
Actuació el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, cofinançat per:

PARC NATURAL DELS
AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ

ACOSTEM-NOS
Cap a la part del Pirineu, 
vora el serrat i arran del mar... 
neix una plana riellera... 
n’és l’Empordà

Castellò d’Empúries  2,725,7 ha
Palau-saverdera  447,9 ha
L’Armentera  30,8 ha
L’Escala  103,5ha
Pau  221,4 ha
Pedret i Marzà  119,4 ha
Sant Pere Pescador  598,6 ha
Peralada  424,8 ha
Roses  50,6 ha

El Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà està 
encaixat entre les Alberes i el Montgrí, i banyat 
per la Muga i el Fluvià, a la comarca de              
l’Alt Empordà.

Una mica d'història…

Des de l’antiguitat la zona que avui ocupen els Aiguamolls de l’Empordà ha interessat molt com a 
porta d’entrada de la Península Iberica i terra de pas de diferents civilitzacions. Per les platges 
que ara ocupen els Aiguamolls de l’Empordà i el seu entorn hi han hagut assentaments              
prehistòrics, grecs i romans.

Després del pas dels Visigots i finalment l’arribada dels Cristians es comença a intuir l’Empordà 
tal i com el coneixem ara. 

Durant els anys seixanta l’arribada del turisme es converteix en el gran enemic de la preservació 
de la zona, una febre per la construcció i els assentaments de càmpings a primera final de mar, 
amenacen directament  a la conservació de llacunes, estanys, recs, maresmes, etc. Hàbitats molt 
important tant per la seva biodiversitat permanent com per la quantitat de fauna, sobretot d’aus 
que paren a la zona durant les seves migracions.

Després d’una lluita persistent per part de grups ecologistes i veïns, l’any 1983 es crea el           
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

Actaualment només el 20% del territori que ocupa el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 
és de titularitat pública, el 80%restant és de propietat privada
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ELS VALORS NATURALS
Terra a la vista!

Bosc de ribera Fartet Blauet Dunes Cymodocea

Sargantana Joncs Salze Sèpia Borró

Els Aiguamolls o Maresmes són un hàbitat a cavall 
entre la costa i terra endins, formats per recs, llau-
nes, closes i estanys. Que fan d'aquest indret una 
zona  excepcional per a observar gran quantitat de          
biodiversitat, sobretot ocells, que aprofiten el Parc 
Natural dels Aiguamolls per l'Empordà per fer        
parades durant les seves migracions. Podriem dir 
que són com illes de vida salvatge en mig de terres      
agrícoles
Molt marcats pels temporals de llevant, es diu que 
la seva aigua és salabrosa, és a dir força salada,      
aquestes llevantades fan que l’aigua del mar es      
barregi amb l’aigua dolça, limitant la flora i la fauna 
que poden viure en aquest hàbitat.

Digueu, companys, per on hi aneu?
digueu, companys, per on s’hi va?
Tot és camí, tot és drecera,
si ens dem la mà !

Però... Què podem trobar als Aiguamolls de l’Empordà?
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ELS VALORS NATURALS
Aigües continentals

Alzina surera Tortuga Closa Estany Balca

Alzinar Lliri d’aigua Gaig blau Daina Itinerari

Salut, salut noble Empordà !,
Salut, salut palau del vent !
portem el cor content, i una cançó!

Durant un itinerari pel Parc Natural podem veure diferents hàbitats; platges, dunes, 
llacunes, closes, llaunes, estanys, recs, camps i bosc de Ribera. 
Tots ells configuren un paisatge mosaic a on hi podem trobar refugi de moltes es-
pècies diferents, algunes d'elles molt especialitzades, a més de ser molt útils pel 
manteniment de la qualitat de l'aigua, la reducció de l'erosió i un llarg etcètera 
d'usos.
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Qui es menja a qui?

Espècies invasores al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

VALORS NATURALS
L’ecosistema, un equilibri fràgil

Tortuga Florida Ludwigia peploides Canya Cranc americà

Visó americà Gambúsia Coipú Carpobrotus

Espècies exòtiques invasores són aquelles que han estat introduïdes a través de les activitats          
humanes, fora de la seva área de distribució natural i aconsegueixen establir-se i dispersar-se en 
aquesta àrea.
Sovint aquestes espècies generen un mal difícil de reparar ja que en alguna ocasió menja el mateix 
que les espècies autòctones, els ocupa els seus caus, porta malalties difícils de paliar per les           
espècies autòctones, etc. En definitiva provoca una pèrdua de la biodiversitat de l’ecosistema.

Pels aires s’alçarà,
pels cors penetrarà,
penyora es-nirà fent de germanor
una cançó !
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Ara

Abans

VALORS SOCIO-CULTURAL
USOS TRADICIONALS vs USOS I VALORS ACTUALS

La zona que avui ocupen el Parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà ha patit un canvi d’usos   
important en el passat segle.
Podríem definir aquests canvis en 3 etapes viscudes durant segle XX.
- Primera etapa. Marcada per usos agrícoles, pescaters i sobretot ramaders.
- Segona etapa. Arribada del turisme europeu i les inversions en la construcció a primera línia de 
costa. 

A dalt de la muntanya hi ha un pastor,
a dintre de la mar hi ha una sirena.
Ell canta al dematí, que el sol hi és bo,
ella canta a les nits de lluna plena.
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VALORS SOCIO-CULTURAL
USOS TRADICIONALS vs USOS I VALORS ACTUALS

Ara

Abans

Tercera etapa i actualitat. Amb la proclamació de la zona com a Parc Natural, s’ha treballat i es 
continua treballant per a minimitzar els impactes deguts a la segona etapa; regulant el turisme, 
potenciant que aquest sigui de qualitat i sostenible, recuperant espècies lligades a ús domèstic 
com a fauna del Parc, és a dir, recuperant valors socioeconòmics que s’han perdut, que sí que 
eren presents durant la primera et

Ella canta: “Pastor em fas neguit”
Canta el pastor: “Em fas neguit sirena”
“Si sabessis el mar com és bonic !”
“Si veiessis la llum de la carena !”
“Si hi baixessis, series mon marit !”
“Si hi pugessis, ma joia fóra plena !”
“Si sabessis el mar com és bonic !”
“Si veiessis la llum de la carena !”
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REPTES DE GESTIÓ
Tot canvia... El canvi global!

I nosaltres, què hi podem fer?

A dalt de la muntanya hi ha un pastor,
a dintre de la mar hi ha una sirena.
Ell canta al dematí, que el sol hi és bo,
ella canta a les nits de lluna plena.

Augment de la
temperatura de l’aigua

Ús de pesticides
i insecticides

Variació de la temporalitat
i intensitat de les pluges

Introducció de
la gambúsia

 per a regular la
població de mosquits

Ús de les dunes
per estirar la tovallola

Alliberament
del visó americà

Entrada d’aigua
salina als aqüífers

Morts d’aus per
a impacte amb

torres elèctriques

Canvi climàtic

Introducció d’espècies
exòtiques invasores

Sobre freqüentació
turística

Sobre producció
agrícola

Regulació de
comportes pels recs

Fixació de dunes

Optimització de l’aigua
en totes les

instal·lacions del Parc

Control sobre
espècies exòtiques

invasores

Limitació ús adob
químics en zones
properes al parc

Limitació del pas
i usos temporals

de les platges

Creació d’aules
de natura
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EMBADOCA'T!!
Embadoca’t i ajuda’ns a posar cada cosa al seu lloc… quins d’aquests elements formen part del Parc 
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà?


