, cales, golfets,
illots, arcades o coves, que en conjunt constitueixen un paisatge d'una bellesa
excepcional, que ha estat modelat sobretot per l'acció del mar.
Un altre factor paisatgístic particular és l'existència d'una duna continental a la
banda est del massís, formada per l'acció dels vents de tramuntana que han
portat gran quantitat de sorres des de l'Alt Empordà al llarg dels anys.
El petit arxipèlag de les Medes, de 21,5 hectàrees de superfície, està format per
set illots i algun escull. Constitueix un paisatge únic a Catalunya, a causa de la
gran quantitat d'ambients i d'espècies que s'hi troben. El que determina el valor
excepcional de les Medes a la Mediterrània és el seu medi marí, on trobem
paisatges d'indubtable valor com parets verticals amb comunitats de coral·ligen,
praderies de posidònia, fons poc profunds dominats per algues i les coves i
túnels excavats al llarg dels anys pels fenòmens naturals. Les illes presenten una
dissimetria molt acusada entre els extrems est i oest. Al vessant oriental s'hi
troben penyasegats tallats en vertical que s'endinsen d'igual forma dins el fons
marí, fins a uns 50 m de fondària. La vessant occidental, en canvi, presenta
pendents més suaus.
Hàbitats terrestres i marins 
Les Illes Medes i el massís del Montgrí acullen un total de 25 hàbitats diferents,
dels quals 11 tenen interès comunitari i, d'aquests, 3 són prioritaris segons la
llista dels hàbitats presents a Catalunya (LHC).
Els hàbitats terrestres de les Illes Medes són modelats per les condicions
climatològiques amb la presència, principalment, de vegetació halòfila, adaptada a
la sal, sense un estrat arbori gaire dens. La superfície majoritària de les illes està
recoberta d'un extens matollar i formacions herbàcies de sòls salins o guixencs.
La garriga també hi és present, i el llentiscle i l'ullastre són els representants de
l'escàs estrat arbori, aquest darrer d'importància cabdal, ja que ofereix refugi a la
colònia d'ardeids que nidifiquen a les illes. La presència d'una colònia extensa de
gavians ha provocat la transformació de la vegetació existent en molts indrets
cap a una vegetació de caràcter més ruderal. Una altra problemàtica és la que
causen les espècies foranes que troben a les illes un medi adient on
desenvoluparse.
Els penyasegats, la costa rocosa i els illots ofereixen a aquest espai la
singularitat d'un paisatge únic a Catalunya
La garriga de coscoll domina la superfície recoberta al massís, seguida de les
pinedes blanques amb sotabosc de màquies o garrigues. Cal destacar també per
la seva rellevància les dunes interiors plantades de pins i els prats secs de terra
baixa. Els conreus llenyosos de secà, principalment d'olivera, tenen una
representació important en el conjunt del massís. Hi estan presents també les
pastures i els conreus herbacis extensius de secà. Els ambients litorals i salins
estan representats al llarg de tota la costa del massís entre els municipis de
l'Estartit i l'Escala.
Al fons de les Illes Medes s'hi troba una gran diversitat d'hàbitats marins, a causa
de diversos factors que fan que hi hagi molta productivitat a la zona:
L'aportació de matèria orgànica del riu Ter 
La influència de vents i corrents del nord que afavoreixen la pujada d'aigües de
fondària riques en nutrients 
La diversa composició dels fons marins, que provoca l'existència de diferents
hàbitats adaptats a cada un d'ells 
Joan Pau Cassez
Entre els hàbitats marins més representatius de les Illes Medes hi ha els
següents:
La cornisa de trottoir: formada per una alga calcària (Lithophyllum tortuosum),
que creix a nivell de la superfície a les zones batudes. La seva importància rau en
la gran quantitat d'algues i petits animals que s'allotgen dins seu (cucs, mol·luscs
i crustacis). Aquest hàbitat és un punt d'alimentació per a gavians i una varietat
de peixos. 
Les algues ben il·luminades: el paisatge submarí de les roques someres i ben
il·luminades es caracteritza per una densa cobertura d'algues, de més d'un
centenar d'espècies, de frondes arborescents i variats colors verds, vermells i
ocres. Com a productor primari, aquest hàbitat té una importància vital a la xarxa
tròfica del nostre litoral. 
Les algues de penombra: recobreixen els fons a partir dels 10 metres de fondària
i estan formades per espècies d'algues verdes i vermelles, adaptades a la manca
de llum. Hi ha una gran varietat d'animals lligats a aquest hàbitat, com ara
crustacis, poliquets i peixos, entre d'altres. 
L'herbei de posidònia: les fanerògames marines, representades per la Posidonia
oceanica, espècie endèmica del Mediterrani, forma un hàbitat d'interès comunitari.
Un gran nombre d'animals troben refugi i aliment entre les seves fulles. 
L'herbei de posidònia situat a l'oest de la Meda Gran i de la Meda Petita és un dels
més ben conservats de tota la costa catalana
El coral·ligen: a partir dels 15 a 20 metres de fondària es desenvolupa un hàbitat
ben representat a les illes que es caracteritza per la presència d'espècies amb
taxes de creixement molt baixes, com les gorgònies vermelles (Paramuricea
clavata) i el corall vermell (Corallium rubrum), molt sensibles a l'impacte humà. 
Les coves submarines: els túnels i les galeries de les Medes, formats per l'erosió
de les aigües, n'augmenten encara més l'atractiu subaquàtic. La manca de llum a
les coves impedeix el creixement de la vida vegetal i són comunes les comunitats
d'esponges, crustacis i peixos típics d'aquests hàbitats. 
Xavier Safont
La flora terrestre i marina 
Pel que fa a la flora i vegetació terrestre, el vent, la salinitat i les dejeccions dels
ocells marins condicionen la vegetació de les illes. També ho fan la geologia de la
zona, els penyasegats alts i escarpellats, sotmesos a l'acció continuada dels
fenòmens meteorològics, que formen un conjunt de factors que obliguen a
l'adaptació de la vegetació.
Les àrees d'especial interès florístic de les Illes Medes destaquen per acollir un
conjunt de comunitats d'herbes nitròfiles, adaptades a la gran quantitat de
matèria orgànica aportada per les dejeccions de les colònies d'ocells marins que
hi nidifiquen. El seu interès es troba en l'origen natural d'aquestes comunitats,
fora de la intervenció humana.
Les comunitats pròpies dels penyasegats i els llocs abruptes dominades per la
malva gran troben a les illes l'únic lloc de Catalunya on ocupen l'hàbitat que els és
propi. Cal destacar les restes de màquies litorals, dominades a les illes per
l'ullastrar.
Les particularitats florístiques del Montgrí estan donades per la mateixa
singularitat del relleu, la morfologia càrstica, el sòl magre i pedregós i el clima
marcadament mediterrani. S'hi distingeixen els boscos, amb un interès
remarcable de la duna continental fixada als inicis del segle XX, les formacions
arbustives, els conreus, els rocams interiors i els penyasegats litorals.
Formacions arbustives de garriga ocupen la major part de la superfície.
Actualment, una bona part del massís està recobert de masses arbrades. La
pineda blanca amb sotabosc de garriga en constitueix la unitat majoritària i
l'alzinar és molt escàs. Per la seva singularitat florística, al massís hi destaquen
dos grans grups: els briòfits o molses i les plantes vasculars. 
La flora submarina de les Illes Medes i de la costa del Montgrí té un valor
indubtable en l'ecologia de tot l'ecosistema marí. El seu coneixement és bàsic per
a la seva conservació i per a l'estabilitat dels sistemes naturals.
Cal destacar la importància de les algues, com a productors primaris, que
generen matèria orgànica aprofitable pels animals herbívors i detritívors, així com
el paper estructural que tenen per crear un sistema complex amb microhàbitats,
on moltes espècies troben un lloc idoni per protegirse, alimentarse i reproduir
se. La distribució en fondària i al llarg del litoral de les diferents espècies d'algues
està condicionada per diferents factors: la llum, l'hidrodinamisme, el substrat, la
temperatura, els nutrients i les interaccions amb altres grups animals i vegetals.
La llista d'espècies d'algues que es troben a les Medes i a la costa del Montgrí és
llarga i complexa, per això, per la seva importància, se'n destaquen les següents:
Lithophyllum tortuosum: forma les cornises de trottoir amb un paper estructural
destacat al litoral. 
Espècies del gènere Cystoseira: representades a la zona amb particularitats que
fan que siguin objecte d'estudi en els plans de seguiment. 
Les fanerògames marines són plantes superiors que colonitzen hàbitats
sorrencs, allà on les algues no poden establirse. La principal espècie que trobem
a les illes i a la costa és la Posidonia oceanica, que forma un hàbitat característic
anomenat herbei o alguer i té un indiscutible valor ecològic com a productor
primari, lloc de reproducció, alimentació, refugi per a nombroses espècies,
estabilització dels fons sorrencs i oxigenació de l'aigua. 
La protecció de les Medes ha permès la conservació de l'herbei
La pressió de les activitats humanes sobre aquests hàbitats en va ocasionar la
protecció a Catalunya, on es declara les fanerògames marines espècies
protegides i se'n prohibeix la destrucció, venda, compra i utilització. La protecció
de les Medes ha permès la conservació de l'herbei que es localitza als fons
sorrencs de l'oest tant de la Meda Gran com de la Meda Petita, gràcies a la
prohibició de l'ancoratge a qualsevol punt de les illes i a la instal·lació
d'ancoratges ecològics a les zones de posidònia per evitar qualsevol tipus de
dany sobre aquesta.
Sobre un fons de 10 a 15 m, entre les Medes i la platja de l'Estartit, es troba una
praderia d'una altra espècie de fanerògama, la Cymodocea nodosa, també
important per a la conservació de l'ecosistema sorrenc de la badia.
La fauna terrestre i marina 
Els ocells formen un grup d'especial interès tant per les espècies protegides que
hi troben refugi com per la seva diversitat. Entre el Montgrí i les Illes Medes s'han
comptabilitzat 189 tàxons, i en destaquen els ocells marins, rapinyaires i
rupícoles.
A les franges litorals del massís i a les illes, s'hi troben el refugi de diverses
espècies de rapinyaires com el falcó pelegrí (Falco peregrinus), el xoriguer comú
(Falco tinnunculus), el duc (Bubo bubo) i la gralla (Corvus monedula).
L'extensió de garrigar del Montgrí ha propiciat un indret de cria ideal per a
l'esparver cendrós (Circus pygargus) i l'àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus),
on hi troba una important àrea de cria.
La fauna del massís destaca per la presència de la població monoespecífica més
nombrosa a Catalunya del ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii).
El gavià de potes grogues, Larus michaellis, és sens dubte l'ocell més abundant a
les illes, on forma una colònia de les més nombroses de la Mediterrània. La
colònia d'ardeids nidificants formada per esplugabous (Bubulcus ibis), martinets
blancs (Egretta garzetta) i martinets de nit (Nycticorax nycticorax), també són de
les més nombroses de Catalunya.
La gran quantitat de coves i forats als pendents de la costa ofereixen un hàbitat
idoni per a la cria de les parelles de corb marí emplomallat (Phalacrocorax
aristotelis).
La meitat de la població catalana d'aquesta espècie es troba en aquests penya
segats
La gran biodiversitat de la fauna submarina que hi ha a les Illes Medes és deguda
a la gestió i regulació de les activitats humanes i, d'altra banda, als factors
ambientals de la zona.
Gràcies a l'heterogeneïtat del tipus de fons i d'ambients, que generen una gran
varietat de nínxols ecològics, el fan un indret amb un ecosistema d'allò més
complex. La prohibició d'extracció de qualsevol tipus de recurs de la zona,
estrictament protegida, fa que sigui habitual observar grans densitats d'espècies,
majoritàriament peixos, que són poc comuns en d'altres llocs.
A causa de la presència d'espècies poc comunes a la zona de les Medes, les illes
s'han convertit en aturada obligatòria per a submarinistes d'arreu del món
Santi Ramos, tècnic del parc natural, explica que "només per fer submarinisme,
tenim més de 60.000 immersions anuals".
David Carbó
Els grups faunístics més característics de les Medes són:
Peixos d'efecte reserva: pel seu valor comercial, algunes espècies de peixos són
objectiu de la pesca, com ara el mero (Epinephelus marginatus), l'orada (Sparus
aurata), el llobarro (Dicentrarchus labrax), el déntol (Dentex dentex), el sarg
imperial (Diplodus cervinus) o el corball (Sciaena umbra). 
Depredadors pelàgics: com els espets (Sphyraena sphyraena), les milanes
(Myliobatis aquila) o una varietat de túnids com l'escassa tonyina vermella
(Thunnus thynnus). 
Comunitats de coral·ligen: el valor paisatgístic i ecològic del coral·ligen mediterrani
està àmpliament representat als fons marins de les illes amb les parets de
gorgònies vermelles (Paramuricea clavata), les cavitats amb corall vermell
(Corallium rubrum) i els mosaics d'esponges. Espècies protegides de mol·luscs
com les nacres (Pinna nobilis) i el dàtil de mar (Lithophaga lithophaga), espècies
protegides que es troben en poblacions ben representades i conservades. 
Cetacis: les poblacions de dofí mular (Tursiops truncatus), de la zona nord de
Catalunya, fan aparicions habituals per les Medes i la costa del Montgrí, atrets per
la quantitat d'aliment que ofereix l'entorn. 
Què hi podem fer? 
Les Medes pertanyen al terme municipal de Torroella de Montgrí i l'Estartit,
envoltat per un medi natural ric i en bon estat de conservació. És en aquesta
zona on es troben i es poden visitar els aiguamolls del Ter Vell, la Gola
(desembocadura) del Ter i del Daró, el massís del Montgrí i la costa del Montgrí,
que separa l'Estartit de l'Escala.
Jordi Juvanteny
En tractarse d'un espai amb un relleu suau, aquest ofereix grans possibilitats
pel lleure personal, familiar i col·lectiu. Algunes de les activitats que es poden
practicar són el submarinisme, l'observació del fons marí amb vaixells de fons de
vidre, esports i activitats nàutiques (vela lleugera i de creuer, surf de vela, surf
d'estel, escola nàutica i lloguer d'embarcacions), el senderisme, les rutes amb
bicicleta i zones on es pot fer un bon pícnic, com l'àrea recreativa situada al coll
de les Sorres.
Si la visita es vol fer més extensa, són de gran interès cultural les poblacions de
les rodalies com Empúries, amb les seves ruïnes gregues i romanes, el nucli antic
de Torroella de Montgrí, Ullastret, Pals, Peratallada i Monells (pels seus nuclis
medievals) i la Bisbal d'Empordà, coneguda per la ceràmica.
Altres visites d'interès natural pròximes a la zona per on es poden fer
recorreguts i d'altres rutes són el parc natural dels aiguamolls de l'Empordà, els
aiguamolls de Pals i les Gavarres.
Quan és el millor moment per visitar el parc natural? 
Ramos, tècnic del parc natural, assegura que el parc es pot visitar al llarg de tot
l'any. Malgrat tot, aconsella: "A la zona de muntanya mediterrània i a la plana
agrícola, possiblement la millor època sigui durant la tardor, hivern i primavera, on
podrem gaudir de la floració i de més activitat animal, recorrent els seus senders
sense patir la calor d'estiu".
Pel que fa a la zona de costa, si s'exclouen els mesos més freds i dies de
temporal, assegura que "es pot gaudir del fons marí, de les platges naturals i de
les dunes que s'estan recuperant". Una bona forma de ferho és "caminar per
una platja un matí assolellat, fora de l'estiu; és una activitat molt gratificant". 
Per acabar de gaudir d'una visita completa del parc, Ramos recomana pujar al
castell del Montgrí, ja que "permet observar els tres paisatges del parc natural: la
plana del baix Ter, la muntanya mediterrània i el litoral amb les Medes. Si el dia és
clar podrem veure les Gavarres, els pobles de la plana, el golf de Roses, les
Alberes, el Canigó o el cap de Creus". Assegura que també és interessant perquè
així es pot "observar els tres parcs naturals gironins amb zona protegida marina:
el parc natural dels aiguamolls de l'Alt Empordà, el parc natural del cap de Creus i
el que ens ocupa, el Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter".
A més, ens convida a "caminar per altres rutes per veure el massís, com són els
senders que s'apropen a cala Ferriola o la Pedrosa". "Una bona opció és recórrer
en bicicleta la plana del Baix Ter, on podreu veure zones humides, la
desembocadura del Ter, arrossars o pobles ben conservats i amb encant".
Una altra proposta per fer és immersió lleugera, a la zona de l'embarcador de les
illes Medes, per poder gaudir dels fons marí de la praderia de posidònia amb un
bon poblament de nacres.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya
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EL NACIONAL.CAT
EL PAISATGE IMPRESCINDIBLE DEL BAIX EMPORDÀ: EL MONTGRÍ, LES ILLES MEDES I EL BAIX TER

El parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter comprèn el municipis del
Baix Empordà de Torroella de Montgrí, Pals, Bellcaire d'Empordà, PalauSator,
Ullà, Fontanilles i Gualta. A l'Alt Empordà inclou l'Escala. Tots ells, municipis de la
província de Girona.
El parc es va crear per la llei 15/2010, de 21 de maig de 2010, amb l'objectiu
d'unificar la normativa de protecció dels tres espais que conformen el parc
natural: el massís del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. La llei declara com a
reserva natural parcial l'àmbit marí a l'entorn de les Illes Medes i dona lloc a la
reserva natural parcial marina de les Illes Medes i també les llacunes i els
aiguamolls dels sectors de Ter Vell, Pletera, bassa de Fra Ramon i basses d'en
Coll i els seus sistemes litorals associats que en el seu conjunt originen la reserva
natural parcial dels aiguamolls del Baix Ter.
La superfície emergida de les Illes Medes és declarada reserva natural integral
Santi Ramos, tècnic del parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter,
assegura que el tret característic del parc és "la seva gran diversitat i riquesa en
un espai molt reduït, on en poc més de 8.000 hectàrees podem trobar un dels
fons marins més ben conservats de la Mediterrània occidental, amb poblaments
únics de gorgònies, corall vermell, praderies de posidònia i una gran comunitat de
peixos". 
En destaca la bona conservació del litoral, amb la seva flora i fauna característica i
la presència d'espècies amenaçades com el fartet, el corriol camanegre, el bitó, la
tortuga d'estany o la planta estàquia marítima.
Ramos: "Un parc, tres paisatges: la zona marina, la plana del Baix Ter i el massís
del Montgrí i de Muntanya Gran"
El paisatge 
El valor paisatgístic es caracteritza per la gran heterogeneïtat, la seva singularitat
i pel conjunt de factors geològics, meteorològics i humans que han contribuït a
donar forma al medi físic i natural, amb les comunitats vegetals i animals més
característiques.
L'espai d'interès natural del Montgrí configura una unitat de relleu dominada per
un altiplà amb petites elevacions, situada entre la plana baixa del Ter i el golf de
Roses. Els cims més alts són els situats al sudoest, principalment el Montplà
(310 m), la muntanya d'Ullà (307 m) i el Montgrí (303 m).
La franja litoral s'estén al llarg de gairebé 10 km entre el cap de la Barra i cala
Montgó. És l'únic indret de Catalunya on són presents uns penyasegats
excepcionals, de gairebé 100 metres d'alçada, d'origen calcari. La geomorfologia
de la costa és molt diversa, i origina diferents formes com caps, cales, golfets,
illots, arcades o coves, que en conjunt constitueixen un paisatge d'una bellesa
excepcional, que ha estat modelat sobretot per l'acció del mar.
Un altre factor paisatgístic particular és l'existència d'una duna continental a la
banda est del massís, formada per l'acció dels vents de tramuntana que han
portat gran quantitat de sorres des de l'Alt Empordà al llarg dels anys.
El petit arxipèlag de les Medes, de 21,5 hectàrees de superfície, està format per
set illots i algun escull. Constitueix un paisatge únic a Catalunya, a causa de la
gran quantitat d'ambients i d'espècies que s'hi troben. El que determina el valor
excepcional de les Medes a la Mediterrània és el seu medi marí, on trobem
paisatges d'indubtable valor com parets verticals amb comunitats de coral·ligen,
praderies de posidònia, fons poc profunds dominats per algues i les coves i
túnels excavats al llarg dels anys pels fenòmens naturals. Les illes presenten una
dissimetria molt acusada entre els extrems est i oest. Al vessant oriental s'hi
troben penyasegats tallats en vertical que s'endinsen d'igual forma dins el fons
marí, fins a uns 50 m de fondària. La vessant occidental, en canvi, presenta
pendents més suaus.
Hàbitats terrestres i marins 
Les Illes Medes i el massís del Montgrí acullen un total de 25 hàbitats diferents,
dels quals 11 tenen interès comunitari i, d'aquests, 3 són prioritaris segons la
llista dels hàbitats presents a Catalunya (LHC).
Els hàbitats terrestres de les Illes Medes són modelats per les condicions
climatològiques amb la presència, principalment, de vegetació halòfila, adaptada a
la sal, sense un estrat arbori gaire dens. La superfície majoritària de les illes està
recoberta d'un extens matollar i formacions herbàcies de sòls salins o guixencs.
La garriga també hi és present, i el llentiscle i l'ullastre són els representants de
l'escàs estrat arbori, aquest darrer d'importància cabdal, ja que ofereix refugi a la
colònia d'ardeids que nidifiquen a les illes. La presència d'una colònia extensa de
gavians ha provocat la transformació de la vegetació existent en molts indrets
cap a una vegetació de caràcter més ruderal. Una altra problemàtica és la que
causen les espècies foranes que troben a les illes un medi adient on
desenvoluparse.
Els penyasegats, la costa rocosa i els illots ofereixen a aquest espai la
singularitat d'un paisatge únic a Catalunya
La garriga de coscoll domina la superfície recoberta al massís, seguida de les
pinedes blanques amb sotabosc de màquies o garrigues. Cal destacar també per
la seva rellevància les dunes interiors plantades de pins i els prats secs de terra
baixa. Els conreus llenyosos de secà, principalment d'olivera, tenen una
representació important en el conjunt del massís. Hi estan presents també les
pastures i els conreus herbacis extensius de secà. Els ambients litorals i salins
estan representats al llarg de tota la costa del massís entre els municipis de
l'Estartit i l'Escala.
Al fons de les Illes Medes s'hi troba una gran diversitat d'hàbitats marins, a causa
de diversos factors que fan que hi hagi molta productivitat a la zona:
L'aportació de matèria orgànica del riu Ter 
La influència de vents i corrents del nord que afavoreixen la pujada d'aigües de
fondària riques en nutrients 
La diversa composició dels fons marins, que provoca l'existència de diferents
hàbitats adaptats a cada un d'ells 
Joan Pau Cassez
Entre els hàbitats marins més representatius de les Illes Medes hi ha els
següents:
La cornisa de trottoir: formada per una alga calcària (Lithophyllum tortuosum),
que creix a nivell de la superfície a les zones batudes. La seva importància rau en
la gran quantitat d'algues i petits animals que s'allotgen dins seu (cucs, mol·luscs
i crustacis). Aquest hàbitat és un punt d'alimentació per a gavians i una varietat
de peixos. 
Les algues ben il·luminades: el paisatge submarí de les roques someres i ben
il·luminades es caracteritza per una densa cobertura d'algues, de més d'un
centenar d'espècies, de frondes arborescents i variats colors verds, vermells i
ocres. Com a productor primari, aquest hàbitat té una importància vital a la xarxa
tròfica del nostre litoral. 
Les algues de penombra: recobreixen els fons a partir dels 10 metres de fondària
i estan formades per espècies d'algues verdes i vermelles, adaptades a la manca
de llum. Hi ha una gran varietat d'animals lligats a aquest hàbitat, com ara
crustacis, poliquets i peixos, entre d'altres. 
L'herbei de posidònia: les fanerògames marines, representades per la Posidonia
oceanica, espècie endèmica del Mediterrani, forma un hàbitat d'interès comunitari.
Un gran nombre d'animals troben refugi i aliment entre les seves fulles. 
L'herbei de posidònia situat a l'oest de la Meda Gran i de la Meda Petita és un dels
més ben conservats de tota la costa catalana
El coral·ligen: a partir dels 15 a 20 metres de fondària es desenvolupa un hàbitat
ben representat a les illes que es caracteritza per la presència d'espècies amb
taxes de creixement molt baixes, com les gorgònies vermelles (Paramuricea
clavata) i el corall vermell (Corallium rubrum), molt sensibles a l'impacte humà. 
Les coves submarines: els túnels i les galeries de les Medes, formats per l'erosió
de les aigües, n'augmenten encara més l'atractiu subaquàtic. La manca de llum a
les coves impedeix el creixement de la vida vegetal i són comunes les comunitats
d'esponges, crustacis i peixos típics d'aquests hàbitats. 
Xavier Safont
La flora terrestre i marina 
Pel que fa a la flora i vegetació terrestre, el vent, la salinitat i les dejeccions dels
ocells marins condicionen la vegetació de les illes. També ho fan la geologia de la
zona, els penyasegats alts i escarpellats, sotmesos a l'acció continuada dels
fenòmens meteorològics, que formen un conjunt de factors que obliguen a
l'adaptació de la vegetació.
Les àrees d'especial interès florístic de les Illes Medes destaquen per acollir un
conjunt de comunitats d'herbes nitròfiles, adaptades a la gran quantitat de
matèria orgànica aportada per les dejeccions de les colònies d'ocells marins que
hi nidifiquen. El seu interès es troba en l'origen natural d'aquestes comunitats,
fora de la intervenció humana.
Les comunitats pròpies dels penyasegats i els llocs abruptes dominades per la
malva gran troben a les illes l'únic lloc de Catalunya on ocupen l'hàbitat que els és
propi. Cal destacar les restes de màquies litorals, dominades a les illes per
l'ullastrar.
Les particularitats florístiques del Montgrí estan donades per la mateixa
singularitat del relleu, la morfologia càrstica, el sòl magre i pedregós i el clima
marcadament mediterrani. S'hi distingeixen els boscos, amb un interès
remarcable de la duna continental fixada als inicis del segle XX, les formacions
arbustives, els conreus, els rocams interiors i els penyasegats litorals.
Formacions arbustives de garriga ocupen la major part de la superfície.
Actualment, una bona part del massís està recobert de masses arbrades. La
pineda blanca amb sotabosc de garriga en constitueix la unitat majoritària i
l'alzinar és molt escàs. Per la seva singularitat florística, al massís hi destaquen
dos grans grups: els briòfits o molses i les plantes vasculars. 
La flora submarina de les Illes Medes i de la costa del Montgrí té un valor
indubtable en l'ecologia de tot l'ecosistema marí. El seu coneixement és bàsic per
a la seva conservació i per a l'estabilitat dels sistemes naturals.
Cal destacar la importància de les algues, com a productors primaris, que
generen matèria orgànica aprofitable pels animals herbívors i detritívors, així com
el paper estructural que tenen per crear un sistema complex amb microhàbitats,
on moltes espècies troben un lloc idoni per protegirse, alimentarse i reproduir
se. La distribució en fondària i al llarg del litoral de les diferents espècies d'algues
està condicionada per diferents factors: la llum, l'hidrodinamisme, el substrat, la
temperatura, els nutrients i les interaccions amb altres grups animals i vegetals.
La llista d'espècies d'algues que es troben a les Medes i a la costa del Montgrí és
llarga i complexa, per això, per la seva importància, se'n destaquen les següents:
Lithophyllum tortuosum: forma les cornises de trottoir amb un paper estructural
destacat al litoral. 
Espècies del gènere Cystoseira: representades a la zona amb particularitats que
fan que siguin objecte d'estudi en els plans de seguiment. 
Les fanerògames marines són plantes superiors que colonitzen hàbitats
sorrencs, allà on les algues no poden establirse. La principal espècie que trobem
a les illes i a la costa és la Posidonia oceanica, que forma un hàbitat característic
anomenat herbei o alguer i té un indiscutible valor ecològic com a productor
primari, lloc de reproducció, alimentació, refugi per a nombroses espècies,
estabilització dels fons sorrencs i oxigenació de l'aigua. 
La protecció de les Medes ha permès la conservació de l'herbei
La pressió de les activitats humanes sobre aquests hàbitats en va ocasionar la
protecció a Catalunya, on es declara les fanerògames marines espècies
protegides i se'n prohibeix la destrucció, venda, compra i utilització. La protecció
de les Medes ha permès la conservació de l'herbei que es localitza als fons
sorrencs de l'oest tant de la Meda Gran com de la Meda Petita, gràcies a la
prohibició de l'ancoratge a qualsevol punt de les illes i a la instal·lació
d'ancoratges ecològics a les zones de posidònia per evitar qualsevol tipus de
dany sobre aquesta.
Sobre un fons de 10 a 15 m, entre les Medes i la platja de l'Estartit, es troba una
praderia d'una altra espècie de fanerògama, la Cymodocea nodosa, també
important per a la conservació de l'ecosistema sorrenc de la badia.
La fauna terrestre i marina 
Els ocells formen un grup d'especial interès tant per les espècies protegides que
hi troben refugi com per la seva diversitat. Entre el Montgrí i les Illes Medes s'han
comptabilitzat 189 tàxons, i en destaquen els ocells marins, rapinyaires i
rupícoles.
A les franges litorals del massís i a les illes, s'hi troben el refugi de diverses
espècies de rapinyaires com el falcó pelegrí (Falco peregrinus), el xoriguer comú
(Falco tinnunculus), el duc (Bubo bubo) i la gralla (Corvus monedula).
L'extensió de garrigar del Montgrí ha propiciat un indret de cria ideal per a
l'esparver cendrós (Circus pygargus) i l'àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus),
on hi troba una important àrea de cria.
La fauna del massís destaca per la presència de la població monoespecífica més
nombrosa a Catalunya del ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii).
El gavià de potes grogues, Larus michaellis, és sens dubte l'ocell més abundant a
les illes, on forma una colònia de les més nombroses de la Mediterrània. La
colònia d'ardeids nidificants formada per esplugabous (Bubulcus ibis), martinets
blancs (Egretta garzetta) i martinets de nit (Nycticorax nycticorax), també són de
les més nombroses de Catalunya.
La gran quantitat de coves i forats als pendents de la costa ofereixen un hàbitat
idoni per a la cria de les parelles de corb marí emplomallat (Phalacrocorax
aristotelis).
La meitat de la població catalana d'aquesta espècie es troba en aquests penya
segats
La gran biodiversitat de la fauna submarina que hi ha a les Illes Medes és deguda
a la gestió i regulació de les activitats humanes i, d'altra banda, als factors
ambientals de la zona.
Gràcies a l'heterogeneïtat del tipus de fons i d'ambients, que generen una gran
varietat de nínxols ecològics, el fan un indret amb un ecosistema d'allò més
complex. La prohibició d'extracció de qualsevol tipus de recurs de la zona,
estrictament protegida, fa que sigui habitual observar grans densitats d'espècies,
majoritàriament peixos, que són poc comuns en d'altres llocs.
A causa de la presència d'espècies poc comunes a la zona de les Medes, les illes
s'han convertit en aturada obligatòria per a submarinistes d'arreu del món
Santi Ramos, tècnic del parc natural, explica que "només per fer submarinisme,
tenim més de 60.000 immersions anuals".
David Carbó
Els grups faunístics més característics de les Medes són:
Peixos d'efecte reserva: pel seu valor comercial, algunes espècies de peixos són
objectiu de la pesca, com ara el mero (Epinephelus marginatus), l'orada (Sparus
aurata), el llobarro (Dicentrarchus labrax), el déntol (Dentex dentex), el sarg
imperial (Diplodus cervinus) o el corball (Sciaena umbra). 
Depredadors pelàgics: com els espets (Sphyraena sphyraena), les milanes
(Myliobatis aquila) o una varietat de túnids com l'escassa tonyina vermella
(Thunnus thynnus). 
Comunitats de coral·ligen: el valor paisatgístic i ecològic del coral·ligen mediterrani
està àmpliament representat als fons marins de les illes amb les parets de
gorgònies vermelles (Paramuricea clavata), les cavitats amb corall vermell
(Corallium rubrum) i els mosaics d'esponges. Espècies protegides de mol·luscs
com les nacres (Pinna nobilis) i el dàtil de mar (Lithophaga lithophaga), espècies
protegides que es troben en poblacions ben representades i conservades. 
Cetacis: les poblacions de dofí mular (Tursiops truncatus), de la zona nord de
Catalunya, fan aparicions habituals per les Medes i la costa del Montgrí, atrets per
la quantitat d'aliment que ofereix l'entorn. 
Què hi podem fer? 
Les Medes pertanyen al terme municipal de Torroella de Montgrí i l'Estartit,
envoltat per un medi natural ric i en bon estat de conservació. És en aquesta
zona on es troben i es poden visitar els aiguamolls del Ter Vell, la Gola
(desembocadura) del Ter i del Daró, el massís del Montgrí i la costa del Montgrí,
que separa l'Estartit de l'Escala.
Jordi Juvanteny
En tractarse d'un espai amb un relleu suau, aquest ofereix grans possibilitats
pel lleure personal, familiar i col·lectiu. Algunes de les activitats que es poden
practicar són el submarinisme, l'observació del fons marí amb vaixells de fons de
vidre, esports i activitats nàutiques (vela lleugera i de creuer, surf de vela, surf
d'estel, escola nàutica i lloguer d'embarcacions), el senderisme, les rutes amb
bicicleta i zones on es pot fer un bon pícnic, com l'àrea recreativa situada al coll
de les Sorres.
Si la visita es vol fer més extensa, són de gran interès cultural les poblacions de
les rodalies com Empúries, amb les seves ruïnes gregues i romanes, el nucli antic
de Torroella de Montgrí, Ullastret, Pals, Peratallada i Monells (pels seus nuclis
medievals) i la Bisbal d'Empordà, coneguda per la ceràmica.
Altres visites d'interès natural pròximes a la zona per on es poden fer
recorreguts i d'altres rutes són el parc natural dels aiguamolls de l'Empordà, els
aiguamolls de Pals i les Gavarres.
Quan és el millor moment per visitar el parc natural? 
Ramos, tècnic del parc natural, assegura que el parc es pot visitar al llarg de tot
l'any. Malgrat tot, aconsella: "A la zona de muntanya mediterrània i a la plana
agrícola, possiblement la millor època sigui durant la tardor, hivern i primavera, on
podrem gaudir de la floració i de més activitat animal, recorrent els seus senders
sense patir la calor d'estiu".
Pel que fa a la zona de costa, si s'exclouen els mesos més freds i dies de
temporal, assegura que "es pot gaudir del fons marí, de les platges naturals i de
les dunes que s'estan recuperant". Una bona forma de ferho és "caminar per
una platja un matí assolellat, fora de l'estiu; és una activitat molt gratificant". 
Per acabar de gaudir d'una visita completa del parc, Ramos recomana pujar al
castell del Montgrí, ja que "permet observar els tres paisatges del parc natural: la
plana del baix Ter, la muntanya mediterrània i el litoral amb les Medes. Si el dia és
clar podrem veure les Gavarres, els pobles de la plana, el golf de Roses, les
Alberes, el Canigó o el cap de Creus". Assegura que també és interessant perquè
així es pot "observar els tres parcs naturals gironins amb zona protegida marina:
el parc natural dels aiguamolls de l'Alt Empordà, el parc natural del cap de Creus i
el que ens ocupa, el Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter".
A més, ens convida a "caminar per altres rutes per veure el massís, com són els
senders que s'apropen a cala Ferriola o la Pedrosa". "Una bona opció és recórrer
en bicicleta la plana del Baix Ter, on podreu veure zones humides, la
desembocadura del Ter, arrossars o pobles ben conservats i amb encant".
Una altra proposta per fer és immersió lleugera, a la zona de l'embarcador de les
illes Medes, per poder gaudir dels fons marí de la praderia de posidònia amb un
bon poblament de nacres.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya
Branded content
Parc Natural dels Ports, un autèntic massís
Guillem Maneja
Branded Content
Descobrim els Aiguamolls de lEmpordà
Guillem Maneja
Branded content
Parc Natural de Cap de Creus: entre la terra i el mar
Guillem Maneja



EL NACIONAL.CAT
EL PAISATGE IMPRESCINDIBLE DEL BAIX EMPORDÀ: EL MONTGRÍ, LES ILLES MEDES I EL BAIX TER

El parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter comprèn el municipis del
Baix Empordà de Torroella de Montgrí, Pals, Bellcaire d'Empordà, PalauSator,
Ullà, Fontanilles i Gualta. A l'Alt Empordà inclou l'Escala. Tots ells, municipis de la
província de Girona.
El parc es va crear per la llei 15/2010, de 21 de maig de 2010, amb l'objectiu
d'unificar la normativa de protecció dels tres espais que conformen el parc
natural: el massís del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. La llei declara com a
reserva natural parcial l'àmbit marí a l'entorn de les Illes Medes i dona lloc a la
reserva natural parcial marina de les Illes Medes i també les llacunes i els
aiguamolls dels sectors de Ter Vell, Pletera, bassa de Fra Ramon i basses d'en
Coll i els seus sistemes litorals associats que en el seu conjunt originen la reserva
natural parcial dels aiguamolls del Baix Ter.
La superfície emergida de les Illes Medes és declarada reserva natural integral
Santi Ramos, tècnic del parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter,
assegura que el tret característic del parc és "la seva gran diversitat i riquesa en
un espai molt reduït, on en poc més de 8.000 hectàrees podem trobar un dels
fons marins més ben conservats de la Mediterrània occidental, amb poblaments
únics de gorgònies, corall vermell, praderies de posidònia i una gran comunitat de
peixos". 
En destaca la bona conservació del litoral, amb la seva flora i fauna característica i
la presència d'espècies amenaçades com el fartet, el corriol camanegre, el bitó, la
tortuga d'estany o la planta estàquia marítima.
Ramos: "Un parc, tres paisatges: la zona marina, la plana del Baix Ter i el massís
del Montgrí i de Muntanya Gran"
El paisatge 
El valor paisatgístic es caracteritza per la gran heterogeneïtat, la seva singularitat
i pel conjunt de factors geològics, meteorològics i humans que han contribuït a
donar forma al medi físic i natural, amb les comunitats vegetals i animals més
característiques.
L'espai d'interès natural del Montgrí configura una unitat de relleu dominada per
un altiplà amb petites elevacions, situada entre la plana baixa del Ter i el golf de
Roses. Els cims més alts són els situats al sudoest, principalment el Montplà
(310 m), la muntanya d'Ullà (307 m) i el Montgrí (303 m).
La franja litoral s'estén al llarg de gairebé 10 km entre el cap de la Barra i cala
Montgó. És l'únic indret de Catalunya on són presents uns penyasegats
excepcionals, de gairebé 100 metres d'alçada, d'origen calcari. La geomorfologia
de la costa és molt diversa, i origina diferents formes com caps, cales, golfets,
illots, arcades o coves, que en conjunt constitueixen un paisatge d'una bellesa
excepcional, que ha estat modelat sobretot per l'acció del mar.
Un altre factor paisatgístic particular és l'existència d'una duna continental a la
banda est del massís, formada per l'acció dels vents de tramuntana que han
portat gran quantitat de sorres des de l'Alt Empordà al llarg dels anys.
El petit arxipèlag de les Medes, de 21,5 hectàrees de superfície, està format per
set illots i algun escull. Constitueix un paisatge únic a Catalunya, a causa de la
gran quantitat d'ambients i d'espècies que s'hi troben. El que determina el valor
excepcional de les Medes a la Mediterrània és el seu medi marí, on trobem
paisatges d'indubtable valor com parets verticals amb comunitats de coral·ligen,
praderies de posidònia, fons poc profunds dominats per algues i les coves i
túnels excavats al llarg dels anys pels fenòmens naturals. Les illes presenten una
dissimetria molt acusada entre els extrems est i oest. Al vessant oriental s'hi
troben penyasegats tallats en vertical que s'endinsen d'igual forma dins el fons
marí, fins a uns 50 m de fondària. La vessant occidental, en canvi, presenta
pendents més suaus.
Hàbitats terrestres i marins 
Les Illes Medes i el massís del Montgrí acullen un total de 25 hàbitats diferents,
dels quals 11 tenen interès comunitari i, d'aquests, 3 són prioritaris segons la
llista dels hàbitats presents a Catalunya (LHC).
Els hàbitats terrestres de les Illes Medes són modelats per les condicions
climatològiques amb la presència, principalment, de vegetació halòfila, adaptada a
la sal, sense un estrat arbori gaire dens. La superfície majoritària de les illes està
recoberta d'un extens matollar i formacions herbàcies de sòls salins o guixencs.
La garriga també hi és present, i el llentiscle i l'ullastre són els representants de
l'escàs estrat arbori, aquest darrer d'importància cabdal, ja que ofereix refugi a la
colònia d'ardeids que nidifiquen a les illes. La presència d'una colònia extensa de
gavians ha provocat la transformació de la vegetació existent en molts indrets
cap a una vegetació de caràcter més ruderal. Una altra problemàtica és la que
causen les espècies foranes que troben a les illes un medi adient on
desenvoluparse.
Els penyasegats, la costa rocosa i els illots ofereixen a aquest espai la
singularitat d'un paisatge únic a Catalunya
La garriga de coscoll domina la superfície recoberta al massís, seguida de les
pinedes blanques amb sotabosc de màquies o garrigues. Cal destacar també per
la seva rellevància les dunes interiors plantades de pins i els prats secs de terra
baixa. Els conreus llenyosos de secà, principalment d'olivera, tenen una
representació important en el conjunt del massís. Hi estan presents també les
pastures i els conreus herbacis extensius de secà. Els ambients litorals i salins
estan representats al llarg de tota la costa del massís entre els municipis de
l'Estartit i l'Escala.
Al fons de les Illes Medes s'hi troba una gran diversitat d'hàbitats marins, a causa
de diversos factors que fan que hi hagi molta productivitat a la zona:
L'aportació de matèria orgànica del riu Ter 
La influència de vents i corrents del nord que afavoreixen la pujada d'aigües de
fondària riques en nutrients 
La diversa composició dels fons marins, que provoca l'existència de diferents
hàbitats adaptats a cada un d'ells 
Joan Pau Cassez
Entre els hàbitats marins més representatius de les Illes Medes hi ha els
següents:
La cornisa de trottoir: formada per una alga calcària (Lithophyllum tortuosum),
que creix a nivell de la superfície a les zones batudes. La seva importància rau en
la gran quantitat d'algues i petits animals que s'allotgen dins seu (cucs, mol·luscs
i crustacis). Aquest hàbitat és un punt d'alimentació per a gavians i una varietat
de peixos. 
Les algues ben il·luminades: el paisatge submarí de les roques someres i ben
il·luminades es caracteritza per una densa cobertura d'algues, de més d'un
centenar d'espècies, de frondes arborescents i variats colors verds, vermells i
ocres. Com a productor primari, aquest hàbitat té una importància vital a la xarxa
tròfica del nostre litoral. 
Les algues de penombra: recobreixen els fons a partir dels 10 metres de fondària
i estan formades per espècies d'algues verdes i vermelles, adaptades a la manca
de llum. Hi ha una gran varietat d'animals lligats a aquest hàbitat, com ara
crustacis, poliquets i peixos, entre d'altres. 
L'herbei de posidònia: les fanerògames marines, representades per la Posidonia
oceanica, espècie endèmica del Mediterrani, forma un hàbitat d'interès comunitari.
Un gran nombre d'animals troben refugi i aliment entre les seves fulles. 
L'herbei de posidònia situat a l'oest de la Meda Gran i de la Meda Petita és un dels
més ben conservats de tota la costa catalana
El coral·ligen: a partir dels 15 a 20 metres de fondària es desenvolupa un hàbitat
ben representat a les illes que es caracteritza per la presència d'espècies amb
taxes de creixement molt baixes, com les gorgònies vermelles (Paramuricea
clavata) i el corall vermell (Corallium rubrum), molt sensibles a l'impacte humà. 
Les coves submarines: els túnels i les galeries de les Medes, formats per l'erosió
de les aigües, n'augmenten encara més l'atractiu subaquàtic. La manca de llum a
les coves impedeix el creixement de la vida vegetal i són comunes les comunitats
d'esponges, crustacis i peixos típics d'aquests hàbitats. 
Xavier Safont
La flora terrestre i marina 
Pel que fa a la flora i vegetació terrestre, el vent, la salinitat i les dejeccions dels
ocells marins condicionen la vegetació de les illes. També ho fan la geologia de la
zona, els penyasegats alts i escarpellats, sotmesos a l'acció continuada dels
fenòmens meteorològics, que formen un conjunt de factors que obliguen a
l'adaptació de la vegetació.
Les àrees d'especial interès florístic de les Illes Medes destaquen per acollir un
conjunt de comunitats d'herbes nitròfiles, adaptades a la gran quantitat de
matèria orgànica aportada per les dejeccions de les colònies d'ocells marins que
hi nidifiquen. El seu interès es troba en l'origen natural d'aquestes comunitats,
fora de la intervenció humana.
Les comunitats pròpies dels penyasegats i els llocs abruptes dominades per la
malva gran troben a les illes l'únic lloc de Catalunya on ocupen l'hàbitat que els és
propi. Cal destacar les restes de màquies litorals, dominades a les illes per
l'ullastrar.
Les particularitats florístiques del Montgrí estan donades per la mateixa
singularitat del relleu, la morfologia càrstica, el sòl magre i pedregós i el clima
marcadament mediterrani. S'hi distingeixen els boscos, amb un interès
remarcable de la duna continental fixada als inicis del segle XX, les formacions
arbustives, els conreus, els rocams interiors i els penyasegats litorals.
Formacions arbustives de garriga ocupen la major part de la superfície.
Actualment, una bona part del massís està recobert de masses arbrades. La
pineda blanca amb sotabosc de garriga en constitueix la unitat majoritària i
l'alzinar és molt escàs. Per la seva singularitat florística, al massís hi destaquen
dos grans grups: els briòfits o molses i les plantes vasculars. 
La flora submarina de les Illes Medes i de la costa del Montgrí té un valor
indubtable en l'ecologia de tot l'ecosistema marí. El seu coneixement és bàsic per
a la seva conservació i per a l'estabilitat dels sistemes naturals.
Cal destacar la importància de les algues, com a productors primaris, que
generen matèria orgànica aprofitable pels animals herbívors i detritívors, així com
el paper estructural que tenen per crear un sistema complex amb microhàbitats,
on moltes espècies troben un lloc idoni per protegirse, alimentarse i reproduir
se. La distribució en fondària i al llarg del litoral de les diferents espècies d'algues
està condicionada per diferents factors: la llum, l'hidrodinamisme, el substrat, la
temperatura, els nutrients i les interaccions amb altres grups animals i vegetals.
La llista d'espècies d'algues que es troben a les Medes i a la costa del Montgrí és
llarga i complexa, per això, per la seva importància, se'n destaquen les següents:
Lithophyllum tortuosum: forma les cornises de trottoir amb un paper estructural
destacat al litoral. 
Espècies del gènere Cystoseira: representades a la zona amb particularitats que
fan que siguin objecte d'estudi en els plans de seguiment. 
Les fanerògames marines són plantes superiors que colonitzen hàbitats
sorrencs, allà on les algues no poden establirse. La principal espècie que trobem
a les illes i a la costa és la Posidonia oceanica, que forma un hàbitat característic
anomenat herbei o alguer i té un indiscutible valor ecològic com a productor
primari, lloc de reproducció, alimentació, refugi per a nombroses espècies,
estabilització dels fons sorrencs i oxigenació de l'aigua. 
La protecció de les Medes ha permès la conservació de l'herbei
La pressió de les activitats humanes sobre aquests hàbitats en va ocasionar la
protecció a Catalunya, on es declara les fanerògames marines espècies
protegides i se'n prohibeix la destrucció, venda, compra i utilització. La protecció
de les Medes ha permès la conservació de l'herbei que es localitza als fons
sorrencs de l'oest tant de la Meda Gran com de la Meda Petita, gràcies a la
prohibició de l'ancoratge a qualsevol punt de les illes i a la instal·lació
d'ancoratges ecològics a les zones de posidònia per evitar qualsevol tipus de
dany sobre aquesta.
Sobre un fons de 10 a 15 m, entre les Medes i la platja de l'Estartit, es troba una
praderia d'una altra espècie de fanerògama, la Cymodocea nodosa, també
important per a la conservació de l'ecosistema sorrenc de la badia.
La fauna terrestre i marina 
Els ocells formen un grup d'especial interès tant per les espècies protegides que
hi troben refugi com per la seva diversitat. Entre el Montgrí i les Illes Medes s'han
comptabilitzat 189 tàxons, i en destaquen els ocells marins, rapinyaires i
rupícoles.
A les franges litorals del massís i a les illes, s'hi troben el refugi de diverses
espècies de rapinyaires com el falcó pelegrí (Falco peregrinus), el xoriguer comú
(Falco tinnunculus), el duc (Bubo bubo) i la gralla (Corvus monedula).
L'extensió de garrigar del Montgrí ha propiciat un indret de cria ideal per a
l'esparver cendrós (Circus pygargus) i l'àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus),
on hi troba una important àrea de cria.
La fauna del massís destaca per la presència de la població monoespecífica més
nombrosa a Catalunya del ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii).
El gavià de potes grogues, Larus michaellis, és sens dubte l'ocell més abundant a
les illes, on forma una colònia de les més nombroses de la Mediterrània. La
colònia d'ardeids nidificants formada per esplugabous (Bubulcus ibis), martinets
blancs (Egretta garzetta) i martinets de nit (Nycticorax nycticorax), també són de
les més nombroses de Catalunya.
La gran quantitat de coves i forats als pendents de la costa ofereixen un hàbitat
idoni per a la cria de les parelles de corb marí emplomallat (Phalacrocorax
aristotelis).
La meitat de la població catalana d'aquesta espècie es troba en aquests penya
segats
La gran biodiversitat de la fauna submarina que hi ha a les Illes Medes és deguda
a la gestió i regulació de les activitats humanes i, d'altra banda, als factors
ambientals de la zona.
Gràcies a l'heterogeneïtat del tipus de fons i d'ambients, que generen una gran
varietat de nínxols ecològics, el fan un indret amb un ecosistema d'allò més
complex. La prohibició d'extracció de qualsevol tipus de recurs de la zona,
estrictament protegida, fa que sigui habitual observar grans densitats d'espècies,
majoritàriament peixos, que són poc comuns en d'altres llocs.
A causa de la presència d'espècies poc comunes a la zona de les Medes, les illes
s'han convertit en aturada obligatòria per a submarinistes d'arreu del món
Santi Ramos, tècnic del parc natural, explica que "només per fer submarinisme,
tenim més de 60.000 immersions anuals".
David Carbó
Els grups faunístics més característics de les Medes són:
Peixos d'efecte reserva: pel seu valor comercial, algunes espècies de peixos són
objectiu de la pesca, com ara el mero (Epinephelus marginatus), l'orada (Sparus
aurata), el llobarro (Dicentrarchus labrax), el déntol (Dentex dentex), el sarg
imperial (Diplodus cervinus) o el corball (Sciaena umbra). 
Depredadors pelàgics: com els espets (Sphyraena sphyraena), les milanes
(Myliobatis aquila) o una varietat de túnids com l'escassa tonyina vermella
(Thunnus thynnus). 
Comunitats de coral·ligen: el valor paisatgístic i ecològic del coral·ligen mediterrani
està àmpliament representat als fons marins de les illes amb les parets de
gorgònies vermelles (Paramuricea clavata), les cavitats amb corall vermell
(Corallium rubrum) i els mosaics d'esponges. Espècies protegides de mol·luscs
com les nacres (Pinna nobilis) i el dàtil de mar (Lithophaga lithophaga), espècies
protegides que es troben en poblacions ben representades i conservades. 
Cetacis: les poblacions de dofí mular (Tursiops truncatus), de la zona nord de
Catalunya, fan aparicions habituals per les Medes i la costa del Montgrí, atrets per
la quantitat d'aliment que ofereix l'entorn. 
Què hi podem fer? 
Les Medes pertanyen al terme municipal de Torroella de Montgrí i l'Estartit,
envoltat per un medi natural ric i en bon estat de conservació. És en aquesta
zona on es troben i es poden visitar els aiguamolls del Ter Vell, la Gola
(desembocadura) del Ter i del Daró, el massís del Montgrí i la costa del Montgrí,
que separa l'Estartit de l'Escala.
Jordi Juvanteny
En tractarse d'un espai amb un relleu suau, aquest ofereix grans possibilitats
pel lleure personal, familiar i col·lectiu. Algunes de les activitats que es poden
practicar són el submarinisme, l'observació del fons marí amb vaixells de fons de
vidre, esports i activitats nàutiques (vela lleugera i de creuer, surf de vela, surf
d'estel, escola nàutica i lloguer d'embarcacions), el senderisme, les rutes amb
bicicleta i zones on es pot fer un bon pícnic, com l'àrea recreativa situada al coll
de les Sorres.
Si la visita es vol fer més extensa, són de gran interès cultural les poblacions de
les rodalies com Empúries, amb les seves ruïnes gregues i romanes, el nucli antic
de Torroella de Montgrí, Ullastret, Pals, Peratallada i Monells (pels seus nuclis
medievals) i la Bisbal d'Empordà, coneguda per la ceràmica.
Altres visites d'interès natural pròximes a la zona per on es poden fer
recorreguts i d'altres rutes són el parc natural dels aiguamolls de l'Empordà, els
aiguamolls de Pals i les Gavarres.
Quan és el millor moment per visitar el parc natural? 
Ramos, tècnic del parc natural, assegura que el parc es pot visitar al llarg de tot
l'any. Malgrat tot, aconsella: "A la zona de muntanya mediterrània i a la plana
agrícola, possiblement la millor època sigui durant la tardor, hivern i primavera, on
podrem gaudir de la floració i de més activitat animal, recorrent els seus senders
sense patir la calor d'estiu".
Pel que fa a la zona de costa, si s'exclouen els mesos més freds i dies de
temporal, assegura que "es pot gaudir del fons marí, de les platges naturals i de
les dunes que s'estan recuperant". Una bona forma de ferho és "caminar per
una platja un matí assolellat, fora de l'estiu; és una activitat molt gratificant". 
Per acabar de gaudir d'una visita completa del parc, Ramos recomana pujar al
castell del Montgrí, ja que "permet observar els tres paisatges del parc natural: la
plana del baix Ter, la muntanya mediterrània i el litoral amb les Medes. Si el dia és
clar podrem veure les Gavarres, els pobles de la plana, el golf de Roses, les
Alberes, el Canigó o el cap de Creus". Assegura que també és interessant perquè
així es pot "observar els tres parcs naturals gironins amb zona protegida marina:
el parc natural dels aiguamolls de l'Alt Empordà, el parc natural del cap de Creus i
el que ens ocupa, el Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter".
A més, ens convida a "caminar per altres rutes per veure el massís, com són els
senders que s'apropen a cala Ferriola o la Pedrosa". "Una bona opció és recórrer
en bicicleta la plana del Baix Ter, on podreu veure zones humides, la
desembocadura del Ter, arrossars o pobles ben conservats i amb encant".
Una altra proposta per fer és immersió lleugera, a la zona de l'embarcador de les
illes Medes, per poder gaudir dels fons marí de la praderia de posidònia amb un
bon poblament de nacres.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya
Branded content
Parc Natural dels Ports, un autèntic massís
Guillem Maneja
Branded Content
Descobrim els Aiguamolls de lEmpordà
Guillem Maneja
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Parc Natural de Cap de Creus: entre la terra i el mar
Guillem Maneja
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EL PAISATGE IMPRESCINDIBLE DEL BAIX EMPORDÀ: EL MONTGRÍ, LES ILLES MEDES I EL BAIX TER

El parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter comprèn el municipis del
Baix Empordà de Torroella de Montgrí, Pals, Bellcaire d'Empordà, PalauSator,
Ullà, Fontanilles i Gualta. A l'Alt Empordà inclou l'Escala. Tots ells, municipis de la
província de Girona.
El parc es va crear per la llei 15/2010, de 21 de maig de 2010, amb l'objectiu
d'unificar la normativa de protecció dels tres espais que conformen el parc
natural: el massís del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. La llei declara com a
reserva natural parcial l'àmbit marí a l'entorn de les Illes Medes i dona lloc a la
reserva natural parcial marina de les Illes Medes i també les llacunes i els
aiguamolls dels sectors de Ter Vell, Pletera, bassa de Fra Ramon i basses d'en
Coll i els seus sistemes litorals associats que en el seu conjunt originen la reserva
natural parcial dels aiguamolls del Baix Ter.
La superfície emergida de les Illes Medes és declarada reserva natural integral
Santi Ramos, tècnic del parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter,
assegura que el tret característic del parc és "la seva gran diversitat i riquesa en
un espai molt reduït, on en poc més de 8.000 hectàrees podem trobar un dels
fons marins més ben conservats de la Mediterrània occidental, amb poblaments
únics de gorgònies, corall vermell, praderies de posidònia i una gran comunitat de
peixos". 
En destaca la bona conservació del litoral, amb la seva flora i fauna característica i
la presència d'espècies amenaçades com el fartet, el corriol camanegre, el bitó, la
tortuga d'estany o la planta estàquia marítima.
Ramos: "Un parc, tres paisatges: la zona marina, la plana del Baix Ter i el massís
del Montgrí i de Muntanya Gran"
El paisatge 
El valor paisatgístic es caracteritza per la gran heterogeneïtat, la seva singularitat
i pel conjunt de factors geològics, meteorològics i humans que han contribuït a
donar forma al medi físic i natural, amb les comunitats vegetals i animals més
característiques.
L'espai d'interès natural del Montgrí configura una unitat de relleu dominada per
un altiplà amb petites elevacions, situada entre la plana baixa del Ter i el golf de
Roses. Els cims més alts són els situats al sudoest, principalment el Montplà
(310 m), la muntanya d'Ullà (307 m) i el Montgrí (303 m).
La franja litoral s'estén al llarg de gairebé 10 km entre el cap de la Barra i cala
Montgó. És l'únic indret de Catalunya on són presents uns penyasegats
excepcionals, de gairebé 100 metres d'alçada, d'origen calcari. La geomorfologia
de la costa és molt diversa, i origina diferents formes com caps, cales, golfets,
illots, arcades o coves, que en conjunt constitueixen un paisatge d'una bellesa
excepcional, que ha estat modelat sobretot per l'acció del mar.
Un altre factor paisatgístic particular és l'existència d'una duna continental a la
banda est del massís, formada per l'acció dels vents de tramuntana que han
portat gran quantitat de sorres des de l'Alt Empordà al llarg dels anys.
El petit arxipèlag de les Medes, de 21,5 hectàrees de superfície, està format per
set illots i algun escull. Constitueix un paisatge únic a Catalunya, a causa de la
gran quantitat d'ambients i d'espècies que s'hi troben. El que determina el valor
excepcional de les Medes a la Mediterrània és el seu medi marí, on trobem
paisatges d'indubtable valor com parets verticals amb comunitats de coral·ligen,
praderies de posidònia, fons poc profunds dominats per algues i les coves i
túnels excavats al llarg dels anys pels fenòmens naturals. Les illes presenten una
dissimetria molt acusada entre els extrems est i oest. Al vessant oriental s'hi
troben penyasegats tallats en vertical que s'endinsen d'igual forma dins el fons
marí, fins a uns 50 m de fondària. La vessant occidental, en canvi, presenta
pendents més suaus.
Hàbitats terrestres i marins 
Les Illes Medes i el massís del Montgrí acullen un total de 25 hàbitats diferents,
dels quals 11 tenen interès comunitari i, d'aquests, 3 són prioritaris segons la
llista dels hàbitats presents a Catalunya (LHC).
Els hàbitats terrestres de les Illes Medes són modelats per les condicions
climatològiques amb la presència, principalment, de vegetació halòfila, adaptada a
la sal, sense un estrat arbori gaire dens. La superfície majoritària de les illes està
recoberta d'un extens matollar i formacions herbàcies de sòls salins o guixencs.
La garriga també hi és present, i el llentiscle i l'ullastre són els representants de
l'escàs estrat arbori, aquest darrer d'importància cabdal, ja que ofereix refugi a la
colònia d'ardeids que nidifiquen a les illes. La presència d'una colònia extensa de
gavians ha provocat la transformació de la vegetació existent en molts indrets
cap a una vegetació de caràcter més ruderal. Una altra problemàtica és la que
causen les espècies foranes que troben a les illes un medi adient on
desenvoluparse.
Els penyasegats, la costa rocosa i els illots ofereixen a aquest espai la
singularitat d'un paisatge únic a Catalunya
La garriga de coscoll domina la superfície recoberta al massís, seguida de les
pinedes blanques amb sotabosc de màquies o garrigues. Cal destacar també per
la seva rellevància les dunes interiors plantades de pins i els prats secs de terra
baixa. Els conreus llenyosos de secà, principalment d'olivera, tenen una
representació important en el conjunt del massís. Hi estan presents també les
pastures i els conreus herbacis extensius de secà. Els ambients litorals i salins
estan representats al llarg de tota la costa del massís entre els municipis de
l'Estartit i l'Escala.
Al fons de les Illes Medes s'hi troba una gran diversitat d'hàbitats marins, a causa
de diversos factors que fan que hi hagi molta productivitat a la zona:
L'aportació de matèria orgànica del riu Ter 
La influència de vents i corrents del nord que afavoreixen la pujada d'aigües de
fondària riques en nutrients 
La diversa composició dels fons marins, que provoca l'existència de diferents
hàbitats adaptats a cada un d'ells 
Joan Pau Cassez
Entre els hàbitats marins més representatius de les Illes Medes hi ha els
següents:
La cornisa de trottoir: formada per una alga calcària (Lithophyllum tortuosum),
que creix a nivell de la superfície a les zones batudes. La seva importància rau en
la gran quantitat d'algues i petits animals que s'allotgen dins seu (cucs, mol·luscs
i crustacis). Aquest hàbitat és un punt d'alimentació per a gavians i una varietat
de peixos. 
Les algues ben il·luminades: el paisatge submarí de les roques someres i ben
il·luminades es caracteritza per una densa cobertura d'algues, de més d'un
centenar d'espècies, de frondes arborescents i variats colors verds, vermells i
ocres. Com a productor primari, aquest hàbitat té una importància vital a la xarxa
tròfica del nostre litoral. 
Les algues de penombra: recobreixen els fons a partir dels 10 metres de fondària
i estan formades per espècies d'algues verdes i vermelles, adaptades a la manca
de llum. Hi ha una gran varietat d'animals lligats a aquest hàbitat, com ara
crustacis, poliquets i peixos, entre d'altres. 
L'herbei de posidònia: les fanerògames marines, representades per la Posidonia
oceanica, espècie endèmica del Mediterrani, forma un hàbitat d'interès comunitari.
Un gran nombre d'animals troben refugi i aliment entre les seves fulles. 
L'herbei de posidònia situat a l'oest de la Meda Gran i de la Meda Petita és un dels
més ben conservats de tota la costa catalana
El coral·ligen: a partir dels 15 a 20 metres de fondària es desenvolupa un hàbitat
ben representat a les illes que es caracteritza per la presència d'espècies amb
taxes de creixement molt baixes, com les gorgònies vermelles (Paramuricea
clavata) i el corall vermell (Corallium rubrum), molt sensibles a l'impacte humà. 
Les coves submarines: els túnels i les galeries de les Medes, formats per l'erosió
de les aigües, n'augmenten encara més l'atractiu subaquàtic. La manca de llum a
les coves impedeix el creixement de la vida vegetal i són comunes les comunitats
d'esponges, crustacis i peixos típics d'aquests hàbitats. 
Xavier Safont
La flora terrestre i marina 
Pel que fa a la flora i vegetació terrestre, el vent, la salinitat i les dejeccions dels
ocells marins condicionen la vegetació de les illes. També ho fan la geologia de la
zona, els penyasegats alts i escarpellats, sotmesos a l'acció continuada dels
fenòmens meteorològics, que formen un conjunt de factors que obliguen a
l'adaptació de la vegetació.
Les àrees d'especial interès florístic de les Illes Medes destaquen per acollir un
conjunt de comunitats d'herbes nitròfiles, adaptades a la gran quantitat de
matèria orgànica aportada per les dejeccions de les colònies d'ocells marins que
hi nidifiquen. El seu interès es troba en l'origen natural d'aquestes comunitats,
fora de la intervenció humana.
Les comunitats pròpies dels penyasegats i els llocs abruptes dominades per la
malva gran troben a les illes l'únic lloc de Catalunya on ocupen l'hàbitat que els és
propi. Cal destacar les restes de màquies litorals, dominades a les illes per
l'ullastrar.
Les particularitats florístiques del Montgrí estan donades per la mateixa
singularitat del relleu, la morfologia càrstica, el sòl magre i pedregós i el clima
marcadament mediterrani. S'hi distingeixen els boscos, amb un interès
remarcable de la duna continental fixada als inicis del segle XX, les formacions
arbustives, els conreus, els rocams interiors i els penyasegats litorals.
Formacions arbustives de garriga ocupen la major part de la superfície.
Actualment, una bona part del massís està recobert de masses arbrades. La
pineda blanca amb sotabosc de garriga en constitueix la unitat majoritària i
l'alzinar és molt escàs. Per la seva singularitat florística, al massís hi destaquen
dos grans grups: els briòfits o molses i les plantes vasculars. 
La flora submarina de les Illes Medes i de la costa del Montgrí té un valor
indubtable en l'ecologia de tot l'ecosistema marí. El seu coneixement és bàsic per
a la seva conservació i per a l'estabilitat dels sistemes naturals.
Cal destacar la importància de les algues, com a productors primaris, que
generen matèria orgànica aprofitable pels animals herbívors i detritívors, així com
el paper estructural que tenen per crear un sistema complex amb microhàbitats,
on moltes espècies troben un lloc idoni per protegirse, alimentarse i reproduir
se. La distribució en fondària i al llarg del litoral de les diferents espècies d'algues
està condicionada per diferents factors: la llum, l'hidrodinamisme, el substrat, la
temperatura, els nutrients i les interaccions amb altres grups animals i vegetals.
La llista d'espècies d'algues que es troben a les Medes i a la costa del Montgrí és
llarga i complexa, per això, per la seva importància, se'n destaquen les següents:
Lithophyllum tortuosum: forma les cornises de trottoir amb un paper estructural
destacat al litoral. 
Espècies del gènere Cystoseira: representades a la zona amb particularitats que
fan que siguin objecte d'estudi en els plans de seguiment. 
Les fanerògames marines són plantes superiors que colonitzen hàbitats
sorrencs, allà on les algues no poden establirse. La principal espècie que trobem
a les illes i a la costa és la Posidonia oceanica, que forma un hàbitat característic
anomenat herbei o alguer i té un indiscutible valor ecològic com a productor
primari, lloc de reproducció, alimentació, refugi per a nombroses espècies,
estabilització dels fons sorrencs i oxigenació de l'aigua. 
La protecció de les Medes ha permès la conservació de l'herbei
La pressió de les activitats humanes sobre aquests hàbitats en va ocasionar la
protecció a Catalunya, on es declara les fanerògames marines espècies
protegides i se'n prohibeix la destrucció, venda, compra i utilització. La protecció
de les Medes ha permès la conservació de l'herbei que es localitza als fons
sorrencs de l'oest tant de la Meda Gran com de la Meda Petita, gràcies a la
prohibició de l'ancoratge a qualsevol punt de les illes i a la instal·lació
d'ancoratges ecològics a les zones de posidònia per evitar qualsevol tipus de
dany sobre aquesta.
Sobre un fons de 10 a 15 m, entre les Medes i la platja de l'Estartit, es troba una
praderia d'una altra espècie de fanerògama, la Cymodocea nodosa, també
important per a la conservació de l'ecosistema sorrenc de la badia.
La fauna terrestre i marina 
Els ocells formen un grup d'especial interès tant per les espècies protegides que
hi troben refugi com per la seva diversitat. Entre el Montgrí i les Illes Medes s'han
comptabilitzat 189 tàxons, i en destaquen els ocells marins, rapinyaires i
rupícoles.
A les franges litorals del massís i a les illes, s'hi troben el refugi de diverses
espècies de rapinyaires com el falcó pelegrí (Falco peregrinus), el xoriguer comú
(Falco tinnunculus), el duc (Bubo bubo) i la gralla (Corvus monedula).
L'extensió de garrigar del Montgrí ha propiciat un indret de cria ideal per a
l'esparver cendrós (Circus pygargus) i l'àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus),
on hi troba una important àrea de cria.
La fauna del massís destaca per la presència de la població monoespecífica més
nombrosa a Catalunya del ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii).
El gavià de potes grogues, Larus michaellis, és sens dubte l'ocell més abundant a
les illes, on forma una colònia de les més nombroses de la Mediterrània. La
colònia d'ardeids nidificants formada per esplugabous (Bubulcus ibis), martinets
blancs (Egretta garzetta) i martinets de nit (Nycticorax nycticorax), també són de
les més nombroses de Catalunya.
La gran quantitat de coves i forats als pendents de la costa ofereixen un hàbitat
idoni per a la cria de les parelles de corb marí emplomallat (Phalacrocorax
aristotelis).
La meitat de la població catalana d'aquesta espècie es troba en aquests penya
segats
La gran biodiversitat de la fauna submarina que hi ha a les Illes Medes és deguda
a la gestió i regulació de les activitats humanes i, d'altra banda, als factors
ambientals de la zona.
Gràcies a l'heterogeneïtat del tipus de fons i d'ambients, que generen una gran
varietat de nínxols ecològics, el fan un indret amb un ecosistema d'allò més
complex. La prohibició d'extracció de qualsevol tipus de recurs de la zona,
estrictament protegida, fa que sigui habitual observar grans densitats d'espècies,
majoritàriament peixos, que són poc comuns en d'altres llocs.
A causa de la presència d'espècies poc comunes a la zona de les Medes, les illes
s'han convertit en aturada obligatòria per a submarinistes d'arreu del món
Santi Ramos, tècnic del parc natural, explica que "només per fer submarinisme,
tenim més de 60.000 immersions anuals".
David Carbó
Els grups faunístics més característics de les Medes són:
Peixos d'efecte reserva: pel seu valor comercial, algunes espècies de peixos són
objectiu de la pesca, com ara el mero (Epinephelus marginatus), l'orada (Sparus
aurata), el llobarro (Dicentrarchus labrax), el déntol (Dentex dentex), el sarg
imperial (Diplodus cervinus) o el corball (Sciaena umbra). 
Depredadors pelàgics: com els espets (Sphyraena sphyraena), les milanes
(Myliobatis aquila) o una varietat de túnids com l'escassa tonyina vermella
(Thunnus thynnus). 
Comunitats de coral·ligen: el valor paisatgístic i ecològic del coral·ligen mediterrani
està àmpliament representat als fons marins de les illes amb les parets de
gorgònies vermelles (Paramuricea clavata), les cavitats amb corall vermell
(Corallium rubrum) i els mosaics d'esponges. Espècies protegides de mol·luscs
com les nacres (Pinna nobilis) i el dàtil de mar (Lithophaga lithophaga), espècies
protegides que es troben en poblacions ben representades i conservades. 
Cetacis: les poblacions de dofí mular (Tursiops truncatus), de la zona nord de
Catalunya, fan aparicions habituals per les Medes i la costa del Montgrí, atrets per
la quantitat d'aliment que ofereix l'entorn. 
Què hi podem fer? 
Les Medes pertanyen al terme municipal de Torroella de Montgrí i l'Estartit,
envoltat per un medi natural ric i en bon estat de conservació. És en aquesta
zona on es troben i es poden visitar els aiguamolls del Ter Vell, la Gola
(desembocadura) del Ter i del Daró, el massís del Montgrí i la costa del Montgrí,
que separa l'Estartit de l'Escala.
Jordi Juvanteny
En tractarse d'un espai amb un relleu suau, aquest ofereix grans possibilitats
pel lleure personal, familiar i col·lectiu. Algunes de les activitats que es poden
practicar són el submarinisme, l'observació del fons marí amb vaixells de fons de
vidre, esports i activitats nàutiques (vela lleugera i de creuer, surf de vela, surf
d'estel, escola nàutica i lloguer d'embarcacions), el senderisme, les rutes amb
bicicleta i zones on es pot fer un bon pícnic, com l'àrea recreativa situada al coll
de les Sorres.
Si la visita es vol fer més extensa, són de gran interès cultural les poblacions de
les rodalies com Empúries, amb les seves ruïnes gregues i romanes, el nucli antic
de Torroella de Montgrí, Ullastret, Pals, Peratallada i Monells (pels seus nuclis
medievals) i la Bisbal d'Empordà, coneguda per la ceràmica.
Altres visites d'interès natural pròximes a la zona per on es poden fer
recorreguts i d'altres rutes són el parc natural dels aiguamolls de l'Empordà, els
aiguamolls de Pals i les Gavarres.
Quan és el millor moment per visitar el parc natural? 
Ramos, tècnic del parc natural, assegura que el parc es pot visitar al llarg de tot
l'any. Malgrat tot, aconsella: "A la zona de muntanya mediterrània i a la plana
agrícola, possiblement la millor època sigui durant la tardor, hivern i primavera, on
podrem gaudir de la floració i de més activitat animal, recorrent els seus senders
sense patir la calor d'estiu".
Pel que fa a la zona de costa, si s'exclouen els mesos més freds i dies de
temporal, assegura que "es pot gaudir del fons marí, de les platges naturals i de
les dunes que s'estan recuperant". Una bona forma de ferho és "caminar per
una platja un matí assolellat, fora de l'estiu; és una activitat molt gratificant". 
Per acabar de gaudir d'una visita completa del parc, Ramos recomana pujar al
castell del Montgrí, ja que "permet observar els tres paisatges del parc natural: la
plana del baix Ter, la muntanya mediterrània i el litoral amb les Medes. Si el dia és
clar podrem veure les Gavarres, els pobles de la plana, el golf de Roses, les
Alberes, el Canigó o el cap de Creus". Assegura que també és interessant perquè
així es pot "observar els tres parcs naturals gironins amb zona protegida marina:
el parc natural dels aiguamolls de l'Alt Empordà, el parc natural del cap de Creus i
el que ens ocupa, el Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter".
A més, ens convida a "caminar per altres rutes per veure el massís, com són els
senders que s'apropen a cala Ferriola o la Pedrosa". "Una bona opció és recórrer
en bicicleta la plana del Baix Ter, on podreu veure zones humides, la
desembocadura del Ter, arrossars o pobles ben conservats i amb encant".
Una altra proposta per fer és immersió lleugera, a la zona de l'embarcador de les
illes Medes, per poder gaudir dels fons marí de la praderia de posidònia amb un
bon poblament de nacres.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya
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PÚBLICO
LA RECALIFICACIÓN URBANÍSTICA QUE RECUPERÓ UN ESPACIO NATURAL ÚNICO

Recalificación. La palabra que remite a los excesos de la burbuja inmobiliaria, una
línea de costa de repente repleta de rascacielos por constructoras que tienen
vínculos insospechados con la administración. El mismo término, recalificación, se
activó en el Baix Empordà en el sentido inverso: un paseo marítimo
recientemente terminado de construir, preparado para alojar un centenar de
casas unifamiliares frente al mar se convirtió contra todo pronóstico en un
espacio natural protegido. Un caso único de conciencia ecológica a nuestro país,
en que se revirtió un proceso que parecía de difícil marcha atrás.
Se trata de un tipo de isla ecologista de la Costa Brava. Justo delante de las
Medes, esta isla ecologista está entre la playa larga de Palos y LEstartit,
perteneciente al término municipal de Torroella de Montgrí (Baix Empordà,
Girona). En esta suerte de aldea gala, se ha vivido un proceso único de
recuperación de espacios naturales, incluso cuando esto ha implicado la
deconstrucción de zonas que ya se habían empezado a urbanizar.
La Pletera, formada por medio centenar de casas unifamiliares, contemplaba una
segunda y tercera promoción de dimensiones equivalentes. El suelo era
urbanizable. La constructora tenía los permisos y ya había construido el paseo
marítimo que habilitaba el acceso a las casas. La localización era imbatible. A un
kilómetro de la desembocadura del río Ter, y un kilómetro desde el último punto
urbanizado de LEstartit que es la urbanización Els Griells, que a su vez, ya está a
un kilómetro del pueblo. Alejado del bullicio del turismo, pero a la vez cerca de los
servicios municipales. Un paraje privilegiado en medio de los humedales del bajo
Ter. Para las especies autóctonas y para los habitantes de la Pletera.
La urbanización de La Pletera contemplaba una segunda y tercera promoción de
casas unifamiliaresLa llanura del bajo Ter, que se extiende desde el macizo del
Montgrí, al norte, hasta las montañas de Begur, al sur. Si bien a golpe de
helicóptero se ve una zona verde, la llanura es eminentemente agrícola, y la
mayor parte del color verde se debe a la concentración de las tierras de cultivo de
regadío.
Pero la presión agrícola no es la más grande de las fuerzas que los humedales
tienen que resistir para preservar su estatus. La mayor amenaza es la presión
turística hacia la costa de Pals y de LEstartit, las dos localidades que ostentan la
jurisprudencia de la playa más larga de una Costa Brava, constituida a base de
calas pequeñas.
En la actualidad, y tras el largo proceso de recuperación natural, se vuelven a
apreciar algunas clapas de humedales, como por ejemplo las llamadas del Ter Vell,
la laguna del Fraile Ramon, y las Balsas de en Coll. Un espacio de excepcional
valor paisajístico, natural, ambiental y ecológico.
Aiguamolls del Ter/ Irene Benedicto
Ante este paraje recientemente recuperado, donde los humedales empiezan a
tomar forma de nuevo, como cuando al final de un largo proceso de rehabilitación
las articulaciones vuelven a funcionar, nos preguntamos: ¿Cómo se paró la
construcción de más de un kilómetro de playa? ¿Es este un nuevo modelo de
concepción urbanística que se puede replicar a otros lugares?
De L'Estartit a Bruselas
El caso del Ter se excepcional. Defendemos que la recuperación de espacios
naturales es posible, y creemos que es lo que se debe hacer. Esperamos que
tenga un efecto demostrativo, saca pecho el director de la Cátedra de
Ecosistemas Litorales Mediterráneos de la Universitat de Girona (UdG), Xavier
Quintana, que también ha dirigido este proyecto, que tiene nombre propio: Life
(como vida, en inglés), y se nutre de unos fondos de la Unión Europea, con
cofinanciación de la Diputación de Girona.
Esta historia, la de la recuperación de los humedales del bajo Ter, está
intrínsecamente ligada a la del profesor Quintana. Todo empieza a principios de
los 90, con un grupo de investigación en ecología costera de la UdG especializado
en ecología de lagunas. El Ayuntamiento de Torroella de Montgrí los contacta para
pedirles asesoramiento sobre el patrimonio cultural y natural del municipio.
¿Cuáles son los problemas a los que se tendrán que enfrentar? ¿Como restaurar
el patrimonio y ponerlo en valor?
A partir de estos interrogantes se redacta el que será el Proyecto Life, un
nombre que recibirá sólo a partir del año 1999, cuando se lanzan a buscar
financiación europea. Y no sólo la consiguen sino que ya lo han renovado hasta
dos veces. El presupuesto total hasta la fecha supera los 2,5 millones de euros,
el 75% de los cuales procede de la UE. Las demás aportaciones son la suma del
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí (263.136), la Generalitat de Catalunya
(131.569), la constructora Tragsa (131.569), la Universitat de Girona (45.763) y
la Diputació de Girona (60.000).
Sobre cómo se giró la tortilla
Ahora hace 30 años se empezaba a construir en la zona de la Pletera. Año 1986,
primaveraverano de euforia inmobiliaria. Con todos los permisos, un marco legal
impecable. Unas casas unifamiliares preciosas justo frente al mar. Era la primera
de, al menos, tres promociones de una cincuentena de casas cada una. Quién les
iba a decir que, sólo una década después, el paseo marítimo, que ya se extendía
dos kilómetros más para acoger las siguientes promociones de viviendas, tendría
que ser derruido.
Para construir, tenían que, primero, desecar los humedales y, después, nivelar el
suelo. Sólo durante aquel año de 1986, se abocan unas 800 toneladas de
escombros diarios. En dos años (agosto 1988) se termina la primera fase de la
urbanización. Pero antes de continuar con la segunda fase, la Generalitat de
Cataluña aprueba la Ley de espacios naturales (1985) que va seguida del Decreto
del Plan de espacios de interés natural (1992). Todo ello paraliza las obras.
La Pletera se declara zona no urbanizable y se incluye dentro del Espacio de
Interés NaturalLas mesas giran definitivamente en marzo del 1998. La Dirección
general de Costas, que depende del Ministerio de Agricultura y Pesca, redefine
cuál tiene que ser la delimitación de la zona pública terrestre. Antes sólo entraba
la playa. A partir de entonces incluirán también las zonas inundables al subir el
nivel del mar, que también pasarán a ser públicas. Y resulta que el bajo Ter está
repleto de marismas.
Así pues, la Dirección General de Costas traza la línea de dominio público
marítimoterrestre por detrás de la zona otro tiempo urbanizable. Cómo si esta
línea hubiera estado dibujada con tiza: la borran con arena y la trazan unos
metros atrás. Y toda esta área conforma una zona de marisma que, al igual que
la propia playa, se tiene que proteger bajo la nueva Ley de costas (ley 22/1988
del 28 de julio).
De la noche a la mañana, como quien dice, la Pletera se declara zona no
urbanizable y se incluye dentro del Espacio de Interés Natural. La ratificación llega
el 2006, cuando la Generalitat aprueba definitivamente la incorporación del
espacio dentro de la Red Natura 2000, que a su vez es aprobada por la Comisión
Europea en 2008. Una red de espacios naturales europeos de la que también
forman parte el Montgrí, con su castillo en la cumbre, las Islas Medes, con su
matrimonio submarino, y ahora también, el bajo Ter.
Funcionalidad ecológica
Y todo esto, ¿para qué? El principal criterio por el qué se rige el proyecto es que
el sistema recupere su funcionalidad ecológica, explica Quintana. Por eso no hay
ningún tipo de obsesión para que el paraje vuelva a ser como en las fotografías
de los años 50. Las balsas de agua quizá no se pueden volver a ubicar
exactamente en el mismo punto del mapa. Pero el objetivo es que cumplan la
misma función.
Los ecosistemas tienen capacidad de autor regularse. La Tierra hubiera estado
preparada para adaptarse al cambio climático y a la consecuente subida del nivel
del mar si no fuera por las alteraciones que el ser humano ha hecho sobre su
relieve (claro que entonces habría que preguntarse si en un planeta sin
alteraciones humanas habría cambio climático, pero ese es tema de otro debate).
Anulamos zonas que el ecosistema necesita para autoregularseLo que quiere
decir con esto Xavier Quintana, como impulsor del Proyecto Life, es que el
problema no es tanto que el nivel del mar suba, sino las consecuencias que esto
tiene sobre las comunidades que hacen vida tan cerca del mar y, de hecho, en el
caso de LEstartit, bajo el nivel del mar. En la zona de Griells, al sur del pueblo, la
playa desaparece cada uno o dos años, cuando viene un temporal y se lleva la
arena de la playa.
Como solución, el puerto de LEstartit acaba de erigir un nuevo espigón que
deberá proteger la playa del mar. Esto no hubiera hecho falta si no nos
hubiéramos cargado el espacio natural tal como era en sus orígenes, porque si
tenemos humedales, cuando el nivel del mar sube, inunda las marismas y no hay
mayores desastres. El problema viene cuando en el lugar de los humedales
hemos construido casas.
Así, anulamos zonas que el ecosistema necesita para auto regularse. Sufrimos
las consecuencias de esa incapacidad de auto regulación. Buscamos soluciones
que, en el mejor de los casos, consiguen posponer el problema y que, a menudo,
generan peores consecuencias en el largo plazo.
¿Cuál es la receta? No construir infraestructuras muy cerca del mar, en los
lugares donde todavía estamos a tiempo. Si las zonas costeras sueño blandas y
planas, las actividades humanas sólo se tienen que retirar. Tenemos que
mantener la capacidad de recular, argumenta el investigador. Adaptarse. No
combatir el medio.
¿Excepción o ejemplo?
Queremos evitar que toda la Costa Brava sea cómo Empúria Brava, dice Xavier
Quintana, sin poder evitar una chispa de orgullo. Desde que la experiencia se
empezó a mostrar como exitosa, otras zonas de España e incluso otros países
costeros europeos se han acercado a esta localidad gerundense, para conocer su
modelo de recuperación de espacios naturales. Una delegación del Ministerio de
Medio ambiente francés vino a interesarse sobre estrategias para adaptarse al
cambio climático. Un interés, no obstante, que de momento no ha bajado del
plano abstracto o de investigación.
Sí que se han vivido otras experiencias en el territorio español. En Costa del
Saler en Valencia, zonas parcialmente urbanizadas se retiraron. También es
conocido el caso del Club Med, la ciudad de vacaciones francesa construida a base
de bungalós en el Paraje de Tudela en el Cap de Creus (Cadaqués). Erigida sobre
una zona rocosa, en este caso la retirada de las casas se consiguió arguyendo
valor arqueológico.
Pero las tres experiencias siendo la del bajo Ter la más reciente han sido casos
aislados. ¿Cuán lejos estamos de lo que el profesor Quintana denomina
desurbanización al por mayor de la zona costera que se construyó
indebidamente? Probablemente, todavía tendremos que navegar mucho para
llegar.
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Recalificación. La palabra que remite a los excesos de la burbuja inmobiliaria, una
línea de costa de repente repleta de rascacielos por constructoras que tienen
vínculos insospechados con la administración. El mismo término, recalificación, se
activó en el Baix Empordà en el sentido inverso: un paseo marítimo
recientemente terminado de construir, preparado para alojar un centenar de
casas unifamiliares frente al mar se convirtió contra todo pronóstico en un
espacio natural protegido. Un caso único de conciencia ecológica a nuestro país,
en que se revirtió un proceso que parecía de difícil marcha atrás.
Se trata de un tipo de isla ecologista de la Costa Brava. Justo delante de las
Medes, esta isla ecologista está entre la playa larga de Palos y LEstartit,
perteneciente al término municipal de Torroella de Montgrí (Baix Empordà,
Girona). En esta suerte de aldea gala, se ha vivido un proceso único de
recuperación de espacios naturales, incluso cuando esto ha implicado la
deconstrucción de zonas que ya se habían empezado a urbanizar.
La Pletera, formada por medio centenar de casas unifamiliares, contemplaba una
segunda y tercera promoción de dimensiones equivalentes. El suelo era
urbanizable. La constructora tenía los permisos y ya había construido el paseo
marítimo que habilitaba el acceso a las casas. La localización era imbatible. A un
kilómetro de la desembocadura del río Ter, y un kilómetro desde el último punto
urbanizado de LEstartit que es la urbanización Els Griells, que a su vez, ya está a
un kilómetro del pueblo. Alejado del bullicio del turismo, pero a la vez cerca de los
servicios municipales. Un paraje privilegiado en medio de los humedales del bajo
Ter. Para las especies autóctonas y para los habitantes de la Pletera.
La urbanización de La Pletera contemplaba una segunda y tercera promoción de
casas unifamiliaresLa llanura del bajo Ter, que se extiende desde el macizo del
Montgrí, al norte, hasta las montañas de Begur, al sur. Si bien a golpe de
helicóptero se ve una zona verde, la llanura es eminentemente agrícola, y la
mayor parte del color verde se debe a la concentración de las tierras de cultivo de
regadío.
Pero la presión agrícola no es la más grande de las fuerzas que los humedales
tienen que resistir para preservar su estatus. La mayor amenaza es la presión
turística hacia la costa de Pals y de LEstartit, las dos localidades que ostentan la
jurisprudencia de la playa más larga de una Costa Brava, constituida a base de
calas pequeñas.
En la actualidad, y tras el largo proceso de recuperación natural, se vuelven a
apreciar algunas clapas de humedales, como por ejemplo las llamadas del Ter Vell,
la laguna del Fraile Ramon, y las Balsas de en Coll. Un espacio de excepcional
valor paisajístico, natural, ambiental y ecológico.
Aiguamolls del Ter/ Irene Benedicto
Ante este paraje recientemente recuperado, donde los humedales empiezan a
tomar forma de nuevo, como cuando al final de un largo proceso de rehabilitación
las articulaciones vuelven a funcionar, nos preguntamos: ¿Cómo se paró la
construcción de más de un kilómetro de playa? ¿Es este un nuevo modelo de
concepción urbanística que se puede replicar a otros lugares?
De L'Estartit a Bruselas
El caso del Ter se excepcional. Defendemos que la recuperación de espacios
naturales es posible, y creemos que es lo que se debe hacer. Esperamos que
tenga un efecto demostrativo, saca pecho el director de la Cátedra de
Ecosistemas Litorales Mediterráneos de la Universitat de Girona (UdG), Xavier
Quintana, que también ha dirigido este proyecto, que tiene nombre propio: Life
(como vida, en inglés), y se nutre de unos fondos de la Unión Europea, con
cofinanciación de la Diputación de Girona.
Esta historia, la de la recuperación de los humedales del bajo Ter, está
intrínsecamente ligada a la del profesor Quintana. Todo empieza a principios de
los 90, con un grupo de investigación en ecología costera de la UdG especializado
en ecología de lagunas. El Ayuntamiento de Torroella de Montgrí los contacta para
pedirles asesoramiento sobre el patrimonio cultural y natural del municipio.
¿Cuáles son los problemas a los que se tendrán que enfrentar? ¿Como restaurar
el patrimonio y ponerlo en valor?
A partir de estos interrogantes se redacta el que será el Proyecto Life, un
nombre que recibirá sólo a partir del año 1999, cuando se lanzan a buscar
financiación europea. Y no sólo la consiguen sino que ya lo han renovado hasta
dos veces. El presupuesto total hasta la fecha supera los 2,5 millones de euros,
el 75% de los cuales procede de la UE. Las demás aportaciones son la suma del
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí (263.136), la Generalitat de Catalunya
(131.569), la constructora Tragsa (131.569), la Universitat de Girona (45.763) y
la Diputació de Girona (60.000).
Sobre cómo se giró la tortilla
Ahora hace 30 años se empezaba a construir en la zona de la Pletera. Año 1986,
primaveraverano de euforia inmobiliaria. Con todos los permisos, un marco legal
impecable. Unas casas unifamiliares preciosas justo frente al mar. Era la primera
de, al menos, tres promociones de una cincuentena de casas cada una. Quién les
iba a decir que, sólo una década después, el paseo marítimo, que ya se extendía
dos kilómetros más para acoger las siguientes promociones de viviendas, tendría
que ser derruido.
Para construir, tenían que, primero, desecar los humedales y, después, nivelar el
suelo. Sólo durante aquel año de 1986, se abocan unas 800 toneladas de
escombros diarios. En dos años (agosto 1988) se termina la primera fase de la
urbanización. Pero antes de continuar con la segunda fase, la Generalitat de
Cataluña aprueba la Ley de espacios naturales (1985) que va seguida del Decreto
del Plan de espacios de interés natural (1992). Todo ello paraliza las obras.
La Pletera se declara zona no urbanizable y se incluye dentro del Espacio de
Interés NaturalLas mesas giran definitivamente en marzo del 1998. La Dirección
general de Costas, que depende del Ministerio de Agricultura y Pesca, redefine
cuál tiene que ser la delimitación de la zona pública terrestre. Antes sólo entraba
la playa. A partir de entonces incluirán también las zonas inundables al subir el
nivel del mar, que también pasarán a ser públicas. Y resulta que el bajo Ter está
repleto de marismas.
Así pues, la Dirección General de Costas traza la línea de dominio público
marítimoterrestre por detrás de la zona otro tiempo urbanizable. Cómo si esta
línea hubiera estado dibujada con tiza: la borran con arena y la trazan unos
metros atrás. Y toda esta área conforma una zona de marisma que, al igual que
la propia playa, se tiene que proteger bajo la nueva Ley de costas (ley 22/1988
del 28 de julio).
De la noche a la mañana, como quien dice, la Pletera se declara zona no
urbanizable y se incluye dentro del Espacio de Interés Natural. La ratificación llega
el 2006, cuando la Generalitat aprueba definitivamente la incorporación del
espacio dentro de la Red Natura 2000, que a su vez es aprobada por la Comisión
Europea en 2008. Una red de espacios naturales europeos de la que también
forman parte el Montgrí, con su castillo en la cumbre, las Islas Medes, con su
matrimonio submarino, y ahora también, el bajo Ter.
Funcionalidad ecológica
Y todo esto, ¿para qué? El principal criterio por el qué se rige el proyecto es que
el sistema recupere su funcionalidad ecológica, explica Quintana. Por eso no hay
ningún tipo de obsesión para que el paraje vuelva a ser como en las fotografías
de los años 50. Las balsas de agua quizá no se pueden volver a ubicar
exactamente en el mismo punto del mapa. Pero el objetivo es que cumplan la
misma función.
Los ecosistemas tienen capacidad de autor regularse. La Tierra hubiera estado
preparada para adaptarse al cambio climático y a la consecuente subida del nivel
del mar si no fuera por las alteraciones que el ser humano ha hecho sobre su
relieve (claro que entonces habría que preguntarse si en un planeta sin
alteraciones humanas habría cambio climático, pero ese es tema de otro debate).
Anulamos zonas que el ecosistema necesita para autoregularseLo que quiere
decir con esto Xavier Quintana, como impulsor del Proyecto Life, es que el
problema no es tanto que el nivel del mar suba, sino las consecuencias que esto
tiene sobre las comunidades que hacen vida tan cerca del mar y, de hecho, en el
caso de LEstartit, bajo el nivel del mar. En la zona de Griells, al sur del pueblo, la
playa desaparece cada uno o dos años, cuando viene un temporal y se lleva la
arena de la playa.
Como solución, el puerto de LEstartit acaba de erigir un nuevo espigón que
deberá proteger la playa del mar. Esto no hubiera hecho falta si no nos
hubiéramos cargado el espacio natural tal como era en sus orígenes, porque si
tenemos humedales, cuando el nivel del mar sube, inunda las marismas y no hay
mayores desastres. El problema viene cuando en el lugar de los humedales
hemos construido casas.
Así, anulamos zonas que el ecosistema necesita para auto regularse. Sufrimos
las consecuencias de esa incapacidad de auto regulación. Buscamos soluciones
que, en el mejor de los casos, consiguen posponer el problema y que, a menudo,
generan peores consecuencias en el largo plazo.
¿Cuál es la receta? No construir infraestructuras muy cerca del mar, en los
lugares donde todavía estamos a tiempo. Si las zonas costeras sueño blandas y
planas, las actividades humanas sólo se tienen que retirar. Tenemos que
mantener la capacidad de recular, argumenta el investigador. Adaptarse. No
combatir el medio.
¿Excepción o ejemplo?
Queremos evitar que toda la Costa Brava sea cómo Empúria Brava, dice Xavier
Quintana, sin poder evitar una chispa de orgullo. Desde que la experiencia se
empezó a mostrar como exitosa, otras zonas de España e incluso otros países
costeros europeos se han acercado a esta localidad gerundense, para conocer su
modelo de recuperación de espacios naturales. Una delegación del Ministerio de
Medio ambiente francés vino a interesarse sobre estrategias para adaptarse al
cambio climático. Un interés, no obstante, que de momento no ha bajado del
plano abstracto o de investigación.
Sí que se han vivido otras experiencias en el territorio español. En Costa del
Saler en Valencia, zonas parcialmente urbanizadas se retiraron. También es
conocido el caso del Club Med, la ciudad de vacaciones francesa construida a base
de bungalós en el Paraje de Tudela en el Cap de Creus (Cadaqués). Erigida sobre
una zona rocosa, en este caso la retirada de las casas se consiguió arguyendo
valor arqueológico.
Pero las tres experiencias siendo la del bajo Ter la más reciente han sido casos
aislados. ¿Cuán lejos estamos de lo que el profesor Quintana denomina
desurbanización al por mayor de la zona costera que se construyó
indebidamente? Probablemente, todavía tendremos que navegar mucho para
llegar.
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Recalificación. La palabra que remite a los excesos de la burbuja inmobiliaria, una
línea de costa de repente repleta de rascacielos por constructoras que tienen
vínculos insospechados con la administración. El mismo término, recalificación, se
activó en el Baix Empordà en el sentido inverso: un paseo marítimo
recientemente terminado de construir, preparado para alojar un centenar de
casas unifamiliares frente al mar se convirtió contra todo pronóstico en un
espacio natural protegido. Un caso único de conciencia ecológica a nuestro país,
en que se revirtió un proceso que parecía de difícil marcha atrás.
Se trata de un tipo de isla ecologista de la Costa Brava. Justo delante de las
Medes, esta isla ecologista está entre la playa larga de Palos y LEstartit,
perteneciente al término municipal de Torroella de Montgrí (Baix Empordà,
Girona). En esta suerte de aldea gala, se ha vivido un proceso único de
recuperación de espacios naturales, incluso cuando esto ha implicado la
deconstrucción de zonas que ya se habían empezado a urbanizar.
La Pletera, formada por medio centenar de casas unifamiliares, contemplaba una
segunda y tercera promoción de dimensiones equivalentes. El suelo era
urbanizable. La constructora tenía los permisos y ya había construido el paseo
marítimo que habilitaba el acceso a las casas. La localización era imbatible. A un
kilómetro de la desembocadura del río Ter, y un kilómetro desde el último punto
urbanizado de LEstartit que es la urbanización Els Griells, que a su vez, ya está a
un kilómetro del pueblo. Alejado del bullicio del turismo, pero a la vez cerca de los
servicios municipales. Un paraje privilegiado en medio de los humedales del bajo
Ter. Para las especies autóctonas y para los habitantes de la Pletera.
La urbanización de La Pletera contemplaba una segunda y tercera promoción de
casas unifamiliaresLa llanura del bajo Ter, que se extiende desde el macizo del
Montgrí, al norte, hasta las montañas de Begur, al sur. Si bien a golpe de
helicóptero se ve una zona verde, la llanura es eminentemente agrícola, y la
mayor parte del color verde se debe a la concentración de las tierras de cultivo de
regadío.
Pero la presión agrícola no es la más grande de las fuerzas que los humedales
tienen que resistir para preservar su estatus. La mayor amenaza es la presión
turística hacia la costa de Pals y de LEstartit, las dos localidades que ostentan la
jurisprudencia de la playa más larga de una Costa Brava, constituida a base de
calas pequeñas.
En la actualidad, y tras el largo proceso de recuperación natural, se vuelven a
apreciar algunas clapas de humedales, como por ejemplo las llamadas del Ter Vell,
la laguna del Fraile Ramon, y las Balsas de en Coll. Un espacio de excepcional
valor paisajístico, natural, ambiental y ecológico.
Aiguamolls del Ter/ Irene Benedicto
Ante este paraje recientemente recuperado, donde los humedales empiezan a
tomar forma de nuevo, como cuando al final de un largo proceso de rehabilitación
las articulaciones vuelven a funcionar, nos preguntamos: ¿Cómo se paró la
construcción de más de un kilómetro de playa? ¿Es este un nuevo modelo de
concepción urbanística que se puede replicar a otros lugares?
De L'Estartit a Bruselas
El caso del Ter se excepcional. Defendemos que la recuperación de espacios
naturales es posible, y creemos que es lo que se debe hacer. Esperamos que
tenga un efecto demostrativo, saca pecho el director de la Cátedra de
Ecosistemas Litorales Mediterráneos de la Universitat de Girona (UdG), Xavier
Quintana, que también ha dirigido este proyecto, que tiene nombre propio: Life
(como vida, en inglés), y se nutre de unos fondos de la Unión Europea, con
cofinanciación de la Diputación de Girona.
Esta historia, la de la recuperación de los humedales del bajo Ter, está
intrínsecamente ligada a la del profesor Quintana. Todo empieza a principios de
los 90, con un grupo de investigación en ecología costera de la UdG especializado
en ecología de lagunas. El Ayuntamiento de Torroella de Montgrí los contacta para
pedirles asesoramiento sobre el patrimonio cultural y natural del municipio.
¿Cuáles son los problemas a los que se tendrán que enfrentar? ¿Como restaurar
el patrimonio y ponerlo en valor?
A partir de estos interrogantes se redacta el que será el Proyecto Life, un
nombre que recibirá sólo a partir del año 1999, cuando se lanzan a buscar
financiación europea. Y no sólo la consiguen sino que ya lo han renovado hasta
dos veces. El presupuesto total hasta la fecha supera los 2,5 millones de euros,
el 75% de los cuales procede de la UE. Las demás aportaciones son la suma del
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí (263.136), la Generalitat de Catalunya
(131.569), la constructora Tragsa (131.569), la Universitat de Girona (45.763) y
la Diputació de Girona (60.000).
Sobre cómo se giró la tortilla
Ahora hace 30 años se empezaba a construir en la zona de la Pletera. Año 1986,
primaveraverano de euforia inmobiliaria. Con todos los permisos, un marco legal
impecable. Unas casas unifamiliares preciosas justo frente al mar. Era la primera
de, al menos, tres promociones de una cincuentena de casas cada una. Quién les
iba a decir que, sólo una década después, el paseo marítimo, que ya se extendía
dos kilómetros más para acoger las siguientes promociones de viviendas, tendría
que ser derruido.
Para construir, tenían que, primero, desecar los humedales y, después, nivelar el
suelo. Sólo durante aquel año de 1986, se abocan unas 800 toneladas de
escombros diarios. En dos años (agosto 1988) se termina la primera fase de la
urbanización. Pero antes de continuar con la segunda fase, la Generalitat de
Cataluña aprueba la Ley de espacios naturales (1985) que va seguida del Decreto
del Plan de espacios de interés natural (1992). Todo ello paraliza las obras.
La Pletera se declara zona no urbanizable y se incluye dentro del Espacio de
Interés NaturalLas mesas giran definitivamente en marzo del 1998. La Dirección
general de Costas, que depende del Ministerio de Agricultura y Pesca, redefine
cuál tiene que ser la delimitación de la zona pública terrestre. Antes sólo entraba
la playa. A partir de entonces incluirán también las zonas inundables al subir el
nivel del mar, que también pasarán a ser públicas. Y resulta que el bajo Ter está
repleto de marismas.
Así pues, la Dirección General de Costas traza la línea de dominio público
marítimoterrestre por detrás de la zona otro tiempo urbanizable. Cómo si esta
línea hubiera estado dibujada con tiza: la borran con arena y la trazan unos
metros atrás. Y toda esta área conforma una zona de marisma que, al igual que
la propia playa, se tiene que proteger bajo la nueva Ley de costas (ley 22/1988
del 28 de julio).
De la noche a la mañana, como quien dice, la Pletera se declara zona no
urbanizable y se incluye dentro del Espacio de Interés Natural. La ratificación llega
el 2006, cuando la Generalitat aprueba definitivamente la incorporación del
espacio dentro de la Red Natura 2000, que a su vez es aprobada por la Comisión
Europea en 2008. Una red de espacios naturales europeos de la que también
forman parte el Montgrí, con su castillo en la cumbre, las Islas Medes, con su
matrimonio submarino, y ahora también, el bajo Ter.
Funcionalidad ecológica
Y todo esto, ¿para qué? El principal criterio por el qué se rige el proyecto es que
el sistema recupere su funcionalidad ecológica, explica Quintana. Por eso no hay
ningún tipo de obsesión para que el paraje vuelva a ser como en las fotografías
de los años 50. Las balsas de agua quizá no se pueden volver a ubicar
exactamente en el mismo punto del mapa. Pero el objetivo es que cumplan la
misma función.
Los ecosistemas tienen capacidad de autor regularse. La Tierra hubiera estado
preparada para adaptarse al cambio climático y a la consecuente subida del nivel
del mar si no fuera por las alteraciones que el ser humano ha hecho sobre su
relieve (claro que entonces habría que preguntarse si en un planeta sin
alteraciones humanas habría cambio climático, pero ese es tema de otro debate).
Anulamos zonas que el ecosistema necesita para autoregularseLo que quiere
decir con esto Xavier Quintana, como impulsor del Proyecto Life, es que el
problema no es tanto que el nivel del mar suba, sino las consecuencias que esto
tiene sobre las comunidades que hacen vida tan cerca del mar y, de hecho, en el
caso de LEstartit, bajo el nivel del mar. En la zona de Griells, al sur del pueblo, la
playa desaparece cada uno o dos años, cuando viene un temporal y se lleva la
arena de la playa.
Como solución, el puerto de LEstartit acaba de erigir un nuevo espigón que
deberá proteger la playa del mar. Esto no hubiera hecho falta si no nos
hubiéramos cargado el espacio natural tal como era en sus orígenes, porque si
tenemos humedales, cuando el nivel del mar sube, inunda las marismas y no hay
mayores desastres. El problema viene cuando en el lugar de los humedales
hemos construido casas.
Así, anulamos zonas que el ecosistema necesita para auto regularse. Sufrimos
las consecuencias de esa incapacidad de auto regulación. Buscamos soluciones
que, en el mejor de los casos, consiguen posponer el problema y que, a menudo,
generan peores consecuencias en el largo plazo.
¿Cuál es la receta? No construir infraestructuras muy cerca del mar, en los
lugares donde todavía estamos a tiempo. Si las zonas costeras sueño blandas y
planas, las actividades humanas sólo se tienen que retirar. Tenemos que
mantener la capacidad de recular, argumenta el investigador. Adaptarse. No
combatir el medio.
¿Excepción o ejemplo?
Queremos evitar que toda la Costa Brava sea cómo Empúria Brava, dice Xavier
Quintana, sin poder evitar una chispa de orgullo. Desde que la experiencia se
empezó a mostrar como exitosa, otras zonas de España e incluso otros países
costeros europeos se han acercado a esta localidad gerundense, para conocer su
modelo de recuperación de espacios naturales. Una delegación del Ministerio de
Medio ambiente francés vino a interesarse sobre estrategias para adaptarse al
cambio climático. Un interés, no obstante, que de momento no ha bajado del
plano abstracto o de investigación.
Sí que se han vivido otras experiencias en el territorio español. En Costa del
Saler en Valencia, zonas parcialmente urbanizadas se retiraron. También es
conocido el caso del Club Med, la ciudad de vacaciones francesa construida a base
de bungalós en el Paraje de Tudela en el Cap de Creus (Cadaqués). Erigida sobre
una zona rocosa, en este caso la retirada de las casas se consiguió arguyendo
valor arqueológico.
Pero las tres experiencias siendo la del bajo Ter la más reciente han sido casos
aislados. ¿Cuán lejos estamos de lo que el profesor Quintana denomina
desurbanización al por mayor de la zona costera que se construyó
indebidamente? Probablemente, todavía tendremos que navegar mucho para
llegar.
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CAP DE SETMANA

11 AIRES DEL CARIB A L’EMPORDA
DEL 8 AL 10 DE SETEMBRE TÉ LLOC LA FIRA D’INDIANS DE BEGUR

La Fira dTndians celebra la 
intensa relació entre Cuba i Begur, 

que té el seu origen en l’emigració de molts 
begurencs al Carib al segle xix. En retornar 

al poble, aquells que havien prosperat en els seus 
negocis construïen ostentoses cases que encara 

avui decoren els carrers de Begur. Eren els populars 
americanos, que pretenien recrear l’estil de vida de 
Cuba i que van deixar-nos un divers llegat cultural.

Del 8 al 10 de setembre, Begur es transforma 
per reviure aquell període històric que ha deixat 
una profunda petjada a la vila. Els carrers i les 
places acullen un mercat de productes d’ultramar, 
mostres d’oficis, actuacions musicals, cantades 
d’havaneres, teatre, espectacles de carrer, visites 
guiades teatralitzades, exposicions, conferències 
i tallers per a infants i adults.

La temàtica d’enguany són els oficis d’indians, 
i com a novetat els assistents podran gaudir 
d’un concert el divendres 8 de setembre a càrrec 
de Three Cuban Jazz al Pati de les Escoles Velles.
Per altra banda, hi haurà una nova zona de Cafè 
Teatre ubicada la plaça dels Indians, on es duran 
a terme des d’actuacions musicals de petit format 
fins a representacions teatrals. ◄

Oficina de Turisme de Begur
(! 972 62 45 20 I www.firaindians.com
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