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“Com qualsevol teoria i paradigma filosòfic, la ciència es pot 

entendre com una creació d’herència històrica resultat de petites 

aportacions i diminutes passes que, com pedres d’un camí, han anat 

posant una a una els científics i altres persones sensibilitzades que 

compartien una mateixa fita. D’aquesta manera, el resultat global és 

la creació d’un entramat de camins mil·lenaris que permeten comunicar 

i facilitar els fluxos entre civilitzacions, cultures, economies.. i 

en definitiva, permeten avançar cap a noves perspectives. De la 

mateixa manera es pot mirar qualsevol procés social i constructiu. I 

l’educació ambiental en concret, es presenta com un element que 

proporciona les eines necessàries per a que cadascú, a nivell 

individual i/o col·lectiu, sigui capaç de posar una pedra en 

l’entramat de camins cap al desenvolupament sostenible.” 
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L’educació ambiental neix com una resposta a la crisi global dels anys 70, 

generada per la presa de consciència dels efectes devastadors que pot originar 

el desenvolupament incontrolat i mal gestionat. Des de llavors s’ha evolucionat 

molt en la percepció i la definició del concepte d’educació ambiental, i tot i que 

sembla que no s’ha aconseguit superar el babelisme conceptual (Boada, 1994) 

que acompanya aquest terme, la necessitat i l’efectivitat d’aquesta estratègia és 

cada cop més patent. 

Una de les eines complementàries a l’educació ambiental són els camins 

tradicionals. Poc considerats, en molts casos, els camins de ferradura o de 

carro ofereixen al caminant un medi per la descoberta personal i de l’entorn, un 

itinerari marcat per centenars, o inclús milers, d’anys d’història que conformen 

un context molt adequat per la realització d’educació ambiental.  

La riquesa biològica, cultural i paisatgística dels ambients naturals i rurals atrau 

actualment un nombre considerable de persones, que es consideren afectives 

amb aquest entorn. Però els impactes associats a la seva freqüentació 

demostren sovint que la percepció que tenen aquestes persones dels valors i 

potencials d’aquests espais és molt parcial. L’enorme capacitat transformadora 

que ha adquirit l’ésser humà agreuja la vulnerabilitat dels hàbitats naturals i del 

patrimoni socio-ambiental. Les estratègies d’educació, planificació i gestió 

ambiental a tots els nivells socials i administratius es fan imprescindibles, per 

garantir la sostenibilitat d’aquests recursos. 

Amb la voluntat de col·laborar en la posada en valor i la presa de consciència 

per aquest espai, neix una proposta d’educació ambiental, basada en el 

coneixement i l’experiència directa amb el propi entorn social i natural: un 

itinerari autoguiat pel camí de les Tosques. La conservació del medi ambient és 

un gran repte de present i futur, i és necessària una participació activa i 

responsable en aquest camp. L’educació i l’experiència personal ens poden 

conduir a adoptar aquests canvis al nivell més local, i malgrat no sigui fàcil de 

percebre, són aquests la base dels efectes més globals. 
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1.1. OBJECTIUS  

 

L’estructura del treball parteix de la definició dels objectius acadèmics i 

d’educació ambiental sobre els quals es fonamenta. Per definir amb poques 

paraules la finalitat amb què neix aquest projecte cal tenir present la dualitat 

que el caracteritza, ja que aquest consta de dues parts ben diferenciades. La 

primera part és un treball de contextualització espacial i conceptual; mentre que 

la segona és una traducció de la primera per tal de convertir-la en una eina 

d’educació ambiental, en el marc del camí de les Tosques. Així, els objectius de 

la primera part i de la segona tot i estar íntimament relacionats, es concreten i 

es detallen de forma diferent.  

1.1.1.  Objectius de la contextualització inicial 

 Sintetitzar l’evolució i el paper que juguen el medi ambient i l’educació 

ambiental en la nostra societat. 

 Aproximar la història, la cultura, el medi natural i humanitzat que 

conformen el futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades.  

 Evidenciar els múltiples valors del viari tradicional i exposar el potencial 

de que disposen com a recurs didàctic, d’oci i fins i tot econòmic. 

1.1.2.  Objectius específics de la proposta d’educació ambiental 

 Donar a conèixer els elements d’interès ambiental que es troben a les 

proximitats del Camí de les Tosques per tal de fomentar la valoració i el 

respecte per aquest camí. 

 Recuperar coneixements tradicionals de les muntanyes de la Mussara i 

plasmar-los en aquest projecte per evitar la seva pèrdua. 

 Plantejar un itinerari de natura autoguiat com a eina per l'educació i la 

interpretació ambiental, argumentant el model i l’estratègia 
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seleccionades.  

 Elaborar una guia que integri els coneixements adquirits, útil com a eina 

per l’educació ambiental en l’itinerari pel Camí de les Tosques.  

 Motivar l’interès, l’admiració i el respecte per aquests paratges i per 

l’entorn en general entre aquells que hi transiten. 
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1.2. MATERIALS I MÈTODES 

 

El projecte és una integració de coneixements ambientals, històrics i 

tradicionals de les muntanyes de la Mussara i Prades, amb la finalitat de 

promoure la valoració i el respecte per aquest espai a través d’un itinerari 

interpretatiu. Els instruments utilitzats i la metodologia seguida es detallen a 

continuació, dividits en tres blocs: el treball de camp, l’estructuració del projecte 

i la redacció i elaboració de la memòria i la guia.   

1.2.1.  Metodologia 

El cos teòric del projecte s’ha dividit en dos blocs. El primer defineix el marc 

conceptual i de contextual, i s’ha estructurat en tres eixos diferents: el medi 

ambient i l’educació ambiental, el Parc Natural de les Muntanyes de Prades i 

els camins tradicionals. El segon bloc, és la integració dels coneixements 

adquirits en una proposta d’educació ambiental pel camí de les Tosques, que 

travessa part del futur Parc Natural. 

El primer bloc del treball, que ocupa en extensió la major part del projecte, 

permet una aproximació a la figura que juga el medi ambient i l’educació 

ambiental en la societat i en el moment actual. Al mateix temps, s’analitza el 

context ambiental que envolta el Parc Natural de les Muntanyes de Prades per 

tal de donar a conèixer l’entorn immediat del camí de les Tosques. Finalment, 

es descriu l’origen i els diversos camins tradicionals existents, procurant la 

informació necessària per entendre el valor i el potencial de que disposa aquest 

viari.  

El segon bloc, d’altra banda, resulta d’una selecció d’informació del primer i de 

noves aportacions, en una guia per la realització d’un itinerari autoguiat 

d’educació ambiental per aquest camí. Aquesta proposta es materialitza en la 

localització, anàlisi i interpretació de l’itinerari pel camí de les Tosques, i en 

l’elaboració d’una guia d’educació ambiental per a realitzar-lo.  
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1.2.2.  Treball de camp 

Fa referència a la tasca d’exploració inicial i de recerca d’informació diversa en 

consultes bibliogràfiques i sobre el terreny, així com la important recopilació de 

dades i experiències vivencials de la mà de persones coneixedores i 

interessades per la zona.  

El treball de camp es pot dividir en tres eixos: documentació, exploració i 

entrevistes personals. 

DOCUMENTACIÓ, mitjançant la consulta de: 

 Bibliografia referent a l’educació ambiental general, i en el medi natural. 

 Llibres i premsa escrita de les Muntanyes de Prades i del Parc Natural. 

 Estudis i inventaris sobre les muntanyes de la Mussara. 

 Publicacions i estudis de camins tradicionals i itineraris. 

 Anotacions preses per persones grans de Vilaplana (no publicades). 

 Informació on line. 

EXPLORACIÓ, inventariat i estudi de camp de la zona: 

 Cerca i exploració de les diverses alternatives plantejades inicialment. 

 Presa de dades del camí de les Tosques múltiples vegades. 

 Selecció de les espècies i els punts d’especial interès ambiental (natural, 

social, etc.) seguint els criteris i els coneixements adquirits. 

ENTREVISTES PERSONALS per extreure informació i consultar l’opinió a: 

 Membres de l’Ajuntament de Vilaplana. 

 Personatges singulars del poble i persones interessades per la tradició 

local, les anomenades humanoteques (Boada i Zahonero, 1998). 

 Estudiosos de les Muntanyes de Prades i experts en el camp de 

l’educació ambiental. 
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Taula 1.1: Programació temporal de la metodologia  

de treball de l’estudi (Font: elaboració pròpia). 

1.2.3.  Programació temporal 
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2.1. MEDI AMBIENT 

 

2.1.1.  Antecedents 

Els orígens del coneixement sobre medi i la seva interacció amb els éssers vius 

es  poden remuntar fins a les primeres societats recol·lectores i caçadores que 

van evolucionar des del Paleolític, l’antiga cultura oriental, les civilitzacions 

Mesopotàmiques i Egípcies i fins la Grècia antiga. La ciència hel·lènica que 

començava a néixer amb l’objectiu de conèixer les causes i lleis ocultes que 

movien els processos naturals i diferenciant-se de les explicacions fins llavors 

basades en la religió i la màgia, va representar el punt de partida per 

l’observació racional de la natura i l’establiment progressiu de les bases del 

procediment científic encara vigent. Ja al temps d’Hipòcrites, quatre segles 

abans de Crist, es troba l’essència del que seran les bases del pensament 

ambiental, en formular la interdependència i la inseparabilitat entre els individus 

i el medi on viuen. Aquest metge va destacar la necessitat d’estudiar i conèixer 

l’ambient on es trobaven els seus pacients per tal d’entendre la freqüència de 

les malalties que els afectaven, la naturalesa de les que calia tractar i les 

teràpies que podien resultar més eficients.  

Però no és fins al segle XIX que hi ha constància de que els científics 

comencen a sensibilitzar-se i a estudiar seriosament el medi ambient. Aquest 

es considera l’origen del proteccionisme i el naturalisme. Exemples significatius 

d’aquestes estadis incipients a nivell mundial són la declaració del primer Parc 

Nacional a Yelowstone (1872) o Kruger (1898); i a Espanya, el Parc Nacional 

de les muntanyes de Covadonga, l’any 1912 (ECEA, 2003). 

Pel que fa als corrents ambientalistes, no és fins entrat el segle XX que 

apareixen les primeres tendències, tot i que durant el període bèl·lic i la llarga 

postguerra, l’interès baixa considerablement. Amb l’aparició i la mediatització 

dels primers problemes globals derivats del desenvolupament industrial i 

tecnològic, l’ambientalisme i tots els altres moviments relacionats amb el medi 
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ambient, prenen força i comencen a deixar-se sentir a tots els nivells. 

2.1.2.  Crisi global i politització ambiental 

Un dels punts de partida més reconegut del pensament crític ambiental neix 

amb la publicació l’any 1962 a mans de Rachel Carson, amb el llibre Silent 

Springs. Aquesta obra és digne de menció per ser un dels primers treballs que 

posa en evidència els riscos i impactes de la industrialització i el 

desenvolupament tecnològic sobre la salut i el medi. La crítica a alguns sectors 

de l’economia i a les tendències del progrés, va generar una sèrie de reaccions 

internacionals que exemplifiquen el gran ressò que va tenir. Com a resultat 

d’aquesta publicació, que aprofundeix en el coneixement científic per advertir i 

alimentar la consciència ambiental, va despertar finalment una revolució en el 

pensament crític i social, l’ambientalisme. 

Posteriorment, des de diversos sectors de la societat, es van elaborar informes, 

anàlisis, teories i prediccions que donaven suport a aquest nou pensament. Un 

dels més destacats va ser l’Informe Meadows, elaborat l’any 1972 per un grup 

de científics i experts compromesos denominat el Club de Roma. Aquest 

informe alertava que, seguint els models actuals de desenvolupament, en 

menys de 100 anys s’assolirien els límits màxims del creixement humà 

sostenibles per la Terra.  

A més, cal sumar en aquesta etapa els efectes de l’anomenada crisi del petroli 

dels setanta. Aquest fet va posar de manifest a les autoritats polítiques i 

científiques, als mitjans de comunicació i a la ciutadania, que els recursos 

naturals i energètics no són il·limitats, i que el model de desenvolupament 

derivat de la industrialització podia acabar sent inviable. 

En resposta a la preocupació i la crisis en el model de desenvolupament, van 

començar a proliferar les reaccions a tots els nivells i àmbits de la societat. Els 

més destacables, per l’abast i la transcendència que van tenir, són les que van 

tenir lloc a nivell internacional. A partir de llavors i fins avui, s’han organitzat 

diverses conferències mundials, programes de treball i informes internacionals 

que intenten frenar els impactes sobre el medi i proposen noves estratègies i 
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programes de desenvolupament més sostenibles. 

L’embrió de la politització de la problemàtica ambiental a nivell internacional 

neix paral·lelament al sorgiment d’aquesta nova consciència, durant la 

Conferència Científica sobre Conservació i Utilització dels Recursos, 
organitzada per les Nacions Unides l’any 1949 i en la qual es relaciona la 

transcendència dels problemes mediambientals amb la definició de polítiques 

demogràfiques. A mitjans de segle es crea la UICN (Unió Internacional per la 

Conservació de la Natura), fet que va marcar un punt d’inflexió en la política 

ambiental internacional i va ser de cabdal importància pel naixement i l’impuls 

de l’educació ambiental a nivell internacional. 

La Primera Conferència Mundial sobre el medi ambient, celebrada a 

Estocolm l’any 1972, representa l’inici de les conferències internacionals de les 

Nacions Unides per tractar temàtiques mediambientals. En aquesta, els 

participants assumeixen la responsabilitat dels riscos i impactes ambientals i 

s’acorda un pla d’acció per afrontar la crisi ambiental, plantejant per primera 

vegada, una estratègia d’educació (Educar per a comprendre el món) com una 

de les solucions indispensables. A més, es crea el PNUMA (Programa de les 

Nacions Unides pel Medi Ambient), i també s’institueix el Dia Mundial del Medi 

Ambient, el cinc de juny. 

Cinc anys més tard d’Estocolm es celebra a Tbilisi (Geòrgia) la Conferència 
Intergovernamental sobre Educació Ambiental  convocada per la UNESCO. 

En aquest moment es formula el concepte “educació ambiental” i es precisen la 

funció, els objectius, els principis rectors, els destinataris, els continguts i els 

mètodes d’aquest nou paradigma. La conferència conclou amb la redacció dels 

principis rectors de l’educació ambiental, eix vertebral encara vigent 

actualment. 

L’edició de l’Estratègia Mundial per a la Conservació, el 1980, és un treball 

intel·lectual que PNUMA juntament amb el WWF encarreguen a la UICN 

preocupats pels alarmants índex de consum de recursos i la necessitat urgent 

d’actuació, i es tradueix en una proposta de les tasques de conservació que cal 

emprendre per assolir un desenvolupament sostenible. L’Estratègia conclou 
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que la conservació implica protegir els sistemes naturals dels impactes derivats 

del desenvolupament i fer un ús racional dels recursos i sistemes productius, 

considerant la interdependència i responsabilitats globals, per tal de mantenir la 

capacitat de la Terra de sostenir aquest desenvolupament.   

Dues importants trobades exemplifiquen la preocupació creixent pels impactes i 

la degradació del medi ambient. Una és la realització del Primer Programa 
Europeu de la CE sobre medi ambient que marca un precedent europeu ja 

que a partir d’aquest moment es realitzarà cada any.  L’altre és la signatura del 

Protocol de Montreal, l’any 1987, que va resultar determinant per limitar l’ús 

dels CFC per protegir la capa d’ozó troposfèrica. 

L'Informe Brudtland: El nostre futur comú és redactat per la Comissió 

Mundial del Medi Ambient l’any 1987. És un document elaborat meticulosament 

amb la opinió i recerca de molts experts, científics, polítics, organitzacions i 

particulars, que posa de manifest els perills a què s’enfronta el planeta i 

suggereix un pla general per assegurar el desenvolupament sostenible. 

Formula també la definició d’aquest concepte com “aquell que ha de garantir la 

satisfacció de les necessitats actuals sense comprometre la capacitat de 

desenvolupar-se a les generacions futures”. L’informe va resultar ser un 

important instrument de debat i politització dels problemes ambientals a nivell 

global i també nacional.  

L’any 1991 s’edita l’informe Cuidem la Terra: una estratègia per viure de 
manera sostenible, document de treball realitzat per la UICN, el WWF i el 

PNUMA, per guiar la Segona Conferència Mundial sobre medi ambient. 

Planteja que no tan sols s’ha de conservar o corregir, sinó que cal canviar el 

propi model de desenvolupament, formulant la necessitat de treballar per una 

societat que no sobrepassi la capacitat de càrrega dels ecosistemes de la Terra 

i integrant conservació amb desenvolupament. 

Finalment té lloc a Rio de Janeiro la Cimera de la Terra, II Conferència de les 

Nacions Unides per al Medi Ambient i el Desenvolupament, l’any 1992. Va ser 

celebrada en un moment en el qual la problemàtica ambiental era un tema 

candent gràcies als múltiples encontres, informes i fets empírics, i això va 
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motivar una gran participació de nacions del món. Ha estat un dels 

esdeveniments en política ambiental global més importants de la història 

gràcies al suport popular que tingué, als objectius proposats i a les declaracions 

subscrites:   

 Declaració de Rio: la pau, el desenvolupament i la protecció del medi 

ambient són interdependents i inseparables.  

 Declaració sobre els principis relatius als Boscos: consens respecte 

l’ordenació, la conservació i el desenvolupament sostenible dels boscos. 

 Conveni marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic: 

reconeixement dels impactes antròpics en el canvi del clima, i 

compromís d’inventariar, mesurar i minimitzar les aportacions nacionals. 

 Conveni sobre la Diversitat Biològica: reconeix els múltiples valors i 

funcions de la biodiversitat i la necessitat comuna de conservar-la.  

 Proposta per crear les Agendes 21: pla de desenvolupament i acció local 

integrant temàtiques econòmiques, socials, culturals i ambientals.  

L’any següent es celebra el V Programa de la Comunitat Europea sobre 
política i acció en relació al medi ambient i al desenvolupament 
sostenible, que reforça i dóna continuïtat als acords de Rio. Malgrat això i 

l’ambient d’eufòria i participació que van acompanyar aquestes trobades, els 

acords i compromisos que s’han assolit posteriorment són encara pobres i els 

resultats bastant insuficients. 

Un dels acords que han tingut més transcendència després de Rio va ser el de 

creació de les Agendes 21 locals. L’any 1994 va tenir lloc a Aalborg 

(Dinamarca) la primera Conferència Europea sobre ciutats i pobles 
sostenibles que promovia el consens i el compromís per l’elaboració 

d’Agendes 21 d’abast local. Es van definir les etapes, els marcs de planificació i 

els mecanismes financers necessaris, i es va establir un ordre de prioritats i un 

model de participació i integració social. Al final de la trobada els 88 municipis 

europeus participants van signar la Carta dels Pobles i dos anys més tard s’hi 

 24



 

van adherir 250 autoritats més. Malgrat els avenços, encara són molts els 

pobles que no han adoptat aquesta iniciativa, o que ho han fet però més 

condicionats per raons econòmiques, estètiques, polítiques i electorals que no 

pas per preocupacions mediambientals. Tot i així, la filosofia de l’actuació local i 

participativa és bona i ha donat, a més, molt bons resultats en els casos en que 

s’ha implantat correctament. Potser és tan sols qüestió de temps que la 

iniciativa es generalitzi i s’implementi correctament, per tal daconseguir que la 

societat prengui consciència i participi de la seva responsabilitat individual i 

col·lectiva.  

Per avaluar l’estat de la resta de compromisos adquirits l’any 1992, es va 

celebrar l’any 1997 a Nova York l’anomenada conferència Rio + 5. En aquesta 

trobada es discuteixen temes d’equitat i pobresa, i es constata que, en 

qüestions tant importants com el canvi climàtic o la biodiversitat, la situació ha 

empitjorat en la majoria de casos i el nombre de països que han intentat evitar-

ho és ridícul. El mateix any es signa l’anomenat Protocol de Kyoto, un 

important acord internacional per combatre l’escalfament global que estableix 

compromisos específics de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle 

per cada país signant.  

Deu anys després de Rio es celebra a Johannesburg la Cimera Mundial sobre 

el Desenvolupament Sostenible. Aquesta cimera, tot i celebrar-se en un context 

internacional eclipsat per les qüestions de terrorisme i seguretat, evidencia la 

preocupació pel model de desenvolupament dels països del sud. Posa de 

manifest que la pobresa és la base de molts problemes ambientals, i també del 

terrorisme internacional, i que no es pot protegir el medi ambient si no 

s’aconsegueix eradicar-la. D’altra banda, Johannesburg remarca que, per tal 

d’avançar cap a un desenvolupament sostenible, és necessari donar més poder 

i recursos a les esferes de decisió ciutadanes i al mateix temps, procurar més 

presència dels ens locals i regionals en el sistema de les Nacions Unides.   

 25



 

2.2. EDUCACIÓ AMBIENTAL 

 

“L’Educació Ambiental és una educació per a l’acció. Actua ampliant els 

nostres coneixements i consciència sobre els impactes de l’activitat humana 

sobre el medi, però amb l’objectiu últim de millorar les nostres capacitats per 

contribuir a la solució dels problemes mediambientals”. 

“El repte és promoure una nova relació de la societat humana amb el seu 

entorn per tal de procurar a les generacions actuals i futures, un 

desenvolupament personal i col·lectiu més just, equitatiu i sostenible, que 

pugui garantir la conservació del medi físic i biològic sobre el que es 

sustenta”.  

(Libro blanco de la Educación Ambiental en Espanya. 1999)  

L’Educació Ambiental és considerada com un procés permanent en el qual 

els individus i la comunitat prenen consciència del seu medi ambient i 

adquireixen els coneixements, valors, destreses, experiència i també la 

determinació que els permetrà actuar, individual i col·lectivament, per tal de 

resoldre els problemes ambientals presents i futurs.   

(Estratègia Internacional d’Educació Ambiental, Moscú 1987. Punt 11) 

 

 

 26



 

2.2.1.  Orígens 

Quan les obscures prediccions de la dècada dels setanta presagiaven un 

deteriorament accelerat del planeta, va néixer el concepte d’Educació 

Ambiental, responent a la necessitat de creació d’una estratègia global de 

conscienciació ciutadana que els capacités per gestionar eficaçment el medi 

ambient (Aramburu, 2000). Però l’educació per al respecte del medi, no era una 

cosa nova. 

La gènesi dels primers corrents d’educació ambiental probablement no anaven 

dirigits a uns objectius de canvi social, de pensament crític o de posicionament i 

responsabilitat ambiental, sinó més aviat estava motivat per qüestions com la 

salut o l’oci. Però com qualsevol paradigma, l’educació ambiental ha anat 

evolucionant i fonamentant les seves bases, fins i tot abans de ser concebuda 

com a tal. La història i l’experiència l’han conduït a adquirir l’estructura, els 

objectius i la filosofia actuals, malgrat existeixin dins el mateix corrent 

acceptacions molt diverses.  

2.2.2.  L’educació ambiental a Catalunya 

L’any 1876 sorgeix l’anomenat excursionisme científic amb l’Associació 

Catalanista d’Excursions Científiques (ACEC), embrió del Centre Excursionista 

de Catalunya. Tot i tractar-se d’iniciatives més properes a objectius de 

redescoberta del patrimoni natural que a criteris pedagògics, són importants de 

considerar per entendre l’origen de l’educació ambiental moderna (ECEA, 

2003). Es podria considerar que, a Catalunya, l’educació ambiental neix l’any 

1892 amb les primeres colònies escolars, amb l’objectiu de “substreure els 

nens de les classes populars (confinats en ambients d’escasses condicions 

higièniques i alimentàries empitjorades durant l’estiu), tot portant-los en pobles 

de mar o muntanya”, segons dictava la Reial Ordre. D’aquest paternalisme 

burgès arrancaria el moviment de colònies, que ràpidament evolucionaria cap a 

un nou cultiu de renovació pedagògica (Boada i Zahonero, 1998). Una altra 

iniciativa notable és la creació de societats científiques com la Institució 
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Catalana d’Història Natural, l’any 1899. 

En l’origen dels primers moviments d’educació ambiental catalans, apareix el 

nom de Rafael Puig i Valls. L’enginyer forestal no només es creu que va ser el 

promotor de la Festa de l’Arbre a Catalunya (activitat inspirada en una iniciativa 

popular nord-americana de replantació de superfícies degradades), sinó també 

el responsable de l’obertura de protecció d’espais d’interès natural, com es 

demostra en la proposta que va formular l’any 1902 de declaració de Parc 

Nacional a la muntanya de Montserrat (Boada i Zahonero, 1998). Aquesta va 

representar la primera petició formal a les entitats catalanes de que assumissin 

i gestionessin la protecció d’espais com el de Montserrat. A més, es tractava 

d’un projecte molt valuós i innovador en aspectes com la funció social dels 

espais naturals, l’educació o la proposta d’activitats de repoblació, 

d’observació, etc. 

En un moment que es pressentia una renovació de l’agricultura i de la societat 

tradicional com a conseqüència de la forta crisi productiva i de l’inici de 

l’industrialització, multitud de treballs d’investigació i divulgació en matèria de 

gestió de boscos van proliferar buscant l’ansiat “progrés”. En aquests estadis 

incipients, el context històric derivat de la Renaixença va afavorir l’interès per la 

protecció dels espais naturals a mans de l’excursionisme i el senderisme, 

popular fenomen social que amb el temps acabaria tenint un paper fonamental 

en la defensa del territori i en les propostes de protecció del paisatge. Els 

primers moviments ambientalistes, que van aparèixer amb força els anys 

seixanta, van complementar-se molt amb els altres grups de caire més 

naturalista per la redacció de l’obra Natura, ús o abús? Llibre blanc de la Gestió 

de la Natura als Països Catalans, important document de base en la gestió dels 

sistemes naturals (Boada i Zahonero, 1998). 

L’educació ambiental es va anar desenvolupant a Catalunya de la mà de 

multitud d’agrupacions cíviques i ONG, entre les quals cal destacar el paper de 

les organitzacions ecologistes, els moviments escolta, els excursionistes i els 

d’educació en el lleure i l’esplai. Altres entitats públiques i privades també van 

anar naixent gràcies a la demanda creixent d’escoles, centres educatius i 
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particulars (ECEA, 2003). 

Una d’aquestes societats destaca especialment per la tasca professional i per 

la seva aportació teòrica, pràctica i dinamitzadora: és la Societat Catalana 
d’Educació Ambiental (SCEA), constituïda legalment l’any 1985. Aquesta 

associació, pionera en el conjunt de l’Estat en aquest àmbit, sorgeix de la 

necessitat de disposar d’un espai de referència comú, per a professionals i 

persones interessades en el món de l’educació ambiental, per compartir 

experiències i per plantejar i realitzar idees i projectes. Al llarg d’aquests anys 

d’història la SCEA ha creat, participat, col·laborat i assessorat un bon grapat 

d’iniciatives relacionades d’educació ambiental, ha fet publicacions de gran 

ressò com la revista Educació Ambiental i les col·leccions Monografies 

d’Educació Ambiental. Des de l’octubre de 1998 a més, compta amb la 

col·laboració de la Societat Balear d’Educació Ambiental, i juntes han liderat 

un ampli procés de participació col·lectiva amb l’objectiu de revisar i repensar la 

tasca realitzada fins aquests moments per tal de dissenyar les línies 

estratègiques que han d’impulsar l’educació ambiental en aquest nou període 

històric. Aquest últim pas va tenir lloc durant les trobades celebrades a Reus en 

motiu del Forum 2000: “Per renovar l’educació davant els reptes de la 

sostenibilitat”. 

A més, des de la tardor de l’any 2000, el Departament de Medi Ambient de la 

Generalitat de Catalunya impulsa l’Estratègia catalana d’educació ambiental 

(ECEA). Es tracta d’un important procés participatiu de tota la societat que 

persegueix un objectiu molt ambiciós: millorar l’educació ambiental a Catalunya 

sota les directrius i tendències de les darreres conferències mundials de medi 

ambient, que propugnen d’avançar cap a la sostenibilitat mitjançant la 

participació social1. L’Estratègia estableix una dinàmica de quatre fases 

cícliques: diagnosi inicial i fixació de les línies estratègiques, definició del Pla 

d’Acció, execució i seguiment d’aquest Pla, i avaluació del funcionament de 

l’ECEA i formulació d’un nou Pla d’Acció. En aquesta quarta fase d’avaluació es 

                                            

1 Comissió Tècnica i de Seguiment de l’ECEA (2003) 
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mesuren una sèrie d’indicadors establerts, i s’inicia de nou el cicle, de manera 

que es tracta d’una estratègia permanent i en evolució paral·lela a la realitat de 

l’educació ambiental a Catalunya. 

2.2.3.  Principis rectors de l’educació ambiental 

Durant la Primera Conferència Intergovernamental sobre Educació Ambiental, 

que va tenir lloc l’octubre de l’any 1977 a Tbilisi (Geòrgia), es van redactar els 

principis rectors de la recent formulada educació ambiental. Aquests són 

encara els eixos fonamentals d’aquest tipus d’educació que gira entorn d’un 

màxim objectiu substancial: servir d’eina fonamental per al canvi global. Així, ja 

es planteja des dels seus orígens amb una perspectiva innovadora, 

encaminada a la solució dels problemes ambientals des de la integració de tots 

els factors influents en el medi, no tant sols els naturals. Però fluixejava en un 

aspecte important i és que es va presentar com una eina educativa adreçada 

tant sols al personal docent (Boada i Zahonero, 1998), oblidant la necessitat i 

gran importància d’arribar a tots els sectors i edats de la societat, i en especial 

a aquells que tenen capacitat de decidir i actuar sobre el medi de forma directa 

i intensiva. 

Vint anys més tard es va convocar a Guadalajara (Mèxic) el II Congrés 

Iberoamericà d’Educació Ambiental amb el títol i l’objectiu d’estudiar 

l’Empremta de Tbilisi. Una de les primeres constatacions va ser la manca de 

consens semàntic i conceptual sobre les múltiples tendències que havia 

adquirit l’educació ambiental, i es va fer una crida a la unificació d’esforços per 

buscar estratègies, més que definicions i teories. 

Tot i la dificultat de trobar una línia clara que defineixi l’educació ambiental, per 

la divergència i validesa de visions, es pot extreure l’essència que envolta el 

model teòric, prenent com a referència la Declaració de Tbilisi (Boada i 

Zahonero, 1998). Així, els principis de l’educació ambiental estableixen que: 

 cal considerar el medi com un tot que integra els aspectes naturals, els 

tecnològics i els socials: econòmics, polítics, científics, històrics, 
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culturals, morals i estètics. 

 ha de ser un procés continu, i és necessari que comenci des de les 

etapes preescolars i es mantingui paral·lelament al creixement personal.  

 des d’un punt de vista interdisciplinar ha de fer ús dels recursos de cada 

disciplina per tal de situar els problemes del medi ambient en una 

perspectiva global i equilibrada.  

 a l’hora d’examinar les qüestions principals del medi s’ha de fer des de 

diverses òptiques (locals, regionals, estatals i internacionals) per 

entendre les diferents condicions i variables que actuen en cada medi. 

 ha de centrar-se en la situació actual i futura del medi, tot considerant la 

perspectiva històrica. 

 cal fer èmfasi sobre la important necessitat de col·laboració a tots els 

nivells per tal de resoldre i prevenir els problemes en l’ambient. 

 és necessari revisar i estudiar sistemàticament els plans de 

desenvolupament i creixement en el medi. 

 la participació dels alumnes en l’organització de les seves experiències 

d’aprenentatge és molt important per donant-los l’oportunitat de decidir i 

acceptar-ne les conseqüències, per assegurar una adquisició de 

coneixements i valors significativa. 

 elaborar informes adreçats a sensibilitzar sobre la problemàtica 

mediambiental de cada comunitat és interessant, dotant de 

coneixements i aptituds per a solucionar els problemes i determinar els 

valors necessaris pel canvi. 

 ajudar als alumnes a revelar els símptomes i les causes reals dels 

problemes ambientals, és necessari perquè s’entenguin els seus orígens 

i s’adquireixin responsabilitats individuals.  

 remarcar la complexitat de les qüestions ambientals i la necessitat de 
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desenvolupar el sentit crític i les aptituds per afrontar i resoldre els 

problemes, és fonamental en aquesta estratègia educativa i integradora. 

 utilitzar una àmplia gamma de mètodes de comunicació i mitjans 

educatius és una bona manera d’atreure l’atenció i motivar l’interès, i no 

oblidar la importància sobre les pràctiques i les experiències personals, 

motor de l’aprenentatge.  

2.2.4.  Tendències actuals 

Malgrat el temps transcorregut des del naixement del nou concepte, no existeix 

encara una sòlida concepció de l’educació ambiental, més aviat al contrari: és 

un àmbit de pensament i acció en el qual predominen la heterogeneïtat i el 

debat; la diversitat de paradigmes teòrics, d’estratègies d’actuació, de 

practicants i d’escenaris (Garcia, 2002).  

L’anàlisi de la relació entre societat i medi ambient ha sofert canvis importants 

els darrers cinquanta anys, des dels anys optimistes quan el creixement 

semblava il·limitat, a la crisi dels anys 70 i la posterior “popularització”. I 

l’educació ha anat evolucionant de manera paral·lela i afrontant de formes 

diverses aquests successos (Pujol i Villanueva, 1998).  

Abans dels anys 50 s’educava bàsicament per aprendre pautes de 

comportament i normes d’urbanitat, per respectar el medi i desenvolupar 

habilitats com, per exemple, no llençar papers a terra i respectar la vegetació 

(Pujol i Villanueva, 1998). Després, mica a mica es van anar orientant els 

esforços didàctics per promoure el coneixement i la comprensió del medi i el 

seu funcionament: s’estudiaven els animals i les plantes, la metodologia del 

treball de camp, etc.  

A partir dels anys 70, l’educació va fer un gir considerable en adonar-se de la 

necessitat de conservar i gestionar el medi, també econòmica i políticament. En 

aquest moment es van desenvolupar visions “naturalístiques”, oposades a la 

idea de “progrés”, basades en una ètica conservacionista que defensava el 

retorn a la societat rural (Pujol i Villanueva, 1998). Finalment, cap als anys 90, 
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va consolidar-se en el món educatiu, el concepte de desenvolupament 

sostenible i la voluntat d’educar per a l’acció. Així, les idees de 

desenvolupament viable i equilibri, l’escala planetària dels problemes, i l’estudi 

de les seves causes socials, polítiques i econòmiques, van repercutir en la 

focalització dels esforços per educar a favor del medi.   

Es podria esquematitzar tot el procés amb un gràfic de tres esferes, que 

representen les tres perspectives corresponents a cada un dels períodes 

comentats (figura 2.1). Així també es pot entendre millor la última de les 

perspectives, la que queda integrada per les tres.  

 

 

Figura 2.1  Perspectives de l’educació ambiental  

(Font: elaboració pròpia en base a Pujol, 1998). 

 

Abans de la consolidació d’aquesta nova filosofia educativa, s’educava 

suposant una relació linear deductiva que es donava des dels coneixements 

sobre el medi, cap a les actituds en el medi i aquestes cap als comportaments 

a favor del medi. Així, es creia que emfatitzant l’educació del primer vector, 

s’aconseguien els canvis desitjats en actituds i comportaments. Posteriorment, 

estudis empírics van rectificar cap a una altra visió que defensava la integració 

d’aquests tres vectors en esferes superposades, destacant que l’educació en 
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tots tres és necessària i que existeixen relacions d’influència entre elles (Pujol, 

1998). Per tant, sembla que hi ha consens en la necessitat de treballar en cada 

un d’aquests aspectes i que cal fer-ho integradament, considerant la 

interdependència entre ells. 
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33..    EELL  PPAARRCC  NNAATTUURRAALL  DDEE  LLEESS  
  MMUUNNTTAANNYYEESS  DDEE  PPRRAADDEESS  
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3.1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

 

Les Muntanyes de Prades és un conjunt de relleus tabulars emmarcats dins la 

serralada pre-litoral catalana (mapa 3.1). Aquesta unitat orogràfica separa les 

planes del Camp de Tarragona, al sud, i la Conca de Barberà al nord. 

Delimitada a l’est per l’estret de la Riba i el riu Francolí, queda així separada de 

la serra de les Guixeres i de Miramar, mentre que a l’oest s’enllaça per diversos 

colls amb altres unitats de la Serralada Pre-litoral: el coll de Vilanova amb la 

serra de la Llena, el coll d’Albarca amb el Montsant i el coll d’Alforja amb la 

serra de Molló i Puigcerver.  

 

Mapa 3.1: Localització de les Muntanyes de Prades 

(Font: elaboració pròpia en base a l’Institut Cartogràfic de Catalunya, 2006). 

 

La superfície de les Muntanyes de Prades ocupa una extensió total d’uns 260 

km2, que es reparteix entre les comarques tarragonines del Baix Camp, la 

Conca de Barberà, el Priorat i l’Alt Camp (Ferré, 1995). 
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En l’extrem més occidental de les Muntanyes de Prades s’aixeca la serra de la 
Gritella (mapa 3.2). Vora el poble de Prades i sobre la clotada de Cornudella, 

baixa suaument formant un arc que resulta ser una preciosa balconada davant 

el Montsant (López, 2003). Al final, en un dels seus esperons més meridionals, 

s’aixeca el llegendari poble de Siurana. 

L’altiplà dels Motllats no fa honor al seu nom amb l’aspecte de massís calcari 

de caràcter àrid i continental que presenta; el seu nom prové del llatí Monts 

Latus, que significa “muntanya extensa, plana” (López, 2003). Tot i ser un dels 

indrets on plou més de les muntanyes de Prades, molta d’aquesta aigua es 

perd ràpidament en infiltrar-se per les diàclasis de la roca i circula per l’interior 

del massís, alimentant múltiples fonts i torrents, i donant origen al rius Brugent, 

Glorieta i Siurana.   

La serra de la Mussara és la façana al mar i és des del seu cim des d’on es 

contempla millor la plana del Camp de Tarragona. S’aixeca a mode d’altiplà, 

donant grans esplanades a la capçalera, i mostrant parets i cingleres de roques 

als vessants i barrancades. Per tal de superar el difícil relleu amb animals de 

càrrega, es van empedrar meticulosament molts camins de ferradura, alguns 

dels quals encara conserven aquest encant. 

Aquest conjunt orogràfic queda dividit en dos grans blocs per les valls dels rius 

Siurana i Brugent, deixant al descobert quatre unitats estructurals: la serra de la 

Mussara, els Motllats, la serra de la Gritella i la serra de Prades (López, 2003). 

Els dos rius responsables de la fragmentació del massís, segueixen direccions 

oposades i acaben desembocant a l’Ebre i al Francolí, respectivament. 

3.2.1.  Unitats orogràfiques 

 

Finalment, s’anomena serra de Prades al seguit de formacions muntanyoses 

que s’estenen fins al riu Francolí, al seu pas pel poble de la Riba. Algunes de

3.2. MEDI FÍSIC 
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Mapa 3.2: Àrea proposada pel futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades (Font: Universitat Rovira i Virgili). 



 

 les més representatives són indrets culminals com la Baltasana, on s’assoleix 

la cota màxima d’altitud amb 1201 metres, la mola dels Quatre Termes o bé el 

famós bosc de Poblet, al peu del qual va bastir-se el gran monestir cisterenc. 

3.2.2.  Geologia i edafologia 

Degut al moviment de basculació que l’ha format, el massís presenta una 

individualitat geogràfica acusada i una estructura tabular en la que predominen 

els altiplans o calmes. El gruix de les muntanyes de Prades és integrat per 

terrenys antics, primaris i secundaris i per roques eruptives de consolidació 

antiga. En algunes zones baixes i planes són detectables terrenys quaternaris o 

terciaris (Roure, 2005). 

El massís és un conjunt orogràfic format per dues unitats bàsiques ben 

diferenciades: el sòcol que va ser format durant l’era Primària, i la coberta 

sedimentada al llarg de l’era Secundària (Ferré, 1995). 

El sòcol paleozoic està composat bàsicament per roques sedimentàries 

parcialment metamorfitzades i algunes roques ígnies. Als boscos de la Pena, 

prop de Prades, i a Poblet s’hi troben pissarres negres, mentre que a la resta 

del massís, les pissarres es troben intercalades amb gresos. A les zones 

baixes, com les Valls de la Mussara, el sòl saulenc demostra alguna intrusió 

granítica.   

La coberta mezozoica, que s’endevina per les cingleres que caracteritzen el 

paisatge, està conformada per diversos estrats que es repeteixen amb 

freqüència al llarg de la geografia catalana. 

El primer material és el que es descobreix en el Cingle Roig (la Mussara) de 

material conglomerat vermell de matriu arenosa; per sobre sol haver-hi una 

capa de gresos rogencs, més tous de matriu argilosa (l’anomenat saldó de 

l’altiplà de Prades) i una capa d’argiles acompanyant de major potència. 

Aquests tres estrats pertanyen al Buntsandstein. 

Tot seguit, un conjunt d’estrats del periode del Muschelkalk composen un mur 

de dolomies i calcàries blanques de 60-70 metres de potència (com deixa al 
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descobert l’anomenat Cingle Blanc). Per sobre, es pot trobar una capa de 

material argilós rogenc, acompanyat d’estrats tous de lutites i guixos. Finalment 

una important paret calcària i dolomítica més recent (180 milions d’anys) 

apareix en els llocs on l’erosió encara no ha estat prou determinant, com a les 

calmes dels Motllats i la Mussara. En aquests materials calcaris són molt 

freqüents les formacions kàrstiques subterrànies, descobertes en alguns punts 

per avencs i cingleres.     

El relleu general és de tipus tabular, i combina tossals, carenes i planes 

enlairades amb cingles verticals, valls enfonsades i barrancs abruptes. Tot 

plegat conforma una orografia complexa i accidentada. 

En les zones d’altiplans mezozòics els sòls són profunds, rics en argila i 

matèria orgànica, i els processos de descarbonatació són considerables. En els 

vessants, els processos de mobilització i transport impedeixen que s’hi 

desenvolupin en profunditat; mentre que al peu d’aquests, els sòls són més rics 

per l’aport de materials i nutrients que reben.  

L’efecte de l’exposició solana o obaga és determinant en la seva evolució, tant 

pel seu contingut d’aigua com per als processos de descarbonatació que 

aquesta aigua activa. D’aquesta manera, els sòls de solana sempre són més 

limitats i menys evolucionats, i necessiten un temps de recuperació més lent, 

que els d’obaga.  

És remarcable també l’efecte que les activitats humanes han tingut sobre 

aquests sòls ja que l’agricultura, la ramaderia i l’explotació forestal han estat la 

base de l’economia d’aquestes muntanyes durant segles. Això ha modificat 

notablement el paisatge en alguns punts, produint l’empobriment d’alguns sòls i 

alguns canvis en la vegetació de determinades zones desforestades, 

carbonitzades o pasturades. D’altra banda, l’herència agrícola de construcció 

de terrasses i marges pels cultius, ha contribuït positivament a la infiltració de 

l’aigua i a la reducció de l’erosió en determinats sòls. 
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3.2.3.  Climatologia 

Les muntanyes de Prades, encarades i molt properes al mar, estan enclavades 

clarament dins la regió mediterrània. Però gràcies a la seva situació geogràfica 

i a les particularitats del massís, són també una zona de transició cap al clima 

continental i submediterrani. El gradient altitudinal, de més de 1000 metres, és 

un dels factors que fa que la variabilitat espacial sigui molt considerable, a més 

de fer de pantalla natural per la influència marina més directa. Mentre a les 

parts baixes del massís gaudeixen d’un clima mediterrani típic (amb estius 

eixuts i força calorosos, i hiverns benignes i més aviat secs), les zones més 

interiors perden l’efecte tamponador del mar, i el clima es torna més extrem, de 

tipus mediterrani continental (ho marca la substitució d’alzina per carrasca). A 

més, en punts on es sobrepassen els 900-1000 metres es produeixen 

alteracions locals típiques de clima submediterrani (amb temperatures més 

fredes i precipitacions i boires més abundants que a les terres circumdants).   

Dins el conjunt general del massís, a l’estiu les temperatures no són tan 

elevades com a la plana, gràcies a l’altitud i el relleu, la presència d’algunes 

boires matineres i l’efecte pantalla que produeix l’orografia sobre els vents de 

llevant i marinada. A l’hivern el fred és notable, degut també a l’elevació del 

terreny, l’arribada dels vents provinents del nord i les boires que s’escampen 

des de la vall de l’Ebre.  

Els vents més significatius són el Mestral (NW) i la Marinada (SE). El primer és 

un vent sec que bufa d’octubre a abril amb màxims de violència els tres primers 

mesos de l’any, sobretot al gener, quan aconsegueix velocitats entre els 70 i els 

100 km/h. La Marinada bufa diàriament, però és especialment important durant 

la primavera i l’estiu, quan el Mestral perd força, i llavors el gradient de 

temperatures del mar al sòcol continental es fa més evident. La seva velocitat 

no supera els 10 km/h i és màxima durant el migdia. A la nit s’atura i comença a 

bufar el Terral, en sentit contrari. Altres vents menys freqüents són la 

Tramuntana, que només es deixa sentir a l’hivern i sol produir gelades, i el 

Llevant, que prové del mar i sol venir acompanyat de núvols, boires i pluges, 

causades pels processos d’ascenció orogràfica i refredament adiabàtic. Cal 
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considerar que la nuvolositat i les boires, molt freqüents durant l’hivern a la vall 

del Francolí i al llarg de tot l’any a les calmes de la Mussara i els Motllats, tenen 

efectes notables en la humitat i les temperatures d’aquests indrets. 

Les pluges són poc abundants, de 800 a 1000 mm/any a les zones més altes, i 

uns 200 mm menys a les més baixes, i concentrades principalment en els 

períodes de tardor i primavera. Cal destacar la irregularitat al llarg i durant cada 

any típica del clima mediterrani i la variabilitat espacial d’aquestes 

precipitacions. 

3.2.4.  Hidrografia 

Estretament lligat a aquest règim de pluges, la hidrografia de les muntanyes de 

Prades es caracteritza per la existència de barrancades de règim torrencial. Els 

cursos principals que hi neixen són, a la vessant nord, el Francolí amb el seu 

afluent Brugent; i a l’oest, el riu Siurana, que té un embassament de 12 Hm3. 

Menys importants són el Glorieta, que neix al nord dels Motllats i va a parar al 

Camp, i el riu de Prades que cau en direcció nord-oest i creix en territori del 

Montsant.  

La geologia de les muntanyes també és un factor que condiciona la fisonomia i 

el caràcter d’aquests torrents. L’alta permeabilitat dels materials calcaris que 

conformen tot l’altiplà central dels Motllats, fa que l’aigua s’infiltri a les cotes 

altes i que aquestes sorgeixin en deus força cabaloses als peus d’aquestes 

cingleres, just on topen amb els estrats impermeables d’argiles i margues. 

Aquest fenomen dóna lloc al naixement de fonts, torrents i galets, anomenats 

als salts d’aigua que sorgeixen de la paret de roca.  

Cal destacar que les intenses pluges de l’octubre dels anys 1994 i 2000 van 

canviar violentament la morfologia d’alguns d’aquests cursos d’aigua, a més 

dels importants danys materials que van causar. 
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3.3. MEDI BIÒTIC 

 

3.3.1.  Comunitats vegetals i hàbitats d’interès 

Les muntanyes de Prades són un punt important de biodiversitat a nivell 

regional, degut a la pluralitat de substrats i regions climàtiques que presenta. 

És una zona de vegetació bàsicament mediterrània però, gràcies també a la 

seva localització geogràfica, es troba dins al límit inicial de distribució d’algunes 

espècies ibèriques i a la franja meridional de distribució d’algunes espècies 

eurosiberianes.  

La vegetació és predominantment forestal, però el cobriment arbori té excepció 

a les cingleres, en els llocs on el sòl és magre i molt pedregós i, evidentment, 

en llocs on l’acció de l’home és determinant, com les terres de cultiu o les 

zones urbanitzades (Ferré, 1995). Les principals comunitats que s’hi troben es 

comenten en detall.   

PRINCIPALS COMUNITATS VEGETALS 

La comunitat típica de l’àrea és l’alzinar mediterrani, que es presenta de forma 

ben conservada en les parts baixes del vessant septentrional del massís, a 

l’obaga de la Vall de les Tosques, i al bosc de la Pena gràcies a la protecció 

especial de la qual gaudeix com a PEIN. És un bosc dens i molt estratificat, i 

s’hi troben l’alzina (Quercus ilex ssp. ilex), el marfull (Viburnum tinus), l’aladern 

(Rhamnus alaternus), el galzeran (Ruscus aculeatus) i el lligabosc (Lonicera 

implexa). L’alzinar ocuparia el territori des de la transició amb les brolles 

seques de la Plana, garrigues i alzinar amb llentiscle, fins al domini de les 

rouredes seques.  
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Fotografia 3.1: Alzinar amb pins vora Vilaplana (Font: elaboració pròpia). 

 

En altres zones, per la intensa explotació o per les adverses condicions, 

l’alzinar s’aclareix i s’hi troben altres espècies fotòfiles com el pi blanc (Pinus 

halepensis), el matabou (Bupleurum fruticosum) i el càdec (Juniperus 

oxycedrus) entre altres; l’arboç (Arbutus unedo) i el bruc (Erica arborea) 

apareixen, a més, en terrenys decarbonatats o silícics  (fotografia 3.1).  

Sovint a les parts baixes, on s’han abandonat antigues terres de conreu, les 

pinedes de pi blanc precedeixen les alzines, i sovint conviuen amb moltes 

espècies pròpies de l’alzinar. De la mateixa manera, i guanyant altitud, s’hi 

troben espècies de clima més temperat com el pi rojalet i la pinassa (Pinus 

sylvestris, Pinus nigra ssp. salzmanii), diferents roures (Quercus humilis, 

Quercus cerrioides, Quercus faginea) i altres caducifolis (Acer opalus ssp. 

Granatense,  Sorbus torminalis). 

Els carrascars estan representats a ponent del massís i als Motllats (fotografia 

3.2), on ja es perd tota influència marina i el fred intens i el sòl magre i calcari, 

esdevenen dures condicions per l’alzina mediterrània, donant pas a la carrasca. 

Són formacions continentals molt més obertes que els alzinars, i de mida més 

reduïda, formades per la carrasca (Quercus ilex ssp. rotundifolia), el pi blanc 

(Pinus halepensis), el roure valencià (Quercus faginea), el coscoll (Quercus 
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coccifera) i el ginebre (Juniperus communis). On el carrascar ha estat degradat 

apareixen brolles de romaní i bruc d’hivern.  

 

 

Fotografia 3.2: Carrascar dels Motllats (Font: elaboració pròpia). 

 

Les rouredes seques o submediterrànies, són altres formacions típiques de 

les zones més frescals de la regió mediterrània. Aquestes rouredes han vist 

molt reduïda la seva presència degut a l’impacte humà, ja que són arbres que 

acostumen a créixer en zones de sòls més profunds i rics, i aquests són 

territoris són molt apreciats per l’agricultura.  

El roure valencià o de fulla petita (Quercus faginea) creix a les calmes de la 

Mussara a Gallicant i a les obagues dels Motllats i la Gritella. Propi de zones 

calcàries, la flora més representativa n’és el roure valencià (Quercus faginea), 

l’auró negre (Acer monspessulanum), el rojalet i la pinassa (Pinus sylvestris, 

Pinus nigra ssp. salzmanii). Aquestes rouredes han experimentat un gran 

retrocés respecte al que seria la seva àrea potencial ja que moltes d’aquestes 

van estar fragmentades per conreus, que en abandonar-se han afavorit la 

formació de pinedes de pi roig. Així, només en queden testimonis en zones 

arrecerades dels Motllats, la Mussara (fotografia 3.3) i en d’altres sòls calcaris 
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de l’interior del massís (Ferré, 1995).   

 

 

Fotografia 3.3: Alzinar amb roure de fulla petita (Font: elaboració pròpia) 

 

La roureda de roure martinenc és molt més puntual, encara que es troba 

enclavada bàsicament en tres indrets: les obagues de la Pena (Gritella), els 

Plans de la Guàrdia i els voltans de l’ermita de l’Abellera. Composada per roure 

martinenc i cerrioide (Quercus humilis i Q. x cerrioides), diversos aurons i 

blades (Acer opalus opalus, Acer opalus ssp granatense, Acer campestre), 

til·lers (Tilia platyphillos), avellaners (Corylus avellana), grèvol (Ilex aquifolium), 

etc. es troba poc representada i sovint substituïda per boscos de rojalet.   

La roureda de roure reboll (fotografia 3.4), és una comunitat excepcional que 

s’articula entorn del Tossal de la Baltasana, per ser l’únic lloc del Principat on 

es donen les condicions que requereix aquesta espècie: sòls silícics i 

continentalitat a una altitud de més de 1000 metres. Aquesta comunitat 

representa la penetració ibèrica més pròpiament submediterrània en la 

vegetació de les Muntanyes de Prades. Malgrat haver estat molt explotat per 

fer llenya, la capacitat que té de rebrotar des de les arrels li ha permès persistir 

amb vitalitat fins avui, per bé que bastant barrejat amb rojalet.  
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Fotografia 3.4: Roureda de roure reboll (Font: elaboració pròpia) 

 

També cal destacar l’única pineda primària de pi roig amb boixerola 

d’aquestes muntanyes, que es troba situada entre Prades i Vilanova. La resta 

de pinedes de pi roig simplement han sorgit de repoblacions o de l’expansió en 

les àrees d’algunes rouredes o alzinars.  

Les castanyedes són boscos plantats antigament seguint l’important tradició 

d’aquestes muntanyes de comerç de castanyes. Apareixen en comunitats 

naturalitzades a moltes raconades, sobretot pels voltants de Vilanova de 

Prades, sempre i quan el sòl no sigui calcari. 

Les teixedes no arriben a formar bosc en aquestes muntanyes i es troben en 

petites formacions als peus dels cingles de les zones altes o a les capçaleres 

de barrancs ombrejats. Aquestes pobres comunitats formades bàsicament per 

teix (Taxus baccata), grèvol (Ilex aquifolium) i heura (Hedera helix), són 

importants de considerar actualment pel seu caràcter residual a tot el Principat.  

Vora els rius principals creixen els oms (Ulmus minor), que tot i no ser una 

espècie pròpia de ribera sinó de fondalades, troben un lloc on abastir les seves 

necessitats d’aigua. Igualment apareixen restes de l’antiga vegetació de 
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ribera, amb la presència de sargues (Salix elaeagnos), pollancres (Populus 

nigra), freixes (Fraxinus angustifolia) i gatells (Salix cinerea).  

És destacable la presència en determinats espadats de les cingleres, de petites 

plantes com el Salix tarraconensis, una espècie endèmica protegida que només 

es troba en aquesta zona, a Cardó i als Ports de Beseit (Ferré, 1995). Aquesta 

espècie defineix una comunitat en què creix també el te de soqueta (Potentilla 

caulescens), la lluqueta de roca (Globularia repens) i Hieracium laniferum.  

Cal denotar que sovint, quan la coberta arbòria desapareix, es poden trobar 

comunitats de matolls i herbes com les garrigues, dominades per coscoll 

(Quercus coccifera), els estepars (Cistus albidus i Cistus laurifolius.), les 

brugueres de bruc boal (Erica arborea) en sòls silícics i la brolla de romaní amb 

el bruc d’hivern (Erica multiflora) en sòls calcaris. També, en d’altres zones 

degradades apareixen amb freqüència brolles de romaní (Rosmarinus 

officinalis), farigola (Thymus vulgaris), espígol (Lavandula latifolia) i estepes 

com l’estepa blanca (Cistus albidus).  

En indrets rocallosos i exposats al vent, els coixinets de monja o eriçó 

(Erinacea anthylis) hi creixen solitàriament perquè són de les poques espècies 

que hi sobreviuen.   

ESPÈCIES I HÀBITATS D’INTERÈS 

Les espècies vegetals més destacades de les muntanyes de Prades són 

aquelles que tenen aquí la seva única localitat coneguda a Catalunya i altres 

comunitats d’interès per raons de maduresa excepcional, elevada diversitat o 

per l’estat de conservació (DGPNMF, 2001). Altres espècies d’interès són les 

que es troben aquí en localitats extremes de la seva àrea de distribució, ja sigui 

vers l’est, al marge entre les espècies mediterrànies i les continentals; o a 

l’extrem sud, com és el cas de poques espècies eurosiberianes (Mestres, 

1999).   

És important destacar l’excepcional presència de les rouredes de roure reboll 

(Cephalanthero-Quercetum pyrenaicae) i la pineda primària de pi roig amb 

boixerola (Arctostaphylo-Pinetum catalaunicae), a més de les comunitats 
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arbustives de salze de cingle (Hieracio-Salicetum tarraconensis) i les diverses 

brolles (Mestres, 1999). A més, cal fer esment de la presència de deu 

fanerògames declarades estrictament protegides (vuit pel PEIN i dues més per 

altres normes) i d’una desena d’espècies endèmiques o en límit d’àrea sense 

especial estatus però mereixedores d’ella (DGPNMF, 2001), per la necessitat 

de protecció o per la raresa de la seva presència. També és remarcable 

l’interès criptogàmic de les Muntanyes de Prades, per la gran diversitat de 

molses i líquens, epífits i saxícoles que s’hi troben (Mestres, 1999) com per 

exemple les espectaculars poblacions de líquens, que cobreixen el brancam del 

roure reboll i d’algunes carrasques (Com. Verb. Roure).  

A banda d’aquestes espècies, a les Muntanyes de Prades s’hi troba el teix 

(Taxus baccata), el boix grèvol (Ilex aquifolium) i el margalló a les zones baixes 

(Chamaerops humilis), espècies protegides a tot Catalunya per l’ordre de 5 de 

Novembre de 1984 sobre protecció de plantes de flora autòctona amenaçades 

a Catalunya. A més, s’ha constatat la presència de tres hàbitats d'interès 

comunitari, segons el que defineix la Directiva 92/43/CEE: les rouredes 

mediterrànies de Querqus robur i Q. pyrenaica (Quercion robori-pyrenaicae), 

les rouredes ibèriques de Querqus faginea i Q. canariensis (Aceri-Quercenion 

fagineae) i els boscos de Quercus ilex i Quercus rotundifolia (Quercetum illicis i 

Quercetum rotundifoliae) (DGPNMF, 2001).  

3.3.2.  Fauna i zones d’interès 

L’espectre faunístic d’espècies que es poden trobar a les muntanyes de Prades 

és molt ampli gràcies a la diversitat d’hàbitats presents; des dels extensos 

boscos als matollars i prats secs, passant per les cingleres, els rierols, els fons 

de valls humits, les clapes de conreu, etc. Aquestes muntanyes són un espai 

de superposició d’elements faunístics bàsicament mediterranis amb altres de 

caire pirinenc o medioeuropeu, que assoleixen aquí el límit meridional de la 

seva àrea de distribució. Aquest és el cas de la mussaranya petita (Sorex 

minutus) i el turó (Putorius putorius), entre els mamífers; i el cas del picot 

garser gros (Picoides major), la piula dels arbres (Anthus trivialis) i de la merla 
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roquera (Monticola saxatilis), entre els ocells.  

Altres espècies destacables de la fauna de les muntanyes de Prades són 

l’àguila perdiuera (Hieraetus fascinatus) i l’àguila daurada (Aquila chrysaetos), 

el gat salvatge (Felis silvestris), el rat-penat de cova (Miniopterus schreibersii) i 

la madrilleta roja (Rutilus arcasii). D’altra banda, cal mencionar la pèrdua de la 

llúdriga (Lutra lutra), segons sembla des de la construcció de l’embassament de 

Siurana. 

La fauna invertebrada presenta també força espècies rares o endèmiques, de 

gran interès biogeogràfic, en especial la fauna cavernícola. Sis d’aquestes 

espècies que habiten les cavitats càrstiques, apareixen al PEIN com a 

estrictament protegides en aquest espai, per ser endèmiques o rares en el 

conjunt de Catalunya (DGPNMF, 2001).  

L’avantprojecte del Parc Natural cita també una sèrie de zones d’interès per a 

la cria d’alguns animals i per la presència d’espècies tant protegides pel PEIN, 

com aquelles en situació d’amenaça o d’especial vulnerabilitat. A més, també fa 

una relació de tres àrees on fan presència poblacions mencionades a l’Annex 

IV de la Directiva 92/42/CEE (relativa a la conservació dels hàbitats naturals i 

de la fauna i flora silvestres) i altres cinc ambients es troben espècies citades a 

l'Annex I de la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservació dels ocells 

silvestres. Entre els darrers espais catalogats s’hi troben els Cingles de la 

Mussara i els Motllats, on habiten l’àguila marcenca (Circaetus gallicus), el duc 

(Bubo bubo) i el falcó peregrí (Falco peregrinus). 

Finalment en l’Avantprojecte del Parc Natural, es detecta la presència 

d’espècies citades a la Llei 3/1998, de 4 de març, i a l’Ordre de 16 de març de 

1993 de protecció dels animals, i es classifiquen segons el seu estatus de 

protecció A, B, C o D, en ordre decreixent del grau de protecció (Taula 3.1).  
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Estatus 
de protecció 

Nombre 
d’espècies 

Exemples 

A 2 Àguila pescadora i llúdriga2

B 19 Voltor, àguila daurada, falcó pelegrí

C 55 10 espècies de ratapatxecs3

D 111 La gran majoria són ocells passeriformes

 

Taula 3.1: Classificació d’espècies localitzades a les Muntanyes de Prades  

(Font: elaboració pròpia en base a l’Avantprojecte del Parc Natural). 

 

                                            

2 Malgrat diverses fonts considerin la llúdriga extingida, en l’Avantprojecte es menciona la seva 
presència.  
3 Nom popular a les Muntanyes de Prades per denominar als ratpenats.  
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3.4. MEDI SOCIAL I ECONÒMIC 

 

L’anàlisi del medi socioeconòmic que conforma les Muntanyes de Prades, 

remarca en primer lloc la significativa presència humana permanent en l’interior 

de l’espai d’interès natural. Segons l’avantprojecte del Parc Natural, 

aproximadament unes 20.000 persones viuen en els municipis que tenen part 

del terme incorporat al PEIN; encara que poc més d’un centenar figurin 

censades dins l'àmbit estricte del PEIN i tan sols d’un miler ho estiguin en les 

"illes" que exclouen els nuclis urbans (Prades, Vilanova de Prades, Arbolí, 

Mont-ral, Rojals, Capafonts, La Febró, etc.) i els seus entorns més propers.  

D’altra banda, s’observa com des de finals del segle XIX i principis del segle 

XX, s’està produint un despoblament progressiu a tota la zona que no s’ha 

aturat, ni tan sols, amb la millora de la xarxa viària. El poble de la Mussara n’és 

un exemple clar, ja que es despoblà completament just després d'haver-se 

construït la carretera que hi accedia. La presència del potencial humà que viu 

més o menys vinculat a les Muntanyes de Prades és de gran importància per al 

desenvolupament socioeconòmic d’aquest espai, i per això cal tenir-lo en 

consideració a l'hora de definir el model d'espai protegit que es vol potenciar 

(DGPNMF, 2001).  
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Mapa 3.3: Usos del sòl per municipi, 1997  

(Font: Universitat Rovira i Virgili). 

 

Les Muntanyes de Prades, malgrat el seu paisatge predominantment forestal i 

la titularitat privada de dos terços del territori, disposen generalment 

d’explotacions silvícoles de baixa rendibilitat. Aquest fet probablement és degut 

a l'elevada fragmentació de la propietat forestal, ja que la major part de les 

explotacions forestals tenen menys de 15 hectàrees de superfície. Així, les 

activitats agropecuàries de major implantació són el conreu de l'avellana, el de 

les patates i les granges porcines. Del sector secundari, la indústria 

bàsicament, cal destacar especialment les activitats extractives concentrades a 

les façanes de llevant i meridional de les Muntanyes de Prades (mapa 3.2). I 

pel que fa al sector dels serveis, és important considerar la gran afluència de 

visitants de cap de setmana que es desplacen a les Muntanyes de Prades, ja 

que aquests han afavorit l’establiment de diverses instal·lacions d’acollida, com 

restaurants, càmpings i allotjaments diversos, i comerços en els pobles més 

turístics (DGPNMF, 2001).  
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3.4.1.  Patrimoni cultural i paisatge 

Els sistemes naturals de les muntanyes de Prades reflecteixen també la petja 

que hi ha anat deixant l’home al llarg de la història. La transformació de 

determinades àrees en conreus, la ramaderia, l’extracció de fusta, llenya o 

materials, la fabricació de carbó o la caça, expliquen la configuració actual de 

molts dels seus ecosistemes (Mestres, 1999). La petjada de l’home es 

manifesta en milers de petites escultures (marges de pedra seca, fonts, petites 

cabanes de pedra, pous, carboneres, camins, etc.) i a un nivell superior amb 

masos, pobles i construccions d’usos ben diversos (com per exemple ermites, 

cabanes de pastor o pous de gel), que resten com a testimonis d’un passat i un 

present de relacions intenses entre l’home i el medi.  

La suma visual de la geografia, els sistemes naturals i la petja de l’home sobre 

el medi constitueixen el que es coneix habitualment com a paisatge. I les 

muntanyes de Prades destaquen també en aquest aspecte. La varietat de 

línies, colors i textures creades pels relleus tabulars i pels escenaris naturals, 

les valls encaixonades, els cingles colorits i els roquissars, el verd dels boscos 

(esquitxat de groc i ocres a la tardor), els diversos colors de les clapes de 

conreu o d’algunes pastures, els pobles situats per sobre de cingles i turons 

(com Siurana o Mont-ral) i la imponent arquitectura de monuments com el 

monestir de Poblet, donen lloc a un paisatge molt ric i divers, que és també i 

sens dubte, un dels destacats atractius d’aquestes muntanyes (Mestres, 1999).   
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De cara a la imminent declaració del Parc Natural, i tenint en compte les 

singularitats d’aquest espai, hi ha una sèrie de qüestions a considerar. Es tracta 

de característiques del propi sistema que poden debilitar o enfortir l’entorn 

natural, social i cultural de les Muntanyes de Prades; o bé d’aspectes externs 

que poden afavorir o repercutir negativament en la conservació i la correcta 

gestió d’aquest espai. 

Posteriorment a la descripció i anàlisi dels diferents aspectes que representen 

el conjunt de les Muntanyes de Prades, és interessant dedicar unes pàgines a 

fer una diagnosi ambiental d’aquest espai.  

 

Per tal de donar una idea de les mancances i necessitats que presenta, i 

destacar al mateix temps els punts forts i les oportunitats que es desperten, 

s’ha optat per un model clar i sintètic. La matriu DAFO (Debilitats, Amenaces, 

Fortaleses, Oportunitats), representada per les taules 3.2 i 3.3, permet una 

combinació dels aspectes positius i negatius (fortaleses i debilitats) de la realitat 

present, amb els riscos i possibilitats (amenaces i oportunitats) que l’entorn 

futur plantegi (Luque i Brugué, 2005). 

3.5. DIAGNOSI DE L’ESPAI 



 

ASPECTES INTERNS 

DEBILITATS FORTALESES 

 
 Fragilitat d’algunes espècies i ecosistemes 

 

 Estat de conservació localment pertorbat 

 

 Aïllament d’algunes zones (per una correcta gestió) 

 

 Baixa capacitat de recuperació enfront pertorbacions 

 

 

 Singularitat biogeogràfica 

 

 Presència d’espècies notables 

 

 Diversitat d’espècies i comunitats 

 

 Presència d’elements geo, hidro i paleontològics 

d’interès 
 

 Patrimoni cultural i paisatge 

 

 Recurs per activitats d’educatives, culturals i d’oci. 

 

 Localització geogràfica4 

                                            Taula 3.2: Matriu DAFO, aspectes interns (Font: elaboració pròpia en base a bibliografia diversa). 

4 La proximitat a importants nucli urbans pot facilitar la gestió i les intervencions en l’espai, però també es pot considerar una debilitat pel risc d’impactes. 
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Taula 3.3: Matriu DAFO, aspectes externs (Font: elaboració pròpia en base a bibliografia variada). 

 

ASPECTES EXTERNS 

AMENACES  OPORTUNITATS 

 Mesures de protecció i regulació cada cop més estrictes 

 Interès científic i cultural emergent, per les Muntanyes 

de Prades, i pel medi natural i cultural en general 

 Creixent preocupació i conscienciació ambientals 

 La declaració de Parc Natural 

 

 

 

 

 Vandalisme i actuacions agressives contra el patrimoni 

 Canvi climàtic (les espècies que es troben al seu límit 

de distribució en són especialment sensibles) 

 Activitats extractives, agropeqüàries, forestals,  

cinegètiques i recol·lectores incontrolades 

 Incendis forestals, aiguats i erosió del patrimoni 

 Freqüentació excessiva i mal gestionada 

 Urbanització i infraestructures 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.6. LA DECLARACIÓ DEL PARC NATURAL DE LES 
MUNTANYES DE PRADES 

 

3.6.1.  Antecedents i situació actual 

La protecció jurídica de les muntanyes de Prades ha estat reivindicada 

reiteradament i es troba documentada des de principis del segle passat. Fins al 

moment de declaració de Parc Natural de les Muntanyes de Prades, han estat 

diversos els passos que s’han fet avançant en la valoració i protecció d’aquest 

espai.  

L'any 1932, en el primer intent de planificació integral del territori de Catalunya, 

"Regional planning", ja s’incloïa en la xarxa d’espais naturals “parcs i boscos 

reservats”, el que anomenava “Muntanyes de Prades i de la Mussara”, amb una 

delimitació no gaire allunyada de la de l’actual espai d’interès natural de les 

Muntanyes de Prades. L'any 1961, el poble de Siurana i el seu entorn, van ser 

declarats paisatge pintoresc a l’empara de la legislació en matèria de protecció 

del patrimoni històrico-artístic. Quinze anys més tard, la Institució Catalana 

d'Història Natura, en el seu "Llibre Blanc de la Gestió de la Natura als Països 

Catalans", assenyalava Prades com una de les àrees que precisaven una 

protecció especial prioritària “per la seva extraordinària diversitat i perquè 

acullen alguns ecosistemes únics a les terres catalanes” (DGPNMF, 2001).  

Pel que fa a figures de protecció vigents actualment, val a dir que una part del 

bosc de Poblet i dels entorns del monestir van ser declarats Paratge natural 

d'interès nacional per la Llei 22/1984, de 9 de novembre; tot i que aquesta 

declaració va néixer més per vocació per protegir el patrimoni històrico-artístic 

que per mèrit als seus valors naturals (Bas, Curcó i Orta; 2005). És per això 

que la seva operativitat en relació amb els sistemes naturals és dubtosa, com 

ho demostra la problemàtica de l’espai amb la gestió forestal i amb la pressió 

urbanística dels municipis. Per altra banda, i més recentment, les Muntanyes 

de Prades van quedar incloses al Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), aprovat 
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pel Govern de la Generalitat  (mapa 3.3) mitjançant el Decret 328/1992, de 14 

de desembre (DGPNMF, 2001). En concret, el PEIN defineix l'espai de les 

Muntanyes de Prades com un dels espais naturals de més interès per a 

Catalunya per la seva extensió, la seva singularitat geomorfològica i la 

diversitat i singularitat biològica excepcionals que té. Així mateix, el PEIN ja 

preveia la declaració de Reserva Natural en l’àmbit que comprèn el Tossal de 

la Baltasana.  

 

 

Mapa 3.4: Zones PEIN de Catalunya, 2006.  

(Font: SIG del DMAH de la Generalitat)  

 

Darrerament ha estat aprovada la inclusió d’una part de la superfície del PEIN i 

altres àrees que no hi eren incloses, en la xarxa europea Natura 2000. 

Però malgrat la reconeguda importància, les muntanyes de Prades no 

gaudeixen encara de la categoria de Parc Natural. L’any 2001 es va redactar i 

aprovar l’Avantprojecte del Parc Natural de les Muntanyes per part de la 

Direcció General del Patrimoni Natural i el Medi Físic (DGPNMF), del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) de la Generalitat de 

Catalunya. Durant els dos últims anys s’ha intensificat la comunicació entre 

l’administració autonòmica i els municipis, i fins i tot durant el 2005 es van 
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realitzar un conjunt de consultes a diverses entitats, perseguint un procés 

participatiu a imatge del que es va seguir per la declaració del Parc Natural de 

l’Alt Pirineu (com. verb. Jaume Salvat). Tot plegat ha de conduir de forma 

imminent a la declaració del Parc Natural. 

3.6.2.  Objectius del Parc Natural 

Segons l’article 25 de la Llei 12/1985 d’Espais Naturals, són Parcs Naturals els 

espais que presenten valors naturals qualificats, la protecció dels quals es fa 

amb l'objectiu d'aconseguir-ne la conservació d'una manera compatible amb 

l'aprofitament ordenat dels seus recursos i l'activitat de llurs habitants 

(DGPNMF, 2001). Les Muntanyes de Prades tenen aquesta doble vessant en 

ser un espai natural que allotja espècies i comunitats de valors naturals 

excepcionals i, alhora, un medi on es produeixen una sèrie d'activitats humanes 

que n'han modelat el paisatge i que han estat i han de ser una garantia per a la 

conservació del medi a llarg termini (agricultura, ramaderia extensiva, etc.). 

També és un espai on es produeixen activitats (extractives o de lleure, per 

exemple) que sense una nova regulació adequada al nou model d'espai que es 

vol impulsar, poden afectar negativament la conservació d’aquests valors 

naturals. 

Per aquests motius, la Direcció General del Patrimoni Natural i el Medi Físic, 

considera que la figura de Parc Natural és la que millor pot donar resposta a la 

problemàtica de conservació i ús sostenible dels valors naturals i de 

desenvolupament socioeconòmic que aquest espai ha d'afrontar.  

L’objectiu bàsic de la declaració de l’espai de les Muntanyes de Prades com a 

Parc Natural és el de garantir la conservació dels valors naturals d’aquest espai 

d’una manera compatible amb l’aprofitament ordenat dels seus recursos i el 

manteniment al seu si de les activitats tradicionals dels habitants dels municipis 

i les comarques on el parc s’integra. D’aquesta manera, es pretén que 

l’existència d’aquest i la seva gestió constitueixin factors de dinamització social 

i econòmica i de vertebració d’un desenvolupament sostenible d’aquests 

municipis i comarques. Així doncs la declaració de l’espai de les Muntanyes de 
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Prades com a parc natural, segons els autors de l’Avantprojecte, ha de 

comportar: 

 La preservació dels valors naturals de l’espai enfront d’aquelles 

transformacions del territori que els puguin desnaturalitzar 

(urbanitzacions, desforestacions, incendis…) i les activitats de gran 

impacte ambiental. 

 La divulgació d’aquests valors per tal de donar-los a conèixer com un 

atractiu afegit de la zona que estimuli un turisme respectuós amb ells. 

 El foment de l’aprofitament sostenible (agrícola, forestal, ramader, 

cinegètic, turístic, recreatiu) dels recursos naturals i del patrimoni 

històricoarqueològic. 

 L’afavoriment de la diversificació de les economies familiars agràries 

dels habitants dels municipis afectats mitjançant la promoció dels 

productes agraris i artesanals propis de la zona i la de l’activitat turística 

ordenada per tal que es desenvolupi sense oblidar el caràcter protegit de 

l’espai natural. 
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44..    EELLSS  CCAAMMIINNSS  TTRRAADDIICCIIOONNAALLSS  
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L’estudi de l’origen, evolució i funcions dels camins tradicionals ha estat un 

tema àmpliament estudiat per dos autors, Rafael López-Monné i Xavier 

Campillo en diverses publicacions. És per aquest motiu que aquest capítol està 

realitzat principalment en base als seus treballs.  

Al llarg de la història els camins han representat eixos fonamentals 

d’estructuració i desenvolupament de les comunitats d’un territori. De fet, 

aquests van néixer de la necessitat de vies connectores entre pobles, amb 

terres de conreu, explotacions agràries, mineres o fins i tot resultat de rutes de 

pelegrinatge i per tal de satisfer les inquietuds econòmiques i socials. 

 És important estudiar els camins, el seu origen històric, la composició i les 

diverses tipologies, per començar a entendre el valor que tenen com a 

patrimoni i com a recurs pel desenvolupament territorial i econòmic. Avui, més 

que un simple suport físic per al transport i les comunicacions, els camins 

s’utilitzen com a mitjà per la descoberta del medi; aprofitant el contacte directe 

amb l’entorn, en faciliten el seu coneixement i permeten aproximar-se a les 

experiències personals associades a aquesta pràctica. Aquesta darrera, és una 

característica clau que permet realitzar educació ambiental en un escenari 

natural. 
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4.1. GÈNESI I EVOLUCIÓ 

 

És difícil estimar l’edat d’un camí ja que aquest és un element que ha patit 

canvis constantment; ja sigui per arranjaments o reconstruccions degut al seu 

ús, o bé simplement perquè s’ha anat degradant progressivament des del seu 

abandonament. Així, igual que succeeix amb la vegetació del nostre territori, no 

existeix cap element del camí que hagi restat inalterat o que no hagi 

evolucionat influenciat per la societat i és per aquest motiu que la datació 

concreta d’un camí és pràcticament impossible. Malgrat això, Rafael López 

suposa que determinats camins són, com a mínim, tan antics com ho és el 

poblament d’aquell territori, partint de la base que totes les comunitats 

humanes es procuren camins per satisfer les seves necessitat de mobilitat i 

intercanvi per sobreviure.  

Remuntant fins als períodes més antics, es suposa que els primers camins van 

aparèixer al mateix temps que les primeres comunitats neolítiques 

(coneixedores d’agricultura i ramaderia) i es creu que no devien ser més que 

simples senders per transportar els ramats o anar d’un lloc a l’altre. Amb 

l’arribada dels pobles indoeuropeus i els primers carros, dos mil anys aC, es 

devien obrir i adequar alguns d’aquests camins per tal de permetre el pas del 

nou i revolucionari vehicle (Aguadé, 1992). De fet, es coneix que durant els 

segles que els ibers van ocupar el nostre territori, es van preocupar de bastir-lo 

d’un extens entramat de camins.  

Posteriorment, els romans varen aprofitar alguns d’aquests camins millorant-los 

amb tècniques més avançades i en van construir de nous per poder mantenir 

dominat tot territori, afavorint la mobilitat dels exèrcits i les relacions. Aquesta 

xarxa de camins (mapa 4.1) va servir durant molts segles de suport per la 

comunicació viària, trama que no seria superada en complexitat, fins la darreria 

del segle XVIII. 
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Mapa 4.1: Viari de Catalunya, l’any 1823 (Font: López, 1999). 

 A més de les grans vies, els romans van crear multitud de camins. En zones 

planeres, com és el cas del Camp de Tarragona, la xarxa mostrava una 

particular quadriculació del terreny que servia de divisòria de les propietats 

rústiques; algunes d’aquestes delimitacions han perdurat fins als temps actuals 

(Aguadé, 1992). En zones muntanyoses, en canvi, sovint es disposaven camins 

en indrets estratègics que circulaven dalt les carenes o a mig vessant, paral·lels 

als camins fàcils del fons de les valls, per garantir la seguretat (Josep Iglésies, 

citat per Aguadé, 1992).  

La desaparició de l’Imperi Romà, cap al segle V, va generar importants canvis 

socials i econòmics. La ruralització i feudalització de la societat, i la inseguretat 

derivada dels constants conflictes bèl·lics, van comportar que es deixessin de 

construir noves vies i que algunes de les existents comencessin una incessant 
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degradació. Aquesta tendència tan sols va ser menys accentuada a les zones 

de muntanya, on la concentració de població i el seu ús constant, va consolidar 

els seus camins. L’ús del carro per les zones planeres era més dificultós o fins i 

tot impossible en determinades zones degut al mal estat dels camins, mentre 

que a les zones muntanyoses els camins de ferradura5 garantien les 

comunicacions entre poblacions i espais productius. La majoria de camins 

públics que han perdurat fins a l’actualitat van originar-se durant l’Edat Mitjana i 

la pròpia estructura del viari tradicional constitueix una molt valuosa herència 

d’aquest període (Campillo, 1996).   

A partir del segle XII a Catalunya, es va generalitzar el mètode ramader de la 

transhumància. La necessitat de traslladar el bestiar entre prats d’hivern i prats 

d’estiu per assegurar-ne la seva alimentació, va obligar a delimitar legalment 

una xarxa específica per assegurar camins ramaders adequats per al bestiar i 

perquè aquests no destorbessin camps agrícoles de conreu. Aquests camins 

solien passar per llocs elevats, per dins el bosc o per indrets coberts de brolla i 

sovint coincidien amb antigues calçades romanes en desús. Durant els primers 

segles, i en absència d’una organització ramadera, els monjos del Cister6 van 

gestionar i organitzar la pràctica ramadera. Amb la decadència del poder 

econòmic dels monestirs, a partir del segle XIV, van ser els grans propietaris 

dels ramats de muntanya qui van fer aquesta funció. Finalment, a mitjans del 

segle XIX, el creixement urbà i la intensificació dels cultius van afavorir 

l’estabulació del bestiar i començà el declivi de la transhumància. Amb 

l’aparició del ferrocarril i la possibilitat de transportar el bestiar per carretera 

aquesta pràctica s’ha acabat extingint pràcticament.  

El final de l’Edat Mitjana va venir marcat per una profunda crisi que va portar a 

Catalunya una etapa d’obscuritat i decadència que va sembrar de lladres i 

bandolers els camins (sobretot durant els segles XVI i XVII) i que va repercutir 

negativament en la reparació i construcció de la xarxa viària. L’economia no 

necessitava de bons camins, ancorada com estava a l’autoabastament, i no va 

                                            

5 Veure la descripció dels diferents tipus de camins de l’apartat 4.2. 
6 Representants dels centres monàstics de Poblet i Santes Creus 

 68



 

ser fins al redreçament econòmic del segle XVIII, i amb la inversió de Carles III 

per millorar les vies generals, que la situació va començar a millorar per als 

principals eixos. Malgrat aquest petit impuls, a principis del segle XIX només un 

terç escàs del Principat podia permetre’s la comunicació rodada, mentre que a 

la resta del territori s’utilitzava la cavalleria per camins de ferradura com a mitjà 

de transport (Iglésies, 1958; citat per López, 1999).   

L’impuls definitiu per crear una xarxa de carreteres modernes no es va produir 

fins l’arribada de la industrialització i la consolidació del règim liberal a mitjans 

del segle XIX, quan es va abandonar el finançament per sistemes propis de 

l’antic règim com recàrrecs sobre el comerç, pagament de drets de pas 

(peatges, pontatges, portatges, etc.) o recaptació d’arbitris7, i l’Estat va passar 

a fer-se’n càrrec. A més, els camins de Catalunya es van beneficiar, de la Junta 

de Carreteres, un organisme creat l’any 1848 amb el doble objectiu de servir la 

indústria i permetre el transport ràpid de l’exèrcit per fer front a les guerrilles 

carlistes de l’interior del Principat (Coral, 1995; citat per López, 1999). 

Durant el primer terç del segle XX fou molt notable la tasca de construcció i 

millora dels camins veïnals duta a terme per les diputacions provincials i també 

per la Mancomunitat de Catalunya; camins que després es convertiren en les 

actuals carreteres provincials. El 1935, la moderna xarxa de carreteres de 

Catalunya ja estava pràcticament definida, i només les àrees muntanyoses, 

especialment els Pirineus, encara presentaven mancances importants. Ha estat 

l’explotació forestal, hidroelèctrica, turística o fins i tot militar qui ha generat, al 

llarg d’aquest darrer segle, la necessitat d’invertir en camins per pas motoritzat 

en aquestes àrees muntanyoses (Campillo, 1995). 

L’aparició de la moderna xarxa de carreteres, composada per vials amples i 

pavimentats, concebuts per al trànsit de vehicles de motor, ha comportat una 

redefinició del terme “camí”. A hores d’ara, aquest mot s’aplica al viari rural, al 

viari d’ús agrícola i forestal, i als antics camins de ferradura que subsisteixen 

com un testimoni fossilitzat del passat. No hi ha dubte que les carreteres 

                                            

7 Denominació antiga dels impostos locals 
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pavimentades i els vehicles a motor han fet molt més còmoda i ràpida la 

comunicació entre poblacions del país, però a mesura que ha anat progressant 

la motorització, els camins tradicionals i especialment els de ferradura, han 

deixat de ser necessaris per la mobilitat habitual i la gran majoria s’han 

abandonat a la seva sort. Aquest procés s'ha vist enfortit i accelerat 

dràsticament per l’èxode de la població de moltes àrees rurals i per 

l'abandonament de les àrees agrícoles menys productives, que sovint 

corresponen a terrenys abruptes i els més accidentats, que gairebé sempre 

havien estat comunicats per mitjà de camins de bast o ferradura. 
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4.2. ELS DIVERSOS CAMINS TRADICIONALS 

  

No existeix un concepte clar que defineixi el terme camí, i per això es fa per 

exclusió de tot allò que no es considera de la xarxa de carreteres (Campillo, 

1996). Així, de tipus de camins n’hi ha tants com caracteritzacions se’ls hi 

donen: existeixen diferents camins en funció de la seva titularitat (públics o 

privats), de les funcions pels que van ser creats (veïnals, rurals, forestals o 

ramaders), del medi que travessen o fins i tot del mitjà de transport més 

utilitzat. L’actual política de gestió i manteniment de la xarxa de camins sembla 

estar quasi absolutament fonamentada en aquest darrer criteri, que afavoreix 

majoritàriament aquells camins aptes per al pas de vehicles motoritzats 

(necessaris d’altra banda per usos forestals, agrícoles, ramaders o turístics), 

excloent sovint de les grans inversions, a la resta de camins. Conseqüentment, 

l’estat d’abandonament d’aquests antics camins és considerable, en no ser 

aptes per al transport rodat. 

Prenent com a referència aquesta realitat es distingeixen dos tipus principals de 

camins: aquells que, construïts o adaptats amb aquesta finalitat, permeten el 

pas motoritzat de vehicles automòbils, i la resta de camins tradicionals que no 

s’han adaptat a aquest nou ús. Aquests darrers, que encara conserven la seva 

essència natural i històrica, es tracten amb detall en aquest projecte perquè és 

el medi pel qual transcorre la proposta d’educació ambiental. 

Els camins tradicionals són, per definició, aquells que havien estat construïts 

abans de la Revolució Industrial fruit de la necessitat de comunicació, i que no 

han estat adaptats a vehicles de motor. Una de les particularitats més 

destacades d’aquest viari és l’extraordinària adaptació d’aquests a les 

condicions del relleu i la seva quasi perfecta inserció en el paisatge. Aquestes 

característiques apareixen com a resultat d’un coneixement mil·lenari del 

terreny que, aplicant el sentit comú, considerava les necessitats i les 

possibilitats dels animals de càrrega que hi havien de transitar (López, 1999). 

Així, la seva lògica i adaptació al relleu és la més adequada per cada indret, ja 
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que busca l’optimització de cada pas i la reducció de la dificultat quan cal 

contrarestar el pendent. És per això que, quan es segueix a peu un camí 

tradicional, és té la seguretat de fer-ho pel camí més fàcil.  

Un dels principals elements constructius dels camins tradicionals són els murs, 

les espones o marges de pedra seca i els empedrats (fotografia 4.1). En 

terrenys plans els murs separen el camí de les finques veïnes, alhora que 

delimiten el seu recorregut. En terrenys amb pendent, les espones de pedra 

seca aguanten la terra dels ribassos8 que queden a la banda de dalt i a la 

banda de baix del camí, tal i com passa amb les feixes. De vegades, les 

espones proporcionen la superfície mateixa del camí, en construir un veritable 

graó artificial adossat a la penya vertical o entre els camps (López, 1999). Els 

empedrats, per últim, fan referència al paviment que cobreix els camins de 

bast, dissenyats per facilitar el pas dels animals de càrrega. 

 

 

Segons el tipus de trànsit pel qual van 

ser pensats, els camins tradicionals 

presenten amplades i morfologies 

diferents. D’acord amb això, se'n poden 

distingir quatre tipus fonamentals: els 

camins de carro, els camins de 

ferradura, els corriols o senders i els 

camins ramaders.   

 

Fotografia 4.1: Parts d’un camí empedrat. 

Barranc de Biniaraix, Mallorca  

(Font:elaboració pròpia). 

                                            

8 Marge espadat 
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4.2.1.  Camins de carro 

La construcció dels camins de carro es creu posterior als camins de ferradura, i 

el seu ús es devia anar generalitzant a mida que ho feia l’ús de la pólvora per la 

seva construcció o a mesura que va anar progressant l’intercanvi i el comerç de 

mercaderies. Pràcticament només existien a les planes agrícoles i a la terra 

baixa, terrenys on l’orografia ho permetia, i als pobles situats en altiplans que 

disposaven d’alguns camps plans a tocar de les cases (si els carros no es 

construïen al mateix poble, calia fer-los arribar desmuntats a peces 

transportades amb matxos per algun camí de ferradura). Així, no és estrany 

que aquest tipus de camins siguin una raresa a les àrees de muntanya.  

El Costumari Català de la Mancomunitat deia que el camí de carro ha d’ésser 

ample que hi passi un carro d’ús comú en les terres que trepitja, carregat amb 

càrrega que embalumi, i, que, demés, hi pugui passar un home a peu si alguna 

riba o algun marge molt alts ho fan impossible; o sigui almenys 14 pams (2,7 m) 

i  gairebé el doble en les girades (Costumari 1921, citat per López, 1999). És 

difícil trobar camins de carro que no hagin estat asfaltats i adaptats al pas de 

vehicles de motor per necessitats fonamentalment agrícoles. En els casos en 

que s’han conservat com ho eren originàriament, s’observa que es tracten de 

vials per a un sol carro, tot i que sovint es troben eixamplaments que permeten 

l'encreuament de dos vehicles.  

 

Fotografia 4.2: Un tram del camí de carro de les Tosques, a Vilaplana (Font: elaboració pròpia) 
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Tret d’algunes vies romanes i d’alguns casos excepcionals, el ferm no sol ser 

empedrat i el més habitual és trobar camins de terra premsada i aplanada, per 

l’anar i venir dels animals, persones i carros (fotografia 4.2). Els camins 

carreters sovint passen arran dels ribassos que tallen el pendent i disposen de 

murets o espones de pedra seca. Quan travessen terrenys molt plans poden 

tenir la forma d’un simple vial de terra o també poden estar perfectament 

delimitats amb murets de pedra. L’entrada als camps contigus sol comptar amb 

una rampa de pedra recoberta de terra i gleva per tal que els carros hi puguin 

accedir.  

En les zones més planes i argiloses habitades des de l’antiguitat, és corrent 

trobar-hi camins fondos, els més antics dels quals arriben a tenir una 

profunditat de fins a 4 o 5 metres en relació als terrenys que travessen. Segons 

Aguadé (1992), l’enfonsament d’aquests camins prova que es tracta de vies 

transitades des de fa mil·lennis, donat que únicament s’enfonsen els camins 

carreters i l’erosió d’aquests ha estat deguda fonamentalment a la concentració 

de tot el pes del vehicle sobre el punt en el qual les rodes toquen a terra9.  

Avui dia, una gran part dels antics camins carreters, quan no s’han convertit en 

pistes o carreteres, han esdevingut camins de tractors agrícoles. És habitual 

doncs, que aquests s’hagin eixamplat i pavimentat amb asfalt o ciment, com és 

el cas del primer tram del Camí de les Tosques. 

4.2.2.  Camins de ferradura o de bast 

Els camins de ferradura o de bast són els camins més freqüents en zones de 

muntanya, on els desnivells que cal superar són importants. Van ser construïts 

per permetre el pas d’animals de bast carregats amb alforges o albardes i 

protegits a les peüngles per ferradures (d’aquí el nom).  

                                            

9 E. Aguadé arriba a aquesta conclusió utilitzant la fórmula de Hènin d’on s’obté una 
classificació de pendents segons la qual, del 0 al 3% es consideren plans, sense erosió. Per 
tant, considerant que els camins carreters antics no superaven el 3%, l’enfonsament només pot 
ser degut a la pressió de les rodes. 
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El Costumari Català de la Mancomuniat deia que “el camí de bast ha d’ésser 

prou ample perquè hi passi un animal amb argues carregats i embalum, o que 

almenys tingui dotze pams" (2,4 metres). En realitat però, l’amplada d’un camí 

de ferradura pot variar considerablement en el decurs del recorregut en funció 

de les característiques del terreny, entre d’altres pel pendent o per un subsòl 

rocallós. Així, en indrets planers pot arribar a adquirir la fesomia dels camins 

carreters per la seva amplada, i en punts rocallosos o amb fort pendent poden 

estrènyer-se fins menys d’un metre. D’altra banda, cal tenir present que sovint 

la vegetació redueix considerablement l’amplada aparent del camí, en ser 

zones menys transitades avui en dia. 

En la construcció d’aquests camins és una constant la utilització de la tècnica 

de pedra en sec. Aquesta tècnica consisteix en la creació d’elements i 

infraestructures per col·locació estratègica de fragments de roca i pedres sense 

tallar que adquireixen solidesa estructural sense necessitat d’una matriu de 

cimentació. Elements tals com el paviment empedrat, els murs de sosteniment 

dels marges que delimiten el camí, i fins i tot els sistemes per a superar els 

petits cursos d’aigua, van ser elaborats amb aquest sistema. El grau 

d’elaboració d’aquests elements varia segons la importància del camí, la seva 

antiguitat i, fins i tot, segons si van intervenir o no margers professionals en la 

construcció (Reynés, 1994; citat per López, 1999) 

Durant la seva construcció, quan els camins de ferradura travessaven o 

ascendien vessants, calia excavar un graó pla en el pendent, de la suficient 

amplada, per on poguessin transitar persones i bèsties. Si el terreny ho 

permetia, el graó era simplement de terra i la mateixa vegetació natural 

subjectava els marges; però, quan es feia necessari, aquests disposaven les 

corresponents espones de pedra seca per evitar que s’esfondrés el marge 

sobre el camí. De vegades, en terrenys rocallosos com congostos o parets 

verticals, aquests camins presentaven graons i passos de considerable 

amplada excavats a la roca (fotografia 4.3). Quan les parets de les cingleres 

apareixien tan dretes que la tasca d’excavar un pas a la roca esdevenia massa 

costosa o tècnicament impossible, podia construir-se un camí volat, consistent 

en una passera de taulons que reposava sobre bigues encastades a la roca. 
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(Campillo, 1995). Cal pensar que el perfil d’aquests camins s’havia d’adaptar 

als requeriments dels animals, de manera que no hi podia haver desnivells o 

pendents excessius, ni passos excessivament estrets o lliscants que posessin 

en perill la vida dels animals o les persones. Per això de vegades també es 

dotaven de baranes de pedres (fotografia 4.1).  

 

 

Fotografia 4.3: Tram del camí de ferradura de les Tosques 

(Font: elaboració pròpia) 

 

Un dels elements més característics dels camins de ferradura són els 

paviments de pedra, que poden ser des de molt rústics fins d’altres molt ben 

acabats. A diferència dels empedrats romans, construïts amb pedres o lloses 

planes i especialment pensats pel trànsit amb carretes o a peu, els empedrats 

dels camins de ferradura acostumen a ser pedres o lloses més aviat 

cantelludes, arrenglerades i disposades verticalment per evitar les relliscades 

dels animals. També són interessants els empedrats construïts “in situ” amb els 

rocs, de vegades de dimensions considerables, de la mateixa tartera que 
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travessa el tram enllosat del camí en qüestió, o els camins que segueixen la 

llera pedregosa d’un torrent. Tot i ser freqüents, els trams empedrats 

normalment representen un percentatge petit dins el total de la superfície dels 

camins de bast, que llavors són de terra aplanada i comprimida pel mateix 

trànsit. Són habituals prop dels pobles on el trànsit era més important, als trams 

de fort pendent per evitar relliscades i als indrets on l’acumulació d’aigua 

enfangava el terreny i dificultava el pas. 

La datació dels empedrats és, generalment, molt difícil, i és que davant d’un 

empedrat qualsevol sovint resulta impossible afirmar si és de l’època romana, 

medieval o senzillament modern. Cal pensar que el trànsit intens malmetia els 

empedrats i que, fins a dates relativament recents, eren refets i mantinguts 

regularment.  

4.2.3.  Corriols i senders 

Són sovint passos de terra premsada enmig de la vegetació o el rocam, oberts 

pel mateix trànsit de vianants i animals. Les amplades solen ser inferiors a les 

de ferradura, habitualment al voltant dels 0.5 metres segons el Costumari 

Català de 1921, i no estan adequats per al pas d’animals carregats amb 

alforges. Les senderes es diferencien dels camins de ferradura no empedrats 

perquè generalment salven els desnivells sense l’ajuda de marges que suportin 

el camí amb murets o espones (Colomar, 1993; citat per López, 1999). Sovint, 

els corriols eren dreceres consolidades que, en terrenys molt accidentats, 

escurçaven la longitud del camí de ferradura principal. No obstant això, segons 

Campillo, algunes vegades també poden presentar mostres d’obra com 

marges, graons o passos picats a la pedra. 
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4.2.4.  Camins ramaders 

Els camins ramaders són els únics que, jurídicament, no es marquen per 

exclusió de la xarxa de carreteres i es veuen representats per la llei10. També 

es diferencien per ser béns de domini públic amb titularitat i gestió autonòmica, 

i no pas municipal. 

No constitueixen camins en el sentit estricte ja que són més aviat una faixa de 

terreny per on el bestiar té dret a transitar i anar itinerant d’un lloc a l’altre. 

Antigament s’utilitzaven per transportar el bestiar entre les àrees de pastura 

d’hivern i les d’estiu, que podien estar a centenars de quilòmetres de distància. 

Per aquesta raó els camins ramaders seguien un traçat que els permetés 

abastir les necessitats d’aliment i aigua pel camí i presentaven amplades molt 

variables (entre 10 i 50 metres), que antigament estaven delimitades per uns 

elements anomenats monjoies o mollons.  

Actualment, la desaparició d’aquests mollons i la invasió del seu traçat per 

altres camins veïnals, rurals i forestals o per conreus, urbanitzacions i 

carreteres, entre d’altres, dificulta la identificació i gestió d’aquests espais. 

                                            

10 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias que defineix “las rutas o itinerarios por donde 
discurre tradicionalmente el tránsito ganadero”. 
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4.3. FUNCIONS I POTENCIAL DELS CAMINS 

 

4.3.1.  El senderisme 

Els camins tradicionals són els elements bàsics sobre el que es fonamenta el 

senderisme, fins al punt que sense ells, aquesta activitat no existiria (López, 

1999). És per aquest motiu que es considera important fer referència a aquesta 

activitat, de llarga tradició a les Muntanyes de Prades i a Catalunya en general.  

La pràctica de passejades i excursions a peu per anar a gaudir dels paisatges, 

conèixer el patrimoni arquitectònic i cultural del país, apropar-se a la natura, 

visitar pobles, i contactar amb la gent que hi viu, és el que s’entén per 

senderisme segons Senders de Catalunya, l’associació que gestiona els viaris 

catalans (SC, 1995; citat per López, 1999). 

A l’hora de limitar el concepte, hom s’adona que diversos trets com el tipus de 

participants, la dificultat o les motivacions, són característiques bastant 

definitòries. Pel que fa als practicants, és cert que el senderisme permet que el 

cercle de gent que pot practicar-lo sigui molt més ampli que en la majoria 

d’activitats realitzades en el medi natural, gràcies al fet que no existeixen 

dificultats importants en els itineraris que impedeixin a infants, persones 

d’avançada edat i inexperts de distintes condicions físiques, prendre’n part. 

D’altra banda, si bé que hi ha molts aficionats que caminen perseguint més 

aspiracions tècniques o esportives, també és cert que sovint, qui practica el 

senderisme és una persona amb una certa sensibilitat i motivació per conèixer 

el territori que trepitja i el seu entorn natural, històric o cultural.  

Per tot això, quan es planteja la necessitat de gestionar i protegir espais 

naturals especialment valuosos i fràgils, i al mateix temps s’intenta promoure 

l’ús públic d’aquests territoris de muntanya, el senderisme apareix com una 

resposta a aquesta petita contradicció. I és que el trànsit a peu per camins 

tradicionals sembla una manera molt adequada d’entrar en contacte amb el 

patrimoni natural i cultural que atresoren aquests espais pel baix impacte que 
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genera, alhora que representa una activitat de potencial rendiment social i 

econòmic en el marc del turisme rural i de natura. 

4.3.2.  Infraestructura, patrimoni i recurs 

L’exposició dels diferents camins tradicionals i de les seves característiques 

principals permet evidenciar la dimensió física del camí com a infraestructura 

viària i com a medi per a la descoberta. Per altra banda, les tècniques 

constructives i el context on es van desenvolupar, subratllen el valor dels 

camins tradicionals com a elements del patrimoni històric i cultural; peça 

essencial per recuperar i construir identitats sòlides, i per entendre i valorar 

l'entorn natural i històric. Com a recurs, el fort potencial de desenvolupament 

econòmic i turístic, social i ambiental, és el diamant en brut del que disposen.  

La consideració dels camins tradicionals com una infraestructura, que 

garanteix la vialitat pública, sembla una reflexió obvia, i potser per això, és 

moltes vegades absent en els discursos sobre camins, senderisme o turisme. 

Però els actuals conflictes de tancament de camins, que donen exemples a l’illa 

de Mallorca, desperten la necessitat de reclamar el compliment del dret 

constitucional reconegut en el nostre corpus jurídic (hereu del dret romà) on es 

determina clarament el trànsit lliure de persones per les aquestes vies 

públiques (López, 2004). A més, aquesta infraestructura té un valor afegit quan 

es tracta de gestionar i protegir espais naturals, ja que aquests camins 

tradicionals són els viaris que millors condicions reuneixen per preservar 

intactes els valors patrimonials que caracteritzen molts d’aquests espais rurals i 

naturals. Al mateix temps, compleixen les millors qualitats per satisfer les 

expectatives d’aquells qui els recorren per entrar en contacte amb aquest 

entorn.  

El valor patrimonial dels camins tradicionals es desprèn de la diversitat 

d’elements constructius que els conformen, i adquireix més significat encara 

quan es coneixen les tècniques heretades amb les quals es van construir. Així 

mateix, aquests viaris constitueixen també importants elements per introduir i 

interpretar el passat i el present dels paisatges i les societats. D’aquesta 
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manera es contribueix, en determinats casos, a la recuperació i el reforç 

d’identitats col·lectives i sòlides, per entendre i valorar el propi entorn natural i 

històric (López, 2004). 

Tot considerant els valors que presenten, els camins tradicionals es poden 

considerar un recurs en si mateix per al propi desenvolupament econòmic i 

social del territori que els acull. Els camins tradicionals són una realitat 

històrica, integrada en un paisatge social i natural, que ha evolucionat 

paral·lelament. En un moment en el qual la gestió sostenible del territori i els 

valors naturals i paisatgístics estan prenent força, aquests camins tenen un fort 

potencial per esdevenir elements de valoració i protecció del seu territori. A 

més, són recursos molt importants a considerar per al turisme rural i l’educació 

ambiental. Aquestes característiques els hi confereixen elevada capacitat per al 

desenvolupament social i econòmic del territori en el qual estan integrats. 
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4.4. PRESENT I FUTUR DEL VIARI TRADICIONAL 

 

A Catalunya els processos de canvi d’una societat eminentment rural a una 

altra d’urbana, han estat més ràpids que a molts indrets d’Europa i, fins i tot en 

molts casos, agreujats pels tràgics efectes d’una guerra civil i una llarga 

postguerra. Tot allò que recordés els temps de dificultats i penúries ha estat 

sistemàticament menyspreat o rebutjat. Així, no és estrany que els camins 

tradicionals hagin estat percebuts com a quelcom del passat, sinònim 

d’endarreriment, mancat d’utilitat i, en qualsevol cas, molt lluny de les prioritats 

vinculades a la idea de progrés (López, 1999).  

La seva trista situació actual no s’adiu amb el valor que tenen com a 

infraestructura, com a patrimoni, i el seu potencial com a recurs per a l’educació 

i per al desenvolupament econòmic regional. I és que la vastíssima xarxa de 

camins tradicionals heretats d’altres temps històrics pateix, a hores d’ara, un 

accelerat procés de degradació i abandonament. 

El seu futur passa pel reconeixement del seu valor com a patrimoni històric i 

cultural, i per la identificació i la potenciació de les noves i múltiples funcions 

que aquest viari pot acomplir. Però sembla evident que és molt difícil valorar 

allò que es desconeix, i per aquest motiu és també de vital importància 

l’elaboració immediata d’inventaris d’aquests camins tradicionals ja que és 

sovint el propi inventari allò que descobreix el patrimoni i el dota de significat 

(López, 1999). Els camins tradicionals han d’aparèixer en els documents de 

planificació territorial i han de ser considerats com una infrastructura viària 

específica, capaç de satisfer noves funcions de vialitat. D’altra banda, cal 

comprovar que les polítiques de protecció de determinats entorns incloguin 

necessàriament la preservació de la seva xarxa viària tradicional, com la part 

de la història i el patrimoni que representen (López, 2004).  

Cal, així mateix, realitzar programes de gestió i protecció d'aquests, i polítiques 

d'educació i conscienciació ambientals que donin a conèixer aquests valors, 

per tal d’assegurar la continuïtat d'aquest important recurs. I és necessari 
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que aquestes actuacions polítiques tinguin coherència amb el model de 

desenvolupament territorial i turístic que es promogui des de la mateixa 

administració a la zona. 

Aquest sembla un bon moment, ara que la societat sembla manifestar un 

interès i una atracció creixents per entorns rurals i naturals, pel desig de 

conèixer el patrimoni i especialment, per fer-ho pausadament. Però el temps 

corre en contra dels camins tradicionals; la capacitat actual de transformació i 

degradació del territori és tan gran que el desconeixement i la ignorància es 

tornen especialment greus a l’hora d’identificar, valorar i preservar el viari 

tradicional.  

I sembla que l’educació ambiental és una bona resposta per afrontar aquest 

problema, per fer créixer la sensibilització social i aconseguir evidenciar amb 

prou força els valors i les fortaleses d’aquest viari tradicional, i de retruc 

assegurar-ne una gestió adequada.  
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4.5. ELS CAMINS I L’EDUCACIÓ AMBIENTAL: 
RESPOSTA I RECURS 

 

El paper que pot jugar l’educació ambiental en aquest camp és doble: servint 

de resposta per solucionar la desatenció social i administrativa que pateixen 

aquests camins i, al mateix temps, utilitzant els camins tradicionals com a medi 

en el qual desenvolupar activitats d’educació ambiental.  

L’educació ambiental es planteja com una estratègia per donar resposta a 

l’estat actual del viari tradicional a través d’estratègies de conscienciació del 

valor d’aquest patrimoni i del seu entorn. Procurant evitar la freqüent visió 

amazonista dels nostres sistemes naturals, que porta a invocacions de la més 

rotunda intocabilitat, es proposa una educació ambiental que ha de considerar 

una perspectiva històrica dels usos del medi (Boada i Zahonero, 1998). 

Apropant-se a un coneixement més ampli sobre el funcionament actual dels 

ecosistemes i les multiseculars interaccions d’aquests amb l’espècie humana, 

es pot acabar entenent la importància de la valoració i protecció del patrimoni 

ambiental i la necessitat d’una relació sostenible entre l’home i la natura. 

A més, es poden entendre els camins com a recurs per l’educació ambiental, 

utilitzant-los com a eina per llegir i entendre el passat, valorar i respectar el 

present, i preservar-lo de cara al futur. La pedagogia activa posa de manifest el 

necessari coneixement de l’entorn immediat per poder comprendre altres 

entorns i la pròpia realitat terrestre (Boada i Zahonero, 1998).  

Aquesta dualitat que pot tenir l’educació ambiental, actuant com a resposta i, al 

mateix temps, utilitzant aquest viari com a recurs on desenvolupar-se, pot 

concebre’s a més, com una relació simbiòtica especialment intensa. I si 

l’administració promogués la valoració i la gestió d’aquests camins mitjançant 

estratègies d’educació ambiental, podria sortir beneficiada d’aquesta relació. 

Segons aquesta idea, la correcta gestió i la posada en valor d’aquest viari, 

podria afavorir la implantació d’equipaments d’educació i interpretació del 
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patrimoni en aquests espais. Aquest fet, a més de promoure el 

desenvolupament econòmic regional i ser una atracció didàctica i turística en si 

mateixa, acabarien amplificant l’efecte de l’estratègia d’educació ambiental, ja 

que alguns d’aquests nous equipaments (cases rurals i de colònies, per 

exemple), impulsats per una demanda social creixent, desenvoluparien 

activitats d’educació i interpretació ambientals per les muntanyes de Prades. 

Tot i aquest efecte de retroalimentació positiva, es defensa la necessitat de no 

abandonar les actuacions i les estratègies a nivell administratiu ja que, segons 

E. Pol (2000), els resultats dels programes ambientals són duren poc i són 

escassos, si no es preveu un sistema de manteniment i control al llarg del 

temps.   

En conclusió, l’educació ambiental es planteja com una resposta a l’estat en 

que es troba el viari tradicional, i si es té en compte i s’afavoreix la posada en 

valor i la correcta gestió d’aquests camins, aquesta estratègia pot esdevenir 

una font de recursos per al desenvolupament regional i l’educació ambiental, i 

al mateix temps pot sortir-ne reforçada.  

Finalment, integrant la realitat i potencialitat dels camins tradicionals amb els 

objectius de la pedagogia i la interpretació ambientals, neix la proposta 

d’utilitzar un d’aquests antics viaris i oferir a aquells que els freqüenten, com a 

receptors actius i passius, una guia d’educació ambiental per aproximar-se al 

camí de les Tosques. 
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55..    IITTIINNEERRAARRII  DD’’EEDDUUCCAACCIIÓÓ  AAMMBBIIEENNTTAALL  
  PPEELL  CCAAMMÍÍ  DDEE  LLEESS  TTOOSSQQUUEESS  
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5.1. EL CAMÍ DE LES TOSQUES 

 

La segona part del projecte és una proposta d’itinerari interpretatiu d’educació 

ambiental i es materialitza en una guia per la seva realització per un camí 

històric de les muntanyes de Prades, el camí de les Tosques. Per tal de situar i 

donar a conèixer el medi concret i el fonament educatiu d’aquesta guia, s’ha 

elaborat un treball previ de contextualització espacial i conceptual.   

El camí de les Tosques és un recorregut amb significat propi, integrat en el 

medi natural i senyalat per la història i la cultura que ha marcat el conjunt de les 

Muntanyes de Prades. El recorregut, igual que succeeix amb el territori, pot 

tenir múltiples interpretacions depenent de la perspectiva que es tingui. De la 

mateixa manera, desperta diversitat d’interessos entre aquells que s’hi 

passegen, des dels aspectes més pròpiament naturals, fins als més socials, 

econòmics o històrics. 

Des d’un punt de vista integrador i conciliador d’aquesta diversitat de 

disciplines, les ciències ambientals i concretament l’educació ambiental, 

pretenen ser una eina per ajudar a crear una visió interdisciplinar del medi 

ambient i del propi territori.  

És per això que aquest camí no es planteja tan sols des del punt de vista 

naturalístic, molt important d’altra banda, sinó que pretén incloure els aspectes 

històrics, culturals, tradicionals i els més actuals, per tal de generar una visió de 

conjunt. Aquesta perspectiva global permet entendre les relacions i afectacions 

d’uns aspectes amb els altres i concloure, en última instància, que l’estat actual 

del territori és resultat de la interacció d’aquestes diverses realitats al llarg del 

temps.  

Per tal de destacar la diversitat de valors que presenta aquest camí, s’han 

estructurat aquests en tres eixos estudiats des de diferents perspectives: 

natural, cultural i històrica, i temporal.  
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De tot aquest treball d’interpretació ambiental del camí de les Tosques, en 

resulta finalment una guia per la realització de l’itinerari. Val a dir que els tres 

eixos seleccionats no es poden apreciar directament en aquesta guia perquè 

no s’hi mostren expressament. La raó és que el que es busca, precisament, és 

la integració de les diferents perspectives i no la diferenciació en blocs 

separats; per tant es creu més oportú presentar-los conjuntament, al llarg de la 

guia igualment com van apareixent a la realitat.  

Una perspectiva natural 

Un dels objectius del projecte és destacar la important biodiversitat que 

alberguen les Muntanyes de Prades, i en concret, la Serra de la Mussara. És 

per aquest motiu que es detallen al llarg del recorregut algunes espècies 

vegetals i animals considerades rellevants, però sense fer-ne abús, ja que es 

tracta d'una guia de caràcter divulgador. En general, les espècies que s’hi 

destaquen desperten un interès especial o tenen alguna singularitat que les 

distingeix de les altres. 

D’altra banda, el camí de les Tosques travessa sòls silícics i calcaris, i permet 

superar un desnivell de uns 600 metres en menys de dues hores. Les 

variacions de substrat i el gradient climàtic altitudinal, així com els diferents 

ambients que es travessen, tenen un efecte notable en la distribució biològica. 

Per això, en la guia es procura un esquema amb algunes de les espècies que 

poden resultar indicadores d’aquesta evolució espacial i s’intenta donar una 

idea de les adaptacions que algunes d’elles presenten a les condicions de 

clima o substrat on es troben.  

Una perspectiva històrica, centrada en la cultura i la tradició 

Tot i que no es pot conèixer amb exactitud, s’estima que el camí és gairebé 

mil·lenari, i que s’ha usat i reconstruït al llarg d’aquests segles pels pobladors 

de les muntanyes de la Mussara i Prades. L'origen del poble de la Mussara és 

clarament islàmic, de fet a les primeres inscripcions, que daten del 1173, 

consta amb el nom d'Almussara. Així, és lògic suposar que el camí que l'uneix 

a Vilaplana és, com a mínim, tant antic com ho és el poble, és a dir, de l'època 
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sarraïna.  

Es té constància dels múltiples intercanvis de mercaderies i béns que tenien 

lloc entre els pobles i concretament entre La Mussara i Vilaplana, els passats 

segles. Els darrers habitants de l'antic poblament expliquen com subsistien a 

base del conreu de cereal i patates; de les matances i caça d'animals i dels 

aprofitaments del bosc per fusta, carbó i bolets. Els intercanvis i el comerç eren, 

durant tot l'any, bàsics per l'economia de les famílies i es realitzaven sobretot 

amb els aprofitaments forestals de carbó, fusta i bolets, i amb el gel acumulat 

durant l'hivern (Agustench, 2000).  

Aquestes activitats requerien d’un esforç i una organització del treball dignes de 

menció. L'obtenció del carbó s'aconseguia a les places carboneres, 

improvisades en zones esclarissades del mateix del bosc d'on s'extreia la fusta; 

després de deixar fumejar la llenya apilonada i embalumada durant un parell de 

dies fins que el carbó estava fet, estava llest perquè el traginer el prengués a 

vendre a la ciutat. D'altra banda, la fusta que es comercialitzava també era un 

procés feiner, ja que després del conreu i la tala dels arbres, era tallada pel 

quadrejador per fer-ne cabirons i bigues, per ser transportada finalment (com. 

verb. Joan Maletines). La recol·lecció de bolets, especialment de rovellons, era 

una tasca molt més senzilla per aquells coneixedors de la tècnica i havien 

generat alguns ingressos extres abans de l'arribada de l'automòbil. Finalment, 

un altre mitjà de vida dels mussarencs era el comerç de gel. Aquest s'obtenia 

de la neu que queia durant l'hivern, s'acumulava en un gran pou de gel que hi 

havia fora el poble i es cobria amb cabirons que el protegien del sol i la pluja. 

Un cop arribat l'estiu, es tallava en barres i es baixava a Reus amb els animals 

de càrrega (Agustench, 2000).  

De tot plegat en queden com a testimonis diverses places degradades pel 

carboneig com les que s’intueixen a les calmes dels Motllats, on les carrasques 

de rebrotada creixen entre terrenys pedregosos i ennegrits pel carbó (com. 

Verb. Roure), i el pou de gel que resta sota les heures a l’entrant del poble de 

La Mussara.  
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Una perspectiva temporal: de l’actualitat al passat amb quatre passos 

El camí enllaça dos pobles units per les mateixes arrels i per una història i 

cultura compartides: Vilaplana i la Mussara. El poble de la Mussara, d’origen 

musulmà i de datació molt més antiga, va ser qui va donar el nom i els primers 

pobladors a l’actual Vilaplana, vora l’any 1700. Els fluxos de persones i 

mercaderies fruit de les relacions econòmiques, van derivar en interaccions 

socials i culturals entre els pobles de la Mussara i Vilaplana. És per aquest 

motiu que també s’estudia el camí com un eix vertebrador de relacions socials 

entre els pobles, i generador d’història, cultura i tradició. 

El temps ha volgut que actualment sigui Vilaplana el poble que viu i la Mussara 

el que reposa entre les restes del seu passat. Però el camí que els ha unit des 

dels seus orígens, resisteix encara el pas del temps i permet avui dia fer un 

viatge des d’un present viu al seu passat recent. 
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5.2. LOCALITZACIÓ DEL CAMÍ 

 

El camí de les Tosques és un petit tram de la basta xarxa de camins i senders 

que recorren per les Muntanyes de Prades. Aquest concretament es troba dins 

la subunitat de l’anomenada Serra de la Mussara, servint com a nexe d’unió 

entre el poble de Vilaplana i les restes de l’antic poblament de La Mussara. 

Temps enrere era part d’una de les vies més transitades per connectar les 

ciutats de Reus i Tarragona, amb les poblacions muntanyenques.  

Per les característiques que encara conserva es pot distingir clarament que es 

tracta d’un camí de ferradura en bona part del seu recorregut (el més 

muntanyós) mentre que a la part baixa s’eixampla i es converteix en camí de 

carro.  

El camí de bast o ferradura (fotografia 4.3), que ocupa dues terceres parts del 

recorregut, té una amplada variable que oscil·la entre un i dos metres, 

l’amplada suficient pel pas d’un excursionista còmodament. Antigament 

aquesta era major, per permetre el pas dels animals carregats, però a mida que 

van anar millorant les comunicacions per carretera, es va anar perdent 

l’afluència pel camí i la vegetació va anar recuperant poc a poc, part del seu 

terreny. Pel que fa al paviment, aquest camí és una obra de pedra seca de 

reconeguda elaboració i meticulós manteniment en el que grans fragments de 

les mateixes roques del subsòl, juntament amb altres pedres de dimensions 

més reduïdes, estan disposades estratègicament. Encavalcades les unes amb 

les altres i enclavades en la matriu del sòl, una mica sobresortides i de forma 

que el seu angle es contraposi al del pendent, aquestes estaven pensades per 

resistir a l’erosió al mateix temps que servien d’important suport per facilitar el 

trànsit i evitar la relliscada de les persones i animals que hi circulaven. Del 

manteniment del camí se'n encarregaven sovint els mateixos usuaris, principals 

interessats en preservar-lo en bon estat; així recorden com recol·locaven les 

lloses caigudes i refeien les aigüeres que ho necessitaven, per evitar que la 

degradació evolucionés (com. verb. Zaquiel, 2006).  
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Altres elements del camí elaborats amb la tècnica de la pedra en sec són els 

marges o espones que apareixen en alguns punts, on el pendent i la vegetació 

no són suficients per subjectar el sòl del marge i evitar que s’enfonsi sobre el 

camí. La tècnica per col·locar les pedres dels marges no és feina fàcil, tot i que 

és ben coneguda i utilitzada pels pagesos per fer terrasses de conreu. La pedra 

utilitzada pels marges procedeix sovint de les mateixes terres, alliberant així al 

pagès de les molèsties de la pedregositat per fer les feines agrícoles. També és 

remarcable la presència de trams del camí on la mateixa roca nua substitueix el 

paviment empedrat; en aquests punts es troben alguns graons excavats 

directament sobre la roca que contraresten pendents excessius o sòls lliscants.   

El camí de carro (fotografia 4.2), que neix a les proximitats de Vilaplana, ha 

estat cimentat i eixamplat recentment en tot el seu tram, a excepció dels últims 

cent metres abans de convertir-se en camí empedrat. De la part que encara es 

conserva, es pot observar com es tracta d’un camí de terra premsada al llarg 

dels anys, i d’uns tres metres d’amplada. A la vista de la seva estructura 

transversal, s’entén que va ser excavat al perfil de la vall que travessa, a mode 

de llarga terrassa. D’aquesta manera, queda encaixonat a una banda pels 

marges de les terres agrícoles contigües, i per l’altra, delimitat pel mateix 

pendent de la vall.  
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5.3. VALORACIÓ DE L’ESTAT DEL CAMÍ 

 

L’ús que proporcionava a les èpoques precedents el conjunt del camí de les 

Tosques, ha anat evolucionant amb la societat rural i agrària. Actualment 

aquest camí encara és utilitzat diàriament pels agricultors de Vilaplana, però 

només a les parts baixes del camí de carro on ara es pot arribar amb el tractor 

o el cotxe. Més amunt, sobretot al punt on comença el camí empedrat, les 

terres de conreu s’han abandonat per culpa del difícil accés i de la reducció de 

la mateixa pràctica, i aquest exerceix bàsicament una funció de lleure. És 

utilitzat amb freqüència per tots aquells que practiquen el muntanyisme en les 

seves múltiples facetes, pels aficionats a la recol·lecció silvestre o la caça, i fins 

i tot per alguns practicants del motociclisme de muntanya. A més, també 

constitueix una atracció turística en si mateix, per exemple per les persones 

que volen conèixer La Mussara a peu des de Vilaplana. La freqüentació de 

persones és, per tant, molt considerable i digne de menció, sobretot els caps de 

setmana i a l’estiu, quan l’afluència és molt més gran.  

Inevitablement, el camí es ressent d’aquest trànsit i les conseqüències d’això 

queden reflectides en el seu estat de conservació. En el camí de bast, 

l’important nombre d’usuaris, concentrats en dies puntuals, es sumen als 

agents erosius naturals per acabar accelerant la degradació del camí i un 

impacte gens menyspreable. En són testimonis les múltiples pedres que s’han 

desprès de l’empedrat, sobretot conseqüència del trànsit rodat amb 

motocicletes pel camí de bast. Aquest és un impacte especialment destacable, 

per la intensitat erosiva dels vehicles, que fan saltar algunes lloses i acceleren 

el procés de degradació del camí. Altres indicadors d’impacte són la brutícia 

que alguns vianants abandonen pel camí, o els rastres que deixen, per 

exemple, alguns boletaires que remenen el subsòl.   

Pel que fa al camí de carro, les recents obres han eixamplat i cimentat l’antic 

camí, deixant al descobert un impacte evident (fotografia 5.1). Aquest és un 

exemple clar del desconeixement o, més aviat, del poc valor que es reconeix a 
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aquest patrimoni natural i històric, per part dels mateixos habitants de la zona. 

El camí de la vall de les Tosques és tractat, per davant de tot, com una 

infraestructura viària, oblidant tots els altres aspectes patrimonials i la font de 

recursos que pot representar si aquest es mantingués en bon estat. 

 

 

Fotografia 5.1: Obres d’eixamplament i cimentació  

del camí de carro de les Tosques (Font: elaboració pròpia). 

 

Sembla que hauria de ser compatible la conservació del patrimoni natural i 

cultural, amb la cobertura de les necessitats dels pagesos. D’aquesta manera, 

la millora del camí s’hauria pogut fer sense destrossar els murs que encaixaven 

el camí, i sense necessitat de cimentació del paviment (ja que els tractors i els 

cotxes ja hi podien circular abans d’eixamplar-lo), tot plegat si s’hagués tingut 

en compte el valor i el potencial intrínsec d’aquest camí de carro. Tot i l’impacte 

visual i ambiental d’aquesta actuació, el silenci dels vilatans demostra el 

problema més greu al que s’enfronta aquest camí: la despreocupació social i la 

desatenció administrativa dels valors que representa.   

Tot plegat fa necessària una gestió i un control eficients del camí de les 

Tosques, sobretot quan es demostra que la via normativa no és suficient. Un 

exemple molt explicatiu és els rastres de roderes de motocicles en l’empedrat 
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del camí (fotografia 5.2), quan és ben coneguda la llei que prohibeix aquest 

tipus d’activitats en camins de muntanya11.  

 

 

Fotografia 5.2: Marques de les rodes de motocicleta  

pel camí de les Tosques (Font: elaboració pròpia) 

 

                                            

11 Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural. 
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5.4. DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL RECORREGUT 

 

Per tal de donar una idea del camí que es proposa, es fa tot seguit una 

descripció exhaustiva de l’itinerari a seguir. La seqüència està temporalitzada i 

descrita meticulosament, sense comptar les possibles parades i seguint tots els 

passos que cal fer. A més, va acompanyat d’un suport fotogràfic important per 

tal de tenir una idea del recorregut i visualitzar els punts més destacables. 

 

 

 

 

Fotografia 5.3: Font de les Creus  

(Font: elaboració pròpia). 

0.00 min. Sortim de Vilaplana des de la 

Riba en direcció cap al riu, passant per la 

vora de l’antic dipòsit d’aigües del poble. 

0.03 min. Deixem a la dreta un senderó 

que puja al Mas de Mariné 

 0.04 min. A l’esquerra, sota el camí, raja 

incansablement la font de les Creus 

(fotografia 5.3), que rep aigua de la 

Mussara. 

0.12 min. Hem travessat a peu el barranc 

de les Tosques i enfilat el camí cimentat, 

deixant a banda i banda diverses 

entrades de tros. Topem amb una cruïlla 

de camins (fotografia 5.4). El de 

l’esquerra és el camí de les Torres i/o 

Campanilles, nosaltres agafarem el de la 

dreta.  

0.14 min. Deixem a la dreta el bosc del 

Pere  Jaume  i  passem  vora  una 
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 torre d’electricitat. 

 0.16 min. Un cadenat i una fita ens 

indiquen que cal tombar a la dreta. 

Aquest antic camí de carro (fotografia 

5.5), ara també cimentat, passa prop de 

les ruïnes d’un antic corral de bestiar.  

 

0.23 min. Deixem a l’esquerra un camí 

carreter que s’enfila cap a un bosc 

d’alzines i pins. Seguim planejant pel 

camí que ens deixa a l’esquerra el 

barranc de les Tosques. Fotografia 5.4: Cruïlla de camins  

(Font: elaboració pròpia). 

 

 

 

 

 0.26 min. Després d’un revolt, el camí 

es separa. El de l’esquerra condueix a 

la Vall de l’Assessor, de cal Manco i el 

coscollar del Mariné. Nosaltres 

agafarem el camí de terra que segueix 

recte, i que està senyalitzat. A la dreta 

d’aquest punt i sota el marge, raja una 

font que ens servirà per apagar la set si 

cal.  

0.29 min. El camí s’enfila per una 

pujada forta i, en sec, a mà dreta 

comença el camí empedrat, construït 

des de temps immemorials i utilitzat pel 

bestiar i els homes durant segles.  

Fotografia 5.5: Camí de carro cimentat 0.40 min. Hem continuat pujant, tot 

gaudint dels boscos d’alzines que 

creixen entre els antics conreus 

d’avellaners i abans vinyes,  

(Font: elaboració pròpia). 
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Fotografia 5.6: Toll de les Tosques  

(Font: elaboració pròpia). 

 

 

 

abandonats des de fa ben bé 50 anys. 

0.45 min. Arribem al barranc de les 

Tosques. Aquí hi trobem grans pedres 

tosques que envolten un salt d’aigua. Si 

ens atrevim a pujar per on cau l’aigua, 

trobarem un toll encara més bonic on 

banyar-se si la calor apreta (fotografia 

5.6). Aquí s’hi han banyat durant 

generacions aquells que coneixien bé el 

camí.  

0.48 min. Pugem fort camí amunt, 

després de travessar el barranc. Al cap 

d’uns cent metres hi ha un senderó a la 

dreta que condueix a la cova de 

l’Alonso, i una mica més amunt, des 

d’un replà a l’esquerra del camí, es pot 

veure l’anomenat Salt de l’Àngel. 

0.50 min. Pla de les Tosques. Just 

arribar veiem que a la dreta s’escapa el 

camí dels Cingles, que passa per sota 

el Mas de Morenet i arriba fins a la font 

del Roure.  

0.55 min. Hem creuat de nou el riu i 

continuat amunt, vorejant una bauma 

que amaga un refugi de pedres, i 

deixant a mà esquerra un indret amb 

unes vistes a la plana fantàstiques 

(fotografia 5.8).  

Fotografia 5.7: Roca esmoladora  

(Font: elaboració pròpia). 
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 1.09 min. Ja dalt el cingle trobem els 

antics camps de conreu del Mas de 

l’Adrià (fotografia 5.9). Creuem una 

petita pista i seguim recte pel sender 

marcat. Encara s’endevinen les restes 

de l’antic mas.  

 

1.12 min. Retrobem la pista i la seguim 

per la dreta fins a trobar aviat un 

senderó que s’enfila a l’esquerra cap al 

proper cingle. Fotografia 5.8: Vistes a la plana  

(Font: elaboració pròpia). 
1.21 min. Hem deixat un corriol a 

l’esquerra i ara hi deixem un senderó 

per pujar fort la paret de la cinglera de 

sota la Mussara. 

 

 

 
1.32 min. Hem deixat un corriol a la 

dreta i un sender a mà esquerra. 

 

1.33 min. Salvat el cingle arribem al Pla 

de la Mussara (fotografia 5.10). Deixem 

a la dreta un senderó que va cap a la 

carretera i seguim travessant pel mig un 

bosc de replantació. L’antic camí, molt 

malmès, queda a l’esquerra tot tapat 

per esbarzers. Pugem per la dreta, tot 

salvant uns marges.  
Fotografia 5.9: Runes del Mas de l’Adrià  

(Font: elaboració pròpia). 

 1.36 min. Arribem al refugi de la 

Mussara. 

1.42 min. La Mussara, abandonada des 

de l’any 1957 (fotografia 5.11). 
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Fotografia 5.11: La Mussara 
Fotografia 5.10: Entrada al bosc de 

replantació (Font: elaboració pròpia).
(Font: elaboració pròpia).

 

5.4.1.  Punts d'especial interès 

A la guia es destaquen tres punts és aconsellable fer una parada i observar 

l'entorn. Són punts dotats d'una particularitat especial, llocs amb important 

significat cultural, segons diuen aquelles persones que coneixen bé el camí. 

Aquest són bàsicament tres: el mirador dels Cingles, les Tosques i el poble de 

La Mussara. 

El mirador dels Cingles 

No existeix un punt determinat denominat com a mirador dels Cingles 

(fotografia 5.12), però al llarg dels darrers 500 metres del camí de carro, abans 

de començar el camí empedrat, es pot gaudir d'una impressionant vista 

panoràmica de la Vall de la Mussara i els espadats de roca que deixa al 

descobert. Aquestes parets de roca, que daten de l'era Secundària, estan 

constituïdes per l'anomenat Cingle Roig, format de gresos i conglomerats 

vermells, i damunt d’aquest, el Cingle Blanc, composat per dolomies i calcàries. 

Però, més enllà de la simple descripció, es destaquen aquestes cingleres pel 

significat que han adquirit amb el temps, gràcies traspàs de coneixements i 
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interpretacions tradicionals dels pobladors d'aquesta vall . 

 

 

Fotografia 5.12: Vista panoràmica dels cingles des de Vilaplana (Font: elaboració pròpia).

 

Són molts els punts d'aquests cingles que gaudeixen de nom propi i d'una 

interpretació particular, però es fa innecessari i feixuc anomenar-los tots, així 

que tant sols es mostren alguns exemples dels més coneguts i curiosos. 

Aquests punts són coneguts per posseïr una característica ben singular: uns 

serveixen per conèixer l'hora solar a manca de rellotges (el cap del Frare, el 

forat del Migdia i la Gitana) mentre que d’altres s’utilitzen com a indicadors de 

pluja (el salt de l'Agustí i els canals de l'Olla).  

En el primer cas, i ordenats d'esquerra a dreta al llarg de la carena de la 

Mussara, es troba, en el cingle de Pisa, el cap del Frare, que tot l'any marca les 

deu (hora solar) quan el sol toca de ple al forat emblanquinat que algú es va 

dedicar a cobrir de calç perquè fos més visible (com. verb. Pepita Julia). 

Seguidament el més buscat pels pagesos és el forat del Migdia, ja que a les 

dues marca l'hora d'anar a dinar (les dotze, hora solar) quan el sol cobreix de 

ple el forat i deixa una ombra perfectament visible a simple vista. Finalment, i a 

l'estiu, la Gitana avisa que són les sis, hora solar.  
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Fotografia 5.13: El salt de l’Agustí un dia de pluja (Font: elaboració pròpia). 

 

A més, els cingles s'utilitzen històricament com a pluviòmetres a temps real 

(fotografia 5.13), a falta d'instruments més tècnics. Així, gràcies a la naturalesa 

calcària (i per tant kàrstica) dels cingles, en ploure a la Mussara o a la Vall de 

les Tosques, diversos salts d'aigua (galets) sorgeixen del barranc i de la paret 

de roca, fent-se visibles fins i tot dels del poble de Vilaplana quan la intensitat 

de pluja és prou important. Curiosament, segons de quin cingle sorgeixin, 

aquests galets tenen una coloració vermellosa o més transparent (com. verb. 

Mario, 2006). De salts d'aigua n'hi ha dos de ben coneguts, el salt de l'Agustí, 

situat a la paret del Cingle Roig, que quan plou molt es converteix en una 

meravellosa cascada (Gori, 2003); i els canals de l'Olla, que creuen el riu a la 

Vall d'en Bassa. Segons en nombre de canals o galets que es veuen sorgir de 

la roca, es pot estimar molt bastament la quantitat de pluja que cau a Vall de la 

Mussara, i fins i tot intuir la crescuda del riu en poc temps.  

Les Tosques 

Un altra parada obligada en el recorregut és el punt on el camí creua el barranc 

de les Tosques. Ho fa en dos moments, un primer quan travessa el riu a 

l'alçada del cingle roig i l'altre una mica més amunt quan ho torna a fer en 

direcció contrària, a l'alçada del cingle blanc. Són punts destacables per la 
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seva bellesa, per la diversitat de flora i fauna que s'hi pot trobar i pel valor 

cultural de l'espai. Es tracta d'un lloc on circula l'aigua a distinta intensitat, 

intercalant salts d'aigua (com el salt de les Tosques i el salt de l'Àngel) amb 

tolls d'aigua de profunditat i extensions considerables (per exemple, el toll de 

les Tosques i les Tosquetes (fotografia 5.14)). La presència de l'aigua modifica 

el paisatge vist fins ara, convertint-se des d'un paisatge d'alzines, conreus i 

pins, a un hàbitat més propi dels cursos d'aigua (encara que no es pot arribar a 

considerar vegetació de ribera per les dimensions reduïdes i el caràcter 

oscil·lant d’aquest torrent). Aquest espai, a més, és molt conegut pels habitants 

de Vilaplana, que acostumaven i acostumen a visitar-lo a l'estiu per refrescar-

s’hi.  

 

 

Fotografia 5.14: El toll de les Tosques (Font: elaboració pròpia). 

 

Cal mencionar potser que el nom de les Tosques pot generar confusió, ja que 

la pedra que li dóna el nom, només es troba en indrets puntuals del torrent, i en 

aquest tram del camí, de forma més representativa. El que es coneix com a 

pedra tosca o travertí (fotografia 5.15) és un tipus de roca sedimentària calcària 

d’origen orgànic, constituïda per restes de molses, fulles, troncs i petits 

organismes, recoberts o reemplaçats per carbonat càlcic (Palacios, 2003), 
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que pot arribar a ser tant porosa fins i tot, per surar en aigua (Folch, 1990). 

D’altra banda, la roca que constitueix bona part del sòcol dels tolls de les 

Tosques són gresos i conglomerats vermells, formats per sedimentació detrítica 

en un ambient continental (d’aquí la coloració oxidada). Més del 90% dels 

minerals que la conformen són de quars; i probablement per la seva duresa, 

tradicionalment s’usava com a pedra esmoladora o de molí. Quan es travessa 

el barranc per segona vegada, la roca que conforma el subsòl és la roca 

calcària del cingle blanc, formada per precipitació de fangs i esquelets 

carbonatats (Palacios, 2003).  

 

 

Fotografia 5.15: Pedra tosca (Font: elaboració pròpia). 

 

La Mussara 

Finalment, i a la capçalera del camí, la parada per excel·lència és per visitar les 

restes de l'antic poble de La Mussara. Abandonat des de l'any 1957, el poble 

ha patit una accelerada degradació (fotografies 5.16 i 5.17) i actualment només 

es poden apreciar amb claredat les ruïnes de l'antiga església de Sant 

Salvador, la bassa del poble i les parets d'algunes cases. L'antic poblament 

islàmic es troba referenciat per primera vegada l'any 1173 amb el nom 
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d'Almussara, i es coneix que la església ja estava construïda l'any 1194 per la 

butlla de Celestí III (CBV, 2005). També es troba inscrita la població en el 

Comptat de Prades des de la seva creació l'any 1324, on pagava mig delme a 

l'arquebisbe. El pic inscrit de màxima població demogràfica succeeix l'any 

1787, quan el poble censava 223 habitants (CBV, 2005). Però partir de principis 

del segle XX, s'inicia l'èxode continuat d'habitants que acabarà amb 

l'abandonament del poble al mateix moment que es finalitzaren les obres de la 

nova carretera, l'any 1957. Finalment, va ser annexada al municipi de Vilaplana 

l’any 1961. 

 

Fotografia 5.16 i 5. 17: La Mussara, 1953 i 2006. (Font: J.Prunera i pròpia). 

 

En el seu dia, el poble constava de vint-i-dues cases, l'església i el cementiri, la 

bassa on s'acumulava l'aigua de la pluja per abeurar el bestiar i diverses 

instal·lacions com la cisterna o el pou de gel que es troben situats a les afores. 

De les 22 cases, nou es trobaven arrenglerades al mateix carrer de l'església, 

davant del gran toll, i un altre grup de set es disposava més al sud-est, a la 

banda dels Cinglellons (CBV, 2005). Altres cases estaven disposades de forma 

independent per les rodalies, i múltiples masos es trobaven com esquitxos per 

les muntanyes. La bassa on s'acumulava l'aigua estava emmarcada 
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parcialment per una renglera de pollancres que feien la mateixa funció que 

l’actual barana de fusta, que vorejava la banda més elevada, i permetia el pas 

lliure del bestiar per l'altre costat. Les instal·lacions de la cisterna i el pou de gel 

són dignes de menció per la important funció de subministrament d'aigua i gel, i 

per la font d'ingressos que suposava la venda de gel; així com pel seu estat de 

conservació, que encara permet diferenciar-los. L'església de Sant Sebastià és 

un dels elements més importants del poble, per la seva antiguitat i conservació; 

tot i que va ser reconstruïda diverses vegades, la última de les quals data del 

1850-60. Per últim, i situat al punt més alt del poble, es troba també en runes la 

construcció més recent: el xalet de les Airasses. És un refugi que va ser 

construït per ordre del Centre Excursionista de Catalunya el 1926 i era 

gestionat per l'alcalde de la Mussara; en abandonar-se el poble, el refugi va 

seguir també la ràpida degradació. 
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5.5. POSSIBLES IMPACTES DE LA FREQÜENTACIÓ 

 

Quan l’entorn natural es converteix en un producte de mercat per activitats de 

turisme de natura o per entitats d’educació ambiental, i l’interès i la freqüentació 

per aquestes tendeix a créixer, hi ha una sèrie d’impactes que cal considerar, 

evitar i corregir quan sigui necessari.  

El principi de sostenibilitat exposa la necessitat de compatibilitzar el màxim 

benefici amb el mínim cost ambiental, de manera que el desenvolupament 

econòmic de l’activitat en qüestió garanteixi la conservació del propi recurs 

sobre el qual es sustenta (Boada i Zahonero, 1998). En conseqüència, per tal 

que la qualitat ambiental del camí de les Tosques no quedi ressentida en 

aquest procés de promoció i educació ambientals, cal tenir en consideració una 

sèrie d’impactes potencials associats a la freqüentació i a la promoció 

turístiques. 

L’increment del nombre de visitants en un espai natural té, segons Boada i 

Zahonero (1998), dues conseqüències importants de considerar: el canvi en el 

comportament animal i el vandalisme que aquests visitants poden exercir sobre 

el patrimoni natural, arquitectònic i cultural. I per tal de corregir aquests 

impactes es proposa: limitar l’accés a l’espai natural, incrementar la vigilància i 

invertir en educació ambiental. 

Un altre impacte gens menyspreable és el que poden produir les activitats 

incontrolades de caça i recol·lecció silvestre, ja que a part de les evidents 

molèsties als animals salvatges, poden produir l’eliminació de determinades 

espècies vulnerables o amenaçades i l’alteració d’alguns processos naturals. A 

més, la freqüentació humana pel medi natural i les activitats de caça, porten 

sovint associades una contaminació acústica molesta per altres persones i 

estressant per molts animals. Per tal de pal·liar aquests efectes, calen plans de 

gestió cinegètica i campanyes d’educació i conscienciació ambientals (Boada i 

Zahonero, 1998). 
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Finalment, un impacte que no cal oblidar és el produït pels vehicles motoritzats 

que circulen deliberadament per aquest camí. A més de contribuir molt 

notablement a l’erosió del patrimoni cultural que representen, produeixen també 

una estrident contaminació acústica.  

Altres impactes indirectes de la promoció turística d’aquest espai poden ser la 

saturació viària, la construcció d’infraestructures i el desenvolupament 

urbanístic. Tot i que són de conseqüències molt considerables, l’escala 

d’aquests impactes es considera comparativament molt superior al de l’escala 

que té aquest projecte d’educació ambiental. 
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66..    LLAA  GGUUIIAA  DDEE  LL’’IITTIINNEERRAARRII            
  DD’’EEDDUUCCAACCIIÓÓ  AAMMBBIIEENNTTAALL        

  PPEELL  CCAAMMÍÍ  DDEE  LLEESS  TTOOSSQQUUEESS  
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Els itineraris pedagògics de natura són recursos educatius estructurats al 

voltant d’un recorregut que tenen com a objectiu observar i estudiar diversos 

aspectes del medi (ECEA, 2003). Aquests ocupen una part destacada en la 

història de l’educació ambiental catalana, ja que van ser el recurs pioner en la 

implantació d’aquesta.  

Segons M. Mir i J. Terradas en l’article Itinerarios de la naturaleza: límites y 

posibilidades, els itineraris són encara avui, un recurs educatiu molt adequat 

per a l’educació ambiental, ja que fan més senzilla l’aproximació al medi, 

l’observació i la sensibilització (ECEA, 2003). Mitjançant la interpretació es 

posen de relleu valors que potser no resulten evidents a simple vista, petits 

detalls que tenen elevat potencial per promoure la valoració i el respecte del 

patrimoni natural i cultural (Morales, 1998).    

La finalitat no explícita dels itineraris és facilitar a qui els segueixi la 

interpretació del medi estudiat, dins d’un determinat procés educatiu afavoridor 

d’actituds actives amb relació al medi. Aquests itineraris són un recurs educatiu 

complementari, vàlids com a part integrant de tot un procés, però, en cap cas, 

una solució definitiva i única a la protecció del medi (ECEA, 2003). 
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6.1. EL MODEL DE LES QUATRE ESFERES 

 

Qualsevol projecte d’educació ambiental ha de partir d’una problemàtica inicial 

des de la qual es vertebren els objectius i les estratègies a utilitzar per tal 

d’afrontar-lo. Cal doncs definir primerament el conflicte ambiental generador del 

projecte educatiu, per centrar correctament els esforços i les actuacions a fer.  

La problemàtica que incita la creació de la guia és la poca valoració del conjunt 

natural, històric i cultural de les Muntanyes de Prades, i concretament, del camí 

de les Tosques. És considera que l’estat d’abandonament i degradació en que 

es troba el camí, les actuacions d’alguns que transiten pel camí de bast amb 

vehicles motoritzats, la recent ampliació i cimentació d’una part d’aquest camí, i 

el silenci social en referència a aquesta problemàtica ambiental reflecteixen 

part d’aquest conflicte.  

Un cop detectat el problema, es detallen les estratègies a seguir i es concreten 

els objectius per tal d’aconseguir un canvi en l’actitud i la conducta més 

respectuós amb l’entorn, i el manteniment d’aquest comportament.  

Seguint la tradició més naturalista de l’educació ambiental clàssica dels autors 

Jiménez (1998) i Wals (1994), es considera que l’experiència i la relació amb el 

medi natural és un factor que propicia l’apropiació d’aquest medi i la 

consciència pro-ambiental. La responsabilitat i el compromís individual semblen 

ser un bon indicador de comportaments ambientals responsables, segons 

anuncien Auhagen i Neuberger (1994) juntament amb Katzev i Wang (1994), 

de manera que garanteixen un paper molt important en el manteniment 

d’aquests comportaments. Però la disposició d’aquest compromís està 

mediatitzada per importants factors emocionals, cognitius, socials i econòmics 
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(Kals i Montada, 1994); a més de les experiències ambientals que la persona 

hagi tingut prèviament amb el seu entorn (Finger, 1994)12.    

Així, en la comunicació i la gestió ambiental, per l’establiment d’estratègies 

orientades a la modificació d’hàbits i conductes ecològicament responsables, 

cal adreçar-se coordinadament a cadascun d’aquests factors que influeixen en 

el procés de canvi pro-ambiental. Aquests factors s’estructuren en un model 

anomenat de les quatre esferes, de la persona i del comportament col·lectiu 

(E. Pol, 2000 i 2001).  

ESFERA DE LA RACIONALITAT  

La conducta humana té una dimensió de racionalitat i de coherència interna, 

però el comportament no és sempre racional i coherent. La informació és 

necessària, però no suficient per canviar actituds i conductes. 

Supòsit erroni estès, i que cal evitar: Existeix una relació lineal entre 

informació, actitud i conducta. 

ESFERA DE L’EMOTIVITAT 

Fa referència als sentiments associats a determinades vivències, llocs i 

situacions, que poden ser reals o imaginàries. Poden tenir una connotació 

positiva o negativa: 

Positiva: El plaer associat a determinades formes de fer i a determinades 

experiències passades, imaginades o desitjades.  

Negativa: Experiències doloroses passades. Recorren a la por del futur o del 

risc percebut.    

Aquests sentiments activen mecanismes de comparació social, equitat, control 

percebut, formació i creació de necessitats, autoconcepte, etc. 

                                            

12 Autors citats en un estudi realitzat l’any 2001 pel Departament de Psicologia Social de la 
Universitat de Barcelona que va analitzar diversos programes d’educació i promoció ambientals 
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ESFERA DE LA FUNCIONALITAT I DE LA COMODITAT 

Es refereix a tendència de tot organisme a l’adaptació, però també a la llei del 

mínim esforç. 

Acció bàsica a dur a terme: Reduir els inhibidors de la conducta desitjada. Cal 

clarificar i no confondre el que correspon a un nivell normatiu i el que correspon 

al nivell de responsabilitat del ciutadà, així com les estratègies i recursos per 

reduir els inhibidors. 

ESFERA DE LA INFLUÈNCIA I EL CONTROL SOCIAL 

L’ésser humà té una gran necessitat de pertinença, afiliació, de sentir-se part 

en allò que és la seva base social. Tendeix a afavorir els seus iguals 

(endogrup) en detriment dels diferents (exogrup). Les seves “normes” són 

sempre les millors i les “naturals”. El grup pressiona a aquells que les 

incompleixen i l’individu es sent pressionat a seguir-les, en presència del grup 

de referència. 

Accions a considerar en aquesta esfera: Cal conèixer per canviar els valors i 

opinions de la societat i els grups de referència. És important detectar 

l’estructura, les representacions socials i les teories implícites. 

L’estudi del Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona 

(2001) demostra que amb el temps, s’ha evolucionat des de supòsits basats 

quasi exclusivament en estratègies informatives, orientades a la dimensió 

cognitiva i racional de la persona, fins a estratègies més sofisticades orientades 

a la dimensió emocional. Tot i així destaca que molt sovint s’obliden aspectes 

funcionals o d’altres on entren en joc els mecanismes d’influència social.  

També destaca que les estratègies per promoure el canvi des de campanyes i 

programes educatius solen donar informació com a via principal, mentre que 

les escoles de natura o els centres d’interpretació permeten, a més, la 

generació d’actituds i comportaments proambientals a partir de la pròpia 

experiència i del contacte amb el propi objecte. Aquestes estratègies actuen 

bàsicament des de les esferes de la racionalitat i l’emotivitat. Però sovint també 
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en els programes dedicats al medi natural, s’hi sumen la comunicació de forma 

normativa, i per tant, entra en joc també l’esfera de la funcionalitat. 

Tenint en consideració aquest estudi, i diverses fonts del camp de l’educació 

ambiental en el medi, s’ha estructurat la guia seguint una estratègia 

preponderantment emocional i racional, però sense oblidar alguns aspectes 

importants de l’esfera funcional i social. 
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6.2. EL MODEL DE LA GUIA 

 

Una guia itinerària, que potser en el seu origen va ser utilitzada bàsicament per 

excursionistes amb l’objectiu de guiar-se per la muntanya i trobar un camí 

concret, es planteja també com una eina didàctica, per despertar interès, 

estima i respecte per l’entorn natural i social que conformen el camí de les 

Tosques.  

Mitjançant activitats que busquen despertar cadascun dels sentits i a base de 

qüestions sense resposta que fomenten la reflexió i la descoberta personal, es 

busca captivar tots els sentits i obrir el canal de les emocions i les vivències 

individuals i col·lectives. A partir d’aquest moment, les informacions 

proporcionades des de l’esfera racional adquiriran un sentit més propi i es 

podrà construir un aprenentatge molt més significatiu. L’explicació de la natura i 

la història que envolta el paisatge que s’observa, la interpretació que n’han fet 

durant segles els seus pobladors i l’evolució que ha viscut aquest territori, són 

informacions que segurament es percebran més intensament.  

I per tal de no oblidar les altres dues esferes que prenen part en aquest procés 

educatiu, les preguntes obertes també fomenten la discussió i el debat amb la 

resta de receptors de la guia de manera que es contraresta la tendència 

individualista d’aquest tipus de projectes educatius i es treballa l’esfera social i 
l’aprenentatge cooperatiu. D’altra banda, per tal de neutralitzar els arguments 

funcionalistes que inhibeixen les conductes proambientals, es procura 

presentar les normes i advertiments ambientals en format de recomanacions i 

consells ben argumentats i col·locats en punts estratègics de l’itinerari 

autoguiat.  

 Finalment, es procura sintetitzar tot l’aprenentatge en una sèrie d’activitats que 

finalitzen amb la signatura d’un compromís personal d’actituds i comportaments 

respectius amb aquest entorn, màxim objectiu d’aquest treball d’educació 

ambiental. Tot plegat, amb un objectiu encara més ambiciós i sublim; el de 

despertar una consciència ambiental necessària per orientar la societat 
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actual cap a un camí més sostenible i més integrat en el conjunt del territori, 

com ho feien els antics camins de bast. 
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6.3. ESTRATÈGIES DE LA GUIA 

 

En el context de les Muntanyes de Prades i el camí de les Tosques, la 

problemàtica s’evidencia en el propi territori, i a l’impacte derivat de la 

freqüentació humana s’hi sumen els efectes de la manca de valoració del 

conjunt socioambiental per part dels propis pobladors.  

El plantejament d’una estratègia d’educació ambiental que incideixi en aquest 

problema destaca el paper que poden jugar les persones que freqüenten i 

visiten ocasionalment el conjunt de les Muntanyes de Prades. Aquestes 

apareixen com una valuosa audiència per l’educació ambiental, ja que són 

persones que, d’una manera o altra, perceben el valor d’aquest espai (Ham, 

1992). I per aquest motiu l’itinerari autoguiat per camí de les Tosques s’adreça 

a elles.  

L’estratègia suposa que mitjançant la posada en valor del conjunt 

socioambiental per part d’individus externs a l’espai, es pot aconseguir 

evidenciar la riquesa d’aquest per als propis pobladors (com.verb. Salvat, 

2006). No només a través dels efectes directes de l’augment de la freqüentació 

o de la promoció social d’aquest, sinó també mitjançant els efectes indirectes 

que se’n deriven. Aquests són aspectes potser més tangibles, ja que fan 

referència principalment a aquells beneficis econòmics d’aquest creixent ús i de 

la freqüentació dels pobles circumdants, però també els beneficis socials 

derivats de la gestió i millora de la qualitat ambiental de l’espai.  

Amb la voluntat de promoure la valoració i la consciència per aquest espai, neix 

una proposta d’educació ambiental, basada en el coneixement i l’experiència 

directa amb el propi entorn social i natural: una guia per la realització d’un 

itinerari d’educació ambiental pel camí de les Tosques.  

Però s’ha de ser conscient de les limitacions d’aquesta proposta, ja que tant la 

massa social a qui pot incidir com els objectius d’educació ambiental que 

satisfà són restringits. D’aquesta manera, no es pot entendre una iniciativa 
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d’aquest estil sense una estratègia regional i global d’educació ambiental, i 

sense tenir en compte la necessitat de coherència entre aquestes estratègies i 

les polítiques i actuacions dutes a terme per la mateixa administració 

promotora. Però sí que es pot entendre la guia proposada com una eina 

complementària a una estratègia d’aquest tipus, o fins i tot, com una petita 

aportació per començar.  
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6.4. CRITERIS I OBJECTIUS CONSIDERATS 

 

Per tal d’aconseguir els objectius que es proposen en aquest itinerari 

d’educació ambiental, es van definir una sèrie de criteris que es volien seguir a 

l’hora d’elaborar la guia. Aquests es poden dividir en dos blocs; un primer que 

fa referència a tots els aspectes formals de la guia, els materials i recursos 

utilitzats, el format i les consideracions econòmiques. En l’altre, i en la línia dels 

objectius didàctics que fonamenten l’itinerari, es defineixen els criteris de caire 

més educatiu. 

Es detallen els criteris seguits a nivell de format i presentació de la guia, amb 

una breu justificació dels motius: 

De caràcter divulgatiu: 

 Llenguatge planer i atractiu, adreçat a qualsevol tipus de públic, 

experimentat o inexpert. 

 Utilitza diversos quadres de diàleg i de text per fragmentar la lectura en 

apartats d’interès natural, curiositats, indicacions del camí, consells i 

informacions mediambientals, etc. 

 Es complementa el material amb dibuixos i esquemes simplificats, per 

fer més entenedores i agradables les explicacions. 

 Les informacions i recomanacions van sovint acompanyades d’una 

il·lustració que les fa més visuals. Les recomanacions, a més, estan 

ubicades al llarg del material pedagògic per evitar col·locar-les com un 

seguit de normes al final, on es creu que serien menys efectives. 

 S’intenta evitar explicacions massa específiques o largues, procurant no 

sobrepassar un nombre aproximat de 50 paraules per parada (Ham, 

1992). 
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Cercant la proximitat i complicitat amb el lector: 

 Utilització d’un tipus de lletra manual, per donar un caràcter personal. 

 Il·lustrat amb dibuixos i mapes fets a mà buscant la calidesa i proximitat 

de les formes. 

Una guia pràctica:  

 De dimensions reduïdes, perquè sigui fàcil de portar a la mà mentre dura 

l’excursió. 

 De tapes dures per fer-la resistent i duradora. 

 Amb un cordill que permet lligar-se-la al coll o penjar-la de la motxilla, 

per si fa nosa a la mà. 

 Porta un llapis enganxat a l’espiral per prendre anotacions i fins i tot per 

dibuixar, si es vol. 

Minimitzant recursos econòmics i ambientals: 

 Realitzada fonamentalment en dos colors, per reduir les despeses de 

tinta. Pel mateix motiu també s’han utilitzat sovint dibuixos en lloc de 

fotografies. 

 En base a paper reciclat, tant les tapes com els fulls interiors. 

 Impresa a doble cara i usant pàgines desplegables per estalviar fulls i 

fer-la més compacta i atractiva. 

 De dipòsit retornable per fomentar l’ús reutilitzable.  

A banda dels aspectes formals, que són els que es poden percebre a simple 

vista, la guia ha estat pensada en base a uns criteris educatius que tenen 

fonaments en l’educació ambiental, i que caldria explicar amb més detall: 

Identificar algunes espècies per la seva essència, a més de pel seu nom. 
No es considera necessari donar a conèixer la gran majoria d’espècies vegetals 
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i animals que conformen el paisatge de les Muntanyes de Prades, perquè es 

tracta d’un territori amb molta biodiversitat i perquè, d’altra banda, tampoc és 

l’objectiu d’una guia divulgativa, indicada i atractiva per tots els públics. Així 

doncs, es destaquen només algunes espècies, caracteritzant-les a més de pel 

seu nom, pel paper tradicional que han tingut o per algun caràcter diferencial 

que permet distingir-les de la resta; fomentant així també un aprenentatge molt 

més significatiu.  

Afavorir la descoberta personal de l’entorn, mitjançant preguntes i 

informacions incompletes deixades a l’aire o seguint algunes pistes donades, 

es busca fer néixer la curiositat i fomentar l’autodescoberta d’indrets amagats 

del camí i rastres del passat que resten entre les heures.   

Recuperar el coneixement històric i tradicional de les muntanyes gràcies a 

l’explicació dels usos que s’han fet al llarg dels anys del territori, els costums 

que tenien els habitants d’aquest, l’estreta relació que es guardava entre la 

terra i els pagesos, la interpretació que en feien aquests dels signes i senyals 

de les cingleres, etc. Aquest apartat s’ha fet amb la finalitat de mantenir vius 

alguns d’aquests coneixements, i en base a la informació rebuda per boca dels 

propis habitants del terme, que encara recorden i viuen d’aquestes savieses. 

Donar a conèixer l’intel·ligent i meticulós traçat del camí que s’ha conservat 

al llarg dels segles i que, per culpa de l’abandonament del territori i de la 

infravalorització del que són avui dia fòssils del nostre passat recent, ara estan 

patint un procés de degradació escandalosament accelerat. Es busca doncs, 

despertar la consciència també en aquest àmbit cultural, per frenar en la 

mesura del possible les accions dels agents humans erosius. 

Adquirir un compromís ambiental que desperti l’actitud de respecte i 

responsabilitat personal cap al medi, per mitjà de les sensacions i informacions 

rebudes i experimentades, i amb la signatura d’un comprimís personal al final 

de l’itinerari. També amb el mateix objectiu s’han disposat un seguit de 

recomanacions i il·lustracions al llarg de la guia, que recorden la necessitat 

d’actuar amb respecte i no malmetre l’entorn.  
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6.5. LA GUIA 
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Aquest projecte integra diverses temàtiques, algunes d’elles molt àmplies i 

extensament tractades, i d’altres, per contra, escassament documentades. Val 

a dir que la gran quantitat i diversitat d'informació trobada en referència a les 

Muntanyes de Prades i l'Educació Ambiental han permès l’elaboració d’un 

treball contrastat, encara que aquesta mateixa pluralitat d’informació ha impedit 

que fos un procediment senzill. La descripció i l’estudi dels camins tradicionals 

s’ha basat principalment en treballs realitzats per uns pocs autors 

especialitzats; d’altra banda, la presentació de la dualitat dels camins 

tradicionals com a resposta i recurs per l’educació ambiental és una 

interpretació pròpia. L’anàlisi i la interpretació del camí de les Tosques com a 

itinerari interpretatiu i l’elaboració de la proposta de la guia d’educació 

ambiental, ha estat l’aportació més personal del projecte, encara que no 

s’hauria pogut realitzar sense la fase prèvia de contextualització i sense 

l’inestimable aportació de les humanoteques (Boada, 1998) de la zona.  

L’elaboració del projecte ha estat un procés complex i molt enriquidor. Percebre 

el valor que es desprèn el patrimoni socioambiental a través dels camins 

tradicionals, i contextualitzar-ho en el marc de les Muntanyes de Prades i el 

camí de les Tosques ha estat tota una experiència de descoberta del propi 

territori i de la gent que encara conserva vius molts coneixements tradicionals. 

Una visió general del projecte permet sintetitzar un seguit de conclusions.  

 La perspectiva històrica dels esdeveniments que han marcat els 

moviments a favor del medi ambient i la consolidació de l’educació 

ambiental, permet entendre la complexitat i la diversitat que caracteritzen 

aquestes temàtiques.  

 El concepte de desenvolupament social i econòmic entra en crisi quan 

aquest es fa incompatible amb la conservació dels recursos i del medi 

que el sustenten. L’educació ambiental es presenta com una eina per 

promoure el necessari canvi de les pautes mentals i de comportament 

del desenvolupament insostenible.  

 Les muntanyes de Prades és un espai singular, que gaudeix d’alts 

índexs de biodiversitat i d’una riquesa cultural i paisatgística destacable. 
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La declaració del Parc Natural una gran oportunitat per a la preservació, 

gestió i valoració d’aquest espai.  

 Els camins tradicionals posseeixen un alt valor intrínsec, com 

infraestructures que permeten la lliure comunicació de persones, però 

també com importants elements del patrimoni històric i cultural, i com a 

medi per a la descoberta de l’entorn.  

 Si es promou una gestió adequada d’aquest viari, es pot afavorir de 

retruc la implantació d’equipaments i activitats d’educació i interpretació 

ambientals, que amplificarien l’efecte de la posada en valor d’aquest 

espai. Aquests camins poden resultar importants elements per a la 

valoració i protecció d’un determinat territori. 

 El trànsit a peu per camins tradicionals és una pràctica que permet 

compatibilitzar la gestió d’espais naturals especialment valuosos o 

fràgils, amb la promoció de l’ús públic d’aquests espais. A més, el 

senderisme té un considerable potencial de rendiment social i econòmic. 

 L’elevada capacitat actual de transformació del territori, l’estat de 

degradació i la desatenció administrativa que pateixen els camins 

tradicionals reflecteixen la necessitat de posar en relleu els valors i el 

potencial d’aquest viari.  

 L’educació ambiental, a més de beneficiar-se dels camins tradicionals 

per desenvolupar les seves activitats, és una bona eina per promoure la 

seva valoració i millorar la situació en que es troben aquests camins.  

 L’itinerari pel camí de les Tosques és un exemple de la riquesa natural, 

paisatgística, tradicional i històrica que defineixen les muntanyes de 

Prades. Tot i això, no té el reconeixement i el respecte que mereix, i es 

troba en un estat de degradació preocupant.    

 

 L’administració local, encarregada de vetllar per la conservació i la 

potenciació del seu patrimoni, demostra no tenir en consideració els 
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valors i la font de recursos que representa aquest camí, en les obres 

fetes recentment. Altres impactes derivats de la freqüentació demostren 

la manca de responsabilitat ambiental i exemplifiquen la necessitat 

d’estratègies d’educació i gestió del camí.  

 La realització d’un itinerari interpretatiu és un recurs d’educació 

ambiental molt adequat per aproximar al medi i promoure la 

sensibilització i el respecte pel patrimoni socioambiental. És un recurs 

complementari a una estratègia d’educació ambiental, no una solució 

única. 

 La proposta de l’itinerari interpretatiu considera que, mitjançant la 

valoració del conjunt del camí de les Tosques per part de persones 

externes a l’espai, i els beneficis directes i indirectes que això genera, 

els propis pobladors de la zona podran percebre el valor del seu 

patrimoni.  

 La disposició individual a adquirir un compromís pro-ambiental i a 

modificar hàbits i conductes és un procés de canvi mediatitzat per 

factors racionals, però també emocionals, funcionals i socials.  

 La guia interpretativa pel camí de les Tosques té en consideració els 

factors que influeixen en el procés de canvi pro-ambiental, i s’estructura 

seguint una sèrie de criteris i objectius coherents amb els fonaments 

d’educació ambiental.  

 L’actuació local i regional és la base per al canvi global. La preservació 

d’hàbitats, espècies i la gestió d’espais naturals d’escala regional és una 

actuació necessària per afrontar la pèrdua global de biodiversitat i per 

contrarestar les activitats degradatives en el medi. De la mateixa 

manera, l’educació individual i col·lectiva fonamenta el canvi de 

mentalitat i d’actituds de la societat global.  
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