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panya i el 46% d’estrangers,
principalment francesos i dels
Estats Units.
L’elevat percentatge de turis
tes estrangers en museus i mo
EL F EN O M EN GA U D Í

El 95% dels que
fan la visita turística
a la Pedrera són
d’altres països
EQUILIBRI AL MNAC

La meitat de les
entrades al Museu
Nacional d’Art
són de catalans

ÀFRICA
0,7%

OCEANIA
2,0%
LA VANGUARDIA

numents arquitectònics de Bar
celona es manté en altres llocs de
lleure. L’exemple més clar és el
del Museu del Barça (i el tour pel
Camp Nou), que des de fa anys
lidera el rànquing dels més visi
tats de Catalunya. Els últims es
tudis fets pel club, fets el juliol
del 2014, assenyalen que prop
del 85% dels visitants d’aquesta
instal∙lació són turistes, i consi
dera com a tals les persones pro
cedents de la resta d’Espanya i
de l’estranger. D’aquest grup, els
estrangers representen prop del
80%. El major nombre de visi
tants no espanyols l’aporta la
Gran Bretanya, seguida de Fran
ça, Bèlgica, Itàlia, els Països Bai
xos i Alemanya. Entre els ameri
cans destaquen els mexicans se
guits dels brasilers, els argentins
i els nordamericans.c

E

ls boscos ja no són
rendibles, i això fa que
les bardisses creixin
lliurement, que els
pins campin a la seva i que en
onades de calor com l’actual
qualsevol petit foc es pugui
descontrolar. Perquè, a més de
ser una potent font de combus
tible en si mateixos, caminar
hi, crear punts de control o atu
rar les flames si estan bruts és
una cursa d’obstacles en què el
temps sempre juga en contra.
La solució? Invertir la situació i
crear interès per explotarlos.
Des de fa un any, al massís de
Montserrat s’està desenvolu
pant un projecte que té per ob
jectiu introduir ramats de va
ques (ara per ara) i cabres (en
una segona fase) per mantenir
els boscos nets, però també cre
ar activitat econòmica. Els re
mugants no només mengen,
són matèria primera d’un nova
activitat econòmica que s’està
planificant en aquesta zona.
“Ara subvencionem la com
pra d’animals, però la idea és
aconseguir que s’assenti una
activitat econòmica local nova i
que sigui sostenible per si ma
teixa”, assenyala Miquel Rafa,
director de l’àrea de territori i
medi ambient de la Fundació
CatalunyaLa Pedrera. Aquesta
entitat va ser la que va impulsar
la iniciativa trucant a la porta
de la Diputació de Barcelona.
Quan l’hi van obrir van anar a
Europa. La fundació ja havia
portat una petita prova pilot a
la seva finca de la muntanya
amb un ramat de vaques que ha
estat l’embrió de l’actual pro
jecte Life Montserrat. La inici
ativa té un pressupost de 3,5
milions d’euros per a un perío
de de quatre anys. D’aquests,

1,7 milions els aporta la Unió
Europea (UE); 1,1 milions, la
Diputació de Barcelona, i la res
ta, el Patronat de la Muntanya
de Montserrat, la Generalitat,
la Fundació CatalunyaLa Pe
drera i l’Associació de Propie
taris Forestals Entorns de
Montserrat.
“A Europa, a l’àrea de la Me
diterrània, tenim un problema
de forestació. A tota aquesta zo

Ja s’han introduït
ramats de vaques,
i en una segona fase
de cabres, per
mantenir el bosc net
na abans hi havia vinyes, ara hi
ha bosc”, explica Xavier Clo
pes, subdirector general de
Boscos de la Generalitat, alhora
que insisteix que la idea és que,
precisament, el projecte no es
quedi a Montserrat sinó que
també es pugui dur a terme en
altres massissos “complicats”.
“Els ramats s’han instal∙lat i es
continuaran instal∙lant en zo

nes estratègiques de la munta
nya”, apunta Sebastià Massa
gué, cap de la divisió dels grups
Operatius especials dels Bom
bers de la Generalitat. Massa
gué indica que si bé el projecte
Life Montserrat inclourà unes
4.900 hectàrees de la munta
nya, es tracta d’un terreny que
permetrà controlar un total de
32.000 hectàrees de zones bos
coses de 14 municipis. L’activi
tat agrària, a més, serà una alia
da del parc natural de la munta
nya de Montserrat. “Els ramats
s’ubiquen en zones de difícil ac
cés, però també en àrees que
ens permeten, si es dóna el cas,
controlar millor l’incendi”, afe
geix Massagué.
Els animals arriben després
que s’hagin netejat les zones
del bosc on s’instal∙len. Les tas
ques de desbrossar també do
nen feina a la població de la zo
na (sense comptar pastors i ra
maders es calcula que a una
trentena de persones). “Mont
serrat és un projecte amb el
qual volem demostrar que això
funciona”, insisteix Miquel Ra
fa. El fet de netejar al massís
també ajuda a recuperar la fau
na autòctona. c

Carn de qualitat
]Actualment hi ha

dos ramats de vaques a
l’entorn de Can Maçana
Marganell (que sumen uns
200 animals) i la idea
és crearne dos més en
aquesta àrea fins al Bruc,
a partir dels originals.
A la zona de Collbató,
Esparreguera i Olesa de
Montserrat la idea és que
hi hagi ramats de cabres.
La tria d’un animal o

un altre la dóna el tipus
de terreny, més o menys
escarpat, per exemple.
La finalitat última dels
animals és comercialitzar
los com a carn de qualitat,
qui sap si fins i tot
amb alguna mena de
denominació especial,
encara que no es descarta
que també hi pugui
haver una petita producció
lletera.

