
ELS ESPAIS LLIURES 
 
Una de les característiques de l’evolució de la nostra serralada, és el progressiu domini 
del bosc. Només cal observar una fotografia d’anys enrera, no gaires, per adonar-se’n 
d’aquesta realitat que té conseqüències no desitjables per aquest espai. 
 
Efectivament, la conversió del territori en un extens i únic bosc provoca un 
empobriment natural a causa de la minva o desaparició de nombroses espècies vegetals i 
animals que tenen en els camps, prats, vinyes i pastures el seu hàbitat. A aquesta minva 
de la diversitat biològica cal afegir-hi la pèrdua paisagística que suposa la disolució del 
mosaïc que significaven les masies, amb les seves terres agricoles i pecuàries, en aquest 
gran bosc que ho va ocupant tot. Finalment, i no és pas el menys important, aquesta 
tendència converteix el Montnegre i el Corredor en un territori molt més fràgil des del 
punt de vista dels incendis forestals. 
 
Cal fer, doncs, un esforç per a recuperar espais lliures i anar reequilibrant de mica en 
mica el paisatge a favor d’aquell mosaic. Així ho han entès els gestors del Parc que han 
emprès un programa per a la recuperació de la riera d’Olzinelles i properament la de 
Fuirosos que té, entre altres objectes, la d’alliberar espais per a orientar-los a la pastura i 
altres usos no forestals. Hem de saludar positivament aquest programa que representa 
un canvi substancial en l’orientació de la gestió si pensem que en el Pla especial hi ha 
encara un figura, la de la zona forestal de recuperaciól, que té precisament una funció 
contrària, ja que impedeix altres usos en els camps que hagin estat envaïts pel bosc, i 
que esperem que desapareixi en la propera revisió de la normativa. 
 
D’altra banda seria interessant d’estudiar la possibilitat de fomentar conreus i activitats 
pecuàries que contribuïssin a esperonar els propietaris cap aquesta recuperació. És 
difícil, atenent els conceptes de marginalitat i altres del nostre entorn europeu així com 
els corrents globalitzadors, que terres com les nostres puguin arribar a ser viables, per 
tant, difícilment les expectatives econòmiques ajudaran, però potser amb polítiques de 
foment adequades es podria anar provocant un gir a aquesta situació. 
 
  
 
 


