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“Jo sóc, no solament fill d’aquest tros de país, sinó que, al revés del 
que sol passar tant sovint, en sóc un apassionat. Aquí vaig néixer i 
aquí seré enterrat un dia, gairebé veient el mar […]. El que jo no sé 
és si la Costa Brava d’avui és millor o pitjor que aquella que varem 
conèixer i viure fa alguns anys. El que dic és que és absolutament 
diferent, literalment distinta, de comparació impossible. Si això és un 
bé o ha estat un mal, jo no m’atreveixo pas a dir-ho. Em limito a 
constatar-ho.” 

Josep Pla 
La Costa Brava (1978). Pàg. 5. 

 

0. Presentació 

Nascuda a Palamós, en el bell mig de la Costa Brava, els meus 
referents territorials i les meves vivències sempre han estat lligades a 
l’espai costaner. I en la meva etapa formativa, l’interès per aquest 
espai poc estudiat s’intensificà fins al punt d’intentar redirigir tots els 
estudis i projectes possibles cap aquest àmbit.  

Un referent ineludible per iniciar aquesta recerca ha estat el treball de 
la Dra. Yvette Barbaza, “Le paysage humain de la Costa Brava” 
(1966), una tesi doctoral centrada en l’evolució del paisatge dels 
municipis litorals de la Costa Brava, desenvolupada segons els patrons 
de la geografia regional francesa de mitjan segle XX. La seva recerca, 
àmplia i rigorosa, era una tasca necessària ja que és impossible 
comprendre la disposició dels paisatges actuals de les nostres 
contrades sense fer referència a l’estructura del poblament i 
d’utilització de l’espai que iniciaren ibers, grecs i romans, a les 
limitacions que en cada moment històric han imposat certes cobertes 
del sòl (aiguamolls – paludisme) o certes situacions geogràfiques 
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(atacs de la pirateria a la plana) en facilitar o dificultar els 
assentaments i l’aprofitament dels recursos. Els resultats de la seva 
tesi, però, fineixen amb dades dels anys 1960-63. Aviat, la meva 
pretensió i, alhora, el meu repte foren reprendre el fil. 

Una simple passejada pel litoral i un breu repàs a fotografies antigues 
de la mateixa zona serveixen per evidenciar l’espoli paisatgístic que el 
procés urbanitzador iniciat a mitjan dècada de 1950 ha provocat a la 
Costa Brava. El planejament urbanístic, l’ordenació del territori sembla 
que només hagi considerat el paisatge com el substrat sobre el qual 
implementar construccions i infraestructures: habitatges, equipaments 
i serveis, vies de comunicació, ports,... els quals s’han estès per arreu 
i, el més greu, amb un clar enfocament cap al sector turístic, la qual 
cosa es tradueix en un territori no tan sols hipotecat sinó infrautilitzat 
tres quartes parts de l’any i amb greus problemes de 
sobrefreqüentació, una tercera part. L’espai restant, el no explotat 
crematísticament, el que no ofereix rendiments directes, els espais 
pròpiament naturals i el mosaic d’usos tradicionals esdevenen els 
grans oblidats. Ser la resta ha implicat, normalment, “estar a la 
reserva”. 

Òbviament, iniciar un estudi d’evolució del paisatge implicava adoptar 
un enfocament diferent, adequat a les línies de recerca actuals però 
que, en darrer terme, esdevingués un treball útil tant per la 
metodologia emprada com pels resultats obtinguts. Calia respondre 
qüestions tan bàsiques com: què l’ha fet canviar, què s’ha 
transformat, on s’han produït els canvis, en què s’ha convertit, quines 
conseqüències han tingut aquestes transformacions sobre aquell 
paisatge idíl�lic que ella cita en les seves primeres pàgines.  

Així, amb un esperit analític similar, encara que amb un enfocament 
ben diferent, nasqué la tesi doctoral anomenada “La transformació del 
paisatge litoral de la Costa Brava. Anàlisi de l’evolució (1956-2003), 
diagnosi de l’estat actual i prognosi de futur”, la qual analitza 
l’evolució dels canvis succeïts en aquest paisatge costaner en els 
darrers cinquanta anys, estudia la seva estructura ecopaisatgística, 
actual i passada, fa una especial èmfasi en la diagnosi de les 
conseqüències geoambientals de l’esclat urbanístic iniciat a la dècada 
de 1960, i determina quina ha estat la tendència de canvi en els 
darrers vint-i-cinc anys per a elaborar models explicatius de la 
dinàmica territorial seguida i projectar-los cap al futur tot dissenyant 
escenaris probables per als anys 2025 i 2050.  

El text que segueix és un breu resum de les conclusions d’aquesta tesi 
doctoral. I per a la seva correcta comprensió (ja que no es pot explicar 
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aquí tot el procés metodològic seguit ni detallar els resultats de 
cadascuna de les diferents anàlisis realitzades) es presenten els 
principals objectius de la recerca de tesi doctoral i es remet, a qui 
interessi aprofundir en la temàtica d’estudi, a la lectura del text 
original. 

Primer objectiu: Validar les pautes metodològiques per a l’anàlisi 
paisatgística d’un territori a diferents escales: des de l’àmbit regional 
de tota la Costa Brava (66.230 ha) fins a l’estudi detallat a escala local 
tot prenent com a àrea d’estudi tres municipis del centre de la Costa 
Brava (6.960 ha): Palamós, Calonge i Castell-Platja d’Aro.  

Segon objectiu: Elaborar la cartografia d’usos i cobertes del sòl de tres 
períodes temporals i la conseqüent interpretació espacial per a cada 
etapa: 1957 (situació preturística), 1980 (inici de les actuacions dels 
ajuntaments democràtics) i 2003 (actualitat).  

Tercer objectiu: Analitzar l’evolució de la transformació dels usos i les 
cobertes del sòl a partir d’anàlisis quantitatives de les relacions 
espacials associades al canvi: quins han estat els principals canvis, 
quins usos i cobertes han estat més afectades, on s’han produït les 
modificacions. 

Quart objectiu: Estudiar, a partir de l’aplicació dels principals índexs 
de l’Ecologia del Paisatge, l’estructura paisatgística de cadascun dels 
talls temporals per detectar quines han estat les repercussions 
ecològiques i paisatgístiques d’aquests canvis: l’heterogeneïtat, la 
fragmentació i la connectivitat de cadascuna de les taques respecte a 
la resta d’usos i cobertes del territori. 

Cinquè objectiu: Cercar  les tendències de canvi a partir de models de 
canvi d’usos i cobertes del sòl. Cercar els factors biofísics i antròpics, 
socials i econòmics, condicionants i responsables d’una diferent 
utilització del territori, i realitzar una anàlisi multivariable per descobrir 
el conjunt de factors que influencien en la taxa i el patró espacial de 
canvi d’usos i les seves conseqüències territorials. 

Sisè objectiu: Aplicar un model de regressió per tal de projectar la 
tendència actual de canvi sobre un període temporal futur. Presentat 
aquest escenari, es modifica la tendència de les principals variables de 
canvi per a plantejar escenaris alternatius, l’eina bàsica per a la 
planificació futura del territori i per al control de les problemàtiques 
ambientals. 
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1.1 Introducció a la temàtica d’estudi 

La capacitat transformadora de les societats humanes al llarg de la 
història ha estat la responsable dels continus i profunds canvis que 
han modelat el medi abiòtic, tot resultant-ne la distribució i la qualitat 
paisatgístiques actuals. Tant és així, que, de fet, la història de la 
humanitat pot ser vista com la història dels mecanismes que modulen 
les relacions entre població i recursos. Les distintes tècniques, cada 
vegades més sofisticades, utilitzades per les diferents societats 
aplicades a la transformació de l’agricultura, la silvicultura, la 
indústria, els espais urbans o a la conservació dels espais naturals han 
determinat i segueixen condicionant l’ús que s’atorga al territori i la 
qualitat dels hàbitats utilitzats. Els propis usos del sòl tenen la forma 
que els han concedit les diferents pràctiques tradicionals. 

Tant és així, que en els països desenvolupats, els actuals sistemes 
econòmics i productius i les noves tecnologies estan condicionant un 
modus vivendi tan accelerat i pragmàtic que el territori també s’ha 
funcionalitzat: és l’espai de treball, de residència o d’oci. S’han perdut 
les relacions tradicionals de dependència amb l’explotació de la terra i 
la consegüent cura per al seu manteniment. Ara, el territori és 
usualment percebut, tan sols, com el background, el suport de base, 
l’element físic que sustenta les activitats que diàriament 
desenvolupem, tot obviant les funcions ecològiques, ambientals i 
paisatgístiques que el territori té per se. 

Les conseqüències d’aquestes funcions menystingudes localment 
contribueixen globalment. Per això, les investigacions realitzades 
entorn el canvi global i els seus efectes, requereixen d’anàlisis de gran 
detall que permetin anar ascendint successivament des de l’escala 
micro, des del nivell de la planta, fins a l’escala macro, fins al nivell del 
geosistema, per entendre el funcionament de cadascun dels 
ecosistemes i les seves repercussions segons els ritmes de 
transformació. Alhora, aquests estudis, centrats en les superfícies de 
sòl transformades i les seves conseqüències sobre les condicions 
ambientals globals, exigeixen tant l’anàlisi dels ecosistemes naturals 
com de l’espai artificialitzat, ja que es parteix de la premissa que la 
coberta més agressiva pel funcionament natural dels ecosistemes, la 
superfície urbana, si bé ocupa la reduïda fracció d’entre l’1 i el 2% de 
les cobertes del sòl sobre la totalitat de la superfície terrestre, els 
efectes d’aquesta urbanització altament concentrada repercuteixen en 
l’àmbit planetari. 

Quan aquesta pressió s’exerceix sobre les zones litorals els resultats 
són encara més desafortunats. La interacció de les influències 
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terrestres, fluvials i marines converteixen els litorals en espais de 
riquíssima estructura paisatgística per la diversitat d’ambients i 
d’ecosistemes que agreguen. A aquests ambients, de dimensions 
altament reduïdes s’afegeix la intensa ocupació humana, la qual, a 
través d’activitats econòmiques, socials, culturals i recreatives, 
n’extrema la vulnerabilitat. I a aquesta fragilitat, la darrera meitat del 
segle XX, s’ha addicionat la intensitat i l’agressivitat de les dinàmiques 
recents d’ocupació del sòl. 

Només a partir de comprendre la relació entre la necessitat d’explotar 
els diferents usos del sòl i la disponibilitat de cadascun dels recursos 
naturals, a cada zona, es poden avaluar les repercussions ambientals i 
paisatgístiques i, conseqüentment, decidir cap a on es vol dirigir el 
territori. La presència o absència de l’anàlisi i control d’aquestes 
relacions suposarà, per tant, tendir, respectivament, a la preservació 
dels recursos naturals, patrimonials i culturals o al col�lapse 
socioambiental.  

1.2 Àrea i període d’estudi. Criteris d’elecció 

1.2.1 Justificació del context geogràfic de la Costa Brava. 
L’escala regional 

L’àrea d’estudi es delimita als vint-i-dos municipis estrictament litorals 
de la costa gironina per ser la zona que tradicionalment s’ha 
denominat Costa Brava. Les qualitats paisatgístiques que definien 
aquest territori aviat foren utilitzades com a marca turística, motiu 
d’atracció que, juntament a la progressiva popularització del turisme 
de sol i platja, potenciada per les polítiques desarrollistas de l’etapa 
franquista, crearen noves inèrcies econòmiques i rotunds canvis 
territorials, els quals provocaren greus conseqüències ambientals. 
L’especulació del sòl més les ànsies de creixement urbanístic, com a 
mostra de modernització, promptament generaren resultats nefastos: 
la rigidització de l’estricta línia costanera, l’ocupació difusa dels 
vessants de les muntanyes litorals, l’abandonament dels sistemes 
productius tradicionals i la consegüent transfiguració dels ecosistemes 
litorals. L’antiga zonació del mosaic tradicional i la seva compacitat es 
diluïren progressivament per a donar pas a un paisatge sovint caòtic, 
amb juxtaposició d’elements discordants de greus repercussions 
paisatgístiques i ambientals. 

Aquesta transformació de la franja litoral de la Costa Brava res té a 
veure amb les dinàmiques que han seguit els municipis tan sols un xic 
més enllà, els municipis que, tot i estar geogràficament molt a prop de 
la costa, no disposen de façana litoral. Aquests municipis de 
l’anomenada “segona línia” i els del conegut “rere país”, més 
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distanciats de l’espai costaner, han rebut i estant patint una pressió 
urbanística i turística tardana, amb pautes de localització i creixement 
diferents. Per tant, l’estudi d’aquestes dinàmiques interiors, més 
recents, es mereixeria un estudi detallat i exclusiu per als municipis 
fora del que tradicionalment ha estat la Costa Brava. 

1.2.2 Justificació temporal 

Per a caracteritzar la situació inicial del paisatge de la Costa Brava 
abans de l’explosió turística s’han emprat les imatges preses per 
l’exèrcit americà al llarg dels anys 1956 i 1957 per ser la primera 
vegada en què es disposa de fotografia aèria amb cobertura completa 
per a l’àrea d’estudi apta per a fotointerpretar, i per ser el període 
d’inici de profunds canvis en el litoral gironí. Per a detectar la situació 
del paisatge existent a la fi de la dictadura franquista i poder conèixer 
de quina situació partia la futura gestió dels primers ajuntaments 
democràtics, s’han escollit contactes fets a finals de la dècada de 1970 
per l’ Instituto Geográfico Nacional. El tercer període correspon a la 
situació actual on s’han utilitzat les ortoimatges en color i a escala 
1:5000 de l’ Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 
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“Hoy en día el concepto de paisaje está presente en la ciencia y en el 
arte. Sin embargo, sólo la geografía ha dado a su uso un valor 
científico y le ha hecho eje de toda una teoría de investigación.” 

 
Troll, C. (1950). “Die geographische Landschaft und ihre Erforschung”. 
Studium generale, 4/5: 163-181. Traduït a: Gómez Mendoza et al. 
(1982). El pensamiento geográfico. Madrid: Alianza Editorial. 

 

2. Marc conceptual 

2.1 La transformació del paisatge litoral dins els Estudis de 
Paisatge 

La quotidianitat de l’espai on vivim, el costum, en definitiva, 
d’observar i percebre el nostre entorn, i l’assumpció i adaptació que 
desenvolupem davant els canvis, juntament a la progressivitat de les 
variacions que es produeixen sobre el territori, usualment lluny 
d’alteracions brusques i immediates, dificulten discernir les múltiples 
substitucions, sorgiments, expansions, desmembracions o 
aniquilaments d’espècies, hàbitats, ecosistemes o paisatges que 
ocorren contínuament en l’espai en el qual vivim. Aquesta manca de 
memòria historicoterritorial fa, no només convenient sinó necessària, 
l’anàlisi de la transformació del territori per a detectar els canvis o les 
alteracions sofertes en un espai concret al llarg d’un període temporal 
determinat. 

L’antropització dels entorns naturals, a diferents ritmes d’intensitat, 
des dels mateixos inicis de l’espècie humana ha tingut i té efectes 
locals, els quals, agregadament, generen sinergies amb repercussions 
a escala global. Així, els diferents modes d’explotació de la terra, els 
canvis en l’estructura agrària, la desforestació tropical, la contínua 
expansió de l’espai urbanitzat, els canviants sistemes productius i 
industrials, tenen conseqüències sobre problemàtiques tan diverses 
com l’erosió, la contaminació, la desertització, la disposició d’aigua, la 
pèrdua de biodiversitat, el canvi climàtic. Per tant, els paisatges, 
malgrat estar sustentats per geomorfologies concretes, estan 
modelats, en gran mesura, per la història de cada societat, per 
l’ocupació i organització territorial i per l’evolució tècnica i tecnològica 
desenvolupades. González Bernáldez (1981) destaca que aquesta 
presència humana, molt intensa i antiga a la Mediterrània, ha provocat 
un profunda adaptació de les societats al medi i del medi a les 
necessitats de les societats. Per tant, per una banda la diferent 
localització geogràfica, el que vol dir les estrictes característiques 
abiòtiques i biòtiques del medi com a sistema natural, i, per l’altra, la 
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diferent utilització del territori, generen dinàmiques evolutives 
diferents, d’on, en conseqüència, en deriven patrons paisatgístics 
diversos. En aquest sentit, Burel i Baudry (2002) exposen que la 
possible evolució d’un paisatge depèn de les característiques actuals, 
però també de les condicions acumulades en el passat i de les 
condicions de partida. Ambdós autors destaquen que és molt 
important considerar i comprendre l’heterogeneïtat espacial respecte 
als factors temps i espai, ja que “la diferenciació en l’espai de 
processos que es desenvolupen en el temps crea una heterogeneïtat 
que modificarà l’evolució futura” (Burel & Baudry, 2002:29).  

Amb el benentès que per a comprendre l’evolució i el funcionament 
d’un sistema dinàmic com és el paisatge és indispensable concretar 
explícitament les escales espacial i temporal, en aquest estudi es 
delimita l’anàlisi a l’espai litoral de la Costa Brava (estrictament en 
l’àmbit municipal) en els darrers 50 anys (1957-2003). Per a 
determinar l’evolució de la transformació del paisatge i dels seus 
elements constituents es parteix dels canvis que podem percebre en 
comparar l’actualitat amb períodes passats. Es parteix, doncs, de les 
cobertes i els usos del sòl, unitats elementals d’anàlisi, un útil bàsic 
per a la representació cartogràfica i per a la quantificació i l’anàlisi 
espacial de les estructures paisatgístiques. Les cobertes del sòl, en 
anglès land cover, són les característiques del medi, l’agregat del 
sistema abiòtic, biòtic i antròpic que conforma la superfície terrestre: 
la geologia, el relleu, l’hidrografia, la vegetació, la fauna i les 
estructures antròpiques. Usos del sòl, land use en anglès, defineix 
l’activitat humana, utilització o explotació, que apliquem sobre les 
cobertes del sòl: agricultura, silvicultura, assentaments urbans, espais 
recreatius.  

Al llarg de la història, en funció de les necessitats i de les tècniques de 
cada moment, hem assignat diferents usos al territori, els quals han 
anat modificant l’estructura i la qualitat de les cobertes del sòl fins a 
arribar, en molts casos, a substituir totalment la coberta del sòl per 
una altra i, conseqüentment, a transformar categòricament el paisatge 
tot configurant noves fisonomies, a les quals hem aplicat, alhora, nous 
usos. Tal com escrigué Manuel de Terán l’any 1952: “En siglos de 
trabajo, de acción y pensamiento, se ha hecho la humanización de las 
formas del paisaje natural. Cada oleada histórica ha dejado en él su 
huella”.  
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2.2 El concepte de paisatge 

2.2.1 La transformació del paisatge. Quin paisatge? 

En la parla quotidiana, el paisatge és la imatge subjectiva que hom 
obté d’un territori. Una imatge mental que sintetitza el munt 
d’estímuls sensorials experimentats al davant d’una realitat concreta i 
delimitada. És la percepció del territori, la visió, però també l’olor, el 
tacte o les sensacions epidèrmiques, l’oïda... Una barreja, en 
definitiva, de sensibilitat, condició emocional, valors estètics i 
coneixements. Paisatge és emprat, doncs, com a sinònim de vista 
panoràmica, conca visual o escena percebuda de la fisonomia externa 
d’una porció de territori. Aquesta percepció pot ser només 
interioritzada, retinguda en la ment, o exterioritzada, reproduïda 
gràficament, bé plasmada pictòricament, bé captada fotogràficament o 
cinematogràficament, o descrita a través de la literatura. Altrament, 
aquest paisatge pot ser percebut directament, en contacte amb 
l’entorn, o indirectament, a través de la interpretació subjectiva i 
representació d’altri. El significat de paisatge no és només quelcom 
concret i material que correspon al paisatge físic per ell mateix, sinó 
que també és una abstracció, més relacionada amb els sentits i el món 
de les arts, que apliquem a activitats, fets i elements diversos (Nogué, 
1985; Asensi, 1996). És tan difosa i usual aquesta accepció 
exclusivament visual del terme que els múltiples i variats adjectius 
atribuïts denoten el fort subjectivisme. Així, d’una panoràmica del 
desert hom en diu un paisatge profund, dur, serè; de les estepes 
boreals: paisatge inhòspit; de les muntanyes de Montserrat: paisatge 
imponent, potent; de la visió de la plana agrícola empordanesa: 
paisatge dolç, tranquil, harmònic, gràcil; de la geomorfologia de cap 
de Creus: paisatge feréstec, esquerp, agrest. González Bernáldez 
(1981) considera, per tant, que el paisatge pot ser definit com la part 
sensorialment perceptible d’un sistema geogràfic o ecològic. 
Conseqüentment, el continu contacte i dependència dels humans amb 
i vers la natura ha produït en hom la formació de preferències 
estètiques de l’entorn, cosa que provoca “reaccions instintives al 
caràcter simbòlic” del paisatge (González Bernáldez, 1981:246), fruit 
de l’adaptació dels humans al medi que els envolta. 

En el món científic aquesta concepció de paisatge com a resultat 
específicament de la percepció individual és estudiada des de la 
psicologia o, amb un enfocament molt més territorial, des de la 
geografia de la percepció. A més, aquesta imatge mental que hom té 
d’una zona cada vegada és més considerada en els estudis 
d’arquitectes urbanistes i/o paisatgistes, sobretot pel que fa a la 
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distinció i preservació dels elements singulars i identificatius d’un 
territori. Aquí el paisatge es converteix en un recurs patrimonial per 
formar part de la memòria col�lectiva. 

Tanmateix, en l’àmbit científic existeix una altra accepció del terme, 
l’accepció que més se centra en l’essència del propi paisatge, ja que el 
paisatge és “per se” geogràfic. Des de la geografia, el paisatge és un 
sistema dinàmic on tots els elements, abiòtics, biòtics i antròpics, 
estan interrelacionats. Aquí, doncs, el paisatge respon a l’artefacte 
teòric que els geògrafs han creat per entendre les dinàmiques i els 
canvis territorials.  

Per als geògrafs hi ha paisatge arreu, contràriament a la concepció 
artística, estètica o simplement perceptiva on s’assigna existència de 
paisatge davant la contemplació d’un sector natural d’espai terrestre. 
Ambdues accepcions del terme descrites entenen que el paisatge és 
canviant, tot i que en la ciència geogràfica es traspassa aquesta 
simplicitat. Així, es pot cloure aquesta primera aproximació geogràfica 
sobre el paisatge tot dient que, mentre el territori és un element 
concret, el paisatge és un concepte abstracte, resultat de la morfologia 
visible -analitzable a diferents escales d’aproximació-, el sistema 
d’interrelacions subjacents i la imatge, la percepció, els valors culturals 
i estètics que atribuïm a cada territori. Una concepció binomial que 
requereix de coneixements científics i sensibilitat. 

2.2.2 Diferents significats de paisatge. Definició i evolució del 
terme 

Paisatge, paisaje en castellà, paisaxe en gallec, pasaia en euskera, 
paesaggio en italià, paysage en francès, paisagem en portuguès deriva 
del llatí pagus amb el sentit de “país”, demarcació rural o quelcom 
relacionat amb l’àmbit rural. Sentit homònim li concedeix en les 
llengües germàniques l’arrel land (terra, territori) d’on deriven 
landscape en anglès, landschaft en alemany o landschap en holandès. 
Etimològicament, prendria doncs el sentit d’espai, territori. Respecte 
d’això, són molts els autors que han investigat a l’entorn del terme 
paisatge, ja que la seva definició terminològica esdevé referència 
obligada en qualsevol estudi que afronti aquesta dimensió 
disciplinària. Eduardo Martínez de Pisón, Beroutchachvili, Maria de 
Bolós, Ramon Margalef, González Bernáldez són autors de consulta 
obligada.  

Com ja s’ha avançat, la faceta més estesa del vocable és la perceptiva 
i/o artística, la de paisatge-imatge. La Enciclopedia Universal Ilustrada 
Europeo Americana Espasa-Calpe (Tomo XL), editada a començaments 
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del segle XX, defineix paisatge en la seva primera accepció com a 
“país” en una pintura o dibuix, d’on distingeix diverses tipologies: 
paisatge campestre, històric, ideal i mixt. La segona accepció, 
exclusivament pictòrica, defineix “porció de terreny considerada en el 
seu aspecte artístic” a partir d’on repassa les diferents modalitats que 
aquest gènere de pintura ha tingut al llarg de la història. Altres 
definicions, més modernes, segueixen aquest mateix enfocament 
visual i estètic: la Gran Enciclopedia Larousse (1971): “Extensión de 
terreno visto desde un lugar determinado”; el Diccionario 
Enciclopédico Espasa (1985): “Porción de terreno considerada en su 
aspecto artístico”; el Diccionario de Uso del Español de María Moliner 
(1989): “Extensión de campo que se ve desde un sitio. El campo 
considerado como espectáculo. Pintura que representa una extensión 
de campo”; el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 
Española (1992): “Extensión de terreno que se ve desde un sitio” i 
“Extensión de terreno considerada en su aspecto artístico”; el 
Diccionario del Español Actual (1999): “Parte de terreno que se 
presenta ante un observador”. Per tant, es corrobora arreu la 
necessària component perceptiva i la manca d’una accepció 
estrictament d’estructura territorial o que consideri el vessant 
mediambiental del paisatge. De fet, es fa palesa aquesta contradicció 
quan el mateix Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 
Española (1992) defineix paisajista com, a part del pintor de 
paisatges, “especialista en la creación de parques y jardines y en la 
planificación y conservación del entorno natural”, una faceta no inclosa 
en la definició del terme paisaje. 

En revisar els diccionaris catalans sorprèn positivament les 
descripcions que aquests presenten del terme paisatge. En el 
Diccionari de la Llengua Catalana de la Fundació Enciclopèdia Catalana 
(1982) consta com a primera accepció: “Porció d’espai caracteritzada 
per un tipus de combinació dinàmica d’elements geogràfics 
diferenciats”. Així mateix, el Diccionari de la Llengua Catalana de 
l’Institut d’Estudis Catalans (1997) descriu: “Aspecte, vista, d’un 
paratge natural. Pintura d’un paisatge, d’un indret natural. Aspecte 
particular d’una regió determinada segons les seves característiques 
físiques, humanes, biològiques, ètniques, etc” per passar 
posteriorment a descriure les formes de paisatge: “agrícola, natural, 
rural, vegetal, de parc”. Aquesta adaptació integradora del terme ben 
segur respon a l’esforç de revisió lexicogràfica feta en la redacció de 
diccionaris de nova creació.  

Per tant, es pot dir que definicions més recents del terme paisatge 
inclouen l’existència d’una superfície de terreny heterogènia que conté 
o està formada per un conjunt d’elements. El Diccionario de Términos 
Geográficos de F.J. Monkhouse (1978) destaca que, tradicionalment, 
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aquest terme havia estat utilitzat pels artistes en referir-se a una 
panoràmica rural, però que actualment és emprat en sentit més ampli 
per a definir un territori, bé sigui rural o urbà, a partir de les seves 
característiques naturals i culturals. És, doncs, en l’àmbit 
cientificotècnic d’especialització naturalista o ambientalista on es 
reconeix al paisatge el vessant territorial, a partir d’on s’estudia 
l’estructura o la funcionalitat del paisatge com a sistema. Aquest 
vessant territorial, però també ecològic i cultural, deriva de la 
concepció que el paisatge és fruit, per una banda, de la dinàmica 
natural que el territori té com a ecosistema i, per l’altra, de les 
alteracions i/o transformacions que les activitats humanes produeixen 
sobre aquest substrat. És, en paraules de J.C. Lefeuvre, el producte de 
les interaccions entre natura i societat (Burel & Baudry, 2002: XV).  

Una dimensió paisatgística que, segons E. de Luis Calabuig, és 
l’element d’integració entre l’espai geogràfic i el conjunt de relacions 
ecològiques de tota índole diversa. Per a Joan Nogué el paisatge 
“abasta tant la dimensió física, material i objectiva del paisatge com la 
seva dimensió perceptiva, cultural i subjectiva. És a dir, el paisatge és, 
alhora, una realitat física i la representació que culturalment en fem; 
la fesomia externa i visible d’una determinada porció de la superfície 
terrestre i la percepció individual i social que genera; un tangible 
geogràfic i la seva interpretació intangible. És, alhora, el significant i el 
significat, el continent i el contingut, la realitat i la ficció.” (Nogué, 
2004). 

Eduardo Martínez de Pisón sintetitza que amb el terme paisatge “ens 
referim a les configuracions concretes que adquireixen els espais i els 
elements geogràfics, a les formes materials que han resultat d’un 
procés territorial. És a dir, a la manifestació morfològica i fisionòmica 
d’una espacialitat concreta, produïda per la suma d’una evolució 
natural i un succeir històric. I, de mode afegit, però inevitable, també 
fem referència als significats culturals, representacions i imatges de 
tals formes geogràfiques: manegem un concepte que inclou a la 
vegada, doncs, realitat objectiva i percebuda, sentits afegits i fins i tot 
a l’home reconfigurador i perceptor de l’espai” (Mata & Sanz, 2003: 
16). I afegeix que el paisatge és el resultat de les relacions entre 
estructura, forma i funcionalitat. 
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3. Evolució de la transformació del mosaic paisatgístic a partir 
de l’anàlisi dels usos i les cobertes del sòl. Costa Brava, 1957 – 
2003 

D’acord amb Martínez de Pisón (1996): “el paisatge és la forma que 
prenen els fets geogràfics”. Així, en cada moment històric i en virtut 
dels avenços materials de cada societat i de les vigents estratègies 
d’explotació del medi, les activitats humanes modifiquen l’entorn i 
configuren diferents tipus de mosaics paisatgístics. Per tant, la mostra 
més evident de la transformació del paisatge a través del temps és el 
canvi que es produeix en els usos i les cobertes del sòl.  

La referència als usos i cobertes del sòl respon a l’evidència creixent 
que la transformació del paisatge no té conseqüències només sobre el 
sistema social i econòmic de cada grup humà, circumscrita als usos 
que les societats destinen per a cada porció del territori, sinó que 
afecta també el complex biofísic, el funcionament ecològic del conjunt 
del territori. Des d’aquest punt de vista interessa analitzar no tan sols 
els canvis d’usos del sòl sinó també els canvis de les diferents cobertes 
del sòl, en el benentès que un ús del sòl determinat engloba diferents 
cobertes, les quals responen de forma diferent envers l’activitat 
humana i els processos naturals. Per analitzar l’abast de les 
transformacions territorials i paisatgístiques s’ha realitzat cartografia 
temàtica per a cada tall cronològic estudiat (1957-1980-2003) i s’ha 
comparat la diferent configuració del mosaic paisatgístic. 

3.1 Usos i cobertes del sòl. Costa Brava 1957 – 2003 

L’evolució dels grans usos i cobertes del sòl en els municipis litorals de 
la Costa Brava ha seguit, al llarg dels darrers 50 anys, pautes de 
variació diferents per a cadascun dels usos i cobertes del sòl. Mentre la 
modificació en l’extensió de la vegetació espontània ha estat mínima 
(només s’han reduït 641 ha), l’espai agrícola ha vist minvada la seva 
superfície un 32,15% (perdent 6.844,36 ha de 1957 a 2003). La 
simple observació de la gràfica d’evolució dels usos del sòl deixa 
entreveure en avantatge de quin ús s’han produït les pèrdues 
descrites: l’espai artificialitzat. Aquesta coberta del sòl, en gairebé 50 
anys, ha augmentat la seva superfície un 666,64%. Les 7.665,91 ha 
en  què s’ha incrementat la seva extensió han fet gairebé octuplicar (x 
7,66) la dimensió que aquesta coberta ocupava l’any 1957. 
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Evolució de la superfície acumulada per  grans usos i cobertes del sòl, 1957 –
2003. 

 

Evolució de la superfície (ha i %) per a  grans usos i cobertes del sòl, Costa 
Brava 1957- 2003 
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3.1.1 Usos i cobertes del sòl. Costa Brava 1957 

La distribució dels grans usos i cobertes del sòl de l’any 1957 
evidencia un clar domini del paisatge agroforestal. La vegetació 
espontània ocupa el 64,36% (42.564,82 ha) del territori dels municipis 
litorals de la costa gironina, i l’espai agrícola el 32,19% (21.288,77 
ha). El mins percentatge restant (3,46%) és ocupat per l’espai 
artificialitzat (1.149,93 ha, 1,74%) i la morfologia litoral (1.131,33 ha, 
1,72%). 

En desgranar cadascun d’aquests usos es comprova que les cobertes 
predominants, que constitueixen el 96% del territori de la Costa Brava 
l’any 1957, són: conreus herbacis (33,5%), brolla (23,1%), bosc clar 
(19,7%), bosc dens (15,2%), prats o herbeis (1,8%), conreus arboris 
(1,4%) i vegetació d’aiguamoll (1,3%).  

 Superfície (ha) ocupada pels usos i cobertes del sòl, 1957 

 

Els conreus herbacis, amb una ocupació del 33,5% (22.128,8 ha), es 
distribueixen molt dispersament a través de 898 polígons, amb una 
grandària mitjana de 24,6 ha per fragment. La brolla, amb una 
extensió del 23,1% (15.301,97 ha), s’estén per grans àrees amb una 
fragmentació molt reduïda (196 tessel�les) cadascun dels fragments 
de la qual és de gran extensió (78,1 ha de mitjana). El bosc clar, amb 
una extensió de 13.002,54 ha cobreix el 19,7% dels municipis litorals 
de la Costa Brava, té una distribució espacial bastant regular i s’estén 
al llarg de 401 fragments d’una grandària mitjana de 32,4 ha. Les 
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formacions de bosc dens ocupen el 15,2% del territori (10.070,76 ha), 
la seva fragmentació és lleugerament menor (378 polígons) que la del 
bosc clar, i la superfície de cadascun dels fragments també és menor 
(26,6 ha). 

És important destacar que l’extensió dels nuclis urbans, els quals es 
distribueixen en 45 polígons, no arriba a l’1% (0,90%) del territori 
estudiat, en agregar cadascun una grandària mitjana de 13,2 ha. El 
context descrit  l’any 1956 evidencia la prevalença dels usos agrícoles 
i forestals, en un territori molt poc urbanitzat, bàsicament gestionat 
per masies que s’escampaven per arreu per a treballar, el més a prop 
possible, les seves terres. 

3.1.2 Usos i cobertes del sòl. Costa Brava, 1980 

Les proporcions que ocupen els grans usos i cobertes del sòl l’any 
1980 canvien notablement respecte al tall cronològic anterior. El 
mosaic paisatgístic eminentment agroforestal de 1957 perd pes a 
favor d’un territori més artificialitzat i, en detriment, sobretot, de 
l’espai agrícola. Els usos i les cobertes del sòl predominants són ara la 
brolla (24,81%), els conreus herbacis (24,14%), el bosc dens 
(22,92%), el bosc clar (12,59%) i un conjunt divers d’usos que 
formen l’espai artificialitzat (7,89%). 

Superfície (ha) ocupada pels usos i cobertes del sòl, 1980 
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Mapa dels grans usos i cobertes del sòl, Costa Brava 1957 
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Mapa dels grans usos i cobertes del sòl, Costa Brava 1980 
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L’extensió de vegetació espontània es manté gairebé intacta pel que fa 
a la seva extensió total. Segueix ocupant dues terceres parts 
(64,27%) de la superfície dels municipis litorals de la Costa Brava, i 
respecte a l’any 1957 només es perden 21,22 ha, tot i que, 
internament, l’estructura general del forest varia substancialment. 
L’espai agrícola disminueix en 3.938,19 ha, i passa de representar el 
32,19% l’any 1957 al 26,21% el 1980. Aquestes pèrdues de superfície 
agroforestal són guanyades per l’espai artificialitzat, el qual de 1957 a 
1980 gairebé es quintuplica (x 4,56) en augmentar 4.107,32 ha, tot 
passant d’ocupar l’ l 1,74% del territori el 1957 al 7,94% l’any 1980. 
La disminució de la superfície que correspon a morfologia litoral i 
làmines d’aigua (-90,29 ha), entre els anys 1957 (quan ocupava 
l’1,74% del territori) i 1980 (1,58%), es deu bàsicament al traspàs 
d’aquesta coberta del sòl cap a espai artificialitzat, ja que moltes àrees 
l’any 1957 considerades dins la morfologia de penya-segat, l’any 1980 
formen part de l’espai artificialitzat, principalment en ser convertit en 
sòl urbanitzat. 

A causa de l’abandonament que al llarg de poc més de vint anys hi ha 
hagut dels conreus herbacis, l’anterior predominança d’aquests dóna 
lloc, l’any 1980, a un mosaic paisatgístic més heterogeni. L’àrea de 
conreus herbacis que ocupava, l’any 1957, el 33,5% del total de la 
superfície estudiada, es redueix l’any 1980 al 24,14%. Al temps que 
es redueixen aquestes 6.150,35 ha (-27,79%) de conreus herbacis, el 
nombre de fragments augmenta gairebé un centenar (de 898 a 994) i 
la mitjana per polígon evidentment disminueix, de 24,6 ha a 16,07 ha. 
Aquests conreus herbacis es converteixen principalment en dos usos: 
bé es construeixen i passen a espai artificialitzat, bé, pel procés 
natural de successió vegetal, en no ser explotats, evolucionen cap a 
les formacions primàries de vegetació espontània. 
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Mapa de disminució dels conreus herbacis entre 1957 – 1980 
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Una de les repercussions més rellevants d’aquesta pèrdua de conreus 
herbacis és la tendència del mosaic paisatgístic cap a la dualitat entre 
vegetació espontània i espai artificialitzat, sense un espai de transició 
que disminueixi la duresa del contrast entre ambdues cobertes del sòl. 

Alhora, la proliferació de vegetació espontània a partir dels conreus 
herbacis abandonats o d’antigues superfícies vegetals talades o 
cremades produeix que l’extensió de brolla incrementi, en gairebé 25 
anys, el 7,34% (1.123,56 ha més) fins a ocupar l’any 1980 el 24,81% 
(16.425,53 ha) de la superfície litoral. Tot i la considerable variació de 
superfície, la diferència més important es produeix estructuralment 
quan els 196 fragments de brolla de 1957, l’any 1980, gairebé es 
dupliquen (353 polígons), i redueixen la seva grandària mitjana de 
78,07 ha a 46,53 ha. Per tant, la repercussió més notable d’aquesta 
variació es produeix en la configuració del mosaic paisatgístic, 
l’estructura del qual queda altament fragmentada. 

Evolució dels usos i cobertes del sòl, 1957 – 1980 

 

Respecte als usos predominants en el primer període estudiat, destaca 
també el canvi en les proporcions de les masses boscoses. Si l’any 
1957 el bosc clar ocupava el 19,66% (13.002,54 ha) dels municipis 
litorals de la Costa Brava, l’any 1980 la seva extensió s’havia reduït el 
35,90%, tot passant a ocupar el 12,59% (8.334,94 ha) de la 
superfície de la costa gironina. La baixa rendibilitat de les explotacions 
de producció surotapera davant la competència de matèria primera 
d’importació a menors costos i la progressiva substitució dels 
productes forestals com el carbó i la llenya, fins aleshores tan 
quotidians com necessaris per a escalfar i cuinar a les llars, fan que a 
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partir de la dècada de 1960 els boscos es vagin gradualment 
abandonant. Donada la manca d’aprofitament silvícola i, 
conseqüentment, d’aclariment del sotabosc, la dinàmica vegetal del 
forest provoca que aquest es vagi densificant i que en gairebé 25 anys 
els boscos clars es converteixin en masses forestals ben consolidades. 
El resultat és que les àrees de bosc dens, l’any 1980, són 5.100,31 ha 
més extenses que en el primer període estudiat, en passar d’una 
ocupació de 10.070,76 ha l’any 1957 a 15.171,07 ha el 1980 (el 
22,92% del territori estudiat), un creixement del 50,64% respecte del 
primer període estudiat. 

L’interval temporal entre 1957 i 1980 és també l’etapa del gran 
creixement de l’espai artificialitzat en els municipis litorals de la Costa 
Brava. Per una banda, es desenvolupa un engrandiment extraordinari 
dels nuclis urbans i, per l’altra, irrompen amb força noves tipologies 
constructives i nous aprofitaments del territori. És el període del 
naixement i la proliferació de les urbanitzacions d’alta densitat, de les 
urbanitzacions de cases disperses envoltades de zones enjardinades o 
d’àrees de forest, dels càmpings, dels polígons industrials, i de les 
infraestructures de serveis i equipaments. 

Si bé l’extensió dels nuclis urbans gairebé es triplica (x 2,60, 160,16% 
d’increment) en passar d’una superfície de 595,21 ha el 1957 a 
1.548,54 l’any 1980, les grans expansions es produeixen sobre les 
noves tipologies. La superfície d’urbanitzacions d’habitatges en filera, 
d’alta densitat constructiva, creix de 101,66 ha l’any 1957, a 1.184 ha 
l’any 1980, es multiplica gairebé per 12 vegades, un increment del 
1064,76%. L’extensió d’urbanitzacions de baixa densitat aconsegueix 
una magnitud major en augmentar 21 vegades la seva extensió 
inicial: de 80,38 ha el 1957 a 1680,40 ha el 1980, un increment del 
1.990,59%. La superfície ocupada per cases i edificacions aïllades 
s’amplia, en comparació, un moderat 85,70% entre 1957, quan hi 
havia 95,43 ha, i 1980, quan aquestes augmenten fins a gairebé 
duplicar-se (177,22 ha). 

Dos usos del sòl totalment nous i que responen al desenvolupament 
econòmic, tant turístic com industrial, dels municipis litorals de la 
Costa Brava en l’etapa de l’any 1957 a 1980 són els càmpings i els 
polígons industrials. L’any 1980 l’extensió dels càmpings era de 
149,56 ha i la dels polígons industrials de 36,70 ha. 

I tal com s’ha avançat, la gran expansió de l’espai artificialitzat s’ha 
produït, bàsicament, en detriment de l’espai agrícola, tot i que cal 
especificar quina ha estat l’evolució de cadascuna de les tipologies que 
aquest gran ús del sòl agrega. 
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Si bé en nombres absoluts l’ús del sòl que ha sofert una major variació 
en el període 1957-1980 correspon als conreus herbacis, amb un 
espectacular retrocés de 6.150,35 ha (-27,79%), la resta de 
categories agrícoles han gaudit de millor sort. Els conreus arboris, 
essencialment arbres fruiters i oliveres, han augmentat la seva 
extensió un 32,20% (294,51 ha més) passant d’una superfície de 
914,69 ha (1957) a 1.209,19 ha (l’any 1980), extensió que correspon 
a l’1,83% del territori dels municipis de la Costa Brava. Els conreus 
arbustius, fonamentalment vinya, passaren de 41,16 ha (1957) a 
49,90 ha, el 0,08% dels termes litorals gironins. 

El canvi de les tendències silvícoles no tan sols provoca la deixadesa 
del forest sinó que implica la potenciació d’una nova tipologia de 
conreus: les plantacions d’arbres. Aquestes plantacions, principalment 
d’eucaliptus i pollancres, es fixen, en major part, sobre antics camps 
de conreus herbacis, ara abandonats. L’extensió de plantacions 
d’arbres passa de 19,00 ha l’any 1957 a 113,04 ha el 1980, el 0,17% 
de les 66.195,47 ha analitzades per a tota la Costa Brava. 

3.1.3 Usos i cobertes del sòl. Costa Brava, 2003 

Si el tall cronològic de 1980 mostrava canvis en les tendències 
d’utilització i aprofitament dels usos i les cobertes del sòl, aquestes 
inèrcies, vint-i-tres anys després, s’han refermat. Tots els processos 
territorials que s’iniciaren entre les dècades de 1960 i 1970, i que 
prosperaren al llarg de les dècades de 1970 i 1980, es consolidaren en 
els decennis següents. La situació de la Costa Brava l’any 2003 és, en 
la majoria dels processos territorials desenvolupats, la d’una etapa 
madura.  
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Evolució dels grans usos i cobertes del sòl, Costa Brava 1957, 1980, 2003 

 

La superfície de vegetació espontània, que al llarg del primer període 
estudiat s’havia mantingut intacta, de 1980 a 2003 disminueix un 
lleuger 1,46% (-619,79 ha).  

Evolució dels usos i cobertes del sòl, Costa Brava 1957, 1980 i 2003, en % 
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L’espai agrícola segueix en un ritme sostingudament decreixent: 
mentre de 1957 a 1980 es reduïa el 18,50%, en el segon període 
minva el 16,75%. I imparable sembla la progressió de l’espai 
artificialitzat: el 1957 ocupava l’ 1,74% del territori dels municipis 
litorals de la Costa Brava, el 1980, després de créixer 4.107,32 ha, 
tenia una dimensió del 7,94%, i l’any 2003, en incorporar 3.558,61 ha 
més, assoleix una extensió del 13,31% del territori. La seva superfície, 
respecte de l’any 1957, s’ha gairebé octuplicat (x7,76). 
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Evolució quantitativa dels usos i cobertes del sòl, Costa Brava 1957, 1980 i 
2003
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Mapa dels grans usos i cobertes del sòl, Costa Brava 2003 
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3.2 Evolució dels usos i les cobertes del sòl. Costa Brava 1957– 
2003 

3.2.1 Evolució de l’espai forestal 

Una de les característiques que més distingeix el paisatge de la Costa 
Brava és la densa coberta forestal que recobreix des de les muntanyes 
interiors fins als sectors de costa alta arran de mar que encara no han 
estat transformats per l’espai artificialitzat. 

Els grans trets del mosaic paisatgístic de la Costa Brava es comencen 
a configurar a mitjan segle XIX en relació amb l’abandonament 
d’alguns conreus i la plantació d’arbres amb interès econòmic. 

Entre 1716 i 1850-60 la superfície agrícola del litoral gironí es va 
duplicar, tot assolint a mitjan segle XIX la seva màxima expansió 
(Saguer,1993). Els cereals, les vinyes i les oliveres eren els principals 
conreus. Però entre 1853 i 1860 una intensa plaga d’oídium va 
provocar la gran davallada de les superfícies conreades per vinya. 

Per superar aquestes pèrdues, per una banda, municipis com Calonge, 
Santa Cristina d’Aro, Begur o Mont-ras, davant l’auge de Palafrugell, 
població que s’estava configurant com un important centre productor 
de suro, van substituir les vinyes afectades per oliveres i suros 
(Barbaza, 1988). L’extraordinari desenvolupament que prengué la 
indústria surotapera a les darreres dècades del segle XIX fou 
l’impulsor: 

a) de la transformació de molts alzinars i boscos mixtos en 
suredes destinades a l’aprofitament subèric; 

b) del creixement demogràfic d’aquells municipis que 
explotaven aquests boscos i manufacturaven la seva producció; 

c) i del desenvolupament econòmic que, en el període entre 
1880 i 1910, denominat “L’edat d’or dels tapers”, van assolir les 
activitats productives centrades en el suro (p.e.: 73 fàbriques a 
Sant Feliu de Guíxols, 62 a Palafrugell (Barbaza, 1988). 

Per altre costat, en altres poblacions, la reducció de les vinyes causada 
per la crisi de l’oídium va ser compensada ràpidament per una nova 
expansió d’aquest conreu a final de la dècada de 1860, gràcies als alts 
preus pagats pel vi destinat al mercat francès, en aquells anys molt 
deficitari a causa de la propagació de la fil�loxera per les vinyes 
franceses. Aviat, però, la propagació de la plaga cap als municipis 
gironins (el 1879 es va detectar el primer focus a Rabós d’Empordà 
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(Iglèsies, 1968), va estroncar-ne l’expansió. Malgrat els esforços per 
replantar les vinyes amb peus resistents a la fil�loxera, moltes terres 
agrícoles van ser definitivament abandonades. El paisatge es va 
transformar, i extensos vessants van ser colonitzats espontàniament 
per la brolla o, per evitar-ne l’ erosió, es van repoblar amb pins. 
Algunes terres més fèrtils es van destinar al conreu de cereals. Era 
l’inici d’una lenta i progressiva davallada que culminaria a la segona 
meitat del segle XX i que generaria grans transformacions socials, 
demogràfiques, economicoproductives i paisatgístiques (Pintó, Martí i 
Serra, 2004). 

El bosc era un element bàsic del paisatge i de l’economia del segle XIX 
i de començaments del segle XX en els municipis de la Costa Brava. El 
seu aprofitament era molt intens. 

Tant Pascual Madoz com Francesc Carreras Candi coincideixen en 
l’inventari dels productes extrets del bosc a la segona meitat del segle 
XIX: dels alzinars, les suredes i les pinedes que colonitzaven els 
sectors muntanyosos se n’obtenia llenya, fusta, carbó vegetal i suro. 
El suro, al seu torn, era venut en pans o utilitzat per la indústria 
surotapera en expansió. 

A mitjan segle XX l’espai forestal ocupava quasi exclusivament els 
llocs més abruptes dels sectors muntanyosos i constituïa un recurs 
econòmic intensament aprofitat per l’extracció de fusta, llenya i carbó 
en els boscos d’alzinars, i suro en les grans extensions de suredes que 
eren afavorides per augmentar la seva rendibilitat. A causa d’aquesta 
intensa explotació el bosc estava molt aclarit i presentava sovint un 
aspecte raquític amb arbres molt joves i amb baix recobriment. 

Però a partir de la dècada de 1950 es produeixen grans canvis socials i 
econòmics que afecten les dinàmiques d’explotació/producció i que 
generen profundes transformacions del mosaic paisatgístic: 

a) respecte als aprofitaments forestals és el moment de 
davallada del bosc mediterrani, sobretot pel que fa a l’explotació 
de l’alzinar, ja que la general utilització primer de les cuines de 
petroli i després del gas butà comporta la substitució de les 
antigues cuines i estufes de carbó vegetal, el qual es tradueix en 
el progressiu abandonament de les tasques de carboneig i 
d’obtenció de llenya. 

Les altres espècies que formen part del bosc mediterrani, les 
suredes i les pinedes de pi blanc han anat progressivament de 
baixa per la competència de fustes importades d’altres països 
tant del nord d’Europa com, més recentment, d’àmbits tropicals. 
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Per tant, es constata un progressiu abandonament de 
l’aprofitament tradicional del bosc. 

b) El paisatge agrícola pateix una greu regressió en els sectors 
de relleu muntanyós com el cap de Creus, el Montgrí o el massís 
de Cadiretes-l’Ardenya, gairebé sense superfície de conreu, 
ramats ni aprofitament forestal, tot i que l’abandonament de 
conreus i erms s’anirà generalitzant posteriorment per arreu.  

c) la població tendeix a concentrar-se en els grans municipis, 
més desenvolupats econòmicament, s’abandonen els nuclis 
rurals i els nuclis urbans creixen sense parar, primer per engolir 
el creixement migratori i després per absorbir les noves 
demandes del model turístic implantat; 

d) la vegetació espontània colonitza els antics conreus 
abandonats. Aquests espais són recoberts primer per un prat 
pioner, després per un prat més consolidat i compacte, fins que 
progressivament evoluciona cap a formacions mixtes d’herbes 
amb arbustos i arbres. Amb el temps, dominen els arbustos amb 
petits arbres, fins que aquests colonitzen la totalitat del territori, 
i s’estableix el bosc. Algunes parcel�les són repoblades amb pins, 
en especial amb pi blanc, les de sòl saulós ho són amb pi pinyer, 
i les situades a les àrees de producció surotapera amb alzina 
surera. 

En conseqüència, en els darrers cinquanta anys, la superfície total 
recoberta per la vegetació espontània ha estat gairebé invariable, ja 
que sols s’ha reduït l’1,51% (-641,00 ha) en tota la Costa Brava. Si bé 
la xifra mostra una modesta variació, aquesta no és representativa ni 
dels ritmes de canvi ni de les característiques de les transformacions 
produïdes en les cobertes vegetals en aquest període. La tendència de 
canvi al llarg dels darrers 50 anys no ha estat uniforme. L’any 1957 
els municipis litorals de la Costa Brava tenien un recobriment forestal 
del 64,36% (42.564,82 ha) del territori, l’any 1980 una extensió del 
64,27% (42.543,61 ha), i l’any 2003 cobreix el 63,30% (41.923,82 
ha) de la Costa Brava, un percentatge per sobre de la mitjana de 
Catalunya (61,3%) (IDESCAT, 2003). 
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Evolució de l’extensió de la vegetació espontània a la Costa Brava, 1957, 1980 i 
2003 

 

Però la simplicitat de la baixa variació de la superfície de vegetació 
espontània no ha d’amagar, en cadascun dels períodes estudiats, una 
dinàmica interna complexa, on han intervingut dos processos oposats: 

a) per una banda hi ha hagut un augment de la superfície 
forestal a expenses dels camps de conreu abandonats, sobretot 
en els sectors de relleu abrupte i sòls migrats com el cap de 
Creus o el massís de Cadiretes-l’Ardenya; 

b) per l’altra, s’ha produït una disminució de la vegetació 
espontània a causa de l’expansió de l’espai artificialitzat, 
principalment pel creixement d’urbanitzacions residencials en 
vessants de muntanya, però també en la majoria de fronts 
litorals, on el desenvolupament del model turístic de sol i platja 
va fer créixer els nuclis tradicionals i les urbanitzacions vora 
mar. 

Així, es conclou que el paisatge forestal actual dels municipis litorals 
de la Costa Brava, fruit de condicionants i evolucions molt diferents, 
no és homogeni. La vegetació de cada sector està supeditada als 
factors biofísics i a la intervenció antròpica de les darreres dècades. 
L’espai forestal predomina i dóna caràcter al paisatge de les unitats 
del cap de Creus, el Montgrí, les muntanyes de Begur i el massís de 
Cadiretes-l’Ardenya. 
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Evolució de l’extensió de cadascuna de les categories de vegetació espontània 
identificades a la Costa Brava, 1957, 1980 i 2003 

 

Les parets de pedra seca que recobreixen els vessants de les serres 
del cap de Creus són una mostra de la importància del seu passat 
agrícola, quan els conreus de vinya i olivera s’estenien arreu. 
Actualment les brolles d’estepes i brucs i els prats secs mediterranis 
recobreixen els camps abandonats i constitueixen masses extenses de 
vegetació. Els boscos són escassos: algunes clapes de sureda i 
algunes repoblacions de pins. Als fondals i a les riberes dels cursos 
d’aigua que s’obren camí fins al mar la diversitat del paisatge vegetal 
augmenta. Així, per exemple, a la riera de la Valleta, el principal curs 
d’aigua del sector, s’hi troben vernedes, salzedes i alocars. És un 
paisatge, però, modelat de manera recurrent pel foc. Les superfícies 
extenses i contínues de brolles i prats secs afavoreixen molt la 
propagació dels incendis forestals que en les darreres dècades s’han 
convertit en un autèntic flagell.  

Al Montgrí, el substrat calcari condiciona fortament les característiques 
del paisatge vegetal. Els sòls són prims i només al fons d’algunes 
dolines (depressions d’origen càrstic de perímetre gairebé circular) 
s’acumula un gruix suficient que ha permès tradicionalment 
l’establiment de conreus, molts d’ells avui dia ja abandonats. A bona 
part del massís hi predomina la vegetació arbustiva i les pinedes clares 
de pi blanc o bord, que darrerament han vist augmentar la seva 
superfície a causa de les repoblacions. En conjunt, garrigues, brolles i 
pinedes configuren grans masses de vegetació que, com al cap de 
Creus, estan sota permanent risc d’incendi.  

Mentre que a les unitats del cap de Creus i del Montgrí la vegetació 
baixa, de tipus arbustiu, caracteritza el seu paisatge vegetal, des de 
les muntanyes de Begur i cap al sud, el bosc es converteix en 
l’element dominant en la vegetació de les serres i turons que 
ressegueixen la costa fins a Blanes. Les suredes, les pinedes de pi 
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pinyer i de pi blanc i, en menor mesura, els alzinars són els tipus de 
bosc principals. Les pinedes són abundants a les muntanyes de Begur, 
mentre que les suredes predominen al massís de Cadiretes-l’Ardenya. 
Darrerament, les plantacions de pinastre i eucaliptus han introduït una 
nota discordant en el paisatge forestal del sector. 

L’origen de molts d’aquests boscos és relativament recent. L’antic 
paisatge en mosaic ha retrocedit molt. Les parcel�les abandonades 
durant gairebé cent anys ja estan colonitzades per un alzinar dens, 
sovint amb suros i pins. Els alzinars que recobreixen les àrees de 
muntanya com a les Gavarres, l’Ardenya o Muntanyes de Begur són 
avui més madurs i ufanosos que des de fa molts segles. On abans hi 
havia camps, erms, àrees de pastura i boscos avui hi ha masses 
extenses i contínues de vegetació. 

3.2.2 Evolució de l’espai agrícola 

Després de gairebé cinc dècades de progressiva disminució de les 
àrees conreades, actualment l’espai agrícola ocupa el 21,83% 
(14.444,42 ha) del territori de la Costa Brava. Es localitza 
principalment en aquells municipis que, com Sant Pere Pescador 
(67,71% d’espai agrícola sobre el total del terme), Castelló d’Empúries 
(64,98%), Pals (51,29%) o Torroella de Montgrí (34,98%), ocupen 
planes de sòls fèrtils molt aptes per al conreu. L’activitat agrícola 
també manté una certa importància en altres sectors de relleu planer 
com al corredor de Palafrugell-Palamós (38,96% i 29,02%, 
respectivament), a la vall de Calonge (21,85%), a la vall d’Aro 
(16,58% a Castell-Platja d’Aro) i al delta de la Tordera (18,38% a 
Blanes). 

Aquelles poblacions de la Costa Brava on la proporció de l’espai 
agrícola dins el seu terme municipal és més alta són: 

Sant Pere Pescador (67,71%), Castelló d’Empúries (64,98%), i Pals 
(51,29%), on ha perdurat fortament arrelat el tradicional caràcter 
agrícola, i on, actualment, el conreu d’arbres fruiters, sobretot 
pomeres, està molt estès; 

i l’Escala (44,71%), municipi que, si bé avui conserva una destacada 
extensió agrícola després d’haver-la mantingut gairebé invariable en 
els darrers vint-i-cinc anys, al llarg del primer període (1957-1980) va 
reduir-la un 35,88% (-414,52 ha), en passar d’ocupar, l’any 1957, el 
71,14% del terme municipal al 45,53% l’any 1980. 

Pel contrari, a les localitats situades en sectors de relleu trencat, 
muntanyós, com el cap de Creus o el massís de Cadiretes-l’Ardenya, 
els conreus han mantingut una tendència decreixent en les darreres 
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dècades que els ha portat gairebé a la seva desaparició. Aquelles 
poblacions on avui dia la proporció de l’espai agrícola dins el terme 
municipal és més petita són: Portbou (0,37%), Tossa de Mar (1,42%), 
Colera (2,34%), el Port de la Selva (2,37%) i Lloret de Mar (3,40%). 

Al llarg dels dos períodes estudiats (1957-2003), després de seguir 
ritmes de variació diferents, els municipis que més han contribuït a la 
gran pèrdua d’espai agrícola pel conjunt de la Costa Brava són: 

1. Castell-Platja d’Aro (-2.970,88 ha) i Lloret de Mar (-1.002,38 
ha), els quals són, alhora, els municipis del litoral gironí que més 
han augmentat la superfície d’espai artificialitzat; 

2. en un segon nivell, entre 500 i 1000 ha: Torroella de Montgrí 
(-861,33 ha), Blanes (-714,60%), Santa Cristina d’Aro (-535,27 
ha), Llançà (-503,25 ha),  

3. entre 300 i 500 ha: Palafrugell (-447,92 ha), l’Escala (-425,91 
ha), Calonge (-410,74), el Port de la Selva (-372,97 ha), Sant 
Feliu de Guíxols (-347,04 ha) i Roses (-321,69 ha); 

4. entre 100 i 300 ha: Palamós (-290,46 ha), Begur (-276,49 
ha), Tossa de Mar (-262,71 ha), Sant Pere Pescador (262,67 
ha), Pals (-185,16 ha) i Mont-ras (-181,19); 

5. a l’extrem nord i de relleu abrupte de la Costa Brava, Colera 
(-95,01 ha), Cadaqués (-73,13 ha) i Portbou (-10,06 ha) han 
perdut relativament poca superfície agrícola, encara que, 
internament, tant Colera com Portbou, en partir d’extensions de 
conreu reduïdes, aquestes disminucions els suposa perdre 
gairebé les tres quartes parts del seu sòl agrícola. 

 

A més de l’extensió agrícola total pel conjunt de municipis del litoral 
gironí, cal destacar aquelles poblacions que a més de disminuir en 
grans quantitats el seu espai agrícola, la proporció que aquest ús 
ocupa respecte a la resta d’usos i cobertes del sòl dins l’àmbit 
municipal és actualment ínfima. Aquest és el cas de Lloret de Mar, el 
qual en reduir, en el període 1957-2003, la seva superfície de conreus 
un 85,84%, l’any 2003 l’espai agrícola ocupa el 3,40% del territori 
municipal. Però també segueixen aquestes mateixes pautes: Tossa de 
Mar (-82,79%, 1,42% d’espai agrícola el 2003); el Port de la Selva (-
79,11%, 2,37% d’espai agrícola el 2003); Portbou (-74,65%, 0,37% 
d’espai agrícola el 2003); Llançà (-74,51%, 6,16% d’espai agrícola el 
2003); i Colera (-62,47%, 2,34% d’espai agrícola el 2003). 
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L’estructura del paisatge a la dècada de 1950 presentava uns límits 
nítids entre els diferents usos del sòl. Es percebia amb claredat on 
acabava la ciutat i començava el camp. Els nuclis urbans es 
presentaven compactes. Al seu voltant, l’espai agrícola ocupava les 
terres fèrtils tant de la plana més immediata com dels vessants de les 
muntanyes més properes, on a partir de feixes i murs de pedra seca 
s’aconseguia ampliar la superfície conreable, com a Lloret, Tossa, 
Llançà o Cadaqués. Els municipis localitzats a les planes al�luvials 
(Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador, Torroella de Montgrí, Pals, 
Roses, Castell-Platja d’Aro, Calonge, Blanes), i per tant amb sòls de 
gran riquesa, explotaven grans extensions agrícoles. En aquestes 
zones la coberta forestal quedava reduïda a les àrees més elevades, 
tot envoltant l’espai de conreus. 

En l’actualitat, l’estructura del paisatge rural es caracteritza per una 
alta fragmentació. La zonació característica del paisatge agroforestal 
tradicional s’ha transformat arreu. Des de gairebé l’època romana el 
territori s’havia articulat al voltant dels nuclis habitats. Des dels pobles 
i des de les masies se succeïen en l’espai unes àrees compactes 
destinades a usos diversos: una zona d’horta irrigada, una zona de 
secà amb cereals, vinya i oliveres, una zona d’herbeis i matollars on es 
practicava la pastura extensiva i finalment una zona forestal. Aquest 
mosaic paisatgístic ha persistit amb poques modificacions al llarg dels 
segles. Però en les darreres dècades s’ha donat una gran dispersió en 
l’espai d’usos i cobertes del sòl diversos. L’antiga zonació s’ha 
difuminat, s’ha perdut la claredat en els límits de cada àrea, la 
compacitat s’ha trencat i ha acabat per imposar-se un paisatge en 
molts casos caòtic, en el qual es troben juxtaposats elements 
discordants. 

Els conreus han quedat concentrats en aquelles zones on, bé pel fort 
arrelament al camp de la població pagesa, bé per les condicions d’alta 
fertilitat del sòl, resulta rendible el manteniment i l’explotació agrícola 
de les terres. 
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Evolució percentual de l’espai agrícola en cadascun dels municipis de la Costa 
Brava, 1957, 1980 i 2003 

 

3.2.3 Evolució de l’espai artificialitzat 

L’espai artificialitzat es correspon amb l’estadi més avançat de 
transformació del paisatge. No és forçosament una coberta del sòl 
totalment construïda, cimentada o asfaltada, sinó que agrega tots 
aquells usos del sòl que han alterat i/o anul�lat les característiques 
naturals i les funcions ecològiques i paisatgístiques d’un territori. Els 
exemples més evidents d’espai artificialitzat, per la irreversibilitat que 
genera la seva transformació, són aquelles zones edificades tal com 
nuclis urbans, urbanitzacions, polígons industrials i comercials, però no 
exclusivament. Les edificacions aïllades, les zones esportives, les 
depuradores, els camps de golf, els càmpings, i altres zones de serveis 
i equipaments, com cementiris, o pedreres d’extracció d’àrids són 
exemples d’elements del paisatge que tot i presentar una ocupació de 
baixa densitat, es converteixen en espais artificialitzats molt 
difícilment recuperables. 

Tanmateix, també és cert, que quan hom pensa en els components 
que han artificialitzat el mosaic paisatgístic de la Costa Brava en els 
darrers cinquanta anys, apareix com a element principal l’espai 
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construït: l’engrandiment dels nuclis urbans i l’esquitx d’urbanitzacions 
residencials per arreu. 

La traducció quantitativa d’aquesta percepció de continu creixement 
de la superfície d’espai artificialitzat és clarificadora: 

• l’any 1957 l’espai artificialitzat, en aquell moment 
bàsicament espai construït, s’estenia sobre 1.148,31 ha, 
l’1,74% de la superfície total dels municipis de la Costa 
Brava; 

• l’any 1980 havia crescut fins a ocupar el 7,95% del 
territori estudiat, 5.257,21 ha, tot quintuplicant l’extensió 
del tall cronològic anterior; 

• i l’any 2003 agrega una superfície total de 8.790,45 ha, el 
13,28% dels municipis litorals, en haver-se octuplicat el 
sòl artificialitzat existent l’any 1957. 

 

Extensió de l’espai artificialitzat els anys 1957, 1980 i 2003 

  

* (% sobre la superfície total dels 22 municipis del litoral de la Costa Brava) 

A diferència de les anàlisis realitzades de l’espai forestal i l’espai 
agrícola, cobertes que s’han mantingut i/o han desaparegut, la 
variació superficial de l’espai artificialitzat de la Costa Brava en els 
darrers gairebé 50 anys presenta un creixement sostingut. Des de 
l’any 1957 fins a l’any 1980 l’increment de l’espai artificialitzat va ser 
del 357.782%, mentre la variació des de l’any 1980 fins a 2003 ha 
estat del 67.21%. 

Si bé percentualment hi ha una gran diferència, la variació en dades 
absolutes no és tan gran: entre 1957 i 1980 l’espai artificialitzat va 
augmentar en 4.108,90 ha, i en el període 1980-2003 l’augment ha 
estat de 3.533,24 ha. Per tant, la variació percentual de la primera 
etapa és enorme donades les dimensions de partida d’aquest ús del 
sòl en el conjunt de la Costa Brava. Com en els usos del sòl anteriors, 
les transformacions d’aquesta coberta tampoc han estat internament 
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uniformes, ni en la ubicació dels creixements, ni en les tipologies 
constructives desenvolupades, ni en els ritmes de variació. 

A partir de les matrius de canvi dels grans usos i cobertes del sòl entre 
els dos períodes estudiats s’obté que del total d’espai artificialitzat 
l’any 1980, el 20,26% (1.061,57 ha) ja era espai artificialitzat l’any 
1957, mentre el 79,74% restant es desglossa en: 

un 44,20% (2.315,64 ha) va créixer a expenses d’espai 
agrícola; 

un 34,10% (1.786,43 ha) va fer desaparèixer extensions de 
vegetació espontània; i 

un 1,44% (75,63 ha) transformà sectors de morfologia litoral 
i/o làmines d’aigua. 

Entre 1980 i 2003 es canvien les proporcions i el creixement de l’espai 
artificialitzat absorbeix un major percentatge de vegetació espontània. 
Concretament, el 58,82% (5.170,62 ha) de l’espai artificialitzat 
existent l’any 2003 ja corresponia a tal cobertura l’any 1980. Aquest, 
en ampliar-se (el 41,18% restant), s’alimenta de: vegetació 
espontània en un 22,11% (1.943,72 ha), i d’extensions de conreu en 
un 18,76% (1.649,05 ha), mentre un mins 0,31% (27,05 ha) desfà 
els ecosistemes de morfologia litoral. 

Evolució de l’extensió de cadascuna de les tipologies d’espai artificialitzat 
identificades a la Costa Brava, 1957, 1980 i 2003 
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Variació (ha i %) de l’extensió de cadascuna de les tipologies d’espai 
artificialitzat identificades a la Costa Brava, en els períodes 1957-1980, 1980-
2003 i 1957-2003 

 

De l’anàlisi dels usos i les cobertes del sòl de la Costa Brava entre 
1957 i 2003 s’obté que la coberta que ha augmentat una major 
extensió, en dades absolutes, és la que correspon a les urbanitzacions 
de baixa densitat, dites també urbanitzacions disperses. La segueix la 
categoria d’urbanització d’alta densitat i el creixement dels nuclis 
urbans. També es constata que el període de màxima expansió 
d’aquestes tipologies citades és entre 1957 i 1980, mentre el 
creixement d’altres tals com càmpings, serveis i/o equipaments, grans 
espais artificialitzats i polígons industrials correspon a una etapa més 
tardana. 

Cal analitzar ara on s’han situat, en el municipi, les àrees 
incrementades i en detriment de quins usos del sòl s’han produït 
aquests creixements. 

 
3.2.3.1 Urbanitzacions disperses 

L’any 1957 la tipologia d’urbanització dispersa o de baixa densitat 
ocupava a la Costa Brava zones distanciades dels nuclis tradicionals 
que provenien bé de residències isolades d’època noucentista, tal com 
a la franja costanera de Platja d’Aro, bé de construccions residencials 
bastides al llarg de la primera meitat del segle XX per acollir un 
turisme primerenc de famílies benestants, procedents fonamentalment 
de la capital gironina i barcelonina. 
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Aviat, però, aquest exclusivisme deixà pas a la implantació 
generalitzada d’un model turístic basat en el desplaçament fins a les 
poblacions del litoral per a gaudir de banys de sol i mar tot residint en 
un entorn paisatgístic, inicialment, poc modificat. L’activitat turística 
es convertí en pràctica habitual, primer per al turisme estranger 
(dècada de 1950 i 1960) i, amb el temps, també per als ciutadans 
autòctons. Aquesta estada vacacional requeria d’allotjament, i la gran 
afluència de turistes comportà la construcció d’un gran nombre 
d’habitacles per a encabir-hi aquesta demanda. Les trames urbanes 
dels nuclis costaners s’eixamplaren i en alguns municipis començaren 
a proliferar la construcció d’alts edificis arrenglerats en la mateixa 
franja costanera.  

Davant la massificació que suposaven les zones d’apartaments, de 
dimensions reduïdes, enfront de mar, s’establí amb força el model 
antitètic: la casa aïllada envoltada de natura i tranquil�litat. Aquesta, 
però, no podia estar ubicada en qualsevol lloc: l’objectiu primordial 
inicial era gaudir de vistes a la façana marítima. Aquesta preferència 
condicionà una nova tipologia constructiva fins aleshores inexistent: 
cases construïdes en zones enlairades, sovint sobre pendents molt 
accentuats i enmig d’àrees boscoses. I alhora comportà repercussions 
ambientals i paisatgístiques també noves, les més importants de les 
quals són:  

a) l’obertura de pistes forestals que, en ziga-zaga, superen els 
forts pendents de les muntanyes costaneres d’aquesta Costa 
Brava creen el continu esquarterament de les masses forestals a 
causa tant de la mateixa construcció residencial com de les vies 
d’accés a aquests habitatges. 

b) El conjunt de vegetació espontània es converteix no només en 
un espai viscut i molt transitat, sinó que s’incorpora com a espai 
verd privat. Els boscos de les franges costaneres urbanitzades 
amb construccions de baixa densitat són transformats en 
“jardins naturals”, en els quals s’introdueixen gran quantitat 
d’espècies al�lòctones, usualment molt resistents, que afebleixen 
i minven l’extensió de les autòctones. 

És per aquest motiu que la tipologia d’urbanització de baixa densitat 
és la que ocupa una superfície major, ja que no és per la quantitat 
d’espai sensu strictu edificat, sinó per l’extensió de terreny que, al seu 
voltant, queda també modificat.  
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Per justificar les característiques físiques que cerca aquesta tipologia 
constructiva convé revisar en detriment de quins usos i cobertes del 
sòl s’ha desenvolupat. 

Les urbanitzacions de baixa densitat l’any 1957 ocupaven una 
superfície de 80,37 ha, el 0,12% dels municipis de la Costa Brava, i el 
7,01% de tot l’espai artificialitzat del mateix territori. Es concentraven 
en enclavaments molt concrets, els més importants dels quals estaven 
dins els termes de Castell-Platja d’Aro, Palafrugell, Begur i Pals. 

Tal va ser la implantació d’aquestes noves preferències que l’any 1980 
l’extensió ocupada per urbanitzacions de baixa densitat era ja de 
1.680,40 ha, el 2,54% de les poblacions costaneres, tot passant a 
representar el 31,96% de l’espai artificialitzat total. O sigui, que en 
vint-i-tres anys, de 1957 a 1980, aquesta coberta del sòl incrementa 
la seva extensió real en 1.600,02 ha, un creixement del 1.990,72% 
respecte a la situació inicial. 

Aquest engrandiment es va realitzar en perjudici, bàsicament, de 
vegetació espontània, en un 70,16% (1.145,62 ha), i d’espai agrícola 
en un 28,37% (463,22 ha). Aquest 70,16% de vegetació espontània 
sobre el qual es van edificar urbanitzacions de baixa densitat es 
divideix en:  

 
• el 35,57% (580,89 ha) eren àrees de bosc esclarissat; 
• el 20,73% (338,47 ha) corresponia a masses forestals 

denses; 
• i el 13,72% (224,11 ha) restant eren comunitats 

arbustives de brolla. 

El 28,37% d’espai agrícola es desglossa en: un 27,04% (441,54 ha) 
eren antics conreus herbacis; i l’1,33% (21,68 ha) conreus arboris. 
Per tant, es pot cloure que les urbanitzacions de baixa densitat, en el 
primer període d’estudi, cerquen bé zones boscoses, sovint 
feréstegues i d’acusat pendent, bé zones planeres i netes de qualsevol 
tipus de vegetació tal com les àrees de conreus herbacis. Aquestes 
característiques es corroboren en comprovar geogràficament la seva 
ubicació. Els municipis que més han incrementat la superfície dedicada 
a urbanitzacions de baixa densitat són: 

- amb creixements superiors a 100 ha entre 1957 i 1980: Lloret de 
Mar (318,19 ha), Santa Cristina d’Aro (268,63 ha), Begur (154,12 ha), 
Roses (150,42 ha), Sant Feliu de Guíxols (124,63 ha) i Palafrugell 
(118,85 ha);  
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- i amb creixements de 25 a 100 ha: Pals (84,71 ha), l’Escala (72,87 
ha) i Tossa de Mar (55,58 ha), el Port de la Selva (47,24 ha), Castelló 
d’Empúries (42,35 ha), Blanes (35,82 ha), Calonge (32,78 ha), 
Torroella de Montgrí (29,14 ha) i Cadaqués (26,86 ha). 

L’any 1980 les urbanitzacions de baixa densitat ocupaven el 2,54% 
(1.680,40 ha) del total de la Costa Brava. Entre els anys 1980 i 2003, 
en augmentar un 58,57% (984,14 ha), aquesta coberta va passar a 
ocupar 2.664,54 ha, tot representant el 4,03% de la superfície dels 
municipis litorals. 

El creixement de les urbanitzacions de baixa densitat entre 1980 i 
2003 també es realitza en detriment de les àrees de vegetació 
espontània i encara en un percentatge més alt que entre 1957 i 1980, 
ara en un 81,94% (1.045,40 ha). L’extensió d’espai agrícola absorbit 
és molt menor que en el primer període, tant percentualment 
(13,64%) com en superfície real (174,01 ha). Aquestes proporcions 
reforcen la predilecció de natura i isolament davant la resta de 
tipologies constructives que es manifesten com a zones massificades. 

La superfície de vegetació espontània eliminada per a la construcció 
d’urbanitzacions de baixa densitat es desglossa exactament en:  

 
• un 38,10% (486,10 ha) de masses forestals denses;  
• un 26,17% (333,84 ha) de bosc esclarissat; 
• un 13,58% (173,22 ha) de formacions arbustives de 

brolla; 
• i un 4,09% (52,18 ha) d’herbàcies corresponents a 

prats i herbeis. 

Les urbanitzacions de baixa densitat construïdes sobre espai agrícola 
han cimentat en un 13,08% (166,84 ha) extensions de conreus 
herbacis; i en 0,56% (7,12 ha) camps de conreus arboris.  

En comparació amb la primera etapa, les urbanitzacions disperses es 
localitzen ara majorment entre masses forestals denses, la qual cosa 
es pot deure a: 

 
a) la disminució generalitzada de masses de bosc esclarissat; 
b) el refermament de preferir cada vegada una ubicació més 
feréstega; o 
c) la disponibilitat de sòl no urbanitzat i distant a zones 
urbanitzades queda concentrat en les zones de vegetació 
espontània més tupida i més inaccessible. 
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Els municipis de la Costa Brava on més han crescut aquestes entre 
1980 i el 2003 són: 

- en major extensió (de 60 a 220 ha): sobretot a la zona central com 
Begur (211,82 ha), Santa Cristina d’Aro (171,58 ha) i Palafrugell 
(127,33 ha); però també al sud, en el municipi de Lloret de Mar 
(155,14 ha); i en el nord a Cadaqués (93,01 ha). 

- en creixements moderats (de 20 a 60 ha): bàsicament a la Costa 
Brava centre, en les poblacions de Sant Feliu de Guíxols (56,63 ha), 
Calonge (50,48 ha), Castell-Platja d’Aro (45,61 ha), Pals (26,49 ha) i 
Mont-ras (20,19 ha); mentre a la franja nord només destaca Castelló 
d’Empúries (24,81 ha). 

Aquesta distribució constata que l’augment d’urbanitzacions de baixa 
densitat es manté en els municipis amb majors superfícies de 
vegetació espontània formada per masses de bosc dens, i que aquesta 
tendència constructiva es consolida en la majoria de poblacions ja que 
els increments es produeixen en els mateixos termes municipals que 
en el primer període estudiat, a excepció de Roses, l’Escala, el Port de 
la Selva, Tossa de Mar i Blanes. 

3.2.3.2 Urbanitzacions d’alta densitat 

L’any 1957 les urbanitzacions d’alta densitat eren conjunts de cases 
que, arrenglerades arran de mar o agrupades en algun paratge, 
quedaven distanciades o, si més no, ben diferenciades de la trama 
urbana dels nuclis tradicionals. En els seus inicis, la seva implantació 
tenia un caràcter estrictament residencial per a forans d’alt poder 
adquisitiu. Actualment, constitueixen conjunts edificats que poden 
anar des d’habitatges en filera fins a agrupacions de cases 
enjardinades. Es distingeixen bé de les edificacions aïllades per la 
densitat d’espai construït, i dels petits nuclis tradicionals o barriades 
isolades per la seva situació geogràfica i, òbviament, pel coneixement 
que es té del territori. 

L’any 1957 aquesta tipologia constructiva tenia una superfície total de 
101,66 ha, la qual representava el 0,15% de la Costa Brava i el 8,87% 
del l’espai artificialitzat en aquest mateix territori. Es concentraven a 
la zona central del litoral gironí tals com Palafrugell, Calonge, Mont-
ras, Pals i Palamós; però també en el sector nord, a Roses i l’Escala, i 
a la franja sud, a Blanes. 

L’expansió constructiva fou tal que, entre 1957 i 1980, les 
urbanitzacions d’alta densitat augmentaren la seva extensió un 
1.197,88% (1.217,78 ha). L’any 1980 aquestes s’estenien al llarg de 
1.319,45 ha, un 2,00% de la superfície total de la Costa Brava, tot 
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passant a representar el 25,10% de l’espai artificialitzat dels municipis 
litorals. 

A diferència de les urbanitzacions de baixa densitat, les urbanitzacions 
denses estan formades per cases en filera, agrupacions d’habitatges 
alineats, usualment acompanyats d’espai verd comunitari o de jardí 
privat. Aquesta tipologia requereix de grans extensions de terreny, per 
poder construir un nombre rendible de residències arrenglerades, i 
preferiblement planer per evitar complicacions constructives. 

És per això que les cobertes del sòl, en detriment de les quals creixen 
aquestes urbanitzacions, segueixen proporcions inverses a les de 
baixa densitat: ara és a expenses d’espai agrícola en un 68,29% 
(767,30 ha) i de vegetació espontània en un 22,84% (256,58 ha). 

L’espai agrícola disminuït correspon, essencialment, a conreus 
herbacis bastant propers a la façana marítima tal com succeeix, a la 
zona centre, a Palamós, Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols; i al 
sud, a Lloret de Mar i Blanes, tot i que la major extensió de conreus es 
perd al nord, en el municipi de Castelló d’Empúries, on a partir de 
l’any 1968-69 es construeix la urbanització fluvial, amb canals de 
navegació, d’Empuriabrava. 

La superfície natural minvada es desglossa en: 
 

• el 10,45% (117,48 ha) corresponia a vegetació 
d’aiguamoll que va ser eliminada de la franja 
estrictament litoral de Castelló d’Empúries a causa, 
també, de la urbanització d’Empuriabrava; 

• el 5,40% (60,70 ha) eren extensions arbustives de 
brolla, principalment situades al cap de Creus; 

• el 4,87% (54,78 ha) eren zones de bosc dens, la major 
part de Calonge; 

• i l’1,40% (15,8 ha) era superfície amb masses clares de 
bosc, dels penya-segats als extrems nord i sud de 
Castell-Platja d’Aro. 

Altres urbanitzacions denses s’estenen en absorbir i/o transformar 
antics petits nuclis urbans aïllats en nous espais residencials, i, 
d’altres, mitjançant la densificació de zones abans considerades 
urbanitzacions de baixa densitat, tals com s’Agaró, entre Castell-Platja 
d’Aro i Sant Feliu de Guíxols. 

En aquest període entre 1957 i 1980 és important destacar la pèrdua 
d’extensió de platges (-25,74 ha), de llit fluvial (12,0 ha), de dunes   
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(-7,79 ha) i de penya-segats (-3,56%) que s’ha produït sobretot a la 
zona de Roses, amb la construcció de la marina de Santa Margarida, i 
a la costa de Castelló d’Empúries, a causa de la pressió que el sector 
immobiliari exercia sobre les zones eminentment litorals. 

Les poblacions que més extensió han augmentat d’urbanitzacions 
d’alta densitat pel conjunt de la Costa Brava en el primer període 
estudiat són: 

 
• amb increment alt (de 100 a 500 ha): Castell-Platja 

d’Aro (394,04 ha), Roses (194,26 ha) i Castelló 
d’Empúries (124,37 ha); 

• amb increment mitjà (de 50 a 100 ha): Lloret de Mar 
(98,37 ha), Llançà (74,41 ha) i Calonge (70,82 ha); 

• amb increment baix (de 20 a 50 ha): Blanes (33,85 ha), 
Palamós (30,87 ha), Torroella de Montgrí (23,47 ha) i 
Palafrugell (21,59 ha). 

Les urbanitzacions d’alta densitat, que l’any 1980 s’estenien pel 2,00% 
(1.319,45 ha) del territori gironí estudiat, després d’augmentar un 
73,97% (975,97 ha), l’any 2003 ocupaven el 3,47% (2.295,43 ha) del 
conjunt de la Costa Brava. 

La seva expansió, a diferència del primer període estudiat, és a partir 
de la conversió d’altres zones ja artificialitzades en un 41,46% 
(545,81 ha) i de la transformació de superfícies amb vegetació 
espontània en un 32,46% (427,36 ha). 

La utilització d’àrees de conreus per a la urbanització d’alta densitat 
queda ara reduïda al 26,06% (343,06 ha) del total incrementat, quan 
entre 1957 i 1980 va ser del 68,29% (767,30 ha). 

L’espai artificialitzat que entre 1980 i 2003 es traspassa a la tipologia 
d’urbanització densa prové: 

 
• en un 23,37% (307,75 ha) de parts de nuclis urbans, on 

en créixer al seu voltant urbanitzacions d’alta densitat, 
han passat a formar part de la nova tipologia 
constructiva, tal com succeeix a l’Escala i Torroella de 
Montgrí; 

• en un 17,03% (224,29 ha) d’urbanitzacions disperses 
que han augmentat la densitat edificatòria i minvat les 
àrees intersticials de vegetació espontània, com a les 
cales de Palafrugell, Lloret de Mar i Blanes; 
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• i el 0,84% (11,07 ha) de cases i edificacions aïllades a 
partir de les quals sovint s’han iniciat processos 
d’urbanització que les han integrat. 

Les àrees de vegetació espontània que es perden per l’expansió de les 
urbanitzacions d’alta densitat corresponen a: 
 

• el majoritari 23,14% (304,68 ha) a masses forestals de 
bosc dens, bàsicament a Calonge i Santa Cristina d’Aro; 

• el 3,57% (47,06 ha) a formacions arbòries clares, tals 
com en els penya-segats de la Selva; 

• el 3,41% (44,92 ha) superfícies arbustives de brolla, a 
peu del Montgrí; 

• i l’1,74% (22,94 ha) a prats i/o herbeis, com a Sant Pere 
Pescador. 

Finalment, les urbanitzacions denses que creixen a expenses de l’espai 
agrícola, ho fan, bàsicament, sobre conreus herbacis (25,77% - 
339,37 ha) ja que només un 0,26% (3,40 ha) hipoteca conreus 
arboris. Aquests conreus disminueixen, en gran mesura, a Roses i a la 
zona central de la Costa Brava, sobretot en el corredor entre 
Palafrugell i Mont-ras, a la plana agrícola entre Palamós i Calonge, i a 
la vall entre Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina 
d’Aro. 

Del conjunt de la Costa Brava, entre 1980 i 2003, els municipis on 
més han proliferat la construcció d’urbanitzacions d’alta densitat són: 

• amb majors creixements (de 60 a 300 ha): en el sector 
nord, Roses (104,87 ha) i l’Escala (282,54 ha); i a la 
franja central: Castell-Platja d’Aro (165,09 ha), Calonge 
(224,46 ha) i Palafrugell (80,94 ha). 

• i amb creixements moderats (de 25 a 60 ha): Torroella de 
Montgrí (55,69 ha), Santa Cristina d’Aro (47,01 ha), Sant 
Feliu de Guíxols (31,14 ha) i Pals (27,25 ha) en el centre; i 
Blanes en el sud. 

3.2.3.3  Conclusions de l’espai artificialitzat 

Actualment, l’espai artificialitzat de la Costa Brava ocupa el 13,31% 
del territori. De les 66.229,56 ha que ocupen els vint-i-dos municipis 
litorals de Portbou a Blanes, 8.815,85 ha corresponen a alguna 
tipologia d’espai artificialitzat, que inclou des de nucli urbà i 
urbanitzacions fins a polígons industrials, serveis, equipaments o 
camps de golf. Ara bé, res tenen a veure les extensions de l’espai 
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artificialitzat de municipis com Colera (1,29%), el Port de la Selva 
(2,58%), Portbou (5,03%) o Tossa (5,66%) amb d’altres com Calonge 
(18,98%), Begur (20,99%), Palamós (22,90%), Palafrugell (24,49%) 
Blanes (25,25%), Sant Feliu de Guíxols (25,84%), Castell-Platja d’Aro 
(32,52%), o l’Escala (33,75%). Les causes d’aquests diferents 
evolucions espacials entre municipis cal buscar-la: 

 
a) en les condicions físiques o geomorfològiques de cada 
sector; 
b) en la localització geogràfica de cada població respecte dels 
principals nuclis emissors de visitants/turistes; 
c) i en les diferents capacitats socials i econòmiques de 
desenvolupament i d’especialització de cada municipi al llarg 
del temps. 

Evolució percentual de l’espai artificialitzat en cadascun dels municipis de la 
Costa Brava, 1957, 1980 i 2003 

 

 

La primera constatació és el creixement de l’espai artificialitzat a partir 
de l’ocupació de les façanes marítimes de cadascun dels municipis. 
Aquestes ocupacions responen a diferents modalitats de poblament: 
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- El creixement natural dels nuclis tradicionals situats en la 
mateixa línia de costa. Alguns ex.: Roses, l’Escala, Palamós, 
Sant Feliu de Guíxols, Blanes, ... 

- Nuclis tradicionals interiors que, a la recerca de la façana 
marítima, amplien els incipients barris mariners, els quals, 
sovint, s’acaben convertint en nuclis de població amb 
personalitat pròpia. Ex.: Castell-Platja d’Aro, Torroella de 
Montgrí, l’Estartit, Calonge-Sant Antoni. 

- Nuclis ex novo. Ex.: Empuriabrava, i àrea urbanitzada de la 
platja de Pals, i cala del Senyor Ramon de Santa Cristina d’Aro. 

Tot i la important extensió de l’espai construït al llarg de la franja 
litoral gironina, cal ressaltar sectors on la densitat de construcció en la 
primera línia és molt alta. Els creixements es localitzen en: 

a) els municipis que promptament es van especialitzar 
turísticament, i que actualment són centres d’oci i turisme de 
referència, tals com Lloret de Mar, Castell-Platja d’Aro, l’Escala o 
Roses; 

b) el sector central de la Costa Brava que, des la platja de la 
Fosca de Palamós, tot passant per Sant Antoni de Calonge, Torre 
Valentina, Castell-Platja d’Aro i fins arribar a Sant Elm, a Sant 
Feliu de Guíxols, configura un continuum urbà a primera línia de 
costa tot aprofitant les condicions favorables de la costa baixa. 

Aquestes zones són resultat d’un context polític, social i econòmic 
favorable a l’especulació, en un període temporal on els rendiments 
eren massa llaminers per entrar en contemplacions conservacionistes. 
En plena expansió econòmica regular el mercat immobiliari, un dels 
més dinàmics i agressius, sempre serà un problema, i a la Costa Brava 
de les dècades de 1960 i 1970 s’optà per facilitar la inversió. Les 
desvirtuacions foren constants i d’una gran agressivitat tant 
urbanística com ambiental. 

A la franja litoral de Platja d’Aro, on hi havia projectada una àrea 
residencial de baixa intensitat amb amplis espais verds, prevista sota 
la categoria de ciutat-jardí amb habitatges unifamiliars, encara que 
permetia, amb caràcter singular, l’edificació d’hotels, s’edificà una 
barreja d’edificacions plurifamiliars que agregà residències, 
apartaments i hotels, legitimada sota la categoria de “Ciudad Jardín de 
Bloques”. Amb això, l’any 1955, Platja d’Aro inicià la seva carrera 
constructiva d’hotels i apartaments: els hotels Columbus, Rosamar, 
Albatros i Clipper, o complexos com Oriol Center, Elite Palace, ja 
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d’entre quinze i divuit plantes, culminen en el Sun Tower, el més alt, 
amb vint pisos, el qual, fora de tot planejament, rebé la classificació 
honorífica d’”edificio singular”. A Palamós, a primera línia de la façana 
marítima, on el pla d’ordenació municipal de 1959 detallava que 
l’altura màxima permesa era de planta baixa més quatre pisos, es 
construïren els edificis Jaume I i Pere el Gran, de 16 i 19 plantes 
respectivament. 

Paral�lelament a aquesta massificació constructiva de la franja 
eminentment litoral es produeix, especialment en els vessants de les 
muntanyes properes a la façana marítima, un fenomen de creixement 
dispers: les urbanitzacions. Es combinen dues tipologies constructives: 
1) les urbanitzacions de baixa densitat amb grans porcions d’espais 
verds, les quals originen un creixement i disposició urbanística 
“d’esquitx” i 2) les urbanitzacions d’alta densitat, alineacions de cases 
en filera, les quals, sovint amb disposicions esglaonades, ressegueixen 
la difícil orografia dels vessants. Aquestes urbanitzacions denses 
segueixen creixements “en taca d’oli”. 

Freqüentment, la seva edificació també anà acompanyada 
d’incompliments ja que, no tan sols es construïen urbanitzacions 
diferents a les projectades (bàsicament més grans), sinó que a voltes 
s’edificaven vertaders complexos residencials sense estar previstos en 
el planejament vigent, que s’hagueren de legalitzar anys més tard per 
“fets consumats”. Les urbanitzacions d’ambdues tipologies s’estenen 
per tot el litoral tot i que amb marcades diferències. 

En aquesta primera etapa, el creixement de les urbanitzacions d’alta 
densitat s’ubica en aquelles poblacions on l’oferta turística passa per 
l’especialització residencial, tals com Castelló d’Empúries amb la 
construcció d’Empuriabrava, Castell-Platja d’Aro i Roses. Amb menor 
mesura, comencen a destacar els municipis de Llançà i Calonge, 
l’expansió urbanística dels quals també es deu a l’increment de 
segones residències per a forans, del sud de França a Llançà, i de la 
conurbació barcelonina a Calonge. 
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Evolució percentual de les urbanitzacions de baixa densitat en cadascun dels 
municipis de la Costa Brava, 1957, 1980 i 2003 

 

Evolució percentual de les urbanitzacions d’alta densitat en cadascun dels 
municipis de la Costa Brava, 1957, 1980 i 2003 
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Altrament, el model d’urbanització de baixa densitat es reparteix més 
per arreu. Despunta en aquells termes municipals que contenen zones 
muntanyoses properes al mar: al nord, Roses i l’Escala; a la Costa 
Brava centre, els que més: Begur, Sant Feliu de Guíxols i Palafrugell; i 
al sud, Lloret de Mar. 

En general, el creixement urbanístic entre 1957 i 1980 respon a una 
conjuntura política, economicosocial i territorial molt peculiars: sota un 
govern dictatorial, en plena època autàrquica, i amb un territori 
gairebé intocat. Es partia d’una taula rasa i tota actuació revertia en 
desenvolupament econòmic. Només així es justifiquen:  

a) els criteris pels quals s’admeten edificis d’alçades excessives 
sense considerar l’entorn en el qual s’ubiquen; 

b) la incomprensible permissivitat de deixar construir els edificis 
de major alçària a primera línia de mar justificats com a mostra 
de modernitat; 

c) l’estranya interpretació que els ajuntaments en general fan de 
les “Normes Subsidiàries de la Costa Brava”, de 1967, per a 
modificar els seus respectius plans generals; 

d) la poca definició en la limitació i en el tractament a assignar a 
les zones d’extraordinària vàlua paisatgística declarades “Paratge 
Pintoresc de la Costa Brava” l’any 1972; cosa que ha comportat, 
juntament amb una expressa intencionalitat d’aconseguir el 
màxim rendiment en el menor temps possible, la quasi nul�la 
eficàcia tant del planejament vigent com dels documents 
normatius, els objectius dels quals quedaren en un plec de bones 
intencions. 

A partir de 1980, si bé el marc contextual descrit (polític, econòmic i 
territorial) comença a ser marcadament diferent, es mantenen similars 
inèrcies urbanístiques. Els ritmes d’expansió aniran directament 
vinculats a la conjuntura econòmica, i les pautes de localització 
geogràfica persistiran en els enclavaments ja consolidats.  

La bonança econòmica d’inicis de la dècada de 1980 aviat va revertir 
en el sector de la construcció. En l’etapa entre 1983 i 1990 s’edificaren 
una mitjana de 8.028 habitatges anualment. Posteriorment, la 
recessió de començaments de la dècada de 1990 (concretament el 
sexenni 1991-1996) va fer minvar aquesta activitat constructiva 
gairebé a la meitat, tot enllestint per any una mitjana de 4.673 
habitatges. La recuperació econòmica iniciada entre 1996 i 1997 va 
impulsar un nou període d’expansió urbanística que encara es manté 
amb tendència sostinguda. 
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Tot i que en dades absolutes es pot afirmar que a la Costa Brava, en 
20 anys, s’han edificat 72.951 habitatges, una proporció de 10 cases 
dia, el cert és que la variació urbanística entre els municipis ha estat 
molt diferent, tant en la quantitat edificada com en els períodes de 
creixement. 

Les poblacions on més habitatges s’han construït entre els anys 1981 i 
2001 són: 

• de 4.000 a 8.600 habitatges: Roses (8.548), Blanes (8.105), 
Lloret de Mar (7.379), Castelló d’Empúries (6.843), l’Escala 
(5.609), Palafrugell (4.472), Castell-Platja d’Aro (4.438), 
Calonge (4.388) i Sant Feliu de Guíxols (4.371); 

• de 2.000 a 4.000 habitatges: Torroella de Montgrí (3.912), 
Llançà (3.791) i Palamós (3.577); i de 1.000 a 2000: Tossa de 
Mar (1.764), Begur (1.619), Pals (1.591) i Santa Cristina d’Aro 
(1.059). 

Si bé es constata que els anys 1988 i 1989 són els de major 
creixement urbanístic pel conjunt del litoral gironí, la variació de cada 
municipi respon a la combinació de les tendències generals i de les 
conjuntures locals, fet pel qual es presenten ritmes d’expansió en 
diferents moments temporals. Les gràfiques 69 i 70 mostren aquestes 
diferències. La primera, on s’observa la quantitat d’habitatges 
construïts per any en cada població, en posar en relació tots els 
municipis corrobora gràficament el llistat de creixements anterior i, 
alhora, palesa en quines etapes s’ha desenvolupat cada municipi. 
Respecte d’això, la segona gràfica mostra sobre el total construït de 
cada terme entre 1981 i 2001, quina proporció s’ha incrementat cada 
any. Així, per exemple, a Roses, on més habitatges s’han edificat 
entre 1981 i 2001, els anys de major creixement han estat 1984, 
1985, 1988 i 1989. En canvi, a Blanes, el segon en el rànquing, la 
major expansió s’ha produït el 1983, 1989, 1990, 2000 i 2001. De la 
mateixa gràfica també es desprèn que els municipis del sector nord, 
encapçalats per Castelló d’Empúries però també palès a Portbou, 
Llançà, Roses i l’Escala, han tingut un desenvolupament constructiu 
primerenc, més acusat en la primera dècada, mentre la franja central i 
sud de la Costa Brava presenta una evolució bastant homogènia entre 
les dues dècades estudiades. 
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Evolució del nombre d’habitatges construïts a la Costa Brava entre 1981 i 2001 

 

És important destacar el que suposen les proporcions dels dos darrers 
intervals (2000 i 2001) al llarg de la Costa Brava, tant per les 
quantitats edificades com pel moment en el qual han estat bastides. Si 
bé en l’etapa inicial del desenvolupament turístic i constructiu (1957-
1980) els ritmes edificatoris van ser superiors a aquest segon període 
(1980-2003), aquests creixements tardans generen un impacte 
territorial espectacular ja que es construeix en grans quantitats sobre 
un territori ja edificat. I la gran paradoxa es crea quan aquest 
paisatge, sobre el qual se segueix edificant a ritmes que semblen no 
tenir fi, es pretén preservar per ser el recurs més preuat pels turistes i 
visitants. 

Cal tenir en compte, però, que aquestes edificacions no són 
directament traduïbles en superfície transformada, ja que segons la 
tipologia edificatòria construïda els impactes territorials són majors o 
menors. Per això, es recorre al resultat de l’anàlisi multivariable i 
multitemporal entre 1980 i 2003 per comprovar quins han estat els 
municipis amb major transformació paisatgística. 

En aquesta segona etapa estudiada, els municipis amb major dispendi 
de territori convertit en espai artificialitzat són: 

• de 300 a 500 ha: Calonge (463,81 ha), Lloret de Mar (390,79 
ha), Castell-Platja d’Aro (357,63 ha) i Santa Cristina d’Aro 
(302,46 ha); 
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• de 100 a 300 ha: Palafrugell (274,76 ha), Blanes (226,85 ha), 
Begur (225,63 ha), Torroella de Montgrí (206,44 ha), Pals 
(185,73 ha), Roses (163,29 ha), Palamós (149,94 ha) i Sant 
Feliu de Guíxols (136,50 ha); 

• de 30 a 100 ha: Tossa de Mar (91,57 ha), Sant Pere Pescador 
(90,70 ha), Cadaqués (75,00 ha), Mont-ras (69,40 ha) i 
Castelló d’Empúries (68,49 ha). 

En l’àmbit estrictament local, els termes municipals que més han 
augmentat el seu sòl artificialitzat són: 

• amb increments des del 100% fins al 300%: Calonge 
(266,94%), Mont-ras (255,61%), Torroella de Montgrí 
(116,85%), Begur (116,86%), Blanes (108,10%) i Castell-
Platja d’Aro (102,06%); 

• amb increments des del 50% dins al 100%: Cadaqués 
(94,37%), Pals (92,74%), Sant Pere Pescador (87,01%), 
Palamós (86,79%), Santa Cristina d’Aro (85,19%), Lloret de 
Mar (80,24%), Tossa de Mar (72,52%) i Palafrugell (71,64%). 
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Llistat de municipis segons la variació de superfície artificialitzada en cada 
terme municipal en el període 1980-2003 
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Les diferències entre ambdues classificacions (habitatges construïts 
versus espai artificialitzat) rauen en: 

a) la tipologia de les edificacions bastides en cada municipi, i 

b) tota la resta d’usos que, fora del residencial crescut a partir de 
nuclis urbans i urbanitzacions d’alta o baixa densitat, 
constitueixen la coberta artificialitzada. 

Els usos i cobertes del sòl que gairebé no tenien presència entre 1957 
i 1980 i que en aquest segon període s’han expandit notòriament són, 
sobretot, els càmpings, els grans espais artificialitzats (bàsicament 
camps de golf), les zones destinades a serveis o equipaments i els 
polígons industrials.Els càmpings, inexistents l’any 1957, a la fi de la 
primera etapa estudiada (1980) havien crescut 147,54 ha, i entre 
1980 i 2003 van incrementar-se un 297,16% (447,20 ha), amb la qual 
cosa van passar a ocupar una extensió de 594,74 ha. Davant la seva 
preferència per zones planeres, però també arbrades, i properes a 
nuclis turístics importants, entre 1957 i 1980 van créixer a expenses 
d’espai agrícola en un 52,66% (77,69 ha) i de vegetació espontània en 
un 38,48% (56,78 ha), bàsicament en els municipis de l’arc de la 
badia de Roses: Roses (7,62 ha), Castelló d’Empúries (55,42 ha), Sant 
Pere Pescador (49,22 ha) i l’Escala (12,24 ha). 

Igualment, de 1980 a 2003, van estendre’s pel territori tot ocupant 
superfícies similars: un 53,89% (241,01 ha) sobre espai agrícola, 
bàsicament sobre conreus herbacis (220,56 ha); i un 41,83% (187,06 
ha) sobre vegetació espontània, el qual es desglossa en:  

 
• el 19,83% (88,68 ha) transforma les masses de bosc 

dens; 
• el 10,91% (48,81 ha) s’ubica entre les masses 

forestals esparses; 
• el 5,88% (26,32 ha) altera els ecosistemes costaners 

amb vegetació d’aiguamoll; 
• el 2,78% (12,43 ha) s’instal�la sobre formacions 

arbustives de brolla; 
• i el 2,23% (9,96 ha) sobre prats o herbeis. 

En aquest segon període, l’àmbit territorial d’implantació ha estat 
gairebé la totalitat dels municipis litorals de la costa gironina. De 
major a menor ocupació, entre 1980 i 2003, els càmpings han crescut 
a: Castell-Platja d’Aro (60,95 ha), Torroella de Montgrí (52,95 ha), 
Calonge (50,56 ha), Blanes (47,65 ha), Pals (38,60 ha), Palamós 
(35,08 ha), Sant Pere Pescador (33,50 ha), Tossa de Mar (24,39 ha), 
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Palafrugell (21,79 ha), Santa Cristina (20,06 ha), Lloret de Mar (19,72 
ha), Castelló d’Empúries (12,13 ha), Mont-ras (11,45 ha), Sant Feliu 
de Guíxols (8,70 ha) i Roses (6,93 ha). 

Evolució de les extensions (en ha) de càmping en cadascun dels municipis de la 
Costa Brava, 1957, 1980 i 2003 

 

Amb molta menor extensió, han crescut també aquelles zones 
anomenades “gran espai artificialitzat”, categoria sota la qual s’han 
agrupat, majorment, camps de golf. 

Inexistents també l’any 1957, entre aquest i el 1980 van augmentar 
fins a 64,63 ha, localitzades a Pals (52,97 ha) i a Santa Cristina d’Aro 
(11,66 ha), i entre 1980 i 2003 van incrementar la seva extensió un 
253,52% (165,93 ha), tot assolint l’any 2003 una superfície total de 
230,56 ha. Han crescut en detriment d’espai agrícola en un 52,85% 
(87,70 ha), el qual correspon estrictament a conreus herbacis, i de 
vegetació espontània en un 42,63% (70,74 ha), la qual, 
concretament, correspon a: 

 
� el 13,02% (21,6 ha) a formacions arbustives de brolla; 
� i el 2,05% (3,4 ha) a bosc esclarissat. 

I s’han ubicat en una disposició bastant concentrada en els municipis 
de Pals (121,16 ha), Santa Cristina d’Aro (43,99 ha), Castelló 
d’Empúries (30,42 ha) i Lloret de Mar (29,82 ha). 
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Per la seva banda, tant les àrees destinades a serveis i equipaments 
com les transformades en polígons industrials s’han alimentat 
bàsicament d’espai agrícola, en concret, d’antics conreus herbacis, i de 
zones de vegetació espontània molt lleugera, tal com les masses 
arbustives de matollar. 

En darrer terme, una part important del territori costaner ha estat 
completament transformada a causa de la construcció 
d’infraestructures litorals, tals com ports o dics de defensa. En casos 
com Palamós, Sant Feliu de Guíxols, el Port de la Selva o Roses, 
aquestes infraestructures provenen d’inicis del segle XX, tot i que en 
molt menors dimensions. L’any 1957 les infraestructures litorals 
ocupaven una superfície total de 13,26 ha. Entre 1957 i 1980 són 
aquests ports tradicionals els primers en desenvolupar-se (sobretot 
Palamós, Roses, Sant Feliu de Guíxols, l’Estartit i Blanes) ja que les 
qualitats nàutiques permeten ampliar les seves dàrsenes per encabir 
les noves demandes: l’esport nàutic en el sector turístic i el comerç 
mercant en l’àmbit industrial. En aquest període s’amplien un 
149,20% (19,78 ha) i l’any 1980 s’estenien sobre 33,04 ha. En canvi, 
en el segon període estudiat (1980-2003) prolifera, al llarg del litoral, 
el bastiment d’infraestructures de defensa amb una vocació 
essencialment turística:  unes donen lloc a ports esportius i les altres 
serviran per a protegir les franges sorrenques de l’embat dels 
temporals. 

Entre 1980 i 2003 les infraestructures litorals augmenten un 76,78% 
(25,37 ha) i l’any 2003 ocupen una superfície costanera de 58,41 ha. 
L’any 2003, els municipis amb un major desenvolupament portuari 
són: Palamós (25,58 ha), amb el port pesquer, nàutic i comercial, i el 
port esportiu Marina Palamós; Castell-Platja d’Aro amb el port interior 
Port d’Aro; l’Escala (9,18 ha) amb el port esportiu; Roses (8,68 ha) 
amb el port pesquer i el port nàutic; l’Estartit a Torroella de Montgrí 
(5,66 ha) amb el port pesquer i esportiu; Sant Feliu de Guíxols (4,99 
ha) amb el port pesquer, esportiu i comercial; i Llançà (3,45 ha), 
Blanes (2,09 ha), el Port de la Selva (2,04 ha) i Portbou (1,07 ha) 
amb ports que combinen les dàrsenes pesqueres i les esportives. 

En síntesi, es pot cloure que: 

1. La dinàmica d’ocupació territorial entre 1980 i 2003 ha tendit a) a 
intensificar i estendre el construït existent, b) a ocupar els espais 
intersticials buits i c) a incrementar la dispersió dels assentaments.  

2. Aquesta irregular transformació paisatgística del litoral gironí ha 
donat lloc a un seguit d’àrees crítiques, les quals, de nord a sud, són: 
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• el sector Roses - Empuriabrava; 

• l’enclavament isolat de l’Escala; 

• el sector altament fragmentat per la presència de 
dispersos nuclis urbans entre Torroella de Montgrí, 
Pals, Begur, Palafrugell i Mont-ras; 

• el continuum urbà entre Palamós, Calonge, 
Castell-Platja d’Aro i Sant Feliu de Guíxols; 

• i l’arc Lloret de Mar - Blanes. 

3. Fruit de les complexes transformacions d’usos i cobertes del sòl en 
altres cobertes, i del general fenomen d’artificialització del mosaic 
paisatgístic, es desprenen dos greus problemes que avui dia tenen la 
majoria de municipis litorals: 

3.a. La fragmentació del paisatge a causa de la dispersió de l’espai 
construït. El creixement ha estat urbanísticament desorganitzat, 
espacialment incoherent (per les zones construïdes), desordenat (amb 
actuacions aleatòries sobre el territori), deslligat (sense seguir criteris 
de compacitat) i totalment faltat de normativa estètica (laissez faire). 
La pressió del sector immobiliari i l’especulació econòmica iniciades a 
la dècada de 1960 i mantingudes, tot i que en menor mesura, fins avui 
han provocat l’edificació gairebé aleatòria de parcel�les, sense seguir 
cap patró espacial. Zones inconnexes l’única característica de les quals 
que comparteixen és la d’haver sucumbit davant els interessos 
econòmics. El resultat ha estat un creixement irregular a les zones 
planeres i caòtic en àrees en pendent, amb una configuració 
urbanística fragmentada i espacialment dispersa. 

3.b. La desproporció de l’espai construït respecte de la població real. 
Aquest creixement urbanístic dels municipis litorals es manifesta 
alhora desproporcionat. No ha seguit ni segueix els ritmes naturals de 
la dinàmica poblacional sinó que només respon a actuacions 
inversores. És un espai construït per la voluntat d’invertir no per 
necessitat de viure. Conseqüentment, els paisatges urbans que crea 
aquesta modalitat urbanística és la de carrers desolats i persianes 
tancades durant tres quartes parts de l’any i una activitat econòmica 
sovint totalment enfocada i especialitzada en el sector turístic. 
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4. CONCLUSIONS 

En l’evolució de la transformació del mosaic paisatgístic de la Costa 
Brava dels darrers gairebé cinquanta anys (1957-2003) s’ha palès 
que: (a) la coberta del sòl que més s’ha expandit amb un creixement 
territorial extensiu ha estat la superfície artificialitzada; (b) la que ha 
presentat major estabilitat superficial, tot i el dinamisme intern, ha 
estat la vegetació espontània, i (c) la que més ha minvat la seva 
grandària inicial ha estat l’espai agrícola. El trencament de la 
disposició tradicional del paisatge agroforestal s’ha originat, 
exclusivament, per la irrupció de noves dinàmiques territorials 
encapçalades per la construcció d’habitatges de segona residència per 
arreu. Els efectes de tal fractura sobrepassen les repercussions 
d’impacte estrictament visual i afecten seriosament el funcionament 
dels sistemes naturals i les relacions dels seus components amb la 
resta d’elements de la matriu paisatgística. 

En el conjunt territorial dels municipis litorals gironins, tan agressiva 
ha estat l’ampliació superficial de l’espai artificialitzat, la qual s’ha 
octuplicat (7.665,91 noves hectàrees entre 1957 i 2003), com les 
pautes territorials desenvolupades per assolir aquest augment (1.597 
fragments més). La seva implantació ha estat desigual geogràficament 
-entre les distintes poblacions- i temporalment -entre els dos períodes 
estudiats (1957-1980 i 1980-2003)-, però la conseqüència més 
important repercuteix permanentment sobre tot el territori: la 
fragmentació del mosaic paisatgístic. 

Les fortes diferències en els percentatges d’augment d’espai 
artificialitzat i en el nombre de fragments generats entre els dos 
períodes estudiats no responen a dinàmiques diferents. Tan sols es 
deu al fet que entre 1957 i 1980 gairebé tota nova hectàrea d’espai 
artificialitzat construïda implicava la colonització d’un nou fragment. El 
creixement de l’espai artificialitzat va ser tan intens i dispers al llarg 
del territori en aquest primer període, que en el següent, de 1980 a 
2003, les noves hectàrees s’annexionaren als espais ja creats, amb la 
qual cosa s’augmentà igualment superfície però no nombre de 
fragments. Aquests millors resultats tampoc han d’amagar l’afectació 
ambiental i paisatgística que genera el continu creixement 
d’artificialitzat.  

En paral�lel a aquesta dispersió, la superfície ocupada per vegetació 
espontània ha variat ben poc al llarg dels dos períodes estudiats. Els 
canvis més profunds es deuen al canvi estructural que ha creat el 
procés de fragmentació sobre la configuració del mosaic paisatgístic 
litoral estudiat. Uns canvis que van ser molt acusats entre 1957 i 1980 
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i que en el període d’estudi posterior, de 1980 a 2003, s’han 
mantingut tot i que amb un impacte i incidència territorials menors. 

La fragmentació del paisatge i la conseqüent reducció (-40,97%) de la 
grandària de les tessel�les de vegetació espontània és un procés sobre 
el conjunt de la Costa Brava que pot causar una gran varietat de 
repercussions, tant a nivell ecològic com paisatgístic. La creixent 
intervenció sobre els paisatges naturals va progressivament 
fragmentant l’hàbitat de moltes diferents espècies. La fragmentació 
d’un hàbitat suposa la ruptura d’un paisatge continu a causa de 
l’esmicolament de les tessel�les del patró paisatgístic, les quals, 
progressivament, es van empetitint i separant les unes de les altres, 
fins arribar a anul�lar certs hàbitats. La pèrdua d’hàbitat és la raó més 
important de l’extinció d’espècies en els darrers temps, ja que en 
disminuir l’hàbitat s’afecta també la distribució de les espècies, la qual 
queda desestructurada per la manca de continuïtat, i per tant, per 
falta de connectivitat entre les tessel�les. 

La pressió sobre la vegetació espontània no ha estat temporalment 
igual ni espacialment homogènia. El forest, l’any 1957, se situava 
sobre les zones més elevades, tot constituint grans extensions que 
envoltaven l’espai agrícola; i en les cotes de menor pendent on 
fragments de menors dimensions estructuraven un mosaic 
agroforestal. De 1957 a 1980 el creixement dispers d’urbanitzat va 
produir un important esquarterament de les masses naturals, 
essencialment per la segmentació dels fragments més grans, si bé no 
es va reduir l’extensió total de la coberta. De 1980 a l’any 2003 el 
procés de fragmentació afectà més  les tessel�les de forest de menor 
dimensió. Una part d’aquests fragments menors desaparegueren a 
causa de la transferència de 641 ha d’aquesta coberta a algun altre ús 
del sòl, mentre altres superfícies foren més fragmentades (119 
tessel�les més). Aquest progressiu esmicolament provoca que la 
grandària mitjana de les tessel�les també es vagi gradualment reduint. 
La fragmentació natural té conseqüències més greus que la simple 
configuració d’usos en la matriu paisatgística. La fragmentació de les 
masses de vegetació transforma l’estructura, la composició i la funció 
dels diferents elements del mosaic paisatgístic. Per una banda, l’espai 
de forest es converteix en un conjunt d’unitats més petites i aïllades 
entre elles, l’extensió agregada de les quals resulta molt menor que la 
massa original. Per l’altre costat, la diferent complexitat estructural del 
paisatge fragmentat genera tal diferències microclimàtiques que es 
produeixen canvis substancials tant en els processos ecològics com 
sobre les comunitats biològiques.  

A diferència de l’evolució de la vegetació espontània, la superfície de 
conreus en gairebé cinquanta anys ha minvat un terç, mentre la 
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fragmentació ha augmentat el 15,82% de les tessel�les. Diversos 
índexs demostren que en l’interval 1957-1980 és el període on es 
produeix una major desestructuració i reducció dels fragments 
agrícoles. Oposadament, el període següent, de 1980 a l’any 2003, 
destaca per presentar certa reordenació territorial, la qual genera que 
la forma de les tessel�les d’espai agrícola en l’actualitat siguin més 
compactes, regulars i més grans, si bé els fragments de reduïdes 
dimensions se segueixen mantenint. 

La localització de les zones agrícoles que pateixen una major 
fragmentació no és atzarosa. Les zones de topografia més planera, i, 
per tant, més accessibles i de senzilla urbanització (i per tant de major 
rendibilitat) són les primeres en ser alterades. En el cas de l’espai 
agrícola, l’efecte marge queda amortit. L’empetitiment dels fragments 
grans i l’eliminació de superfície agrícola, sobretot d’aquelles tessel�les 
de menors dimensions, provoquen que la quantitat de contorn 
disminueixi. Cal destacar a més que, lligat a la reordenació agrícola 
citada, donada la tendència a agrupar fragments petits per augmentar 
la rendibilitat agrícola de les explotacions, entre 1980 i 2003 el 
perímetre total de la categoria d’espai agrícola es redueix 
notablement.  

En general, es constata que la transformació paisatgística de la costa 
gironina és fruit de complexes relacions, tensions i repercussions, 
entre els principals usos i cobertes del sòl: espai de vegetació 
espontània, agrícola i artificialitzat. A vol d’ocell, bona part del nostre 
paisatge costaner s’ha convertit en un seguit de platges destinades i 
preparades per al bany, ports esportius plens d’embarcacions 
d’estiueig, passeigs marítims flanquejats per pantalles d’apartaments, 
hotels, urbanitzacions deslligades dels assentaments urbans 
tradicionals. Un creixement urbanístic desorganitzat i incoherentment 
dispers que provoca una elevada fragmentació territorial i paisatgística 
així com paisatges urbans “de persianes abaixades” durant tres 
quartes parts de l’any. Tot per acontentar les exigències d’un model 
turístic de sol i platja que ha transformat i segueix desfigurant la 
fisonomia del litoral català. Un turisme volgut, cuidat i potenciat per 
les seves compensacions econòmiques. I amb aquest fi s’han 
desnaturalitzat els ecosistemes litorals, sovint irreversiblement, i s’ha 
trasbalsat, sinó aniquilat, la seva dinàmica natural. Des de 
l’aplanament de cordons dunars, drenatge de maresmes, i la 
conseqüent eliminació de flora i fauna autòctones, a la desviació de 
corrents litorals per la construcció d’obra dura, rebliment de dàrsenes, 
dragatge de sorres del fons marí, enterboliment d’aigües, reducció de 
les praderies de fanerògams,… tot condueix a esmicolar la riquesa 
paisatgística. 
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La transformació del paisatge litoral és una conseqüència, en bona 
part, dels processos característics d’una determinada dinàmica 
territorial que hom ha batejat com a “ciutat difusa” (Serratosa, 1995). 
L’esmentada dinàmica es caracteritza, sobretot, per l’ocupació 
extensiva del territori; per la dispersió i la manca d’organització 
territorial d’activitats, equipaments i infraestructures; per una gran 
mobilitat de les persones; per la pèrdua de claredat entre el què és 
urbà i el què és rural i per les contínues agressions sobre el medi 
natural. Un dels processos més característics de la “ciutat difusa” és la 
substitució d’un paisatge de predomini agroforestal, força estable i 
divers, que s’interposava entre els nuclis urbans, per una ocupació 
quasi extensiva del territori on les fronteres entre natura, camp i 
ciutat queden diluïdes a causa d’un procés de redefinició i 
reestructuració territorial dels usos del sòl. 

A les planes, on el paisatge agroforestal tradicional ja comportava un 
partionament de les masses forestals, l’expansió de les urbanitzacions, 
dels polígons industrials i de les vies de comunicació, ha comportat 
una desorganització de la xarxa d’espais lliures, d’ús agrícola i forestal, 
que s’interposa entre els sistemes urbans i l’empeny cap a la seva 
reducció i aïllament. Per altra banda, els forests que recobreixen els 
sectors de relleu més accidentat veuen com els processos 
d’urbanització que avancen i els envolten des de la perifèria, els 
deixen reclosos a les parts més abruptes tot configurant autèntiques 
illes biogeogràfiques. La dinàmica territorial esmentada dóna com a 
resultat, doncs, un conjunt de fragments forestals que 
progressivament van quedant aïllats entre si en un mar de terra 
“desenvolupada”. 

El litoral de la Costa Brava, com la majoria de sectors costaners de la 
costa catalana, combina la pressió d’activitats econòmiques de primer 
ordre tals com trànsit mercant, extracció pesquera, explotació turística 
i implantació residencial, amb la necessària preservació i defensa dels 
espais naturals que aïlladament encara resten. Així, avui la Costa 
Brava es troba atrapada per una gran paradoxa. Es troba en la 
necessitat de mantenir l’activitat turística per a la sostenibilitat 
econòmica del sector terciari, i en la necessitat de preservar el territori 
com a motor d’atracció del mateix turisme. La paradoxa neix del 
manteniment d’un model turístic que s’ha demostrat obsolet, 
inadequat, improductiu a llarg termini: un model turístic que s’ha 
bastit a partir del creixement urbanístic, intensiu en primera línia de 
costa, i extensiu i discontinu en els vessants de les muntanyes 
costaneres, que ha lapidat aquell paisatge atractiu. És el fruit d’una 
mentalitat imposada entre les dècades de 1960 i 1970, i que s’ha 
mantingut en boga posteriorment, on el creixement constructiu i la 
capacitat transformadora eren signes de modernitat, progrés i domini. 
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Un ideari que, progressivament, ha anat desvaloritzant les activitats 
tradicionals i, conseqüentment, disminuint el valor del sòl per al 
manteniment d’aquestes, fins a convertir-les en tasques marginals. 

La transformació del paisatge associada a l’increment dels processos 
d’urbanització extensiva comporta diversos canvis en els paràmetres 
ambientals. Suposa un augment de la impermeabilització del sòl i la 
reducció consegüent de les funcions que els espais naturals efectuen 
quant a la taxa d’infiltració, retenció i desguàs de l’aigua caiguda en 
les precipitacions. En les noves condicions es dóna un escolament 
superficial més gran, així com un descens en la recàrrega dels 
aqüífers, una disminució de la qualitat de les aigües superficials i un 
risc més gran d’episodis extrems d’avingudes. 

Una de les conseqüències dels fenòmens i processos relacionats amb 
la dinàmica territorial conceptualitzada com a “ciutat difusa” és la 
reducció en el nombre i l’extensió dels hàbitats naturals. Antics 
paisatges agroforestals d’extensió i continuïtat notables es veuen 
parcel�lats i subdividits en retalls i fragments de petites dimensions a 
causa de la progressiva i desorganitzada ocupació del territori. Això 
suposa una constant reducció de la superfície ocupada pels hàbitats 
naturals, fins i tot el seu esquarterament en fragments aïllats i de 
petites dimensions. Menys hectàrees d’espais lliures o oberts, en 
contraposició als urbans o molt artificialitzats, significa menys 
quantitat i diversitat d’hàbitats per a totes les espècies. Però l’ocupació 
extensiva del territori no només redueix el nombre i les dimensions 
dels boscos, per exemple, sinó que provoca la seva fragmentació i 
dóna lloc a una configuració del paisatge poc dotada per al 
manteniment de les funcions ecològiques. Els espais naturals resten 
progressivament aïllats els uns dels altres i envoltats per usos del sòl 
més o menys inhòspits per a la colonització dels éssers vius.  

A més, els efectes de la reducció i la fragmentació dels espais naturals 
no es circumscriuen estrictament sobre els components del medi 
natural, sinó que modifiquen també les formes de relació entre les 
persones i la natura. La progressiva desaparició dels espais 
agroforestals que s’interposen entre els nuclis urbans dificulta disposar 
d’indrets on a través de la passejada, la contemplació, la pràctica 
d’algun tipus d’exercici a l’aire lliure, l’observació o l’estudi, s’ajudi a 
guanyar un esperit d’estima i respecte per l’entorn natural. Tanmateix, 
els espais naturals proporcionen un paisatge gratificant des d’un punt 
de vista estètic, a més de proporcionar significants de tipus històric i 
cultural que ajuden a construir l’experiència de pertinença a un lloc. 
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Respecte d’això, la consideració que hom té de cadascun dels grans 
components del mosaic paisatgístic ha variat al llarg dels darrers 
cinquanta anys. Tant el bosc com el camp abans eren bàsicament 
percebuts i tractats com a recurs econòmic. En canvi, sobretot a 
l’espai natural amb vegetació espontània se li han assignat noves 
funcions que no s’atorguen amb tant èmfasi a l’espai agrícola. 
Aquestes noves funcions que se li reconeixen a l’espai forestal són: 

1. ambientals: per a la preservació d’hàbitats i espècies, per al 
manteniment de la biodiversitat; 

2. d’oci i esbarjo: és ara l’espai de recreació, de gaudi de la natura, de 
passejada, de contemplació i relaxació, el qual actua de vàlvula 
d’escapament davant els actuals modus vivendi i operandi: 
geogràficament concentrat en grans urbs i amb ritmes de vida molt 
accelerats; 

3. turisticopedagògiques: les diferències entre l’espai quotidià viscut, 
altament artificialitzat, i els espais naturals, desconeguts, converteixen 
aquests en un recurs turístic de primer ordre, en àrees interessants de 
ser visitades tant per la vivència de l’entorn com per  l’aprenentatge 
del medi; 

4. i residencials: des d’inicis de la dècada de 1960 ha predominat a la 
Costa Brava un model de creixement urbanístic basat en la construcció 
d’urbanitzacions que es van localitzar sobretot a l’interior de les 
masses forestals de les serralades costaneres. Urbanitzacions que, si 
bé inicialment eren destinades majoritàriament a segones residències, 
en alguns casos s’han convertit en habitatges permanents. La gran 
problemàtica que genera aquesta utilització de l’espai forestal és que 
molts ciutadans viuen al bosc o en les seves fronteres amb unes 
formes de vida que no tenen una relació funcional, ja que el bosc és 
només per a ells un element escènic, una prolongació del jardí, un 
component més del paisatge. I viure en un espai forestal amb pautes 
urbanes comporta una alta vulnerabilitat. 

5. Reflexions finals 

El paisatge és un algoritme socioecològic: és fruit de la cultura 
territorial de la societat i conté una estructura física i funcional. La 
Costa Brava va néixer com a marca turística ateses la seva riquesa i 
diversitat paisatgístiques. Les polítiques desenvolupadores estatals per 
al creixement econòmic del país més els afanys individuals de 
beneficis a curt termini menystingueren la vàlua ecològica i 
paisatgística del territori. 
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El mosaic paisatgístic ha estat la base territorial que ha sustentat el 
desenvolupament, absolutament mercantilista, de totes aquelles 
activitats que tenen en els espais litorals la seva raó de ser o la seva 
ubicació preferent. La irrupció del turisme de masses a la dècada dels 
seixanta va produir un continu reguitzell d’actuacions locals, 
oportunistes, escassament planificades i regides per una legislació 
urbanística extremament permissiva a la recerca del creixement 
econòmic municipal. Disposar d’un recurs paisatgístic gratuït i fàcil, 
l’absència d’estricta planificació territorial i les ànsies de rendiments 
econòmics a curt termini van generar improvisació, fal�lera 
constructiva i creixement desordenat, tot originant una profunda 
desestructuració territorial i la desfeta de bona part dels més 
representatius ecosistemes litorals. 

Ara, cinquanta anys després d’iniciar aquella carrera 
turisticoconstructiva, el paisatge litoral de la Costa Brava és una 
munió de creixements irregulars, en una ocupació dispersa del territori 
que genera una configuració fragmentada. El desgavell urbà (urban 
sprawl) dels darrers cinquanta anys ha minimitzat, i a voltes anul�lat, 
el valor paisatgístic intrínsec que el territori inicialment tenia. El 
territori ha absorbit els costos del nostre augment de qualitat de vida, 
la qual cosa ha revertit en progressar en territori, però, i perdre en 
paisatge. 

La societat actual, sensible a aquestes pèrdues, ha après a valorar el 
paisatge. El producte cultural de la valoració paisatgística ha arrelat 
quan la comunitat s’ha adonat i exigit que el territori, a més de ser el 
substrat d’activitats econòmiques, és un espai per viure i gaudir. Així, 
a inicis del segle XXI es planteja la imminent necessitat de preservar 
el paisatge, el poc paisatge que ja resta, tot intentant recuperar o 
restaurant aquells ecosistemes emblemàtics típics dels paisatge 
tradicionals ja desapareguts. Cal, doncs, trencar el monocultiu de 
l’edificació per a oferir paisatge. 

El turisme ha de convertir-se ara en l’activitat econòmica més 
sostenible ambientalment, tot mantenint la rendibilitat econòmica. El 
repte és “reinventar el motor d’explosió”: dissenyar noves fórmules 
d’explotar turísticament el paisatge sense alterar-lo. 

El document “Cap a una estratègia europea per a la gestió de les 
zones costaneres” (GIZC) que va resultar del Programa de 
demostració de la Comissió Europea sobre gestió integrada de zones 
costaneres, iniciat l’any 1996 presenta les hipòtesis que van propiciar 
l’estudi, la primera de les quals és: “(a) informació insuficient o 
inadequada tant sobre l’estat de les zones costaneres com sobre 
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l’impacte de les activitats humanes (econòmiques i no 
econòmiques)1", i respecte d’això presenta els principis que hauria de 
seguir la gestió costanera per a ser efectiva: “(a) Adoptar una 
perspectiva àmplia. (b) Basar-se en el coneixement de les condicions 
específiques de la zona. (c) Treballar en sintonia amb els processos 
naturals. [...] (g) Adoptar decisions que no hipotequin el futur.” 

Respecte d’això, aquest estudi de l’anàlisi de la transformació del 
paisatge a través de l’estudi de la dinàmica de canvi dels usos i les 
cobertes del sòl i de l’estructura del mosaic paisatgístic proporciona 
uns resultats imprescindibles per a la gestió del territori. 

En línies futures de recerca serà necessari introduir la vulnerabilitat de 
certs usos i cobertes del sòl en relació amb la seva situació geogràfica, 
per així delimitar paisatges tradicionals amenaçats com a àrees 
estratègiques d’especial protecció. A partir d’aquí, les relacions entre 
la societat, la seva cultura, les seves tècniques d’explotació i 
transformació, i l’ocupació i gestió dels paisatges han de ser 
considerades conjuntament per comprendre i modelitzar la dinàmica 
dels paisatges i avaluar la factibilitat social de les polítiques ambientals 
i, poder aportar així les directrius per a una adequada gestió de 
l’espai. 

Una tasca pendent és ara utilitzar els resultats aquí presentats per a 
establir propostes de gestió i dissenyar altres models de 
desenvolupament que facin compatibles l’explotació econòmica del 
territori amb la preservació dels patrimoni natural i paisatgístic, ja que 
el desafiament al qual s’enfronta ara l’espai litoral rau a saber 
harmonitzar la força d’atracció que encara manté i, per tant, la 
capacitat de continuar creixent econòmicament, amb la conservació 
dels valors que es troben en la base del seu poder d’atracció originari: 
el paisatge i la qualitat ambiental de l’espai costaner. 
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