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Resum 
 

A causa de la creixent massificació de les muntanyes en el nostre país i dels processos 

de globalització que, mica en mica, van arribant a tots els racons del planeta, ens fixem 

en la falta d’estudis que tracten sobre els efectes de l’escalada en les plantes rupícoles.  

Podem afirmar que la gran majoria d’estudis se centren en l’efecte de l’escalada sobre 

les poblacions d’aus rupícoles. Així doncs, ens plantegem estudiar com s’han fet les 

regulacions de l’escalada dins l’estat espanyol amb l’objectiu de millorar la regulació de 

l’escalada en el Parc Natural de Montserrat amb relació a les espècies de flora rupícola 

i, en concret, de la Corona de Reina (Saxifraga catalaunica), una planta endèmica de 

Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Sempre entenent l’escalada com a un valor 

social del paisatge que també hem de mantenir ja que té un estret lligam amb el Massís 

de Montserrat.  

Hem provat de buscar la manera de què tant el valor social com el valor natural de 

Montserrat puguin ser compatible i cap de les dues parts en surti perjudicada. D’aquesta 

manera plantegem una adaptació de la regulació de l’escalada a la Muntanya de 

Montserrat actual envers la gestió de les espècies de flora rupícola prenent l’exemple 

de la Corona de Reina. També es proposa una metodologia per tal d’avaluar si 

l’escalada té o no un efecte sobre la Corona de Reina, tenint en compte que habita les 

escletxes del conglomerat amb ciment calcari de Montserrat i Sant Llorenç del Munt i 

l’Obac. 

 

Paraules clau: Flora rupícola, Fauna rupícola, Escalada, Gestió, Montserrat i valors 

paisatgístics. 
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Resumen 
 

Teniendo en cuenta la masificación que se está observando en las montañas de nuestro 

país i los procesos de globalización que poco a poco van llegando a todos los rincones 

de nuestro planeta, nos fijamos en la falta de estudios que traten los efectos de la 

escalada sobre las plantas rupícolas.  

De este modo, nos planteamos estudiar como se han realizado las normativas de la 

escalada en el estado español con el objetivo de mejorar la regulación de la escalada 

en el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat en relación a las especies de flora 

ruoícola y en concreto a la Corona de Reina (Saxifraga catalaunica), planta endèmica 

de Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Siempre entendiendo la escalada como 

un valor social del paisaje el cual también es necesario conservar. Este valor social está 

estrechamente ligado con la Muntanya de Montserrat. 

Hemos tratado de buscar la manera de que sean compatibles el valor social y el valor 

medioambiental de la montaña y ninguno de los dos se vea perjudicado. Así pues, se 

plantea una adaptación de la regulación de la escalada de Montserrat actual en 

referencia a la gestión de la vegetación rupícola tomando a la Corona de reina como 

patrón a estudiar. También se plantea una metodología para realizar de manera 

posterior pera evaluar si la escalada tiene un efecto negativo sobre la Corona de Reina 

teniendo en cuenta que esta habita las grietas del conglomerado cementado con 

calcárea que encontramos en Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 

 

Palabras claves: Flora rupícola, fauna rupícola, escalada, gestión, Montserrat y valores 

paisajísticos. 
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Abstract 
 

Due to the increasing massification of the mountains in our country and the globalization 

processes that, little by little, are reaching every corner of the world, we have noticed the 

lack of studies dealing with the climbing effects on rupicolas plants 

We can affirm that the majority of studies are focused on the effect of climbing on 

rupicolous bird populations. Therefore, we plan to study how the climbing regulations 

have been made within the Spanish State to improve the climbing regulation in the Parc 

Natural de Montserrat concerning to the species of rupicolous flora and, in particular, to 

the Corona de Reina (Saxifraga catalaunca), an endemic plant of Montserrat and Sant 

Llorenç del Munt i l’Obac. Always understanding climbing as a landscape social value 

that we also have to maintain because it has a close bond with the Massís de Montserrat.  

We have tried to find a way where both, social value and environmental value of 

Montserrat, can be compatible and neither of them gets harmed. In this way, we propose 

an adaptation of the climbing regulation in the current Muntanya de Montserrat toward 

the management of the species of rupicolous flora taking for example the Corona de 

Reina. In addition, we also propose a methodology where we will evaluate whether or 

not climbing has an effect on the Corona de Reina, considering that it lives in the 

conglomerate cracks with calcareous cement of Montserrat and Sant Llorenç del Munt i 

l’Obac. 

 

Key Words: Rupicolous flora, rupicolous fauna, climbing, management, Montserrat and 

landscape vàlues.  
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1.Introducció 
 

En el context de canvi global en el que ens trobem actualment, entenent aquest com el 

conjunt de canvis ambientals causats per l’acció humana, portats a terme tant a una 

escala local com a una escala més global (Duarte et al., 2006), es caracteritza per 

diferents aspectes negatius que afecten el nostre entorn: pèrdua de biodiversitat 

associada al canvi d’usos del sòl dels darrers 50-60 anys, introducció d’espècies 

invasores o el mateix canvi climàtic. La muntanya de Montserrat no en queda exempta 

d’aquest canvi global i també en rep les seves conseqüències.  

A la muntanya de Montserrat, es poden analitzar algunes de les manifestacions lligades 

a aquest canvi global en relació amb els canvis esmentats. Volgudament deixem de 

banda als aspectes lligats amb el canvi climàtic i la introducció d’espècies invasores i 

ens centrem en els usos i les cobertes del sòl i amb la història de la pràctica de 

l’escalada. 

1) Actualment, existeix una major facilitat d’accés que en el passat gràcies a les 

millores en les vies de comunicació i l’increment del parc automobilístic Català. 

En el moment en que l’escalada començava a Montserrat, cap a l’any 1930 a 

Catalunya hi havia 57867 turismes(DGT, 1960), en l’actualitat el nombre ha 

crescut exponencialment fins arribar a 3.527.529 de turismes.(Idescat, 2019) 

2) El valor social del territori fa que a l’actualitat conflueixin diverses activitats 

econòmiques, esportives i de lleure que entren en un conflicte amb la muntanya 

i la gran quantitat de valors naturals que té aquest massís. Aquesta diversitat 

natural de gran importància, cada cop està en un risc més elevat degut a la nova 

moda dels esports d’aventura i en concret, en el nostre àmbit d’estudi, a causa 

de l’auge de l’escalada clàssica i esportiva. 

 

2.Estat de la qüestió 
 

2.1Importància dels espais naturals protegits i els seus valors 
 

Donada la varietat de paisatges i hàbitats que té Catalunya amb la seva reduïda extensió 

i la pressió que l’espècie humana ha exercit sobre el territori. Durant les últimes dècades 

es van causar greus desequilibris i es va observar la necessitat de legislar per tal 

d’intentar mantenir o recuperar els equilibris que havien estat trencats. Així doncs, amb 

aquest afany de conservació el tretze de Juny de 1985, la Generalitat de Catalunya crea 

la Llei d’espais naturals protegits (012/1985).  
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Aquesta llei, estableix quatre figures de protecció dels espais naturals de protecció 

especial (ENPE). Entre aquestes figures podem identificar: els Parcs nacionals, els 

Parcs naturals, les Reserves naturals i els Paratges naturals d’interès nacional. 

Per altra banda, dins del Pla territorial de Catalunya, es crea el Pla d’espais d’Interès 

Natural (PEIN) com un instrument de legislació superior que estructura el sistema 

d’espais naturals de Catalunya. 

Per últim, amb l’objectiu de complir amb les directives d’hàbitats i la directiva d’aus de la 

Xarxa Natura 2000 impulsada per la unió Europea, es creen diferents zones d’especial 

conservació (ZEC) i zones de protecció d’aus (ZEPA) (Direcció general del medi ambient 

i la biodiversitat, 2014). 

El paper que juguen els espais naturals protegits en la conservació dels ecosistemes i 

les espècies naturals endèmiques és pot titllar com a fonamental en el moment en que 

vivim actualment. Aquests espais, són grans reservoris d’espècies protegides i 

d’hàbitats que es mantenen inalterats o amb una alteració antròpica mínima.  

Aquesta conservació de totes les espècies vegetals i animals és necessària per poder 

preservar tot l’hàbitat i evitar que, al extingir-se una espècies ja sigui vegetal o animal, 

es puguin extingir espècies que hi tenien una relació, encara que aquesta fos molt petita. 

La biodiversitat es important conservar-la perquè d’ella en depèn l’alimentació, la 

medicina i l’extracció de bens naturals materials. Aquesta biodiversitat, fa referencia a 

la diversitat d’espècies de plantes, d’animals, fongs i microorganismes que viuen en un 

àmbit biogeogràfic concret. En aquesta definició, també hi podem incloure els processos 

ecològics i evolutius a nivell de gens, espècies, ecosistemes i paisatge. (Bravo, 2013) 

 

2.2 La vegetació rupícola als espais naturals protegits de l’estat 

Espanyol 
 

La vegetació rupícola es caracteritza per viure als roquissars i les parets, ambients molt 

hostils, ventats i exposats a les inclemències meteorològiques. A més, es un tipus de 

vegetació adaptada a viure en ambients amb falta de substrat. (Junta de Andalucía, 

2018) 

Tot i que la gran majoria d’espais naturals on s’hi compaginen activitats com l’escalada, 

les vies ferrades, l’ascens de canals, etc...  són ambients amb una gran diversitat de 

flora rupícola i, aquestes, molts cops són oblidades en detriment de les aus rupícoles 

que, la majoria de vegades, han estat el subjecte de les regulacions d’escalada. 
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Aquesta diferència entre la flora i la fauna, molts cops és donada per la reacció de 

l’animal davant dels sorolls o de la presència humana però no se sap si l’escalada afecta 

més les aus que les plantes. Senzillament les aus rupícoles són més vulnerables per 

l’acció de les cordades d’escaladors ja que poden causar l’abandonament de les cries 

en el niu o la migració de la parella a un altre indret que considerin més tranquil.  

En aquest sentit, pot entendre’s que al realitzar una regulació d’escalada, la fauna 

rupícola passi per davant de la flora rupícola però creiem que aquesta no hauria de ser 

relegada ni oblidada. Per tant, creiem que també s’ha de portar a terme una gestió per 

protegir-la de l’acció dels escaladors que poden arribar a trepitjar-la o deteriorar-la amb 

el fregament de les cordes. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.3 La regulació de l’escalada en els espais naturals protegits 
 

La fauna rupícola la trobem referenciada en gairebé tots els espais naturals protegits. 

La majoria d’ocasions acaben essent aus que nidifiquen en les parets d’aquests espais 

i entren en conflicte amb la comunitat d’escaladors. Hi ha espècies d’aus que toleren 

més el contacte amb les cordades d’escaladors com ara el voltor (Gyps fulvus) que ha 

de notar una invasió del seu niu molt forta abandonar-lo- Altres tipus d’aus com ara el falcó 

pelegrí (Falco peregrinus), no tolera gens el contacte amb les cordades ja que tan sols 

els forts sorolls ja poden fer que marxi del niu .(Escalada sostenible, 2016) 

El canvi d’usos del sòl ha tingut una gran afectació en el conjunt de fauna rupícola ja 

que han passat de tenir uns ambients, poc o gens freqüentats pels humans vuitanta 

anys enrere, a uns espais que en molts llocs es troben massificats. Aquesta massificació 

existeix tant a les parets, practicant l’escalada com caminant pels entorns. A més, 

l’abandonament propi de la segona meitat del segle XX dels espais rurals, també els ha 

afectat molt perquè moltes aus ara tenen problemes per alimentar-se. El canvi d’usos 

del sòl ha provocat canvis en la biodiversitat de l’entorn.(PINO et al., 2018) 

El canvi d’usos més notable, el trobem a la part del peu de la muntanya, sobretot per la 

vessant sud en que abans de que es produís l’èxode rural, eren camps oberts que amb 

els anys, degut a l’abandonament, molts d’aquests camps han acabat coberts de bosc i 

matollars. (Agro territori, n.d.) 
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2.4 Canvi dels usos del sol i la regulació de l’escalada a Montserrat 
 

La muntanya de Montserrat està habitada des de temps immemorials. La primera data 

de la que se’n té constància és de l’any 888, referent a una església que ja es trobava 

situada al massís. Més endavant, ermites com aquesta es van anar expandint per 

gairebé tota la muntanya essent habitades per frares que les custodiaven i, a l’hora, 

anaven teixint una xarxa de camins que s’anaven fent més evidents gràcies als pelegrins 

que visitaven les ermites. (Fatjó, 2005) 

A l’hora, en altres vessants de la muntanya, els treballs d’extraccions forestals i de 

carboners també anaven obrint pas entre la bardissa espessa dels boscos de Montserrat 

i creaven camins que encara podem utilitzar avui en dia. Un exemple n’es la canal 

d’accés a l’agulla de l’Arbret a la regió d’agulles o la canal de la font de la Llum. Per mala 

sort, amb la pèrdua d’aquests oficis, d’altres camins que només eren utilitzats per 

aquests treballs forestals s’han anat perdent, tornant a quedar coberts de vegetació.  

Montserrat, històricament, s’ha caracteritzat per ser el bressol de l’escalada a Catalunya. 

Els pioners catalans van començar a escalar les seves agulles i parets cap als anys 

1850 tot i que d’una manera aïllada. No fou fins als anys 1930, amb la constitució de 

nombrosos centres excursionistes, que es va fomentar l’escalada i ja començaren a ser 

mes visibles les cordades d’escaladors. Generació rere generació d’escaladors 

s’anaven precedint a la muntanya de Montserrat i, de mica en mica s’anaven obrint 

noves vies molt marcades per l’estil de cada època i els avenços en el material. 

Arribats al moment actual, podem observar com la majoria dels escaladors han perdut 

molts dels valors que predicaven els escaladors pioners i que, per sobre de tot, es 

basaven en el respecte cap a la naturalesa, convivint amb ella i intentant deixar el menor 

rastre d’assegurances en les seves escalades.  

Com en molts àmbits, a finals dels anys 80 el capitalisme també va acabar entrant en el 

nostre esport, abocant a gran part de les noves generacions d’escaladors a utilitzar cada 

vegada més assegurances de tipus expansives. Aquest fet fa que es redueix el risc 

d’aquest esport i sigui més assequible a la població. Malauradament, aquesta 

accessibilitat, ha comportat que deixi de semblar un esport apte per a poques persones 

i acabi sent un esport que mica en mica  va massificant els entorns i, de retruc, aquesta 

massificació de la muntanya, tingui una afectació directa en els entorns naturals.(Fatjó.J, 

2005) 

 Aquesta successió de generacions d’escaladors, ens ha portat a tenir un resultat d’un 

total de 5700 vies d’escalada equipades a Montserrat. (FEEC, 2015) 
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 Actualment, degut a la seva morfologia característica d’agulles formades de 

conglomerat calcari i la història que la envolta,  segueix atraient molts escaladors i cada 

cop, podem trobar-hi un major nombre de cordades. 

Actualment a la muntanya de Montserrat hi podem trobar una gran diversitat d’ussos. 

Principalment un ús de lleure tant caminant com escalant però també un ús cultural i 

religiós degut al simbolisme de la muntanya de Montserrat per a Catalunya. 

Així doncs, la unitat del paisatge de Montserrat compta amb un gran nombre de valors 

paisatgístics com bé són:(Observatori del paisatge, 2016) 

1) Simbòlic i espiritual 

2) Naturals i ecològics 

3) Estètics 

4) Històrics 

5) Social 

6) Productiu 

Cal dir, que els valors del paisatge més remarcats de Montserrat són el simbòlic i 

espiritual i el social. Per una banda, el valor simbòlic i espiritual es reconegut per els 

peregrins que visiten la Nostra senyora de Montserrat -coneguda popularment com la 

“Moreneta”- per a fer-li ofrenes i demanar-li desitjos. Per altra banda, el valor social del 

paisatge montserratí rau en la utilització esportiva que la societat n’ha acabat fent ja que, 

un dia qualsevol, s’hi pot trobar nombroses persones practicant l’excursionisme pels 

inacabables corriols laberíntics de Montserrat o escalant les seves agulles 

emblemàtiques. 

 

2.5 Àrea d’estudi 
 

Montserrat és un massís que forma part de la serralada prelitoral catalana. La seva 

morfologia característica d’agulles i parets escarpades de conglomerat la fan ser un lloc 

característic i emblemàtic.  

El parc natural, el trobem a cavall de les comarques de l’Anoia, el Bages i Baix Llobregat 

degut a que l’extensió del Parc natural, de 3500 ha. (2009) es troba dividida entre els 

termes municipals dels municipis del Bruc, Collbató, Marganell i Monistrol de Montserrat. 

Cal dir, que l’òrgan gestor del Parc natural de Montserrat, es el Patronat de la muntanya 

de Montserrat i a diferència dels altres parcs naturals de Catalunya, depèn íntegrament 

del departament de presidència de la Generalitat de Catalunya. 
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La seva climatologia podem dir que és de domini mediterrani; el qual destaca per tenir 

èpoques de dèficit hídric els mesos calorosos d’estiu, plujosos a la tardor i a la primavera 

i freds i secs a l’hivern. A banda del domini climàtic en que es troba situada, també 
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trobem un microclima propi del massís. Aquest microclima es  caracteritza per ser sec i 

calorós a les vessants del sud (Collbató i el Bruc) i unes vessants fredes i humides a la 

vessant Nord (Marganell). (Nuet & Panareda, 1980) 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades mensuals de Meteocat 

 

La Flora de Montserrat es pot considerar, totalment, mediterrània. Així doncs, la 

vegetació dominant es l’alzinar amb tres tipologies de bosc diferents.  

1) L’alzinar amb marfull, neix a les cotes més baixes de la muntanya (entre 

600 i 700 m a l’obaga i 1000m a la solana). Amb aquesta tipologia de 

bosc, hi associem les garrigues, el romaní i el bruc d’hivern.  

2) L’alzinar amb boix, concentrat en les zones més interiors i humides del 

massís comparteix espais amb el teix i alguna roureda. 

3) L’alzinar muntanyenc, el podem trobar amb sòls descalcificats a partir de 

1000m. 

A banda d’aquestes espècies dominants, trobem una gran varietat d’espècies ja sigui 

de vegetació rupícola com és la Corona de reina i l’orella d’ós a les vessants d’obaga , 
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el te de roca -ocupant les parets de solana- o plantes lianoides com pot ser l’arítjol o 

l’heura. (Nuet & Panareda, 1980) 

La fauna de Montserrat és caracteritza per la gran diversitat que la compon. Pel que fa 

als mamífers, trobem la cabra salvatge com a màxim exponent. Aquesta espècie, fou 

re-introduïda l’any 1995 provinent dels Ports de Tortosa Beseit. A banda de la cabra 

salvatge, trobem els ratpenats que habiten els avencs i coves del massís.  

Pel que fa a les aus, podem dir que es la tipologia d’animal del qual s’ha fet més 

seguiment. Les poblacions més ben establertes són les de l’àguila cuabarrada i el falcó 

pelegrí. Aquestes dues espècies d’aus, es caracteritzen per crear els nius a les parets i, 

per tant, es denominen aus rupícoles. Amb menys freqüència, també podem observar 

olives i algun duc però són poblacions que no han tingut un seguiment tant exhaustiu.  

Per altre banda, el màxim exponent dels rèptils a Montserrat és l’escurçó, l’única vívora 

verinosa que podem trobar al nostre país i de la qual l’any 2018 se’n van comptabilitzar 

tres avistaments.(Calaf, 2009) 

 

2.6 Conflictes actuals 
 

Aquesta massificació de la muntanya, ha portat a les institucions competents a haver de 

regular aquesta activitat esportiva, sobretot envers a la nidificació d’aus a les parets de 

Montserrat amb les conseqüències d’haver de prohibir-hi la realització d’aquesta activitat 

en determinats sectors durant uns mesos a l’any o fins i tot, en alguns casos, durant tot 

l’any.  

Arran d’aquestes regulacions i en veure que les accions amb afany de  protegir espècies 

vegetals no hi són tant presents com en el camp de la protecció d’espècies animals, i 

que només s’ha portat a terme en comptades ocasions com es el cas de la, Limonium 

girardianum, Petrocopsis montiscciana i Asplenium seelosii; -Tres espècies 

amenaçades que han comportat el desmantellament de certes vies d’escalada- (com. 

pers. Agents rurals); creiem que cal observar si també es necessària la regulació de 

l’escalada per a protegir la corona de reina (Saxifraga catalaunica).  

La corona de reina, és una espècie vegetal rupícola i endèmica que neix en el massís 

calcari de Montserrat on només s’hi han comptabilitzat 3876 individus.  Aquesta planta 

fou reconeguda com endèmica l’any 2008 pel decret 172/2008, del 26 d’agost del 

catàleg  de la flora amenaçada de Catalunya. L’hàbitat de la corona de reina es troba en 

escletxes de conglomerats calcaris en les parets poc assolellades i humides. Així doncs, 
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la trobarem principalment en les escletxes de les parets de la vessant Nord de la 

muntanya. (Bracho, 2018) 

La corna de reina, forma unes rossetes amb unes fulles espatulades de color verdós 

sense pecíol, les més llargues de fins a 4 cm. Al voltant de les fulles, podem trobar-hi 

uns cristalls blanquinosos. Aquests, doncs, són l’excés de carbonat de calci que troba a 

les aigües que extreu de les escletxes del conglomerat amb ciment calcari. Un cop a la 

vida, entre els mesos de juny i juliol, la corona de reina floreix formant unes tiges d’on 

en sortiran unes flors blanques.(Badia, 2010) 

 

 

Exemplar de Saxifraga catalaunica trobat a la Canal de la font de la Llum 18/02/2020. 

 Font: Elaboració pròpia.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florescència de Saxifraga catalaunica 

    Font: Flora Catalana (25/5/2020)  
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2.7 La Corona de Reina a Montserrat (Saxifraga catalaunica) 
 

Els estudis realitzats anteriorment sobre la Corona de reina a Montserrat no són massa 

exhaustius, ja que es tracta d’una planta endèmica que només es troba en les parets 

del conglomerat calcari de sant Llorenç del Munt i l’obac i Montserrat, on es troba amb 

més freqüència.  

Per una banda, publicacions com el llibre vermell de la flora bascular catalana afirmen 

que caldria protegir els principals nuclis de Saxifraga catalaunica en els Parcs Naturals 

de la muntanya de Montserrat i de Sant Llorenç del munt i l’Obac com diuen per tal de 

ser coherents amb la protecció legal que gaudeix.(Saez et al., 2010) 

Per altra banda, autors com ara Jordi Calaf, biòleg del Parc Natural de Montserrat 

assegura que les comunitat de Corona de reina de Montserrat a dia d’avui es troba en 

un bon estat de conservació.(Calaf, 2009)  De la mateixa Manera, Xavier Ariño en el seu 

informe de la “Gestión de la escalada en espacios naturales protegides”(Ariño, 2010), 

afirma que l’escalada no té un efecte molt notable amb la flora rupícola. La metodologia 

utilitzada per a arribar a aquesta conclusió, va ser comparar sectors on s’hi escalava i 

sectors on no s’escalava. El resultat de l’estudi va concloure que on no s’escalava l’estat 

de la vegetació era molt millor que no pas en els sectors on s’escalava. Aquest fet, el 

van resoldre assegurant que els escaladors busquen roques sense vegetació i que no 

siguin terroses. Per tant, al practicar-se l’escalada en parets que ja són verges de 

vegetació, afirmen que l’escalada no té un impacte molt notable sobre la vegetació. 

 

La nostra hipòtesi es basa en el fet que a les parets on hi ha una gran afluència 

d’escaladors l’afectació sobre la vegetació rupícola és major que a les parets 

on hi ha menys escaladors i la influència és menor. 

 

Malauradament, aquesta hipòtesi inicial del treball no es podrà demostrar en aquest 

TFG i per això en aquest treball només ens hem fet preguntes de recerca. 
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3.Preguntes de recerca i objectius 
 

La pregunta principal de recerca que s’ha fet en començar el treball és si la regulació 

de l’escalada a l’estat espanyol té prou en compte la vegetació rupícola.  

L’objectiu principal d’aquest treball és aportar un mètode de treball de camp que 

permeti analitzar si l’escalada afecta a la  vegetació rupícola a la muntanya de 

Montserrat posant atenció a la corona de reina. 

L’objectiu secundari és fer propostes de gestió per tal de millorar la regulació de 

l’escalada a Montserrat. 

 

4.Metodologia 
 

La metodologia que se seguirà per a portar a terme aquest estudi es basarà en una 

primera instància en la recerca bibliogràfica i s’acompanyarà de la realització 

d’entrevistes en profunditat a diferents agents del territori.  

En primer lloc, la metodologia s’ha basat en la recerca bibliogràfica. Per això, es 

compararan nou normatives diferents d’escalada en espais naturals protegits de l’estat 

Espanyol, a fi de trobar en quines parts s’assemblen i es diferencien per tal d’aportar 

una proposta de millora a la normativa actual d’escalada del Parc natural de la Muntanya 

de Montserrat. El procediment de cerca de les nou normatives s’han basat, primerament, 

en la cerca dels punts d’escalada més emblemàtics de l’estat espanyol com pot ser el 

Picu Urriellu, el Pedraforca, Mallos de Riglos, Montrebei.... Al ser dificultosa la troballa 

de normatives d’escalada per a molts espais naturals, bé per que no estan publicades o 

bé perquè no s’han realitzat, s’han acabat escollint les que donaven una informació de 

la flora o la fauna afectades, les tipologies de gestió o les metodologies per a realitzar 

l’estudi. Aquestes normatives estudiades han estat les següents: 

• St. Llorenç del Munt (Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, 2001) 

• Montserrat (Patronat de la muntanya de Montserrat, 2008) 

• Urkiola (Diputació Foral de Bizkaia, 2011) 

• Mallos de Riglos (Gobierno de Aragón, 2019) 

• La Pedriza (Consejería de Medio Ambiente Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad, 2020) 

• Montrebei (Gobierno de Aragón, 2020) 

• Els Ports (Parc Natural dels Ports Tortosa i Beseit, n.d.) 
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• Garraf (Parc Nariral del Garraf i l’Olèrdola, n.d.) 

• Montroig (Area de medi natural de Lleida, n.d.) 

 

En segon lloc, s’ha fet una entrevista al Sr. Jordi Calaf, biòleg del Parc Natural de la 

muntanya de Montserrat. S’ha realitzat una entrevista semiestructurada per mitjà d’e-

mail que en rebre les respostes s’ha creat un feedback per tal d’aclarir qüestions que no 

s’haguessin acabat d’entendre. A l’annex1 trobem les preguntes amb les respostes d’en 

Jordi Calaf.  

També s’han fet preguntes al Sr. Carles Barés, membre del cos d’Agents Rurals del 

Bages com a institucions executores de les regulacions de l’escalada a Montserrat. Fins 

al moment de presentar el treball només s’havien rebut algunes respostes  a través de 

whatsapp de manera informal. 

En tercer lloc s’ha realitzat una proposta per dur a terme el treball de camp. Per a portar 

a terme aquesta part, s’ha fet servir com a guia estructural l’article de (Bracho, 2018). A 

partir de l’inventari fet per aquest autor s’han pogut seleccionar millor els sectors 

d’escalada a analitzar i s’han considerat les orientacions com un factor clau per la 

distribució de l’espècie. Per això, s’han generat cinc mapes amb la orientació nord de 

les parets de Montserrat on, per la nostra experiència pròpia, hem valorat com a sectors 

amb més afluència d’escaladors. La  cartografia s’ha generat mitjançant el programa 

ArcMap i utilitzant l’MDE 5x5 de l’institut cartogràfic de Catalunya (ICGC) per tal de poder 

confeccionar el mapa de pendents i d’orientacions del qual només hem reflectit la 

orientació N. 

 

5.Resultats 

5.1Comparativa de les regulacions a l’estat Espanyol 
 

Creiem que per poder aportar una millora a la regulació de l’escalada de Montserrat en 

el cas de la flora rupícola, cal observar diferents normatives a fi d’analitzar com es porten 

a terme les prohibicions de sectors o eines de conscienciació al col·lectiu d’escaladors. 

Així doncs, hem escollit nou regulacions de l’estat espanyol i hem observat com tracten 

el possible impacte que les cordades d’escaladors puguin tenir a les comunitats de flora 

rupícola amenaçada. 
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• St. Llorenç del Munt (Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, 2001) 

• Montserrat (Patronat de la muntanya de Montserrat, 2008) 

• Urkiola (Diputació Foral de Bizkaia, 2011) 

• Mallos de Riglos (Gobierno de Aragón, 2019) 

• La Pedriza (Consejería de Medio Ambiente Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad, 2020) 

• Montrebei (Gobierno de Aragón, 2020) 

• Els Ports (Parc Natural dels Ports Tortosa i Beseit, n.d.) 

• Garraf (Parc Nariral del Garraf i l’Olèrdola, n.d.) 

• Montroig (Area de medi natural de Lleida, n.d.) 

 

Comparant aquestes nou regulacions de l’estat espanyol, hem observat que cinc de les 

nou analitzades anomenen la vegetació rupícola i només quatre tenen alguna regulació 

per tal de protegir les espècies vegetals rupícoles. En el Cas de Montserrat, l’estratègia 

que s’ha seguit ha estat una delimitació de zones amb els diferents biomes que podem 

trobar a la muntanya. En aquestes zones, anomenades Zones de màxim interès 

ambiental, no està permesa l’escalada en tot l’any. Pel que fa al Parc Natural de Sant 

Llorenç del Munt, la regulació, parla d’una conscienciació a la comunitat d’escaladors 

per què tinguin cura de la vegetació rupícola i no la malmetin durant el transcurs de 

l’activitat. Aquesta línia es seguida, d’alguna manera, per la regulació d’escalada del 

Parc Natural del Garraf que també té la intenció de sensibilitzar sobre la importància de 

la flora, La diferència, però, és que en el cas de detectar comunitats vegetals que es 

troben amenaçades es procedirà a la prohibició d’escalar en les vies que afectin en 

aquesta comunitat. D’una manera molt diferent, el Parc natural de Urkiola i Montroig 

mantenen unes zonificacions en què es prohibeix l’escalada durant tot l’any ja que hi ha 

comunitats de flora amenaçada.  

Per contra, observem que totes les regulacions comparteixen que el fonament clau de 

les regulacions d’escalada és la protecció de la fauna rupícola. 

Taula 1. Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de nou regulacions d’escalada.  

L'espai Natural La regulació té en La regulació té Prohibició Prohibició 

té flora rupícola compte la flora rupícola en compte les aus temporal total
Els Ports de Tortosa Beseit X X X X

Garraf X X X

La Perdriza X X

Mallos de Riglos X X

Montroig X X X X

Montserrat X X X X X

Montrebei X X X

St.Llorenç del munt X X

Urkiola X X X X X

Taula comparativa de nou regulacions d'escalada de l'estat espanyol
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5.2 Proposta de seguiment de l’espècie a incorporar a la normativa 
de regulació. 
 

Amb l’objectiu de millorar la normativa actual de l’escalada a Montserrat, es proposa fer 

un seguiment de la corona de reina (Saxifraga catalaunica)  i crear una categoria nova 

de protecció de la flora rupícola que es trobi en les mateixes condicions restrictives que 

la categoria A de l’actual regulació.  

Per tal de comprovar si l’escalada té una afectació directa o no al desenvolupament de 

la corona de reina, la metodologia que proposem es basa en comparar les poblacions 

de corona de reina en sectors de Montserrat en els que hi hagi més freqüència 

d’escaladors amb altres sectors on l’escalada no hi sigui tan freqüent. Per a obtenir una 

mostra significativa, escalarem quinze vies on hi hagi una major freqüència d’escaladors 

i quinze vies on hi hagi una menor freqüència d’escaladors. Aquestes vies que 

s’escalaran, s’escolliran després d’haver fet una primera observació amb binocles o 

telescopi buscant poblacions de la corona de reina en els sectors que ja haurem 

determinat i guiant-nos amb l’estudi de (Bracho, 2018). 

Per una banda, els sectors que considerem més freqüentats són la Regió de Gorros 

(annex 4) considerada una de les escoles de via clàssica de Montserrat, la paret de l’Aeri 

(annex3) i el Cavall Bernat (annex 5) algunes de les escalades més emblemàtiques i 

típiques.  

Els sectors que considerem amb una menor afluència d’escaladors són: la muralla nord 

de la regió d’Agulles (annex6) i la propera regió dels Frares encantats (annex3) degut a 

la seva dificultat i l’estat de les assegurances, llunyanes i precàries.  

Per altra banda, en alguns casos, es prendran mesures d’alguns individus observant-ne 

el diàmetre del conjunt de corones, el nombre de peus, l’estat de necrosi i les 

inflorescències. Perquè la mostra sigui significativa, s’escalaran trenta vies d’escalada 

on s’observi que hi habita la Saxifraga catalaunica. D’aquestes trenta vies que 

s’escalaran en trobarem quinze en una zona on les vies tinguin una afluència major i 

quinze vies que tinguin una afluència d’escaladors menor. D’aquesta manera 

s’observarà si existeix una relació entre l’afluència d’escaladors i la presència de la 

Saxifraga catalaunica.  

En el moment en què es localitzi un individu, es procedirà a prendre les mesures i 

emplenar la següent taula com a indicador de l’estat de cada planta. 
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Taula 2.  

Per què els resultats d’aquesta comparativa siguin vàlids cal que totes les vies que 

s’escalin, tinguin exactament la mateixa orientació i cal que aquesta sigui Nord ja que 

és on es concentra el 98,27% de poblacions de Corona de reina. Per altra banda, una 

altra variable a tenir en compte. És la cota altimètrica ja que també es una variable clau 

a l’hora de trobar poblacions de Corona de reina. Aquestes alçades han de variar, al 

vessant Nord entre els  450 i els 1000 m.s.n.m 

5.3 Discussió dels resultats 
 

Proposem que si es detecten colònies d’individus de corona de reina, es tanquin les vies 

que poden afectar-hi ja sigui perquè el traçat d’aquesta hi passa just per sobre o bé 

perquè aquestes siguin massa pròximes a les colònies trobades tal com s’ha fet en 

accions passades per part del cos dels Agents Rurals en els casos de la Limonium 

girardianum, Petrocopsis montiscciana i Asplenium seelosii. Es proposa en el cas que 

es detecti nova flora rupícola al Parc natural del Garraf. 

En el cas que es localitzin moltes vies amb afectació a la corona de reina, es farà una 

valoració a fi de conservar el major nombre d’individus sense posar en risc la pràctica 

de l’escalada a la muntanya de Montserrat ja que, com s’ha dit amb anterioritat, en 

aquesta muntanya és una activitat que hi té una llarga tradició i ja s’ha convertit en un 

valor social més d’aquest paisatge montserratí. 

En aquest sentit, a l’hora d’escollir quines vies es tancarien a l’ús de la comunitat 

d’escaladors, es prioritzarien, a ser possible, les vies equipades més recentment amb la 

intenció que es mantinguin els traçats d’escalada històrics de Montserrat per tal de 

conservar-les com a part que són de la història de Montserrat. 

També caldrà ser conscients que afavorir la propagació de la Corona de reina, també 

pot posar en risc colònies d’altres espècies de vegetació rupícola vulnerables de 

Montserrat com ara la Limonium girandum, Pretrocopsis montsicciana i Asplenium 

seeloci, vegetació per la qual l’equip de muntanya dels Agents Rurals ja han 

desmantellat vies d’escalada a Montserrat perquè hi tenien una afectació directa i 

posaven en risc la seva pervivència. Per tant, les propostes s’han de fer d’acord amb el 

cos d’agents rurals i es recomana incorporar totes les accions a la memòria del parc. 

Diàmetre de les corones  

Existència de Necrosi  

Número de peus  

Estat  

Existència d’inflorescències  
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Cal dir, que per mitigar aquest efecte negatiu sobre la vegetació rupícola, la regulació 

d’escalada de Montserrat actual, obliga a demanar permisos al Patronat de la muntanya 

de Montserrat. En el cas de detectar que una via d’escalada s’ha equipat sense aquest 

permís, les autoritats desmantellen aquestes vies d’escalada equipades il·legalment.  

Aquests canvis en la regulació, els proposem com a una regulació dinàmica semblant a 

la de les aus i creiem que és una informació que s’ha d’anar renovant a mesura que 

avança el temps pel fet que factors com el canvi climàtic poden alterar-ne la reproducció 

i poden comprometre la seva existència.  

Totes aquestes propostes de regulació, per tal d’aplicar-les a la normativa d’escalada 

de Montserrat, caldria que comptessin amb l’aprovació de la Comissió tècnica per a 

la regulació de l’escalada, de les vies ferrades i de les canals equipades al Parc 

Natural de la Muntanya de Montserrat, tal  com està especificat en l’article 13 de 

la normativa vigent (Patronat de la muntanya de Montserrat, 2008). 

“Avaluar anualment l’efectivitat i idoneïtat de la regulació de l’escalada, les vies ferrades i les 

canals equipades al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat i revisar-ne anualment el 

contingut per adaptar-lo als nous coneixements adquirits i a la situació del moment.” 

Som conscients que és molt costós fer aquest seguiment de les poblacions de la 

vegetació rupícola, en un àmbit tant gran com es el Parc Natural de Montserrat. Per tal 

de fer-ho possible, creiem que és molt necessària la comunitat d’escaladors ja que és 

qui es coneix millor les vies d’escalada i qui s’hi desplaça i ho veu de primera mà dia 

rere dia. Comptar amb aquesta col·laboració d’ un gran gruix d’aquest col·lectiu creiem 

que no seria gens difícil per la seva estima que mostren dia rere dia per  la natura, que 

és el principal espai on es desenvolupa l’activitat que tant els agrada, i la seva 

conservació. Per a aquest fi, es podrien usar col·lectius com ara els Centres 

excursionistes o les federacions de muntanya com a eina per a aglutinar el gruix 

d’escaladors voluntaris necessari.   

També es podria valorar la opció de generar una App mòbil dirigida als escaladors de 

Montserrat per tal que quan es topessin amb una de les espècies endèmiques o 

protegides de flora rupícola, es pogués comunicar al patronat directament afegint-hi el 

nom de la via i les coordenades geogràfiques. Un exemple d’aquestes Apps que 

comuniquen la ciutadania amb l’administració és la que s’ha creat recentment per a 

localitzar les tortugues Caretta (Caretta caretta) a la costa Catalana. (UVic, 2020) 

Ara bé, també creiem que caldria portar a terme campanyes de difusió sobre la 

vegetació rupícola i l’impacte que pot tenir l’escalada sobre aquest tipus de vegetació.  
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6 Conclusions 
 

Per a concloure aquest treball, amb les recerques bibliogràfiques que s’han portat a 

terme i l’entrevista, responem a la pregunta principal del treball arribant a la conclusió 

de què a l’estat espanyol, es mostra una tendència de crear les regulacions pensant en 

primer lloc amb les aus rupícoles per protegir-les dels efectes distorsionadors de les 

cordades d’escaladors i en canvi, la vegetació rupícola queda relegada a un segon pla. 

Aquest fet, pot ser explicat per l’alt grau de vulnerabilitat que tenen aquestes aus davant 

els sorolls o la proximitat de les vies amb els nius que poden arribar a causar un 

abandonament de les cries als nius. 

Així doncs, trobar la flora rupícola en un segon pla a les regulacions d’escalada pensem 

que pot ser degut a una falta de recerca en aquest àmbit per tal de demostrar les 

conseqüències que pot comportar aquesta activitat pel correcte desenvolupament de la 

vegetació rupícola.  Cal dir que la recerca dels efectes dels escaladors cap a les aus 

rupícoles supera amb escreix les recerques en relació als efectes cap a la flora rupícola. 

Aquest fet pot ser a causa de que els efectes sobre la fauna rupícola són molt més 

evidents i fàcils d’analitzar a diferència de la flora rupícola.   

Malauradament, l’objectiu principal d’aquest treball, no s’ha pogut acomplir per culpa de 

la situació viscuda de crisi sanitària causada pel virus Covid-19 que ens ha impedit fer 

el treball de camp i poder realitzar les ascensions a les trenta vies d’escalada per 

determinar si l’escalada tenia una afectació directa sobre la corona de reina (Saxifraga 

catalaunica). Tenim la intenció de poder continuar aquesta recerca quan la situació en 

relació amb la crisi sanitària es normalitzi a títol personal. 

Per altra banda, sí que hem pogut acomplir l’objectiu complementari i hem pogut aportar 

unes millores que creiem que serien les idònies per a la conservació de les poblacions 

de la corona de reina a la muntanya de Montserrat. Aquestes propostes de gestió, serien 

aplicables a qualsevol classe de vegetació rupícola que es cregués que està 

amenaçada.  
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8.Annexos 
 

Annex 1 

1) Perquè una via sigui desmantellada al Parc natural de Montserrat a quines 

espècies ha d'afectar? N'hi ha alguna relacionada amb la vegetació rupícola? 

Quins criteris feu servir? 

El 2008 es va aprovar l'acord per a la regulació de l'escalada. En aquell moment 

es va posar el comptador a zero. A partir d'aleshores totes les noves vies han 

estat autoritzades. Les que s'han obert sense autorització són les que s'han 

desmantellat. 

Una altra cosa són les vies ferrades, que s'han anat desmantellant per criteris de 

seguretat principalment. 

Per tant, no es desmantellen les vies d'escalada en funció de les espècies 

afectades. 

 

2) Fins el dia d’avui, quines vies han estat desmantellades al Parc Natural de 

Montserrat? Quin era l'objectiu d'aquest desmantellament? N'hi ha alguna que 

afectés a la vegetació? A quines plantes afectava? 

L'objectiu bàsicament era per part nostra complir amb l'acord de regulació i 

intentar que per la part dels escaladors ells també el respectessin, a ningú li fa 

gràcia que el puguin sancionar per obrir il·legalment una via ni perdre totes les 

hores que ha trigat a obrir la via i tot el material que hi ha abocat. 

Les que jo tinc al cap eren vies en territoris de duc o de falcó pelegrí, cap d'elles 

afectava a cap planta d'interès especial(que tinguem constància). 

 

3) Perquè una via d’escalada sigui desmantellada, ha d’afectar a espècies en perill 

d’extinció o si tenen una afectació a espècies endèmiques també poden ser 

desmantellades? 

Ja hem comentat que es desmantella per altres motius. Si afectés a espècies en 

perill d'extinció (segons criteris IUCN no en devem tenir cap) ho faríem, si afectés 

a espècies endèmiques ... per se, no ho faríem, una espècie endèmica podria 

ser molt abundant i no tenir cap problema de conservació. Comparant amb 

animals, es desmantellen vies en zones amb duc i falcó pelegrí, Ambdues 

espècies són LC segons IUCN. 
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4) A l’hora d’escollir la via d’escalada que es des equiparà hi ha algun criteri 

cultural? És a dir, si es pot escollir entre des equipar una via equipada més recent 

o una via més clàssica quina s’escolliria? 

El criteri és cronològic, des de 2008 es desmantella tot el que es faci de nou i no 

s'hagi autoritzat. 

 

5) Al Parc Natural de Montserrat s’ha portat a terme alguna acció per a la protecció 

de l’endemisme Corona de reina (Saxifraga catalaunica)? 

El 2018 en Claudio Bracho, aleshores estudiant de biologia a la UAB, va fer un 

cens exhaustiu (i una gran feinada) de la població de corona de reina. Fins 

aleshores no s'havia fet res, d'aquest cens en van derivar deu parcel·les de 

seguiment que el 2019 van tornar a ser revisades per ell. 

Anteriorment, el 2006 es va fer un estudi (Xavier Ariño i Antonio Gómez Bolea) 

sobre l'afecció de l'escalada a fauna i flora. De la flora rupícola es va descartar 

afecció a les espècies de paret com la corona de reina, només es va treballar 

amb Erodium foetidum ssp. rupestre i es va concloure que l'impacte era ínfim i 

que es podia evitar amb bones pràctiques durant l'escalada. 

El seu argument era fàcil d'entendre, corona de reina i orella d'os creixen en 

escletxes amb una mica de sòl i, per tant, en zones on la roca no és bona per 

escalar. La cargola creix a les parts culminals d'agulles, carenes i claps de pedra, 

llocs que si que trepitgen escaladors i excursionistes. 

Per tant, l'única acció que s'ha dut a terme és fer el treball de base d'aquesta 

espècie i fer-ne el seguiment. No sembla que tingui cap problema de conservació 

real (algunes flors tallades pels turistes, per exemple, no són una amenaça), però 

el canvi climàtic la pot afectar. 

 

6) Actualment quina és la metodologia per a localitzar les vies que afecten a la 

fauna o flora rupícola? 

El món dels escaladors és molt ampli. Hi ha gent que fa coses no permeses i 

escaladors que estan a favor de la regulació o que, com a mínim, la respecten. 

Les vies que s'han obert il·legalment o les detectem nosaltres o ens ho comunica 

algun dels escaladors, perquè se sent el soroll, perquè es veuen cordes fixes, 

perquè es descobreix la instal·lació ja executada o perquè fins i tot els autors ho 

anuncien a la web. 

 

7) Com valoraries l’estat actual de la corona de reina? Creus que esta amenaçada 

per l’escalada? 
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Actualment està en un estat de conservació favorable, l'escalada segur que no 

és una amenaça per aquestes plantes. 

 

8) Consideres que la regulació actual de l’escalada a Montserrat protegeix prou la 

vegetació rupícola? 

Si, perquè les espècies de vegetació rupícola que tenim a Montserrat no es 

veuen afectades en un grau preocupant per l'escalada i perquè en el cas que ho 

constatéssim, podríem tenir mitjans per a resoldre-ho. 

 

9) Veuries viable una regulació dinàmica de l’escala per tal de protegir la flora? És 

a dir, una regulació que anés variant segons els individus de plantes 

amenaçades que anessin naixent en certs punts. 

Si, en certa mesura és el que hem intentat fer amb la fauna, permetre l'escalada 

en zones regulades quan no hi ha la fauna, tot i que a efectes de conservació 

això té altres implicacions, i restringir noves zones quan aterra alguna espècie 

nova com va ser el cas de l'aufrany. No tindríem cap problema i tothom ho 

entendria si modifiquéssim la regulació en funció de nous condicionants. 

 

10) Com valores les zones de màxim interès ambiental? Creus que protegint la 

vegetació d'una manera estricta en només aquestes petites zones ja n'hi ha prou 

o caldria ampliar la protecció a més zones de la muntanya per tal de protegir més 

individus de cada espècie? 

Les zones de màxim interès ambiental responen a la manca de voluntat de 

declarar Reserves Naturals Integrals tal i com preveia (o si més no deixava la 

porta oberta) el Decret de creació del Parc Natural (crec que era el Decret). És 

a dir, legalment podíem declarar Reserves Naturals Integrals però ningú s'hi va 

atrevir, ni a finals dels 80 ni ara. Què es va fer cap al 2000? Nuet i Panareda van 

fer una proposta de Pla de Gestió (que va acabar en un calaix) definint aquests 

tres àmbits, els quals es van acabar incloent dins de la normativa de regulació 

de l'escalada. 

 

Dit això, crec que a Montserrat hi ha més plantes en risc (faig una aproximació 

teòrica) per la dinàmica global del paisatge (incloc la cabra, tot i que té a veure 

amb l'home) que no per l'ús que fem de la muntanya. Vull dir que pots declarar 

el que vulguis i on vulguis, però perquè la Valeriana montana sobrevisqui caldrà 

que la cabra no se la mengi, o perquè algunes plantes montanes continuïn a 

Montserrat caldrà que el clima no canviï en excès. 
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En el cas de Montserrat, ni la protecció de la vegetació de manera estricta en 

unes petites àrees ni la protecció en tota la Reserva Natural Parcial ajudaran en 

res. Segur que trobaríem algun cas en què l'home pot empitjorar l'estat de 

conservació d'una planta, però de les més de 1.000 espècies que hi ha a 

Montserrat, ara només se m'acut la cargola, però sembla està prou ben 

distribuïda com per no haver de patir per ella (tot i amb això aquest any volem 

començar a fer-ne el seguiment). 
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