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L ’EMPORDÀ ,  EL
PAISATGE  COM
A  ACTIU
ECONÒMIC

“L’Empordà és una de les comarques de més
personalitat del sòl català. Aquesta personalitat,
en part, ha estat deguda a factors d’ordre
geogràfic; tal seria el fet de comptar com a nucli
essencial una plana relativament extensa i oberta
al mar, la més àmplia de la Catalunya
mediterrània. En part, potser la més important, a
causes històriques.” 
 

Amb aquest paràgraf s’inicia la tesi d’Albert
Compte. Una introducció que ens serveix també
per començar aquest document. Una descripció
que, sense mencionar-ho, serveix per fer una
definició de paisatge. Un paisatge empordanès on
la conjugació natural i cultural ha esdevingut una
referència, i es reconeix com un territori amb
valors universals.

Sovint, quan parlem de paisatge, pensem en una
imatge, una visió, una porció del territori. I, a més,

tendim a pensar en paisatge quan parlem d’una
imatge bonica, agradable. Com un fet, com un
resultat donat per la combinació de diferents
elements. Però el Conveni Europeu del Paisatge,

aprovat l’any 2000 i utilitzat com a referent
mundial, defineix  «Paisatge» “com una part del
territori tal com la percep la població, el caràcter
de la qual resulta de l’acció dels factors naturals
i/o humans i de les relacions que s’estableixen
entre ells”. Per tant, no parlem d’un element més
o menys estàtic, fix. Si no que parlem d’una
construcció personal o col·lectiva, d’un fet
subjectiu més que objectiu. 

 

La definició, per tant, posa sobre la taula diferents
elements a ressaltar: el territori, les relacions
medi-societat, i la població. De la relació
d’aquests tres factors, en múltiples combinacions
en construïm un actiu econòmic. I la reflexió sobre
l’Empordà, com a paisatge, i la seva capacitat de
ser un actiu econòmic porta a aquesta reflexió
global.

Deu anys de reflexió sobre diferents aspectes del
paisatge empordanès des de múltiples punts de
vista han permès generar debat en molts aspectes
diversos. Aquest document vol ser una síntesi, un
recopilatori d’idees i que serveixi per reflexionar
on s’ha arribat amb les jornades, i cap a com es
podria anar.
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EL
TERRITORI
Partirem d’una primera premissa: quan parlem
de l’Empordà, parlem de tota la comarca
natural, d’abans de la comarcalització de Pau
Vila dels anys 30. Tot i que les activitats, al
llarg dels 10 anys s’han concentrat a l’Empordà
nord, la visió és global i amb una voluntat de
reforçar el sentint conjunt del territori.
Aquesta visió, però, ha posat de manifest una
realitat: la complexitat a l’hora de governar el
territori i els seus recursos. Dues comarques,

moltes maneres de gestionar els recursos, el
territori. Al llarg d’aquesta dècada han estat
diverses les ocasions que han servit per posar
sobre la taula la necessària gestió conjunta
d’una realitat paisatgística única, d’uns
recursos que tenen un mateix fil conductor i
d’unes sinèrgies que només tenen sentit
conjuntament. Quan s’ha plantejat la
declaració de reconeixements a nivell
internacional, com a la UNESCO, s’ha de
demostrar que el govern, i la governança,

encaixen i, per tant, haurien de funcionar com
un sol element. Aquest fet no passa en la
realitat, i per tant, cal avançar en aquest sentit,
tot i els esforços en alguns aspectes com la
marca turística conjunta, la Marca Empordà.
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El referent a la governança ha estat un element
tractat en diverses ocasions al llarg de les diferents
jornades. La gestió dels recursos naturals, com els
parcs o la protecció d’espais amb valor natural,  i
culturals, com les diferents rutes o recursos
patrimonials, ha estat un aspecte que ha marcat
molts debats i accions a l’Empordà durant els
darrers anys. 

 

És necessari introduir en aquest punt la idea de
paisatge com a consens. El govern i la gestió del
paisatge requereix consens i acord. La
conscienciació del paisatge i els seus valors són
imprescindibles per estructurar un model social,
econòmic i ambiental que el preservi.

"El mar vist a través d'una arcada... ¿existeix una cosa
més prodigiosament bella? La diversitat del mar sobre

el frontís d'un arc, sobre l'arrencada del tronc d'un arc...
¿hi pot haver res més agradable per a l'equilibri humà?
És en aquestes Voltes de Calella que s'ha de veure i si

és possible sentir una entrada de llebeig d'estiu" 
La Costa Brava, Josep Pla



LES
RELACIONS
MEDI -

SOCIETAT

Si en el primer apartat parlàvem del territori, de
la part més física del paisatge, ara cal endinsar-
se en la part relacional. En com s’han fos, al llarg
de la història, el medi i la societat. Com han
evolucionat els dos elements al llarg del temps.

Per fer-ho, podem parlar dels dos blocs que han
configurat bona part de les jornades al llarg dels
deu anys, el paisatge natural i el paisatge
cultural. Aquesta distinció només vol simplificar
el relat, ja que en realitat són dos elements que
conformen el paisatge en el seu conjunt.

Paisatge Natural

El paisatge natural empordanès està configurat
entorn de la unió dels Pirineus i el Mediterrani,
amb una plana oberta al mar i una costa
rocallosa. I un clima suau i temperat, escombrat
per la tramuntana. Aquesta combinació
d’elements ha generat un paisatge natural
reconegut pels seus valors estètics, naturals i
ambientals. Al llarg d’aquests anys de discussió,

s’han tractat diferents aspectes dels paisatges
naturals. En especial aspectes vinculats a la seva
gestió, derivada de l’aparició de diferents
problemes i conflictes territorials, i per altra
banda com aquests espais poden generar
riquesa més enllà del turisme.

S’ha plantejat la dualitat que es troben molts
espais a l’hora de ser gestionats. Parlem  de
posició “fonamentalista”, arran del debat entorn
a la reforma del Bulli a Cala Montjoi, enfront a
una posició “realista”, més flexible amb els usos
de l’espai o paisatge protegit, sense que suposi
un risc en la protecció dels seus valors. Sens
dubte un debat de gran calat, ja que les diverses
visions aporten també diferents possibilitats pel
que fa al desenvolupament econòmic.
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Alguns usos del medi natural han significat, i
suposen, problemes derivats en alguns casos
per sobre freqüentació o per manca de gestió.

Un exemple clar és la situació que viu el Cap
de Creus, en especial a l’entorn del Cap Norfeu
des de Roses, a la península i el far a
Cadaqués. La declaració de Parc Natural sovint
significa el doble repte de la conservació amb
aconseguir un ús públic adequat i que no posi
en repte els valors naturals de l’espai. L’alt
valor de molts espais naturals empordanesos i
el paisatge ha posat sobre la taula un debat,
quasi constant, amb diversos conflictes
territorials d’alt nivell.

El boom constructiu, tot i que frenat després
de la crisi del 2008, sembla flotar encara en
alguns àmbits. L‘encara voluntat d’expandir
urbanitzacions o cases en alguns espais
emblemàtics de la comarca és present. En
aquesta situació, es mantenen les lluites de
moviments de defensa del territori i del
paisatge, com la IAEDEN, però també d’altres
de noves com SOS Costa Brava. Cal, en aquest
punt, posar de relleu per primer cop un
aspecte clau: el model econòmic. El  sector de
la construcció ha estat el complement al
sector terciari, de serveis i turisme, en especial
a la costa. La construcció de segones
residencies ha significat una font de riquesa i
ocupació important durant més d’una dècada.

El seu impacte ambiental i paisatgístic suposa,

com s’ha mencionat anteriorment, una font de
crítica i debat. Cal sumar, a aquest debat,
l’intent per aconseguir l’aprovació de la figura
de Reserva de la Biosfera per la Costa Brava.

Un proposta impulsada per diferents sectors
socials i econòmics del conjunt del territori
empordanès, però que no ha suscitat
unanimitat. Si bé per alguns ha significat una
aposta per un model de gestió integrat del
desenvolupament econòmic i del territori, per
d’altres suposa només un canvi de discurs
sense unes eines reals que propugnin un camí
en la gestió ambiental.

De fet, un dels actors que han impulsat
aquesta candidatura és el Patronat de Turisme
de la Costa Brava. Aquest fet és un dels
elements que utilitzen alguns crítics per
dubtar de la voluntat real de transformació del
model. Però és un reflex més de la necessitat
d’ampliar els consens a l’hora de pensar i
planificar el territori. La candidatura, iniciada
al 2018, es troba encara en fase d’aprovació. 

 

I és precisament amb aquest consens, amb el que
cal plantejar un model social, econòmic i ambiental
que suposi una oportunitat més enllà del turisme
pel paisatge natural empordanès. Un bon exemple
és la capacitat d’extreure recursos, com fusta dels
boscos o suro, i que suposi a més a més, una millor
gestió en especial en un context de canvi ambiental
global on els incendis són un risc cada vegada més
gran.

Paisatge Cultural 
 

Pel que fa al paisatge cultural, cal destacar que
podem diferenciar dos elements: per un costat, el
patrimoni i  d’altres elements culturals que formen
part del paisatge; per altre costat, aquelles activitats
humanes que tenen una petjada en la transformació
del territori i del paisatge. L’Empordà és un territori
ric en recursos patrimonials. La història d’aquest
bocí de món l’ha fet ser escenari i terra de pas dels
grans canvis que ha viscut la humanitat. Des del Cau
del Duc a Torroella de Montgrí o el dòlmens, a grecs
i romans, recursos medievals i art contemporani. 
 

Un recorregut, per tant, tan divers com, en alguns
casos, poc integrat. Una de les crítiques més
repetides és precisament la falta de cohesió i de
gestió integral dels recursos. Aquesta crítica es
produeix, en part, per una maca de visió integral de
les autoritats, per exemple, entre els dos consells
comarcals. Però també ho és per la diversitat
d’estratègies dels diferents gestors de cada recurs.

Una major integració ha de suposar, per un costat,
millorar la capacitat de gestió. I per altra, per una
més efectiva suma de forces i sinèrgies. Una
integració del patrimoni en gestió però també en
promoció, pot crear una oferta per competir a nivell
mundial. I sumar esforços, en aquest sentit, va en la
mateixa línia del paisatge com a consens.

Cal destacar un esforç molt particular fet en la
promoció de les rutes megalítiques. Via Pirena és un
bon exemple per posar en valor un recurs que
permet la descentralització de les rutes, que sovint
es concentren en pocs espais, i ajuda a valoritzar
d’altres elements que han passat durant masses
anys inadvertits per part de la societat. Una feina
que no només suposa la millor conservació del
patrimoni, sinó la seva posada en valor per
convertir-se en un recurs turístic en espais sovint
exclosos del sector turístic. A més, en bona mesura,

el visitant d’aquests recursos és una persona amb
una alta capacitat per valorar-los, i que entén el
patrimoni en el seu context. Al llarg d’aquesta
dècada s’han desenvolupat alguns exemples, com
Itinerannia, de senders al llarg de tot el territori.
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Dos altres recursos, amb gran valor en la
identitat empordanesa, són la pedra seca i el
suro: dos elements que reflecteixen la petjada
de la història en el paisatge mediterrani. En el
primer cas, la seva conservació s’ha aconseguit
gràcies a instruments de gestió territorial i
urbanístic, però en d’altres espais com
Mallorca, la seva valortizació s’ha aconseguit
d’una manera més sòlida, per exemple amb la
declaració de la Serra de Tramuntana com a
Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO,

precisament en la categoria de Paisatge
Cultural. Pel que fa al suro, en canvi, s’ha
desenvolupat un millor reconeixement per
part d’agents del Baix Empordà, amb el Museu
del Suro de Palafrugell o la xarxa RETECORK.

Reflex de les oportunitats que es poden
desenvolupar amb aquest recurs per generar
patrimoni i reconèixer les potencialitats.

Caldria poder sumar el conjunt de l’Empordà, i
sumar sinèrgies en aquest sentit. Diferents
projectes amb la Universitat de Girona i
d’altres agents del territori, per exemple,

intenten fer del suro i de la pedra seca motors
generadors de riquesa, a partir de diferents
estratègies de treball.
 

Però sens dubte si un element s’ha
desenvolupat convertint-se en tractor de
desenvolupament social i econòmic, a més de
gestor del territori i del paisatge, ha estat el
món de la viticultura.

El vi s’ha convertit en una essència del
paisatge empordanès. Recentment un
monogràfic de la Revista de Girona ho recull.
Un gran creixement del producte local, arrelat
al lloc, a la terra, però amb una perspectiva
global. Els petits productors s’han fet un lloc
amb un producte de gran qualitat, que genera
una vinculació entre el paisatge, el producte i
les persones. Vendre el territori gestionant-lo.

Fruit d’aquestes Jornades nasqué la Guia
d’Enoturisme de l’Empordà. Un pas més per
valorar aquest recurs fonamental del paisatge
empordanès.

 

El turisme: un pilar per repensar
 

I menció particular i especial suposa el turisme. Si
bé ha anat apareixent fins ara i està present de
manera transversal, en bona manera, en
pràcticament tots els aspectes tractats fins al
moment, mereix una reflexió particular. L’Empordà
és una destinació turística de primer ordre.

La industria turística s’ha convertit en el puntal
econòmic de bona part del territori. El seu poder
transformador del paisatge és molt gran, i per tant,
pot afectar de manera clara alguns dels seus valors
més delicats. Per aquest motiu una gestió
responsable és fonamental per evitar impactes
insalvables, derivats d’algunes de les activitats que
s’han mencionat, com la urbanització o la
sobrefreqüentació. Problemes, ambdós, derivats
d’un model turístic basat en bona mesura en les
segones residencies, de platja, de quantitat per
sobre de la qualitat. Certament el patrimoni també
hi té un paper, però encara els dos primers tenen un
pes indiscutible. En aquest sentit experts en turisme
sostenible han reclamat amb força la necessària
desestacionalització del model turístic. Calen nous
productes, noves maneres d’aconseguir un
desenvolupament turístic que faci emergir d’altres
recursos: fins ara s’ha mencionat el patrimoni
històric com a nou eix dels productes turístics.

També el espais naturals. Però el millor seria crear
els productes complerts, incloent també nous
elements, com la viticultura, el suro o la pedra seca.

El conjunt el fa únic. I ressalta l’Empordà com a
paisatge universal.
 

També cal pensar nous productes o recursos
turístics. Potser un dels millors exemples en aquest
sentit, és la inauguració de l’Observatori Astronòmic
d’Albanyà l’any 2017. Posa en valor, també, un
entorn natural privilegiat, amb cel net i que se situa
com a referencia. Un producte nou que busca
diversificar l’oferta. 

 

 

Altre cop en aquest punt es pot tornar a la reflexió
sobre la necessària unió d’esforços, i la importància
de sumar sinèrgies. El paisatge natural i cultural,
han de ser plantejats i reflexionats de manera
holística. La fragilitat del territori ho requereix, i una
decisió errònia en aquest sentit pot significar una
pèrdua difícilment reparable

UN  CONSENS  PER
L 'EMPORDÀ



LES
PERSONES
El darrer aspecte d’aquesta reflexió, i tercer
component del paisatge, fa referència a les
persones. La població que habita el territori, i
que per tant en fa ús, el modela i el configura.

 

Algunes idees tractades al llarg d’aquesta
dècada han mencionat aspectes directament
vinculats a la societat. Es posà sobre la taula
les possibilitats de formació i ocupació en el
medi ambient. Una opció que pot suposar una
palanca de canvi per aconseguir una transició
cap a una economia més verda, gràcies a
l’emergència de nova ocupació en sectors
com les energies renovables o la gestió
forestal. De fet, l’any 2012 es presentà el Pla
Estratègic de Formació a l’Alt Empordà. Tot i
alguns avenços, sembla que encara hi ha
importants dèficits en aquesta línia. Cal
apostar més, des del nivell públic i privat, per
una formació més diversificada. Estudis
recents demostren els dèficits d’una part
important de la població empordanesa, que
els fa més febles davant transformacions o
moments de crisis. Una millor formació
transforma l'economia, i la fa més resilient.
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 Un altre aspecte tractat posà en valor
empordanesos internacionals. Valors que han posat
l’Empordà al món: Salvador Dalí i el Bulli,
restaurant d’Adrià, són els millors exemples.

Artistes que tenen en el paisatge un element clau
per la seva obra. Una projecció externa, però que ha
d’ajudar a reforçar la identitat i els valors del
paisatge empordanès pels propis empordanesos.

Només així avançarem en la tant reclamada unitat
d'acció. Però per sumar esforços s'han d’incloure,

d’una manera clara, l’opinió del conjunt dels
empordanesos. Aquestes jornades haurien de servir
pels propers anys, per aconseguir un debat en el
conjunt dels ciutadans. Caldria tractar més i millor
quines són les voluntats del conjunt dels habitants
del territori, ja que són els protagonistes de les
transformacions.

Però també, d’entendre’l i valorar-lo. Fer conscients
als ciutadans dels valors del paisatge hauria
d’ajudar a afrontar el debat, la reflexió i, finalment,
la seva gestió. En les últimes eleccions locals, per
exemple, alguns municipis han canviat els seus
ajuntaments i han significat canvis en projectes
urbanístics de gran calat. Representació de com els
valors del paisatge han estat posats a discussió, per
un nou model a l’escala local. Hi ha eines, cada cop
més esteses, que permeten fer participar o
consultar a gran escala a la ciutadania la seva
opinió. I també hi ha experiències  de processos
participatius sobre paisatge. Es podria posar en
marxa alguna experiència en aquest sentit. 



UNA
PROPOSTA
DE  FUTUR

Per acabar aquesta breu reflexió cal mirar
endavant. Des del meu punt de vista, en el
context actual, cal avançar cap a un nou
relat territorial. Una nova proposta que sigui
capaç de sumar idees, propostes i
preocupacions del conjunt del teixit social
empordanès. Cal incloure conceptes com la
sostenibilitat, la resiliència o els valors.

Sumar esforços significa avançar en el
consens. Un Empordà de futur ha d’incloure
una transformació del sistema econòmic
que avanci en un millor teixit social més just
i inclusiu. Un model econòmic que pugi
resistir millor les crisi i les incerteses del
futur.

El paisatge empordanès és universal. El
paisatge natural i cultural és l'essència de
mil·lennis de transformacions i canvis. Que ha
donat uns recursos únics, font de riquesa i
amb valors reconeguts per tots. Però l’equilibri
per la seva gestió i preservació és fràgil. I per
tant, cal consensuar un futur que ajudi a
reforçar el futur.  
 

Amb aquest document es volen posar les
bases per establir un espai de debat i reflexió
entorn al paisatge i les dinàmiques territorials
a l’Empordà. No només perquè el paisatge és
la base de l’economia empordanesa: és l’espai
de vida dels empordanesos, de present, però,

sobretot, de futur. Els canvis que han de venir,
els reptes, són d’un calat profund. Només amb
acords es podran afrontar amb èxit.

Figueres, octubre de 2020
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