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RESUM 

L'actual situació d'abandonament que viuen gran part dels municipis rurals és una realitat a Espanya. 

L'èxode rural ha deixat un paisatge de poblacions deshabitades, antics camps de cultius abandonats 

i boscos devastats per les flames. El sistema capitalista no ha fet més que agreujar el problema, i 

aquest ha acabat per afectar el medi ambient. Hui en dia, trobem escassos treballs que se centren en 

estudiar i analitzar els impactes negatius sobre el territori a conseqüència del fenomen de 

despoblament, i aquells que ho fan, estan centrats únicament en el paràmetre demogràfic. 

Davant aquesta realitat, es va decidir encetar un treball d'anàlisi sobre els possibles impactes 

ambientals manifestats en un municipi rural on la migració continua sent una constant, Pina de 

Montalgrao. Després d'estudiar els canvis d'usos del sòl al llarg dels períodes 1956-57, 1973-86 i 

2019, els resultats obtinguts reflectien un paisatge amb un predomini d'antics bancals abandonats i 

extenses masses boscoses i de matollar. A partir d'aquest estudi, s'inicia altre on s'investiga al voltant 

de dos paràmetres, els processos erosius i els incendis, i de nou s'obtenen resultats molt interessants. 

En aquest cas, es demostra la incidència de l'erosió, concretament en aquelles zones on actualment 

es troben antics bancals, i la relació entre una mala gestió forestal i l'incendi que va afectar part del 

terme municipal de Pina de Montalgrao en 1994. En definitiva, el fenomen de despoblació, a més de 

tindre impactes sobre la població, també afecta de forma indirecta al medi ambient. 

Paraules clau: medi rural, despoblació, impactes ambientals, mesures. 

 

ABSTRACT 

The current situation of abandonment in a large part of rural municipalities is a real problem in Spain. 

The rural exodus left a landscape of inhabited populations, ancient fields of abandoned crops, and 

forests devastated by the flames. The capitalist system has only aggravated the problem, it has ended 

up affecting the environment. Today, we find few researchers who focus on studying and analyzing 

the negative impacts on the territory as a result of the phenomenon of depopulation, and who can 

make a fan, are focused on being located in the demographic parameter. 

Given this reality, it will be decided to begin an analysis work on the possible environmental impacts 

manifested in a rural municipality to the continuous migration sent a constant, Pina de Montalgrao. 

After studying the changes in use over the periods 1956-57, 1973-86 and 2019, the results obtained 
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reflect a landscape and a predominance of old abandoned banks and extensive forest and scrubland 

masses. From this study, other areas are started around two parameters, erosive processes and fires, 

and again very interesting results are obtained. In this case, the incidence of erosion is demonstrated, 

specifically in areas that are currently old terraces, and it needs poor forest management and the fire 

that will affect a part of the municipality of La Pina de Montalgrao in 1994. In short, the phenomenon 

of depopulation, a smaller impact on the population, is also indirectly shaped and environmentally. 

Keywords: rural environment, depopulation, environmental impacts, measures. 
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INTRODUCCIÓ 

Context històric de les zones rurals 

Segons les dades de l'Informe Anual d'Indicadors del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació de 

l'any 2018, Espanya té 46.733.038 habitants, dels quals el 16'24% estan censats a municipis rurals. Es 

considera com a tal aquella entitat de població de menor dimensió que la ciutat, la qual està dedicada 

principalment a activitats econòmiques centrades al sector primari i focalitzades a les 

característiques físiques i els recursos naturals que els proporciona el seu entorn pròxim. Aquesta 

població es distribueix al llarg del territori formant un total de 8.124 municipis, 6.675 municipis 

(82'2%) respecte d'aquest total es corresponen amb municipis rurals. Així i tot, la densitat mitjana 

poblacional al medi rural presenta un valor de 17'9 hab./km2, respecte a la densitat mitjana 

poblacional en medis no rurals que presenta un valor de 488'2 hab./km2. 

Salaris més elevats, millors oportunitats laborals i major quantitat de serveis i equipaments, són 

alguns dels reclams que han mobilitzat al llarg de la història a milers de persones, les quals s'han vist 

obligades a abandonar els pobles d'origen per fer-se lloc a les grans ciutats. Aquests moviments 

migratoris des de zones rurals cap a les ciutats es coneix com a èxode rural. Molts han sigut els 

desencadenants de la despoblació del medi rural, un fenomen que continua actiu hui en dia. 

Si ens remuntem a la història, tal com explica Luis Del Romero Renau (2018), les comunitats rurals i 

indígenes seguien un estil de vida que permetia la convivència entre el medi natural i el medi 

antròpic. Funcionaven amb el concepte de propietat comú, cosa que permetia a les diverses 

comunitats realitzar un ús col·lectiu del territori, principalment de terres de cultiu i pastures. Eren 

conscients que estaven lligats a la naturalesa i als recursos que aquesta els proporcionava. Per aquest 

motiu, aquestes comunitats es caracteritzaven, entre altres coses, per desenvolupar una agricultura 

integrada en el paisatge i una ramaderia poc intensiva. 

Amb l'entrada als segles XVI i XVII, encara que realment pren importància un segle més tard, la 

necessitat de la corona per fer front a les seues necessitats i l'ànsia de la noblesa i la burgesia per la 

propietat territorial, desencadenen un procés de venda de terres comunals. Més endavant, al segle 

XVIII, el concepte de propietat comú és plenament qüestionat, ja que el marc de la Il·lustració 

fomenta l'individualisme, i amb ell, la privatització del territori, originant la destrucció dels béns 

comunals i els aprofitaments veïnals. Aquesta privatització del territori posa fi al lliure aprofitament 

i als cicles rotatoris d'accés que caracteritzaven els medis rurals. Finalment, al segle XIX es produeix 
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la despossessió comunal a través de les desamortitzacions, de Mendizábal i Madoz, la Constitució de 

Cádiz, la incorporació dels senyorius jurisdiccionals i la creació dels Ajuntaments. Lligat amb les 

desamortitzacions, aquestes van suposar la fi de la ramaderia extensiva, el que va tenir com a 

conseqüència l'abandonament de l'esporguinyada o recollida de llenya, la disminució de l'abonament 

natural amb fem i la desaparició de "las rozas". A conseqüència d'aquestes reformes, les classes 

populars varen ser les grans víctimes, no l'església ni els grans terratinents (Del Romero, 2018), a les 

quals se'ls va arrabassar, a través de l'abolició de les terres comunals, la principal font d'abastiment. 

Per aquest motiu, la derogació dels béns comunals i l'augment de l'obstaculització de la ramaderia 

extensiva i la transhumància, van iniciar el declivi de les societats rurals tradicionals, i amb ell 

l'increment del procés de desigualtat social. 

Però aquest procés no va acabar ací. Amb la mercantilització del sòl, milers de llauradors es varen 

veure privats de les seues terres, donant lloc a una acumulació desigual, ja que solament aquells que 

podien optar a la seua compra eren capaços d'adquirir-les. Per aquest motiu, els llauradors es varen 

veure obligats a abandonar el seu rol de productors autosuficients per convertir-se en obrers 

assalariats, desencadenant un procés de proletarització de la pagesia. D’altra banda, l'aparició de la 

mecanització, amb l'inici de la revolució industrial, va donar peu a l'aparició de l'agricultura 

capitalista, mitjançant la qual s'abandonaven les tradicions agrícoles que giraven entorn dels cicles 

naturals per implantar una agricultura de monocultiu amb un únic objectiu, maximitzar la producció. 

A més a més, la transició demogràfica, junt amb l'inici de la revolució industrial, van trastocar les 

relacions de mercat, amb l'eliminació de les formes tradicionals de compravenda fonamentada en el 

canvi o permuta, per implantar la moneda a través del procés de monetarització. Aquests tres 

processos, la mercantilització, la monetarització i la proletarització, varen afavorir el ràpid declivi de 

les poblacions rurals i, com a resultat, el sector més jove es va veure obligat a abandonar les terres 

natals per migrar cap a les grans ciutats, on la industrialització havia generat una demanda de mà 

d'obra que havia de ser satisfeta (Camarero et al., 2009), (Del Romero, 2018). 

Amb la migració de la població amb edat reproductiva, els poblaments van sofrir un procés 

d’envelliment. Per altra banda, la falta d’igualtat d’oportunitats de les dones al medi rural va fer que 

aquestes també abandonaren el territori, beneficiant la masculinització de les poblacions rurals i la 

caiguda de la natalitat. Més endavant, tota aquella població que va emigrar durant l’èxode rural, 

retornarà als seus pobles natals, promovent un creixement vegetatiu negatiu de la població (Centro 
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de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales, 2017), (Instituto de Derecho Público, 

2019). 

Com es pot observar, és molta la informació disponible al voltant de com l'èxode rural ha afectat les 

poblacions, però no ha estat l’únic factor perjudicat, ja que el medi ambient s'ha vist envoltat en una 

sèrie de fenòmens que han desencadenat la seua degradació. Amb el despoblament i 

l'abandonament dels usos tradicionals de l'agricultura i la ramaderia s'ha donat peu a un 

desenvolupament incontrolat de la vegetació espontània, incrementant així el risc per incendi. A més 

a més, la desaparició dels cultius permanents de secà ha permés el desenvolupament de processos 

erosius, quan abans els cultius prevenien la seua aparició i mantenien el paisatge i la biodiversitat 

(Afán de Ribera, 2007). Per tant, l'èxode rural ha afavorit la degradació del paisatge integrat al 

territori rural. 

Introducció al municipi escollit 

Per estudiar quins han sigut els impactes ambientals que ha generat aquest èxode rural i així 

contribuir en la difusió d’aquesta problemàtica, s’ha escollit com a objecte d’estudi el municipi de 

Pina de Montalgrao, situat a la comarca de l’Alt Palància, a la província de Castelló. Aquest municipi 

es caracteritza per ser un poble rural de muntanya, localitzat a no més d’una hora de la ciutat de 

València. 

En l'últim cens de població, de l'any 2019, es va obtenir un valor de 111 habitants, però aquesta xifra 

no representa realment la població estable del municipi. Com la gran majoria dels municipis rurals, 

Pina també va estar sotmesa a un gran èxode rural. Els punts de migració més sol·licitats per la seua 

població van ser València, Barcelona i Madrid. 

Durant la meua infantesa, Pina gaudia d’una gran quantitat de serveis. Disposava d’una tenda-

carnisseria on, a més de comprar carn, podies adquirir productes bàsics com llet, café, llegums, etc. 

No sabria dir quan va tancar, però recorde que el motiu fou la poca rendibilitat, ja que els propietaris 

pagaven els mateixos impostos que una tenda de major envergadura i clientela. Per altra banda, fins 

fa un any, Pina disposava dels serveis del seu propi forn, un privilegi per als pobles del voltant, ja que 

Arturo, el forner, abastia a municipis com Villanueva de Viver i Barraques. Però, l'any passat va faltar, 
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i la seua única filla va decidir no prosseguir amb el negoci familiar, seguint el patró de molts altres 

joves de municipis rurals. 

 

Il·lustració 1. Fotografia de la consulta del metge de Pina de Montalgrao. (Autor: Alejandro Salvador Clemente) 

Un altre servei del qual gaudeix, i és estrany per aquestes zones, és d'una farmàcia oberta cada dia 

de l'any. Tenint en compte que més del 60 % de la població de Pina de Montalgrao està constituïda 

per persones majors, aquest servei assoleix una gran importància. A més, també dota d’una consulta 

de metge, amb un bon horari durant els mesos estivals. Finalment, a la plaça del poble es troba el 

que abans era l'oficina de Bancaixa, i que ara ha estat substituït per l'autobús de Bankia que passa 

una vegada a la setmana, el que ha donat peu a què es produïsquen robatoris amb freqüència. 

    

Il·lustració 2. Fotografies de la farmàcia de Pina de Montalgrao. (Autor: Alejandro Salvador Clemente) 

Tot i parèixer que la seua situació és bastant negativa, pel que fa a serveis, Pina gaudeix de pescater, 

verduler, fruiter i carnisser a domicili. Una vegada a la setmana, i en dies distints, visiten el municipi 

diverses furgonetes carregades amb els diferents productes. A més de satisfer les necessitats de la 

població, l'arribada del pescater, verduler, fruiter i carnisser és un punt de reunió per a tota la 

població i, per tant, un motiu de socialització. 
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OBJECTIUS 

Per realitzar aquest treball, s’han establert una sèrie d’objectius que permetran esbrinar si al municipi 

de Pina de Montalgrao s’han produït impactes ambientals deguts al fenomen de despoblació. 

El primer objectiu que s'ha establert és analitzar els impactes ambientals que suposa l'èxode rural. 

Aquest es podria especificar com l'objectiu principal d'aquest treball, al voltant del qual es van a anar 

desenvolupant  altres objectius. Un dels secundaris serà estudiar els models territorials històrics i 

actuals per fer una comparació i una anàlisi de quina ha estat la trajectòria del municipi escollit.  Altre, 

generar una cartografia en la qual es plasmen tots aquells resultats obtinguts al llarg del treball, de 

manera que puga ser útil per al municipi. 

Una vegada investigats aquests impactes ambientals i establert el context en què es troba la nostra 

àrea d'estudi, l'últim objectiu serà proposar alternatives per fer front a l'actual situació de Pina de 

Montalgrao. Arran d'aquest últim objectiu sorgeix un de nou, a través del qual es pretén involucrar a 

la població durant el procés d’establiment de les mesures, amb la finalitat que interioritzen les 

propostes, les facen seues i la seua plasmació siga més exitosa. Aquestes propostes, junt a la 

cartografia, poden ser elements útils per a l'administració del municipi. 

 

HIPÒTESI 

El fenomen d'èxode rural afecta la població rural, la qual, degut a les circumstàncies, es veu obligada 

a abandonar el territori, deixant enrere tot un paisatge modificat per l'agricultura. Aquest forma tot 

un entramat de camps de cultiu amb xicotetes masses forestals i diverses infraestructures 

distribuïdes al llarg del territori. 

Des de la perspectiva de la biologia i l’ecologia, aquesta despoblació obri les portes a la recolonització 

d’espècies vegetals i animals. De nou, les masses forestals poden ocupar aquelles zones que abans 

havien sigut bosc i que, degut a l’activitat humana, van ser talades per formar part del seu sistema 

econòmic mitjançant pastures o camps de cultiu. D’altra banda, la fauna que abans habitava els 

ecosistemes boscosos, amb la seua desaparició i la forta pressió cinegètica, es va veure obligada 

finalment a abandonar aquests territoris. Però amb l’inici d’una nova situació, i la regeneració de les 

masses vegetals, veu recuperada la seua població. 
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Des d’aquest punt de vista, l’èxode rural desencadena impactes positius per al medi ambient, ja que 

permet la recuperació d’un paisatge que tants anys ha estat alterat. En canvi, aquest fenomen 

produeix més impactes negatius sobre el medi ambient que positius, a diferència del que recolzen la 

biologia i l’ecologia. 

La desertització demogràfica desencadena una sèrie d'aspectes negatius, el sumatori dels quals 

produiria la degradació del paisatge, a més de la pèrdua de l’aspecte agrari. Centrant-nos en aquestes 

qüestions negatives, en primer lloc, l’èxode rural comporta l'abandonament dels camps, les pastures 

i els boscos, la qual cosa origina el creixement descontrolat de la vegetació espontània. 

Simultàniament, aquesta revegetació dificulta la gestió forestal i augmenta la probabilitat de 

desencadenar incendis. Donada la situació, aquesta pèrdua de la coberta vegetal tindria com a 

conseqüència la incidència dels processos erosius i la desertització. Cal destacar que l'abandonament 

de camps, pastures i boscos també fomenta l’erosió al territori (Afán de Ribera, 2007). 

Podem concloure que, l'abandonament d'un paisatge tan antropitzat com és el medi rural origina 

una major concentració d'impactes negatius que positius sobre el medi ambient. També s'ha de 

remarcar que a causa del nivell de degradació que presenten els paisatges rurals, és pràcticament 

impossible retornar aquest ecosistema a l'estat original, ja que la gran majoria de sistemes s'han vist 

alterats i alguns fins i tot han desaparegut. 

 

METODOLOGIA 

Al llarg del treball, s’han utilitzat una sèrie de metodologies, per tal d'analitzar els possibles impactes 

ambientals produïts a causa de l'èxode rural. La metodologia utilitzada com a base del treball és la 

fotointerpretació a través del Quantum GIS (QGIS), un programa de visualització, gestió, edició i 

anàlisis de dades que conforma un sistema d'informació geogràfica (SIG). Els avantatges que el 

programa QGIS proporciona són molt diversos, des de calcular superfícies totals fins a elaborar mapes 

que faciliten l’anàlisi i la comprensió de la informació. Així mateix, durant la fotointerpretació s’han 

emprat fotos aèries amb informació sobre el municipi, necessària per a realitzar les diverses 

cartografies. La gran varietat de pàgines web que ofereixen aquest tipus d’informació permet 

realitzar un estudi complet. A més de fotografies aèries, també es pretén utilitzar documents amb 

capes vectorials amb informació molt diversa, com per exemple sobre infraestructures viàries, 

conques hidrogràfiques, instruments de protecció, termes municipals, etc. 
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El primer estudi que s’ha realitzat és una anàlisi dels canvis d'usos del sòl, amb els respectius mapes 

cartogràfics. Aquests permetran observar quina ha estat l’evolució del municipi de Pina de 

Montalgrao, així com la superfície destinada als diferents usos del sòl, per tal d’estudiar els possibles 

impactes ambientals que han ocasionat aquestes variacions. El període més intens del fenomen 

d'èxode rural es va desenvolupar al segle XX, raó per la qual la primera anàlisi d'usos del sòl es durà 

a terme a partir de les fotos aèries efectuades pel vol americà sèrie B, datades el 1956-57, prèviament 

a que aquest despoblament adquirira major intensitat. Paral·lelament, es realitzarà altra anàlisi a 

partir de les ortofotos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) de màxima actualitat. 

D'aquesta manera es pretén obtenir l’evolució dels canvis d'usos del sòl des que es va iniciar del 

moviment de despoblament fins a l'actualitat. En un primer moment, aquests havien estat els dos 

espais temporals establerts, els quals s’anaven a complementar amb un estudi de camp. Però, a causa 

de l'actual situació desencadenada per l'aparició del COVID-19, ha estat impossible realitzar aquest 

estudi complementari. Per aquest motiu, s'ha determinat realitzar una tercera anàlisi a partir de les 

fotos aèries corresponents al vol interministerial de 1973-86, amb l'objectiu d’aconseguir informació 

sobre quina ha estat la transició entre 1956 i l'actualitat. Un altre aspecte que ha impulsat a escollir 

aquest nou espai temporal és l'incendi de 1994, el qual va afectar gran part del terme municipal de 

Pina de Montalgrao, influint en l'evolució dels canvis d'usos del sòl. 

La metodologia utilitzada per analitzar els canvis d'usos del sòl se centrarà en la fotointerpretació de 

les fotografies anteriorment citades, com ja s’havia comentat anteriorment. Per l'antiguitat 

d'aquestes imatges, sobretot les referents a l'any 1956-57, ha estat necessari donar suport al 

procediment amb altres plataformes com l'aplicació Google Earth Pro, que ha proporcionat la 

perspectiva de relleu, i el visor cartogràfic de la Generalitat, el qual ha permés la comparació de les 

imatges d’aquests anys i l’actualitat. Per altra banda, al procés de fotointerpretació corresponent a 

les fotografies de l'any 1956-57 s'ha utilitzat com a base una capa shape amb informació sobre els 

límits que conformen el terme municipal de Pina de Montalgrao. A partir d'aquesta capa, i amb 

l'ajuda de ferramentes del QGIS com són "dividir objectes espacials", "combinar objectes espacials 

seleccionats", "omple anella" i "suprimeix anella", s'ha aconseguit classificar l'àrea d'estudi en els 

diferents usos del sòl. En el cas de les següents fotos aèries, de l'any 1973-86 i l'actualitat, s'utilitza 

com a base la capa shape amb la informació sobre les classes d'usos del sòl de l'any 1956-57. 

D'aquesta manera s'evita haver de realitzar la cartografia de nou i es facilita la identificació d'una 

foto aèria mal georeferenciada. Aquest segon cas ha estat el corresponent a les fotografies de l'any 
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1973-86, les quals s'han hagut de georeferenciar de nou degut a les desviacions que aquestes 

presentaven. 

Finalment, la classificació dels diferents usos del sòl utilitzada en aquest estudi és la següent: 

− Sòl forestal 

− Sòl urbà 

− Sòl agrícola 

− Sòl de matollar/pastura 

El motiu d'aquesta selecció resideix en què aquestes quatre categories són les predominants al llarg 

del terme municipal de Pina de Montalgrao, a més de ser les més representatives de cara a realitzar 

una anàlisi dels canvis d'usos del sòl. 

Seguint amb l'explicació de la cartografia, per recolzar els resultats obtinguts a l'estudi de canvis 

d'usos del sòl, s’ha realitzat una anàlisi de l'estat de conservació de les diverses infraestructures 

localitzades dins del terme municipal de Pina de Montalgrao, però fora del nucli de població, tant 

l'any 1956-57 com en l'actualitat. D'aquesta manera s'obté una imatge clara sobre quina ha estat 

l'evolució d'aquestes infraestructures a través de tot el procés de despoblació. La classificació 

utilitzada en aquesta segona cartografia és la següent: 

− Nova construcció: aquelles construccions que apareixen únicament a la foto aèria de 

l'actualitat, i que per tant, s'han construït posteriorment a l'èxode rural. 

− Abandonat: aquelles construccions que no es troben aparentment en ús, però que gran part 

de la seua estructura encara continua en peu. 

− En runes: aquelles construccions de les quals a penes queden proves de la seua existència, 

únicament parets i com a molt part del que seria el sostre. 

− Bon estat: aquelles construccions que es troben o no aparentment en ús, però el seu estat de 

conservació és molt bo. 
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Il·lustració 3. Exemple de construcció de nova construcció. 

 
Il·lustració 4. Exemple de construcció abandonada. 

 
Il·lustració 5. Exemple de construcció en runes. 

 
Il·lustració 6. Exemple de construcció en bon estat. 

A l’hora d’identificar totes les construccions, s’ha optat per fer servir com a base una graella vectorial 

amb dimensions de 1x1 km. Aquest mètode ha permés distingir aquelles quadrícules ja estudiades 

de les que encara no ho estaven, alleugerant així el treball i minimitzant el temps invertit en la 

cartografia. 

Pel que respecta a la cartografia dels possibles impactes ambientals, per establir que el municipi de 

Pina de Montalgrao s'ha vist afectat per processos erosius, s’ha realitzat un estudi d'identificació de 

possibles zones afectades o no per l'erosió. A més d'identificar aquelles àrees afectades per aquest 

fenomen, s'ha volgut distingir entre aquella erosió d'especial importància, és a dir, la desenvolupada 

gràcies als processos naturals com l'erosió hídrica o l'erosió eòlica. I, en segon lloc, aquella erosió de 

menor importància desencadenada per activitats antròpiques, com pot ser el trànsit de ramat, o per 

l'afluència de fauna. 

Cal destacar que aquest s'havia establert com estudi complementari, juntament amb l'explicat a 

continuació, per a l'anàlisi de canvis d'usos del sòl. L'objectiu principal era identificar les zones 

afectades i complementar la informació amb un costós treball de camp, però a causa de la situació 

actual de confinament ha estat impossible. Així doncs, al procés d'identificació a través de fotografies 
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aèries ha resultat bastant complicat, a més d'haver hagut d'afrontar diverses dificultats. Per tant, 

aquelles zones que s'han establert com afectades pels processos erosius presenten clars signes 

d'aquest fenomen. 

Per últim, s’ha elaborat un estudi sobre la relació entre l’incendi de 1994 amb les repoblacions 

forestals observades a les fotografies aèries de 1973-86 i l’abandonament dels bancals antigament 

destinats a l’agricultura. El procediment establert és el mateix que a les cartografies anteriors, la 

fotointerpretació de les zones repoblades, juntament amb l’ús de la cartografia de canvis d’usos del 

sòl. En aquest cas, l’objectiu principal és demostrar el vincle entre l’escassa gestió forestal i l’error a 

l’hora d’escollir les espècies per a les repoblacions forestals, amb la facilitat que va tenir l’incendi de 

1994 en obrir-se pas al llarg de la superfície boscosa. 

Així mateix, s'han elaborat tres mapes on s'analitza la superfície afectada per l'incendi de 1994 i altre 

paràmetre. En primer lloc, per tal d'establir si la superfície que va estar afectada per l'incendi estava 

sent sotmesa a gestió forestal, s'ha elaborat un mapa amb la superfície afectada per l'incendi de 1994 

i la superfície del municipi gestionada per la Generalitat Valenciana. En segon lloc, s’ha combinat la 

superfície afectada per l'incendi de 1994 amb l'àrea ocupada per antics bancals que actualment es 

troben abandonats, amb la finalitat de determinar si la propagació de l'incendi es va veure fomentada 

per l'expansió incontrolada del bosc a la superfície ocupada pels antics camps de cultiu. Per poder 

establir els bancals que hui en dia es troben abandonats, s’han comparat la superfície ocupada per 

l'ús agrícola dels mapes de canvis d'usos del sòl de 1956-57 i l'actualitat. Aquella superfície del mapa 

de canvis d'usos del sòl de 1956-57 que en l'actualitat no està destinada a l'agricultura, es 

correspondrà amb la superfície d'antics bancals abandonats. Per últim, el tercer mapa reuneix la 

superfície afectada per l'incendi de 1994 amb les repoblacions forestals dutes a terme al territori 

estudiat. D'aquesta manera, s'intenta establir si existeix una relació entre la presència de 

repoblacions forestals i l'expansió de l'incendi i si, a més a més, l'espècie utilitzada en aquestes 

repoblacions forestals ha influït en l'avanç del foc.  

Una vegada analitzada la situació del municipi i establerts els impactes ambientals a què aquest està 

sotmés, s'inicia el procés d'elaboració de propostes i mesures. En el cas d'aquelles propostes 

encaminades a atraure i mantenir població, la metodologia que s'ha utilitzat es basa en la proposta 

de metodologia i recomanacions per a l'atracció, acollida i fixació de població en zones rurals 

elaborada per Savia Rural (Savia Rural, 2008). En aquesta publicació s'estableixen com a pilars 

essencials a l'hora d'assentar una població: l'habitatge, l'educació, les possibilitats de treball i de 
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poder emprendre noves activitats econòmiques, els serveis sanitaris, la cultura i la identitat, les 

comunicacions i el transport. A causa de l'increment que ha experimentat el turisme a les zones 

rurals, també s'ha considerat important afegir el turisme rural com a altre pilar essencial. D’altra 

banda, no s'ha d'oblidar que l'objectiu principal d'aquest treball és determinar els impactes 

ambientals deguts al fenomen de despoblament. L'atracció de la població, per se, no ha d’incidir 

positivament que el medi natural es deixe de degradar. Per aquest motiu, s'han elaborat altres 

propostes destinades a evitar la continuïtat dels impactes ambientals, com són l'erosió i els incendis, 

per tal de millorar la situació de Pina de Montalgrao. Cadascuna de les propostes i mesures s'ha 

intentat sostindre amb un exemple real, per tal d'incrementar la seua credibilitat i aplicabilitat. 

Alguns apartats del treball s’han sustentat amb fotografies que detallen la informació, facilitant així 

la comprensió d’allò establert al text. S’ha d’afegir també la utilització de ferramentes com les 

enquestes i les entrevistes, dirigides a la població de Pina de Montalgrao, tan de primera com de 

segona residència, a l’hora d’obtenir informació sobre el municipi i la seua situació, que siga rellevant 

per al treball i durant el procés d’elaboració de propostes. Se n'és conscient de la importància que la 

participació pública adquireix en treballs d'aquesta índole, ja que si un dels objectius és proporcionar 

alternatives per fer front a l'actual situació del municipi, aquestes hauran de tindre l'aprovació de la 

població, si es pretén garantir la seua eficiència. Per altra banda, moltes de les fonts en paper es 

varen perdre o cremar durant la guerra civil i, amb l’ajuda de les enquestes i les entrevistes, s’ha 

pogut reunir informació sobre la història, els antics costums, els oficis que desenvolupava la població 

en ple segle XX, etc., del municipi. 

Per donar com a finalitzada l'explicació de la metodologia, s'ha de comentar que també s’ha fet ús 

d'informació documental, a través de la recerca bibliogràfica de textos relacionats amb la 

despoblació, l'èxode rural, els impactes ambientals, les característiques del municipi, les polítiques 

implantades a altres territoris amb l'objectiu de millorar la situació del medi rural, etc., que ajuden a 

completar el treball. La idea principal és centrar aquesta recerca en documents oficials, com els que 

poden haver-hi a l'Ajuntament del municipi, encara que, com s'ha comentat abans, a causa de la 

guerra civil molts d'ells han sigut destruïts. 
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MARC AMBIENTAL 

Localització 

El municipi de Pina de Montalgrao, com s’ha comentat abans, està situat a la comarca de l’Alt 

Palància, a la província de Castelló. Limita amb San Agustín i Caudiel pel nord, Albentosa, el Toro i 

Barraques per l’oest, Benafer per l’est i Viver pel sud. Dins del terme municipal de Pina de Montalgrao 

s’engloben algunes formacions muntanyoses, com són la Serra de Cerdaña i la Serra de Pina, aquesta 

segona alberga el pic de Pina o Santa Bárbara. 

 

Mapa 1. Mapa de localització del municipi de Pina de Montalgrao, d'elaboració pròpia. 

La principal via d'accés al municipi és amb cotxe, agafant l'Autovia Mudèjar i la Nacional 234 i, en el 

km 60, es pren el desviament que porta a la localitat a través de les carreteres CV-207 i CV-209, 

actualment CV-2093. D’altra banda, també existeixen serveis d'autobús i ferrocarril, però únicament 

fins al municipi de Barraques, a 5 km de Pina. Per tant, de les corresponents estacions fins al municipi 

s'ha d'utilitzar un vehicle particular (Ajuntament de Pina de Montalgrao, 2020). 

Geologia i geomorfologia 

La composició geològica del terme municipal de Pina de Montalgrao és fruit d'una llarga evolució del 

territori. A l'era Mesozoica, durant el període del Triàsic, es va produir la formació sil·lúrica a partir 

de dipòsits marins, els quals han estat intensament plegats i, després d'emergir, erosionats, donant 
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lloc a una sèrie conglomeràtica i arenosa del Buntsandstein. Posteriorment, la transgressió marina 

del Muschelkalk permet la deposició d'una sèrie calcareo-dolomítica, senyal que en aquell moment 

predominava un medi en calma i poc profund. Aquest evoluciona cap a condicions de confinament, 

la qual cosa permet l'acumulació de les argiles algepsíferes del Keuper (Riera, 1992). 

Una vegada al període del Juràssic, durant el seu començament, es produeix una transgressió amb 

dos grans cicles sedimentaris. El primer s'inicia amb el Lias, caracteritzat per presentar unes 

condicions marines i per la presència de dolomies, calcaries dolomítiques, calcaries i margues. A 

continuació, al llarg del Bajocià-Bathonià, les condicions que es donen es corresponen amb un medi 

de mar obert prou uniforme. I, finalment, aquest primer cicle s'acaba durant el Cal·lovià, on es 

destaquen els incidis ferruginosos i les formes condensades, el que indica una regressió de la capa 

d'aigua. El segon cicle sedimentari s'inicia amb l'Oxfordià, un subperíode del Juràssic, durant el qual 

es du a terme la sedimentació de carbonats, lligada a un augment de la capa d'aigua. 

A continuació de l'era Mesozoica, el començament del període Cretàcic ve marcat per l'erosió de 

massissos localitzats als altiplans castellà i aragonés, i per una important subsidència. La resta del 

període es caracteritza per la successió de tres fases. Una primera amb règim lacustre durant 

l'Hauterivià; una segona al llarg del Barremià i accentuada en l'Aptià, on es desenvolupa una 

transgressió marina; i una tercera durant l'Albià, amb una regressió i moviments epirogènics, que 

donen lloc a la formació detrítica de fàcies Utrillas. 

Entrant a l’era Cenozoica, els moviments orogènics donen lloc a les principals estructures que es 

poden observar actualment. Al mateix temps, es produeix la retirada definitiva de les aigües marines, 

i s’inicia un procés intens d’erosió. Finalment, al llarg de l’era Quaternària es desenvolupen 

moviments verticals que determinen l’enfonsament progressiu dels cursos d’aigua (Riera, op. cit.). 

Com ha resultat d'aquesta evolució, hui en dia el terme està dividit en dues grans zones, com es pot 

veure al mapa inferior (mapa 2), una amb coloració blavenca i l'altra amb coloració rosada. Aquesta 

primera es correspondria amb els diversos materials calcaris de l'època del Juràssic, localitzats a la 

Serra de Cerdaña i l'Alt del Limbo, inclòs l'altiplà de la zona de Mairana. I, per altra banda, la coloració 

rosada es correspondria amb els materials de l'època del Triàsic. Es destaca la presència de roques 

silícies de tipus arenisques roges i argiles, pertanyents al Triàsic inferior o Buntsandstein, a la Serra 

de Pina. Aquestes roques es caracteritzen per presentar un color roig atribuït per l'abundància d'òxids 

de ferro. (Ibáñez i Corell, 2019) 
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Mapa 2. Mapa geològic de Pina de Montalgrao d’elaboració pròpia. (Font d’informació: Instituto Geolígico y Minero de España). 

Per últim, a la Serra de Pina, al costat de la Serra de Cerdaña, es pot observar una alternança de zones 

que alberguen argiles i gresos corresponents al Triàsic superior o Keuper i argiles, calcaries i dolomies 

corresponents al Triàsic mitjà o Muschelkalk (Riera, op. cit.). 

Climatologia 

A l'hora d'analitzar la climatologia de la nostra àrea d'estudi ens trobem amb la dificultat d'obtenir 

dades específiques de la zona pel fet que el municipi no gaudeix d'una estació meteorològica. Per 

aquest motiu, s'han escollit les dades climàtiques de les estacions meteorològiques més pròximes 

com són l'estació de Viver i l'estació d'Aranyel. Per altra banda, ha estat impossible obtenir dades 

més actuals, per això l'estudi climàtic es realitza amb dades del període de 1961-90, obtingudes de 

l'Atles Climàtic de la Comunitat Valenciana (Cuevas, 1994). Aquestes dades es poden trobar a l’Annex 

I. 

Per facilitar l'anàlisi dels resultats obtinguts, elaborem un climograma per a ambdues localitzacions. 

Aquest tipus de gràfic és una ferramenta molt utilitzada en climatologia per a representar les 

variables de temperatura i precipitació. D’altra banda, ens dóna informació per a poder classificar el 

clima del territori estudiat. 

  



IMPACTES AMBIENTALS DE L’ÈXODE RURAL 

- 22 - 
 

 

Gràfic 1. Climograma de l'estació de Aranyel de 1961-90 d’elaboració pròpia. 

 

Gràfic 2. Climograma de l'estació de Viver de 1961-90 d’elaboració pròpia. 

Com podem observar, ambdós climogrames adquireixen la forma característica de climes 

mediterranis. Si indaguem més en els detalls, segons Olcina i Moltó (2018), Pina de Montalgrao es 

classifica com clima de la franja de transició propi de les províncies de València i Castelló, el qual està 

situat entre els climes de la plana litoral septentrional i els climes d'interior. Cal destacar que la nostra 

àrea d'estudi, tot i situar-se entre ambdós climes, és un dels municipis situats a la zona de major 

altitud, i per tant, les seues característiques s'aproparien més a les d'un clima d'interior. 

Les temperatures més elevades es localitzen als mesos estivals, juntament amb els mesos que 

presenten una menor precipitació, encara que la sequedat estival és més moderada i disminueix 

gràcies a l'altitud. En canvi, als mesos tardorencs es localitzen les màximes precipitacions, 

concentrades sobretot al mes d'octubre, i als mesos d'hivern les temperatures més baixes. En aquest 
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territori les nevades són escasses, encara que puntualment, si es donen les condicions, poden 

produir-se amb gran intensitat. En canvi, les gelades sovintegen més. 

Edafologia 

Segons la classificació de Riera (1992), al terme municipal de Pina de Montalgrao podem trobar una 

gran diversitat de sòls. Segons l’autor, aquesta es deu a la diversitat litològica del territori, amb la 

presència de margues, calcaries, materials silícics i argiles, i per l'existència d'unes precipitacions que 

oscil·len entre els 428'6-737'3 mm. Els diferents tipus de sòls que podem trobar al nostre territori, 

segons la classificació de sòls de la F.A.O., són els següents: 

1. Regosòls 

Aquests es caracteritzen per presentar un escàs desenvolupament, amb procedència de materials no 

consolidats o dipòsits de col·luvis recents de més de 10 cm. Els regosòls no tenen cap altre horitzó de 

diagnòstic que un horitzó A òcric. Per altra banda, també es poden originar a conseqüència de l'erosió 

o l'aportació externa de carbonats a sòls més evolucionats. D’igual manera s'engloben en aquest grup 

els sòls d'origen antròpic formats a les terrasses de cultiu. 

Una de les zones on es poden trobar aquest tipus de sòls és a la Serra de Pina, on es poden diferenciar 

Regosòls càlcics i Regosòls èutrics. Els primers es desenvolupen sobre calcaries i margues i, els segons, 

sobre argiles del Buntsandstein i argiles del Keuper (Riera, 1992). 

2. Redzines 

Igual que el cas anterior, aquests sòls també presenten un únic horitzó de diagnòstic, un horitzó A 

mòl·lic de menys de 50 cm. Es caracteritzen pel seu procés de mineralització molt ràpid, la qual cosa 

els permet una ràpida incorporació de la matèria orgànica al substrat. Principalment, es localitzen en 

zones de pendent moderat, sobre materials calcaris, i estan associats a carrascars i rouredes de 

gal·lers. 

Un exemple el podem trobar a la roureda de gal·lers situada prop del Collado, dins del terme 

municipal de Pina de Montalgrao (Riera, op. cit.). 
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3. Arenosòls 

Aquests són sòls de textura grossa que han estat originats a partir de materials no consolidats, els 

quals són resultat de la degradació de gresos del Buntsandstein. Estan formats per materials àlbics 

als primers 50 cm o presenten un horitzó argílic, càmbic o òcric. De la mateixa manera que els sòls 

anteriors, l’únic horitzó de diagnòstic present als arenosòls és un horitzó A òcric. 

A l’àrea d’estudi, situats al Rebollar, trobem Arenosòls càmbics, caracteritzats per presentar un 

horitzó subsuperficial (B) més ric en elements fins. Cal destacar que aquest tipus de sòl és important 

per la vegetació que suporten, principalment roures de gal·lers i nombrosos exemplars de rebolls 

(Riera, op. cit.). 

4. Rànkers 

Aquests sòls es formen sobre gresos del Buntsandstein, en condicions de fort pendent i on la roca 

mare es troba molt pròxima a la superfície. Els rànkers presenten un horitzó úmbric de menys de 25 

cm de gruix i una composició àcida que dificulta la incorporació de matèria orgànica, la qual es 

desenvolupa de forma més lenta. 

Fent referència al territori estudiat, són relativament freqüents als vessants septentrionals de la Serra 

de Pina (Riera, op. cit.). 

5. Luvisòls 

Aquests tipus de sòls es caracteritzen per les seues tonalitats rogenques, adquirides gràcies als 

processos d’alliberament i deshidratació dels òxids de ferro. Així mateix, presenten un horitzó B 

argílic amb un grau de saturació en bases del 50% o més. 

Pel que respecta a la nostra àrea d'estudi, situats al barranc de Valdurón, trobem Luvisòls cròmics, 

coneguts també com a terra rossa, els quals es caracteritzen per la presència d'un horitzó B argílic de 

color marró fort a roig. En aquest cas, els Luvisòls es desenvolupen sobre materials calcaris durs del 

Juràssic o Muschelkalk, carstificats i d'escàs pendent (Riera, op. cit.). 

6. Cambisòls 

Aquests sòls es caracteritzen per la presència d'un horitzó càmbic i/o un horitzó càlcic. Juntament 

amb els regosòls, són els més representatius a l'àrea d'estudi, i es desenvolupen tant sobre calcaries 

i margues com sobre els gresos. 
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Al llarg del terme municipal de Pina de Montalgrao es poden identificar tres tipus de cambisòls: 

cambisòls càlcics, cambisòls èutrics i cambisòls húmics. 

Els cambisòls càlcics es caracteritzen per la presència d'un horitzó càlcic, amb una concentració de 

carbonats molt elevada. Aquest tipus de sòls s'utilitzen per a l'aprofitament agrícola, i solen aparéixer 

sobre margues. 

Els cambisòls èutrics se solen desenvolupar sobre gresos i materials poc consolidats, i presenten un 

grau de saturació del 50% o més, però no són calcaris. 

Finalment, els cambisòls húmics són, actualment, els sòls més evolucionats que s'han desenvolupat 

sobre materials del Buntsandstein. En general, se solen caracteritzar per la presència d'un horitzó A 

úmbric ric en matèria orgànica. 

Els cambisòls càlcics i èutrics amb una major profunditat, situats en zones d'escassa o moderada 

pendent i amb materials no consolidats, es destinen als cultius de secà, com cereals, ametllers i 

oliveres. En canvi, quan apareixen en zones amb pendents més accentuades, es destinen a usos 

forestals. 

Quant als cambisòls húmics, són sòls desenvolupats en pendents suaus o moderades, però que 

sempre hi ha mantingut una important cobertura vegetal, el que ha permés el desenvolupament d'un 

horitzó úmbric. Aquest tipus de sòl es destina a ús forestal, destacant la presència de roures de 

gal·lers i exemplars de rebolls (Riera, op. cit.). 

7. Litosòls 

Aquests són sòls poc profunds, de menys de 10 cm, limitats per la roca dura i contínua. El seu origen 

es pot deure a l'erosió de sòls preexistents més evolucionats o a la impossibilitat d'evolució a 

conseqüència del pendent. Se solen desenvolupar tant sobre calcaries com sobre els gresos, i l'escàs 

sòl que s'hi forma ocupa les fissures i les xicotetes depressions de la roca. 

A causa dels forts pendents i l'escassa profunditat, són sòls amb una capacita d'ús molt baixa, envaïts 

per matollars, garrigues i estepars densos que impedeixen la pèrdua de sol i afavoreixen la seua 

evolució. 

A la nostra àrea d'estudi trobem aquest tipus de sòls al relleu muntanyós de Cerdaña i a les zones 

amb major pendent dins del terme municipal de Pina de Montalgrao (Riera, op. cit.). 
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Hidrologia 

El terme de Pina de Montalgrao queda emmarcat dins de dues conques hidrogràfiques. Aquest 

fenomen es deu a la presència de relleus muntanyosos, com la Serra de Pina i la Serra de Cerdaña, 

que donen lloc a la divisòria natural de les aigües de la Conca del Millars i la Conca del Palància. De 

tots els barrancs que creuen el terme de Pina, únicament dos mantenen circulació permanent d'aigua 

durant tot l'any, el barranc de La Canyada i el barranc de La Canaleta, ambdós pertanyents a la Conca 

del Millars. A la resta de barrancs, únicament flueix aigua després de fenòmens meteorològics amb 

pluges més o menys intenses i/o persistents, i sempre limitada en el temps. 

 

Mapa 3. Mapa hidrològic de Pina de Montalgrao d’elaboració pròpia. (Font d’informació: Centro Nacional de Información Geogràfica). 

D'ambdues conques, la conca del Millars és la més extensa i presenta cabals més regulars i 

importants. El règim hídric dels barrancs que conformen aquesta conca ve condicionat per les 

característiques dels materials a través dels quals circulen. Aquests es corresponen amb materials 

del Buntsandstein i del Keuper, datats a l'era Cenozoica, que presenten poca permeabilitat i donen 

lloc a una baixa infiltració. Per aquest motiu, la gran majoria presenten circulació d'aigua superficial 

durant bona part de l'any i al llarg de pràcticament tot el seu curs. S’hi pot trobar més informació a 

l’Annex II. 
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Continuant amb la conca del Palància, aquesta és menys extensa i el nombre de barrancs que vessen 

al riu és més reduït. Tots ells naixen als nuclis calcaris de Cruz-Cerdaña, Palomas-Tejava i Ragudo. 

Encara que la seua longitud és curta, el seu cabal d'origen càrstic no és gens menyspreable. 

En el cas del terme municipal de Pina de Montalgrao, de la zona sud naixen gran quantitat de barrancs 

pertanyents a la conca del Palància, com són el Barranc del Acebo i Ramblillas, el Barranc Poyatos i 

el Barranc Carlos, alguns d’ells fronterers amb la Serra de Cerdaña (Riera, 1992), (Ibáñez i Corell, 

2019). 

 

Mapa 4. Mapa hidrològic general d’elaboració pròpia. (Font d’informació: Centro Nacional de Información Geogràfica). 

Finalment, com podem observar al mapa hidrològic general (mapa 4), dins del seu terme municipal 

trobem tres surgències d'aigua importants, la Fuente Vieja, la Fuente y Abrevadero de Val de Hurón 

i la Fuente Marrionda. Aquesta primera es troba dins del nucli urbà i, històricament, ha estat el punt 

de recollida d'aigua per a la població resident, ja que fins a 1952 no es va construir la font de la plaça 

(Ibáñez i Corell, 2019). Repartides per tot el terme, hi ha altres surgències i pous de menor 

importància i cabal intermitent, com ara la Fuente de la Lucia, del Ballestero o el Pozo Blanco i el de 

Cerdaña. Cal destacar també la presència de la Fuente de la Canaleta, la qual es troba dins del terme 

municipal de San Agustín, però que és molt utilitzada per la població de Pina, ja que és de les poques 

surgències que mantenen un bon cabal a l'època estival. 
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Vegetació i fauna 

Segons els resultats obtinguts al Banc de dades de Biodiversitat de la Generalitat Valenciana 

(Generalitat Valenciana, 2020a), el terme municipal de Pina de Montalgrao alberga un total de 1.202 

espècies conegudes, distribuïdes entre els quatre grans regnes dels éssers vius (fungi, plantae, 

animalia i protozoa), tal i com es representa al següent gràfic (gràfic 3). 

 

Gràfic 3. Gràfic amb les proporcions de les espècies conforme al quatre regnes d'elaboració pròpia. 

Dels quatre grans regnes, el corresponent a les plantes presenta el percentatge més elevat, amb un 

total de 827 espècies. Tot seguit està el regne dels fongs, amb un total de 192 espècies. A continuació 

trobem el regne dels animals, amb un total de 123 espècies. I, finalment, tenim el regne dels 

protozous, amb un total de 21 espècies. 

De tota aquesta diversitat d’espècies, s’han volgut destacar aquelles catalogades com espècies 

invasores, endemismes o amb un nivell de protecció. En aquest cas, els únics regnes que presenten 

espècies amb aquestes característiques són el regne dels animals, amb un total de 37 espècies, i el 

regne de les plantes, amb un total de 29 espècies. A l’Annex III s’adjunta el llistat d’espècies 

destacades, tant de fauna com de flora. 

Per altra banda, Pina de Montalgrao alberga un vedat de caça, més concretament el CS-10.010, el 

qual ocupa tot el seu terme municipal. Per tant, al municipi també hi podem trobar espècies 

cinegètiques com el senglar (Sus corfa), el cabirol (Capreolus capreolus), la guatlla comuna (Coturnix 

coturnix), la perdiu (Alectoris rufa), la llebre ibèrica (Lepus granatensis) i el conill comú (Oryctolagus 

cuniculus). 
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Figures de protecció 

Pina de Montalgrao presenta diverses figures de protecció que permeten la conservació del seu 

patrimoni ambiental i gestionen l’ordenació del seu territori. Per a més informació, consultar l’Annex 

IV. 

 

Mapa 5. Mapa amb les figures de protecció del municipi de Pina de Montalgrao d’elaboració pròpia. (Generalitat Valenciana, 2020d). 

1. Lloc d’Interés Comunitari (LIC) 

Gràcies a la Directiva 97/62/CE del Consell, de 27 d'octubre de 1997, s'adapta el progrés científic i 

tècnic de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 

silvestre. En ella apareixen una sèrie de llistats en els quals es determinen el tipus d'hàbitat natural 

d'interés comunitari, la conservació del qual requereix la designació de Zones d'Especial Conservació 

(ZEC), i les espècies animals i vegetals d'interés comunitari, la conservació de les quals és necessària 

per a designar un ZEC (Directiva 1997/82137 del Consell, de 27 d'octubre de 1997, per la qual s'adapta 

el progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de 

fauna i flora silvestres). 

En el nostre cas, Pina de Montalgrao es troba inclosa al LIC amb codi ES5223005 i nom Alt Palància, 

juntament amb els municipis de Barraques, Bejís, Benafer, Sacañete, Toràs, el Toro i Viver. Aquest 
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LIC presenta una superfície de 14.444'05 ha, i no està designat com un ZEC (Generalitat Valenciana, 

2020d). 

A la fitxa corresponent al LIC ES5223005, trobem els llistats amb les espècies, tant de flora com de 

fauna, que es troben englobades a l'àrea d'aquest LIC, i que han sigut clau a l'hora d'establir aquesta 

zona com a tal. En concret, la nostra àrea d'estudi presenta una gran diversitat d'espècies, tant 

mamífers com aus, peixos, invertebrats, rèptils i plantes. Cal destacar la presència de l'espècie vegetal 

Centaurea x sanctae-barbarae, declarada com endemisme de la zona. 

D’altra banda, pel que respecta a l'apartat de gestió, en l'actualitat, aquest LIC no presenta cap pla 

de gestió, un aspecte que s'hauria de tindre en compte per a procurar la conservació i protecció 

d'aquesta zona. 

2. Pla d’Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR) 

Com es pot observar al mapa 5, on es representen les figures de protecció del municipi de Pina de 

Montalgrao, la part central està inclosa al Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana 

(PATFOR). 

Els objectius d'aquest pla responen als objectius generals de l'instrument d’ordenació territorial 

LOTUP, basats en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i en aconseguir un desenvolupament 

sostenible. Per altra banda, el PATFOR té els seus propis objectius específics, que definiran i guiaran 

l'acció del pla, en un àmbit més restringit que el marcat per la normativa, però compatible amb 

aquesta. La definició d'aquests objectius específics s'ha dut a terme des d'una perspectiva de 

participació publica. 

Es va establir que l’objectiu específic del PATFOR fóra definir el model forestal de la Comunitat 

Valenciana, basat en la seua integració amb el desenvolupament rural, la gestió sostenible, la 

multifuncionalitat de la muntanya i la conservació de la diversitat biològica i paisatgística. Per a poder 

complir-lo, s’estableixen quatre estratègies que marquen l’àmbit d’actuació del pla: 

− Estratègia 1. Establir un marc d’objectius i criteris de gestió forestal, amb capacitat per 

adaptar-se a la dinàmica de l’escenari rural, des del punt de vista socioeconòmic i ambiental. 

− Estratègia 2. Crear i fomentar models de governança forestal participatius i adaptats a les 

diferents realitats i estructures de la propietat. 
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− Estratègia 3. Clarificar el marc normatiu i simplificar el marc procedimental, facilitant la seua 

aplicabilitat i proximitat de cara al ciutadà. 

− Estratègia 4. Millorar la convivència i fomentar la participació dels actors que integren el 

sector. 

− Estratègia 5. Aprofitar el territori forestal com generador de treball en el medi rural. 

A través d’aquestes estratègies, i per fomentar el compliment dels objectius del pla, s’estableixen un 

conjunt d’actuacions. Aquestes es poden dividir en quatres categories segons la seua tipologia: 

redacció d’instruments de planificació que desenvolupen el PATFOR, programa silvícola per a la 

provisió de serveis ambientals, investigació forestal aplicada i actuacions per a la visibilització i millora 

de la comunicació del sector forestal. La idea del pla és dur-les a terme durant els primers quinze 

anys des de la vigència del pla. 

3. Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) 

Com la majoria de municipis, Pina de Montalgrao gaudeix d’un Pla General d’Ordenació Urbana 

(PGOU). Aquest és un instrument de planejament urbanístic bàsic, el qual estableix l’ordenació 

urbanística sostenible de la totalitat d’un municipi i organitza la seua gestió, d’acord amb les seues 

característiques i els processos d’ocupació i utilització del sòl, actuals i previsibles. L’ordenació 

integral del territori té com a objectiu principal la classificació de la totalitat del sòl i que el vincula 

amb un destí urbanístic. A més a més, defineix els elements fonamentals de l’estructura general de 

l’ordenació urbanística del territori planejat, és a dir, vies de comunicació principals, equipaments i 

serveis comunitaris més rellevants i les zones verdes o lliures. (Kluwer, 2020) 

4. Microreserva de Santa Bárbara 

A través de l'ORDRE de 16 de novembre de 1998, de la Conselleria de Medi Ambient (O. 2917/1998, 

de 16 de novembre), es va declarar com a microreserva vegetal una superfície de 4,864 ha de Santa 

Bárbara, dins del terme municipal de Pina de Montalgrao. La microreserva queda delimitada per un 

polígon, els vèrtexs del qual tenen les següents coordenades UTM sobre el fus 30: 

Taula 1.  Coordenades UTM sobre el fus 30 dels límits de la microreserva d'elaboració pròpia. 

1 X 702463 

Y 4434030 

2 X 702408 

Y 4433787 

3 X 702280 

Y 4433877 

4 X 702139 

Y 4434031 

5 X 702332 

Y 4434066 
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En el cas de la microreserva de Santa Bárbara de Pina, al document es destaca la presència d’espècies 

prioritàries com Quercus pyrenaica, Centaurea x sanctae-barbarae, Hieracium compositum, 

Leucanthemopsis pallida subsp. virescens. Per aquest motiu, s’estableix un pla de gestió, amb una 

sèrie d’actuacions de conservació com: 

− Instal·lació d’un cartell informatiu amb recomanacions. 

− Mostreig fitosociològic periòdic de les unitats de vegetació prioritàries. 

− Censos i seguiments periòdics de les poblacions de Quercus pyrenaica i Centaurea x sanctae-

barbarae. 

− Desenvolupament d’actuacions experimentals per facilitar l’adquisició del port arbori dels 

peus del Quercus pyrenaica. 

− Reforçament poblacional de Quercus pyrenaica i el requeriment d’un informe científic 

favorable per a la plantació o sembra de materials procedents de zones pròximes. 

− Desenvolupament d’un estudi específic del possible origen hibridògen de Centaurea x 

sanctae-barbarae, posant en cultiu les llavors de l’espècie. 

− Recol·lecció periòdica de llavors de Quercus pyrenaica, Centaurea x sanctae-barbarae, 

Hieracium compositum, Hieracium glaucinum, Leucanthemopsis pallida subsp. virescens i 

emmagatzemament al banc de germoplasma. 

Però, a més d’establir un programa d’actuacions, si es pretén conservar i protegir la microreserva de 

flora, també s’han de determinar les limitacions d’ús. En el cas de la nostra àrea d’estudi, les 

limitacions d’ús que es varen establir amb la declaració de la microreserva varen ser les següents: 

− Queda prohibida la realització de l’aprofitament de fusta. 

− Les activitats de millora del ferm de la pista forestal que divideix la microreserva no hauran 

d'afectar directament a aquesta. 

− No es podran realitzar aclarides o labors silvícoles dins de la microreserva, exceptuats els 

següents casos: 

a. Les extraccions per motius fitosanitaris o per a prevenció de danys per caiguda sobre 

les persones o les poblacions d'espècies protegides o amenaçades. 

b. Aclarides de la pineda postincendi, en el cas que la zona patira incendis forestals. 

Aquestes aclarides hauran de constar d'un programa específic plurianual. 
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c. Aclarides per a reducció de combustibilitat en els voltants de la pista forestal, sense 

que aquests puguen afectar els exemplars de Quercus pyrenaica. 

En el cas que es dissenyen o realitzen en els voltants aclarides de vegetació o altres mesures de 

reducció de la combustibilitat, es respectarà un radi mínim de 100 m al voltant del perímetre de la 

microreserva dins de la muntanya d'Utilitat Pública, en el qual aquestes activitats estiguen 

sensiblement atenuades. 

5. Mont d’Utilitat Pública CS-56 Santa Bárbara 

Segons la resolució de la Direcció General del Medi Natural per la qual s’aprova el projecte 

d’ordenació del Mont d’U.P. Nº CS-56 “Santa Bárbara”, la muntanya de Santa Bárbara presenta una 

superfície oficial de 292’62 ha, dins del terme municipal de Pina de Montalgrao. Aquest pertany a 

l’Ajuntament de Pina de Montalgrao, però la competència de la seua gestió recau sobre la Generalitat 

Valenciana. 

Santa Bárbara es troba inclòs a l’àmbit del PORN del Parc Natural de la Serra d’Espadà, fora de la zona 

declarada com espai natural protegit. Per altra banda, també està integrada en la Red Natura 2000 

LIC ES5223005 Alt Palància. Destaquem la ubicació al seu interior de la Microreserva de Flora Santa 

Bárbara de Pina, que ocupa una superfície de 4’86 ha, ja comentada amb anterioritat. 

Quant a les espècies vegetals que predominen en els seus boscos, són el pi rodé (Pinus pinastre), el 

pi roig (Pinus sylvestris) i la pinassa (Pinus nigra), així com el roure gal·ler (Quercus faginea) i el reboll 

(Quercus pirenaica). Sota dels boscos trobem espècies arbustives com la jara pringosa (Cistus 

ladanifer), el càdec (Juniperus oxycedrus) o l’argelaga (Genista scorpius), que en moltes ocasions són 

bastant escasses. Per altra banda, quan la massa arbòria s’obri, podem trobar espècies com la 

coscolla (Quercus coccifera). 

D’entre totes les espècies prioritàries, a la nostra àrea d’estudi, solament es pot destacar la falguera 

mascle (Dryopteris filix-mas), considerada com vulnerable per la UICN, i ubicada a l’Annex II 

Protegides no catalogades del Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçada. Així bé, des de 1992-

1995 no s’ha trobat constància de la seua presencia al Monte de Santa Bárbara. En el cas que es 

trobara de nou, aquesta estaria protegida davant de possibles desbrossaments.  

Dins dels usos prioritaris que s’estableixen per aquest Mont estan la protecció, la producció de fusta 

i biomassa, i el recreatiu, encara que de forma espontània i puntual. D’aquests tres, els usos principals 
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són la producció de fusta i biomassa, compatibilitzats amb la protecció. Encara així, no es deixen de 

banda els usos secundaris com el cinegètic, de llenya, ramader, apícola, resiner, llaurat i sembra, i els 

usos socials amb caràcter recreatiu. Tots ells estaran subordinats als dos usos principals de forma 

general a tot el Mont.  

6. Arbre monumental 

A la base de dades d'arbres monumentals i singulars de la província de Castelló consta un individu al 

terme municipal de Pina de Montalgrao. Es tracta d'un om comú (Ulmus minor) de més de cent 

cinquanta anys, amb una altura de 8’2 m i un perímetre de tronc d'1’82 m mesurat a una altura d'1’3 

m d'altura. Actualment, presenta un nivell de protecció únicament en l'àmbit local. 

  

Il·lustració 7. Fotografies de l'arbre monumental (esquerra) i el cartell informatiu (dreta). (Autor: Alejandro Salvador Clemente) 

La Diputació de Castelló va pensar que, a més de protegir els seus arbres més emblemàtics, era 

necessari donar-los a conéixer. Per aquest motiu, va crear la Xarxa d’Arbres Monumentals i Singulars 

de la província de Castelló. Fins ara, aquesta xarxa consta de 39 arbres monumentals i singulars, 

situats al llarg de tota la província. A més d’identificar aquests arbres, la Diputació de Castelló va 

crear cartells informatius on apareix l’espècie, les seues dimensions, la seua edat i el tipus de 

protecció de cada arbre. (Diputació de Castelló, 2020). 

Demografia 

Segons el cens de població de l'any 2019, actualment Pina de Montalgrao presenta una població de 

111 habitants. Cal tenir en compte que aquesta no és una dada que represente la població estable al 

municipi. Encara així, la xifra demogràfica ha anat variant al llarg dels anys adquirint una tendència 

evolutiva clarament negativa, a causa de la forta emigració dels seus habitants cap a les grans ciutats, 

com ara Barcelona, València i Castelló. Alguns factors que han desencadenat aquest èxode rural són 
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la manca d'oportunitats per a la gent jove, una economia basada en el sector primari i la mancança 

d'infraestructures bàsiques. (Riera, 1992). 

A l'hora de realitzar la gràfica amb la tendència evolutiva de la població del municipi, obtenir les 

dades ha estat complicat, sobretot als anys previs al segle XIX, per aquesta raó assoleix una forma 

tan peculiar. Una vegada adquirida tota la informació a través del llibre de Pina (Ibáñez i Corell, 2019) 

i la base de dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), les dades es representen a la gràfica 

següent (gràfic 4): 

 

Gràfic 4. Evolució demogràfica de Pina de Montalgrao d’elaboració pròpia [Fonts d’informació: (Riera, 1992); (Ibáñez i Corell, 2019); i INE]. 

Com es pot observar al gràfic, a partir del segle XVIII la població inicia una tendència creixent que 

s'accentua fins principis del segle XX. El municipi va albergar la màxima població l'any 1914, amb un 

total de 580 habitants. A partir d'aquest moment, el nombre d'habitants disminueix de forma 

exponencial fins a adquirir actualment una població de 111 habitants. Aquesta trajectòria decreixent 

de la població es deu a l'inici de la que fou l'etapa més dura del procés de despoblament. En tan sols 

cent anys, el municipi de Pina de Montalgrao veu reduïda la seua població amb la migració de 469 

habitants, és a dir, aproximadament un 80%. 

Cal destacar l’afluència de gent durant els mesos d’estiueig procedent de les grans ciutats, que 

destina les seues vacances al poble. Sobretot els mesos d’agost i setembre, quan es duen a terme les 

festes patronals. Tradicionalment, les festes es concentraven únicament al mes de setembre, quan 

les feines del camp havien acabat i els ciutadans ho celebraven amb força i alegria (Ibáñez i Corell, 

2019). Actualment, les celebracions importants s’han traslladat al mes d’agost on l’afluència de gent 

és major, encara que es continuen mantenint les dates tradicionals. 
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A més d'analitzar la trajectòria d'una població a través de la seua evolució al llarg dels anys, també 

es pot realitzar mitjançant piràmides de població, les quals representen gràficament la població en 

un lloc i en un moment determinat, segons el sexe i l'edat. Existeixen tres tipus principals de 

piràmides segons la forma que aquestes adquireixen: progressiva, regressiva i estacionària, encara 

que poden aparéixer altres formes a conseqüència de fenòmens com una major població de dones 

que d'homes, alts índexs de mortalitat o una escassa natalitat (donades per circumstàncies de guerra, 

epidèmia, migracions, catàstrofes naturals, etc.) (Santiago, 2013). 

Abans de començar amb l'anàlisi d'ambdues piràmides, s'ha de comentar que a la piràmide de 1996, 

a la categoria de 85 a 89 anys s’inclou la població de 90 anys i més, ja que no és fins al 2010 quan es 

comença a utilitzar aquesta divisió. Per aquest motiu, no apareix el segon grup a la piràmide. 

Centrant-nos ara en l'anàlisi, en ambdós casos, tant l'any 1996 com l'any 2018, les piràmides 

poblacionals són de tipus regressiu, amb una amplada superior als grups de major edat respecte a la 

base. En general, aquesta forma es deu a un descens en la natalitat i a l'envelliment continu de la 

població. Ambos fenòmens determinen una perspectiva de futur descendent per a la població. Així 

mateix, les piràmides de tipus regressiu se solen correspondre a països desenvolupats. 

 

Gràfic 5. Piràmide de població de Pina de Montalgrao en l'any 1996 d’elaboració pròpia (Font d’informació: INE i Conselleria d'Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball). 

Per altra banda, a la piràmide de població de l'any 1996 (gràfic 5) destaquem la diferència entre 

ambdós sexes, amb una població masculina superior a la femenina, encara que no és molt 

accentuada, ja que la població està distribuïda en un total de 91 homes i 84 dones. Aquest xicotet 

desequilibri podria ser la conseqüència de la migració de les dones a les grans ciutats amb l'objectiu 

de buscar noves oportunitats laborals. Sobretot, cal remarcar la població entre 20 i 30 anys, on la 

diferència entre sexes està més marcada, probablement pel motiu anterior. És degut a aquest 
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moviment migratori de la població femenina amb edat de reproduir-se, un dels motius que fomenta 

l’envelliment de la població. 

 

Gràfic 6. Piràmide de població de Pina de Montalgrao en l'any 2018 d’elaboració pròpia (Font d’informació: INE i Conselleria d'Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball). 

Respecte a la piràmide poblacional de l'any 2018 (gràfic 6), la diferència entre gèneres és menys 

accentuada, encara que cal destacar l'abundància de població masculina compresa entre 35 i 39 anys 

respecte a la població femenina. Així mateix, també cal incidir en l'abundància de població femenina 

entre 70 i 74 anys en comparació amb la població masculina. Igual que a la piràmide anterior, la 

diferència entre sexes es concentra a la base de la piràmide, on s'ubica la població més jove. En 

aquest cas, i després de vint-i-dos anys, la conseqüència d'aquest desequilibri no se centra tant en la 

migració, com en el descens de la natalitat i l'envelliment de la població. 

Economia 

La presència d'una gran quantitat d'abancalaments i corrals denota que, en el passat, Pina de 

Montalgrao presentava un fort aprofitament agrícola i ramader. Desgraciadament, en l'actualitat la 

majoria es troben abandonats, i alguns dels abancalaments han estat repoblats pels mateixos 

propietaris. 

A la tesi de llicenciatura, Jesús Riera Vicent explica que els cultius predominants al territori de Pina 

de Montalgrao són els de secà, especialment cereals i farratges ("pipirigallo, alfalfa"). Com la nostra 

àrea d'estudi no alberga cap corrent d'aigua important, els pocs cultius de regadiu es localitzen a les 

proximitats dels barrancs, on s'acumula suficient humitat com per a permetre el creixement d'aquest 

tipus de cultius o a les proximitats de les poques basses on es recull l’aigua de surgències temporals.  

“En los campos teníamos cebada, trigo y avena, y maíz en Escorón, y por el medio plantaban alubias 

que se enredaban en el maíz. Entonces es que llovía mucho, y como aquello era el barranco, siempre 
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estaba fresco. No es que se regara no, siempre corría agua y había abrevadero para las ovejas y las 

cabras”. (R. Clemente Alcodori, comunicació personal, 17 de febrer de 2020). 

En la declaració de Rosa Clemente Alcodori, nascuda a Pina de Montalgrao el 1932, es recalca la 

importància que els cereals presentaven en l'economia de subsistència. Aquests es destinaven, 

principalment, al consum propi, encara que també ho feien a l'economia col·laborativa. Finalment, 

amb els pocs dines que obtenien d'aquest cultiu, les famílies optaven a la compra d'altres productes 

necessaris per a l’habitatge o amb altres fins. (Ibáñez i Corell, 2019) 

 

Gràfic 7. Gràfic amb el percentatge dels diferents tipus de cultiu utilitzats al 2002, d'elaboració pròpia. [Font d'informació: 
(Generalitat Valenciana, 2020b)]. 

Els cultius utilitzats han anat variant al llarg del temps. Com podem veure al gràfic anterior (gràfic 7), 

el 2002 els cereals continuaven sent el cultiu predominant al municipi, seguits de les lleguminoses i 

els cultius farratgers. En canvi, segons les dades obtingudes el 2018 (gràfic 8), els cereals i els cultius 

farratgers continuen encapçalant la llista. Tanmateix, el percentatge de fruiters no cítrics s'ha 

incrementat fins a quasi aconseguir el mateix pes que els cultius predominants. Aquest podria ser un 

indicador de què la ramaderia, en l'actualitat, ja no presenta la mateixa importància que en el passat. 

 

Gràfic 8. Gràfic amb el percentatge dels diferents tipus de cultiu utilitzats al 2018, d'elaboració pròpia. [Font d'informació: 
(Generalitat Valenciana, 2020b)]. 
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Continuant amb la ramaderia, com s'ha comentat, al terme municipal de Pina de Montalgrao trobem 

una gran quantitat de corrals abandonats, el que denota que la ramaderia era altra via d'ingressos 

per a les famílies. A la següent declaració de Presentación Salvador Murria, nascuda a Pina de 

Montalgrao en 1929, es pot apreciar la seua importància en la vida rural. 

“Por aquél entonces no faltaba faena, lo que escaseaba era el dinero. Nosotros íbamos a trabajar al 

campo, quitando malas hierbas. Pero también teníamos animales, como cabras, cerdos, conejos, 

corderos, gallinas y toros. Los toros los usábamos de mano de obra para el campo y los corderos que 

nacían los vendíamos. Así nos sacábamos unos dineros, como podíamos”. (P. Salvador Murria, 

comunicació personal, 21 de febrer de 2020). 

A la nostra àrea d'estudi, els tipus de ramaderia predominants eren l’ovina i el caprí. Pel que respecta 

a la ramaderia ovina, en l'època de major esplendor, al poble es podien trobar uns 20 ramats, 

cadascun no superaria els 300 caps de bestiar. Com a la resta del territori espanyol, la tècnica 

ramadera utilitzada en aquell moment era la ramaderia transhumant. A l'hivern, els pastors 

traslladaven el ramat cap a la Serra d'Espadà, Sogorb i Serra, entre altres llocs. En canvi, la ramaderia 

caprina no adquiria tanta importància, tan sols hi havia 3 o 4 ramats per a produir llet, reproduir-se i 

alletar a les ovelles. (Ibáñez i Corell, 2019) 

“La gente que no tenía ganado ni nada sacaba leña del bosque, por eso pensaron en darlo al 

patrimonio. Los del pueblo se llevaban la leña, para luego venderla allá abajo en Viver. Esta fue una 

de las razones por las que se hizo el patrimonio, porque la gente robaba los pinos para venderlos. 

Hablo de antes de la puncha”. (L. Salvador Murria, comunicació personal, 18 de febrer de 2020). 

 “Mi primer trabajo, con 14 años, fue ir a las batidas, que es como las llamaban en el pueblo. De los 

pinos se aprovechaba todo. Las partes menudas para los hogares o estufas, así se tenía calefacción 

en invierno, e incluso como medio de calor para guisar. La piel del pino, conocida como carfollas, se 

utilizaban para encender las estufas junto con las piñas. Y ya fuera de lo que era el pino, las aliagas 

se usaban para encender las estufas y para socarrar los pelos de los cerdos durante la matanza”. (F. 

J. Herrero Mingacho, comunicació personal, 17 d’abril de 2020). 

Com expliquen Luis Salvador Murria, nascut a Pina de Montalgrao el 1925, i Francisco Javier Herrero 

Mingacho, nascut a Pina de Montalgrao el 1964, la fusta s’utilitzava quasi per a qualsevol cosa, el que 

denotava la importància que els recursos forestals tenien en aquell moment, sent l’explotació 

forestal altra de les activitats primàries del territori. El concepte de “la puncha” que apareix a la 



IMPACTES AMBIENTALS DE L’ÈXODE RURAL 

- 40 - 
 

declaració de Luis Salvador, fa referència al procés de neteja de muntanyes públiques i privades que 

es va realitzar amb la finalitat d’aprofitar tota la fusta com a font d’energia en calefaccions i forns. 

Segons conten els habitants del municipi que van ser partícips de la neteja, aquesta feina va 

proporcionar molts llocs de treball durant els anys 1958-1970. 

L’extracció de fusta afectava principalment a les masses de Pinus pinastre, dominants als materials 

del Buntsandstein, i a la xicoteta roglada de Pinus sylvestris existents al cim de Santa Bárbara. Per 

altra banda, els bosquets de carrasques i roures gal·lers s’aprofitaven per a l’extracció de llenya per 

a les llars. (Riera, 1992). 

“También había gente que se ganaba la vida con la resina. Yo era pequeño cuando la gente se 

dedicaba a sacar la resina, pero sé que después de sacarla la llevaban a un almacén antes de 

venderla en Caudiel. La cosa es que eso no daba resultado, se pagaba muy poco, y al final dejaron 

de extraer.” (L. Salvador Murria, comunicació personal, 18 de febrer de 2020). 

Com ve relata Luis Salvador, l'extracció de resina fou altra de les activitats econòmiques que es duien 

a terme en Pina de Montalgrao, però es va deixar d'extraure perquè el salari era massa baix perquè 

l'extracció fóra rendible. 

Per últim, les masses boscoses també oferien altre producte com són els bolets, destacant com a 

important font econòmica l’extracció de tòfones. A més de Pina de Montalgrao, aquesta activitat 

també era important al municipi de Barraques. En ambos municipis s’aprofitaven les carrasques, 

roures i coscolls micorritzats amb el fong en àrees d’aflorament de materials juràssics. De totes les 

classes de tòfona, la més buscada és la negra (Tuber melanosporum), a conseqüència de l’elevada 

demanda de mercat. A més a més, l’extracció d’esclata-sangs també era altra font d’ingressos, encara 

que no tan important, ja que el seu mercat estava reduït a la ciutat de València. (Riera, 1992) 

“Otra actividad que se ha realizado en el campo de Pina ha sido la extracción de arena para las 

obras. Si no recuerdo mal, también estaban los hornos de yeso, lo que no sé si lo obtenía todo el 

pueblo del mismo lugar. Sí sabría decirte que, bajando del pueblo a Pantorrilla, hay una mina de 

yeso con una pista que hicieron para sacarlo con camiones”. (F. J. Herrero Mingacho, comunicació 

personal, 17 d’abril de 2020). 
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Segons conta Francisco Javier, al terme de Pina també es varen desenvolupar algunes activitats 

extractives, el que indica que la seua economia no es recolzava únicament en el sector primari, sinó 

que una xicoteta part ho feia en el sector secundari. 

Per últim, actualment el municipi gaudeix d’un bar a la plaça del poble que, juntament amb la 

farmàcia, són els únics locals actius. Cal destacar que el bar és l’únic centre d’oci, a més d’un reclam 

per als pocs turistes que visiten el municipi, principalment ciclistes. 

 

Il·lustració 8. Fotografia del bar de Pina de Montalgrao. (Autor: Alejandro Salvador Clemente) 

 

A l’Annex V s’hi pot trobar informació sobre el patrimoni cultural que presenta el municipi. 

 

IMPACTES AMBIENTALS DE L’ÈXODE 

Estudi dels canvis d’usos del sòl 

Aquest primer gràfic correspon els usos del sòl de l’any 1956-57 (gràfic 9). Com es pot observar, en 

aquest moment l’activitat predominant era l’agricultura (coloració groga), la qual ocupa al voltant de 

1301’02 ha, el que es correspon amb el 41’16% de la superfície de tot el terme municipal, quasi la 

meitat. D’altra banda, trobem dues grans masses forestals (coloració verd fosc) al nord i nord-est de 

l’àrea d’estudi, ubicades a la Serra de Pina i la Serra de Cerdaña. El percentatge de sòl urbà (coloració 

roja) és mínim i, tret del centre urbà, la resta d’infraestructures urbanes es troben distribuïdes al llarg 

de tota l’àrea d’estudi en forma de xicotetes parcel·les, és a dir, corrals i masies d’agricultors i 

ramaders. Aquesta dada ens indica també la importància que en aquell moment tenia la ramaderia 

a l’economia del municipi. La resta de la superfície està coberta per matolls o pastures (coloració verd 

clar), el que reforça la idea que la ramaderia i l’agricultura eren les dues activitats que encapçalaven 

les economies rurals de l’any 1956-57, prèviament al fenomen del despoblament. 
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Gràfic 9. Gràfic amb els percentatges de les diferents classes d'usos del sòl a 1956-57 d’elaboració pròpia. 

A continuació s'adjunta el gràfic adient als usos del sòl de l'any 1973-86 (gràfic 10). Com es pot 

observar, la classe d'ús del sòl dominant ha canviat respecte al mapa anterior. En aquest moment és 

l’ús forestal (coloració verd fosc) el que predomina, ocupant al voltant de 1651'53 ha, el que es 

correspon amb el 52'25% de la superfície de tot el terme municipal, més de la meitat, el que denota 

un creixement de la massa forestal. Aquesta es troba distribuïda en dues grans zones: al nord i nord-

est de l'àrea d'estudi, pertanyents a la Serra de Pina i la Serra de Cerdaña, com ja ocorria l'any 1956-

57. El percentatge de sòl urbà (coloració roja) es manté per davall de la resta, i de forma homogènia 

al llarg de tot el territori. Respecte al sòl agrícola (coloració groga), experimenta un notable descens 

respecte de l'anterior mapa, el que indica una disminució de la importància d'aquest sector dins de 

l'economia rural. Així mateix, aquest decreixement de l'agricultura també es pot deure a l'inici del 

fenomen de despoblació. Finalment, la resta de la superfície està coberta per matolls o pastures 

(coloració verd clar). Si comparem el mapa de 1956-57 i el mapa de 1973-86, podem observar que 

aquesta superfície de matolls o pastures es manté al llarg dels anys, aprofitant l’abandonament 

d’alguns camps de cultiu per expandir un poc la seua superfície. 

 

Gràfic 10. Gràfic amb els percentatges de les diferents classes d'usos del sòl a 1973-86 d’elaboració pròpia. 

41,16%

38,30%

20,22%

0,32%

Agrícola

Forestal

Matollar/Pastura

Urbà

26,83%

52,25%

20,64%

0,28%

Agrícola

Forestal

Matollar/Pastura

Urbà



IMPACTES AMBIENTALS DE L’ÈXODE RURAL 

- 43 - 
 

Per últim tenim el gràfic amb els usos del sòl de l'actualitat (gràfic 11), on trobem un escenari 

totalment diferent dels anteriors. Les classes d'usos del sòl corresponents a sòls forestals (coloració 

verd fosc) i sòls ocupats per matollar i pastures (coloració verd clar) ocupen pràcticament tot el terme 

municipal de Pina de Montalgrao, aproximadament amb la mateixa proporció. S'aprecia amb claredat 

l'increment de superfície de matoll i pastura, respecte al mapa anterior, expandint els seus límits cap 

a altres parts del terme municipal. Una part de la nova superfície ocupada per matolls i pastures es 

troba a la zona on al mapa de 1973-86 hi abundava la massa forestal, en concret, a la zona de la Serra 

de Cerdaña. Respecte al percentatge de sòl urbà (coloració roja) es manté per davall de la resta i de 

forma homogènia al llarg de tot el territori, però s'aprecia un xicotet augment al nucli urbà a causa 

de la construcció de noves infraestructures, pot ser per l'augment de segones residències. Finalment, 

la superfície destinada a sòl agrícola (coloració groga) experimenta un altre descens respecte de 

l'anterior mapa, el que indica que actualment no es tracta d'un dels sectors importants de l'economia 

del municipi. 

 

Gràfic 11. Gràfic amb els percentatges de les diferents classes d'usos del sòl a l'actualitat d’elaboració pròpia. 

Per fer-ho més visual, s'han elaborat tres mapes amb els corresponents usos del sòl a cada un d'ells, 

els quals s'adjunten a continuació (mapes 6, 7 i 8). En ells es pot observar clarament la minva del 

sector agrícola al llarg d'aquests seixanta-quatre anys, amb l'expansió de la superfície coberta per 

matollar i pastures i, per últim, un xicotet increment de la superfície forestal. 

Pel que respecta al nucli de població, s'ha anat expandint a poc a poc amb les noves construccions 

de residències secundàries per al turisme estival, el qual s'ha anat obrint pas al llarg dels anys en 

l'economia del municipi. Cal destacar que en els darrers anys s'ha observat un augment considerable 

en l'afluència de turistes, sobretot als mesos d’estiu, procedents de les comarques properes a la costa 

(Riera, 1992). 
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Per altra banda, com es pot apreciar al mapa dels canvis d'usos del sòl en l'actualitat (mapa 8), el 

terme municipal de Pina de Montalgrao alberga un parc eòlic amb un total de 27 aerogeneradors 

distribuïts de forma homogènia al llarg de la Serra de Cerdaña. Aquests formen part del parc eòlic de 

la zona 6 del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana estructurat en set parcs eòlics: Cerro Rajola, El 

Mazorral, Alto Casillas I, Alto Casillas II, Alto Palancia I, Alto Palancia II y Alto Palancia III. L'empesa 

promotora de la construcció del parc eòlic de la zona 6 és Proyectos Eólicos Valencianos i amb 

l'energia generada s'anava a poder abastir a una població de 50.000 habitants. En 2007 es publicava 

al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) la resolució per la qual la Conselleria 

d'Infraestructures i Transport concedia la pertinent autorització administrativa per integrar en la 

província de Castelló els parcs eòlics El Mazorral i Cerro Rajola, localitzats als termes municipals del 

Toro, Barraques i Pina de Montalgrao. En el nostre cas, a Pina de Montalgrao i Barraques els 

correspon el parc eòlic de Cerro Rajola, amb un total de 31 aerogeneradors amb una producció de 

26'35 Mw de potència global (Las provincias, 2007) (El País, 2007). 

Per últim, al mateix mapa (mapa 8) s'observa la construcció d'una infraestructura viaria al nord-oest 

i al sud del terme municipal de Pinna. Aquesta es correspon amb un fragment de l'autovia Mudéjar 

o A-23, la qual uneix València amb França a través del territori aragonés. La seua construcció es va 

iniciar a finals dels anys noranta, per aquest motiu no apareix a cap dels altres dos mapes (mapa 6 i 

7). Tots tres mapes es poden trobar a l’Annex VI, amb un format que permet una millor visualització.  
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Mapa 6. Mapa amb els usos del sòl de Pina de Montalgrao a 1956-57 d’elaboració pròpia. 

 
Mapa 7. Mapa amb els usos del sòl de Pina de Montalgrao a 1973-86 d’elaboració pròpia. 

 
Mapa 8. Mapa amb els usos del sòl de Pina de Montalgrao a l'actualitat d'elaboració pròpia. 
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Estudi sobre l’estat de conservació de les infraestructures agrícoles i ramaderes 

Com he comentat anteriorment, dins del terme municipal de Pina de Montalgrao es poden observar 

una gran quantitat d’antics corrals i cases abandonades, el que denota la gran importància que tenien 

l’agricultura i la ramaderia prèviament a l’èxode rural. Una vegada identificades totes les 

construccions, tant a la fotografia aèria de 1956-57 com a la que correspon amb l’actualitat, els 

resultats obtinguts s’han representat en un mapa, adjuntat a continuació. Per facilitar la seua 

observació, també es poden trobar aquests mapes, en majors dimensions, a l’apartat Annex VII. 

 

Mapa 9. Mapes amb les construccions i el seu estat de conservació a l'any 1956-57 (esquerra) i l’actualitat (dreta) d'elaboració 
pròpia. 

En el referent al mapa de 1956-57, el procés de classificació dels corrals en les classes establertes ha 

estat més complicat a causa de la qualitat de la fotografia aèria. Per aquest motiu, no ha estat possible 

apreciar els detalls per poder diferenciar les classes corresponents amb abandonat, de nova 

construcció i en ús, i les construccions estan catalogades únicament com construccions en bon estat 

i construccions en runes. En 1956-57, prèviament a l'inici del fenomen de despoblació, Pina de 

Montalgrao presentava una població al voltant dels 500 habitants. Si retrocedim al mapa de canvis 

d'usos del sòl d'aquest any (mapa 6), més del 40% de la superfície que comprén el terme municipal 

estava ocupada per camps de cultiu i bancals, i sobre un 20% estava ocupada per matollar i pastures. 

Amb aquesta xifra de població i la superfície destinada a l'agricultura i la ramaderia, es pot deduir 

que un gran percentatge d'habitants es dedicava al sector primari. Molts d'aquests camps de cultiu 

es localitzaven a les proximitats del nucli de població, però una gran proporció estava distribuïda al 

llarg de tot el terme municipal, dificultant als seus propietaris viure al mateix poble. Així mateix, com 

ja s'ha comentat, el tipus de ramaderia que es practicava era la ramaderia transhumant, pel que tots 

els ramaders havien de tindre diversos corrals on refugiar el ramat durant les migracions estacionals. 
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Tots aquests motius justifiquen la presència d'una gran quantitat de construccions, i el fet que quasi 

totes elles es trobaren en molt bon estat (coloració verda) indica que estaven en ús. 

En canvi, al mapa de l'actualitat, l'escenari que es presenta és molt diferent. El nombre de 

construccions respecte a l'anterior mapa s’ha incrementat, i les seues coloracions abasten totes les 

classes, però en aquest cas la coloració predominant és el roig, corresponent amb les construccions 

derruïdes. En l'actualitat, Pina presenta una població de 111 habitants. Si ens fixem al mapa de canvis 

d'usos del sòl equivalent (mapa 8), al voltant d'un 80% de la superfície del terme municipal de Pina 

està ocupat per massa forestal i matollar. Aquesta disminució de la superfície agrícola és una de les 

conseqüències del fenomen de despoblament a què ha estar sotmés el poble. Amb la minva de 

població, el nombre de camps i bancals abandonats es va disparar, i amb ells les construccions que 

feien servir tant agricultors com ramaders. Si observem el mapa de les construccions en l'actualitat 

(mapa 9), aquelles estructures que es troben en bon estat es focalitzen a les proximitats del nucli de 

població, destinades a ser utilitzades com garatges o trasters, quan abans servien per a 

emmagatzemar el gra. D’altra banda, també s'observa un increment en el nombre d'estructures de 

nova construcció, quasi totes elles amb la mateixa finalitat. Pel que fa a la resta del terme, la gran 

majoria de corrals que al mapa de 1956-57 es trobaven en ús i en molt bones condicions, en 

l'actualitat estan pràcticament en runes. Cal destacar que a conseqüència de l'auge de les plantacions 

per a la producció de tòfona, alguns d'aquests corrals s'han arreglat totalment o parcial com a suport 

de l'explotació.  

Estudi sobre la incidència dels processos erosius 

Aquest abandonament del sector agrícola i ramader, ha donat peu a què els processos d'erosió 

actuaren sobre el territori, ocasionant un important impacte ambiental. Per determinar si aquest ha 

estat el cas de Pina de Montalgrao, s'ha realitzat un estudi per establir aquelles zones que han estat 

o estan sent afectades per aquests processos erosius. A causa de l'actual situació sanitària, en un 

primer moment s'anava a realitzar aquest estudi sobre erosió mitjançant treball de camp, però s'ha 

hagut de modificar. Per aquest motiu, la classificació d’erosió important o no s'ha dut a terme de 

forma qualitativa, a través del procés de fotointerpretació. Una vegada realitzada la cartografia, els 

resultats obtinguts es representen a un mapa, adjuntat a continuació. Per facilitar la seua observació, 

també es pot trobar aquest mapa, en majors dimensions, a l'apartat Annex VIII. 
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Mapa 10. Mapa amb les zones erosionades del terme municipal de Pina de Montalgrao d'elaboració pròpia. 

Dit açò, si s'analitza el mapa amb les zones erosionades (mapa 10) es pot observar que la gran majoria 

es concentren a les proximitats de les zones agrícoles. En superposar el mapa d'erosió amb les zones 

d'antics bancals abandonats, observem que aquestes coincideixen quasi a la perfecció. 

Amb el cessament de l'activitat agrícola es deixa al descobert una superfície que, durant tants anys 

ha estat explotada per tal d'obtenir recursos per a l'ésser humà. Aquesta activitat ha anat degradant 

al llarg del temps la superfície del sòl, privant-la de les seues propietats d'origen que la feien idònia 

per a sostenir tot un ecosistema. D’altra banda, l'existència de cultius permanents de secà contribuïa 

a evitar aquesta erosió. Amb la desaparició de tota activitat en aquesta zona, i deixant al descobert 

una superfície desproveïda de vegetació, els processos erosius han tingut lliure accés, donant com a 

resultat alguns dels exemples que s'adjunten a continuació. Aquests es localitzen a les zones que al 

mapa d'erosió (mapa 10) presenten coloració marró fosc. 

 

Il·lustració 9. Recopilació d'exemples on el procés d'erosió s'ha desenvolupat, d'elaboració pròpia. 
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Per altra banda, com a erosió de menor importància, entenem aquella desencadenada pel trànsit de 

fauna i bestiar. Actualment a Pina de Montalgrao es pot trobar una explotació ovina, situada a les 

afores del nucli de població (il·lustració 3). Aproximadament, aquesta granja alberga un total de 200-

300 caps de bestiar aproximadament. Encara que hui en dia ja no s’exerceix la ramaderia 

transhumant al terme de Pina de Montalgrao, aquesta explotació ramadera combina l'estabulació 

amb el pasturatge pels voltants de les seues instal·lacions. Així mateix, l’activitat genera un xicotet 

impacte a causa de la compactació que desencadena el pas regular del bestiar, a més d'afavorir el 

desproveïment de vegetació en aquelles zones que transita de manera regular. Donat que aquesta 

erosió no es produeix amb tanta intensitat, la seua importància és menor en comparació amb 

l'anterior, encara que s'ha de tindre en compte com a possible impacte ambiental. 

Estudi sobre la relació entre l’incendi de 1994 amb les repoblacions forestals de 1973-86 i l’abandonament 

dels bancals 

L'incendi de 1994, conegut com l'incendi d'Ayódar, va arrasar amb un total de 19.309 ha de diversos 

municipis: Montanejos, Arañuel, Cirat, Torrechiva, Toga, Fuentes de Ayódar, Espadilla, Ayódar, 

Villamalur, Torrealba del Pinar, Pavías, Higueras, Caudiel, Benafer, Pina de Montalgrao, Fuente la 

Reina i Montán. A l’Annex IX es pot trobar un mapa on es representa la superfície afectada. L'incendi 

es va detectar el dissabte 2 de juliol a les 20:30 h i no va poder ser extint fins al divendres dia 15 de 

juliol a les 20:00 h. El detonant fou un raig procedent d'una tempesta seca situada al nord d'Ayódar 

que va caure entre el barranc de las Carboneras i el Riu Pequeño, ambdós al terme d'Espadilla. Les 

condicions meteorològiques d'aquest any foren d'extrema sequera, amb precipitacions que 

suposaren una tercera part de la mitja anual. Juntament amb la massa d'aire càlid que es va col·locar 

sobre la península durant aquells dies i els vents secs de l'oest que feren decaure la humitat 

ambiental, varen crear les condicions idònies perquè es poguera desenvolupar aquest incendi. 

(Fernandez, 2014). 

Durant els dos primers dies es va estar extingint l'incendi, però la gravetat del mateix es va 

infravalorar, en estar focalitzat a una xicoteta àrea, i no es varen enviar els mitjans adequats. Per 

desgràcia, els forts vents de ponent donaren energia a l'incendi i el dilluns 4 de juliol el foc avançava 

de forma imparable en direcció sud, sud-oest. Durant els propers dies l'incendi arrasà amb les masses 

boscoses al sud i oest d'Ayódar i el 100% dels termes municipals de Fuentes de Ayódar, Torralba del 

Pinar i Pavías. Sobre el dijous dia 7 de juliol, l'incendi ja presenta cinc fronts, el més fort en direcció 

cap a Terol des de Montán i Pina de Montalgrao. Tanmateix, en aquell moment l'incendi ja presentava 
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dimensions catastròfiques. Finalment, el dissabte 9 de juliol a les 20:00 h es va aconseguir controlar, 

una vegada el combustible forestal va quedar esgotat. (Fernández, op. cit.) 

Pel que respecta al municipi de Pina de Montalgrao, 707'84 ha varen estar afectades per l'incendi 

d'Ayódar, totes elles localitzades a l'est del terme municipal. Tant la Serra de Pina, concretament la 

zona del pic de Santa Bárbara, com la Serra de Cerdaña es varen veure afectades pel foc. Com s'ha 

detallat amb anterioritat, l'incendi es va propagar a una velocitat incontrable. En el cas de la nostra 

àrea d'estudi, els detonants d'aquesta ràpida expansió varen ser, en primer lloc, les condicions 

orogràfiques que presenta el terme, les quals varen exercir com a xemeneia i, en segon lloc, la mala 

gestió forestal. 

 

Mapa 11. Mapa amb la superfície gestionada per la Generalitat Valenciana i l’incendi de 1994 d'elaboració pròpia. 

Al mapa (mapa 11) es poden observar representades les zones del terme municipal de Pina de 

Montalgrao que són gestionades per la Generalitat Valenciana i la superfície que va estar afectada 

per l'incendi de 1994. També es pot trobar a l'Annex X, amb altre format que permet una millor 

observació. Com es pot vore, tan sols un 18'13% de la superfície afectada per l'incendi està subjecta 

a gestió forestal. Si ens remuntem al mapa de canvis d'usos del sòl de 1973-86 (mapa 7), la superfície 

calcinada pel foc de l'incendi estava coberta per una frondosa vegetació arbòria que posteriorment 

va evolucionar cap a un paisatge de matollar, com es pot observar al mapa de canvis d'usos del sòl 
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de l'actualitat (mapa 8). En canvi, si retrocedim fins al mapa de canvis d'usos del sòl de 1956-57 (mapa 

6), gran part d'aquesta superfície estava ocupada per activitats agrícoles. 

 

Mapa 12. Mapa amb l’àrea que ocupen els antics bancals que actualment es troben abandonats  i la superfície consumida per 
l'incendi de 1994 d'elaboració pròpia. 

Si es superposen l’àrea que ocupen els antics bancals, hui en dia abandonats, i la superfície consumida 

per l’incendi de 1994 (mapa 12), es pot observar com una gran àrea estava antigament ocupada per 

bancals destinats a l’agricultura i que, degut al fenomen de despoblament, la seua inactivitat va donar 

lloc a la recolonització incontrolada d’espècies de vegetació forestal. Per una millor anàlisi, el mapa 

també es troba adjuntat a l’Annex XI. 

En el cas dels Monts d'Utilitat Pública, la seua gestió està sotmesa al Pla d'Acció Territorial Forestal 

de la Comunitat Valenciana (PATFOR). En aquest pla es fa esment a la importància que tenen els 

ecosistemes forestals en la regulació dels incendis forestals. Per aquest motiu, es fomenta el 

creixement de la població vegetal en forma de mosaic, de manera que el bosc no presente una única 

espècie i que, a més a més, aquestes es troben distribuïdes de forma homogènia per tot el territori. 

Així mateix, i com que cada espècie presenta un comportament distint davant d’un incendi, es 

redueix l'avanç i la facilitat d'extensió del foc. A banda d'això, es promou el desenvolupament 

d'estructures vegetals que presenten discontinuïtat vertical entre el sotabosc i l'arbratge o 

discontinuïtat horitzontal entre la vegetació d'un mateix estat, ja que aquestes són més resistents als 

incendis. (Generalitat Valenciana, 2013). Contràriament, el problema resideix a les propietats 
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privades on l'absència de gestió forestal deixa pas a la recolonització incontrolada d'espècies 

forestals. 

 

Mapa 13. Mapa amb les repoblacions forestals dutes a terme sobre 1973-86 i la superfície consumida per l'incendi de 1994 
d'elaboració pròpia. 

Durant el procés de fotointerpretació dels canvis d’usos del sòl corresponents a l’any 1973-86 es 

varen detectar indicis de possibles repoblacions forestals. Aquestes repoblacions es localitzen, 

sobretot, a la Serra de Cerdaña, i en menor mesura, a la Serra de Pina, és a dir, a l’àrea que va estar 

afectada per part de l’incendi de 1994, com es pot observar al mapa anterior (mapa 13). Per a facilitar 

l'estudi del mapa, també es pot trobar adjuntat a l'Annex XII. Així mateix, també es poden observar, 

al llarg de tot el territori, repoblacions en xicotetes parcel·les particulars. 

Les espècies utilitzades en aquestes repoblacions forestals es corresponen amb pinastre (Pinus 

pinaster), pinassa (Pinus nigra) i pi blanc (Pinus halepensis), les tres espècies piròfiles, és a dir, 

espècies afavorides pel foc. En ecosistemes diversos, aquesta capacitat de fer front al foc és un 

avantatge, sobretot per a aquelles espècies vegetals que habiten a climes on els incendis són 

reiterats. D’aquesta manera, les espècies piròfiles són capaces de colonitzar els nínxols que deixen 

les altres espècies que no presenten aquesta característica. A més a més, un incendi suposa 

l’aportació d’una gran quantitat de nutrients procedents de les cendres i les restes orgàniques 

cremades, pel que les espècies supervivents gaudiran d’un sòl més fèrtil (Arenas, 2017). 
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En el cas d'ecosistemes que han estat repoblats amb una única espècie, especialment una espècie 

del gènere Pinus, com és el cas de les repoblacions forestals dutes a terme al voltant del 1973-86 en 

Pina de Montalgrao, aquesta característica pròpia de les espècies piròfiles pot alterar la intensitat i 

la freqüència en què es produeixen els incendis. Si reprenem la problemàtica que presenta 

l'abandonament d'antics bancals, els implicats a l'incendi d'Ayódar es localitzen a les proximitats de 

les repoblacions forestals, el que ha donat peu a la recolonització d'aquests camps de cultius amb les 

espècies utilitzades a les repoblacions, és a dir, pinastre, pinassa i pi blanc. La recolonització d'aquests 

antics bancals amb espècies piròfiles pot haver estat altra de les causes secundàries que va donar 

peu a l'expansió de l'incendi de 1994. 

 

Il·lustració 10. Exemple de gestió forestal a la Serra de Pina, d'elaboració pròpia. 

Afortunadament, després d’esdevenir aquest terrible incendi, al terme municipal de Pina de 

Montalgrao, més concretament a les zones repoblades a la Serra de Cerdaña durant el 1973-86, s’han 

dut a terme una sèrie de repoblacions amb carrasca (Quercus rotundifolia), roure valencià (Quercus 

faginea), savina turífera (Juniperus thurifera) i càdec (Juniperus oxycedrus) per tal d’augmentar la 

biodiversitat de la massa boscosa. Així mateix, a les zones englobades dins del Mont d’Utilitat Pública 

de Santa Bárbara també s’han dut a terme una sèrie d’experiències puntuals de millora de la 

biodiversitat del bosc amb aurons (Acer granatense), serveres (Sorbus domestica i Sorbus tominalis) 

i roures (Q. faginea i Q. pyrenaica). Per altra banda, com es pot observar a la imatge anterior 

(il·lustració 10), a les ortofotos de 2018 es poden contemplar activitats de neteja forestal, amb les 



IMPACTES AMBIENTALS DE L’ÈXODE RURAL 

- 54 - 
 

quals es pretén millorar l’estat del bosc, i així minimitzar les probabilitats de què es torne a produir 

un incendi. 

 

DISCUSSIÓ 

Com s’ha pogut observar al llarg de tot el treball, Pina de Montalgrao travessa en aquests instants un 

moment clau que determinarà si la seua evolució s’encamina a convertir-se en un poble d’estiueig, 

únicament actiu durant els mesos estivals, o inicia un procés de recuperació poblacional prenent 

mesures per millorar la seua situació. L’enquesta dirigida a la població del municipi posa de manifest 

que pràcticament tota la població comparteix aquesta idea, i que existeix un gran interès en posar en 

marxa accions per revertir la situació. Així mateix, una major presència de la població estable hauria 

de revertir en un augment, encara que fora mínim, de la gestió ambiental del municipi. 

Per aquest motiu, en un primer apartat s’engloben totes les propostes destinades a mantenir la 

població actual i a atraure nous pobladors. I, en un segon apartat, totes aquelles propostes centrades 

a fer front als impactes ambientals observats durant el desenvolupament del treball. 

Propostes per a la població 

Existeixen diversos municipis rurals que han aconseguit fer front a la crisi a la qual s'enfronta 

actualment el medi rural. Centrant-nos únicament en les comarques de Sobrarbe, Alto Gállego i La 

Jacetania (Aragó),  Ligüerre de Ara, Morillo de Tou, Aineto, Ibort, Artosilla, Sieso de Jaca, Villanovilla, 

Jánovas i Majones són molts els exemples de municipis que han sigut capaços d'invertir la seua 

situació a través d'iniciatives molt heterogènies (Villanueva, 2018). Arran d'aquestes experiències, a 

continuació enumerem una sèrie de propostes i mesures a adoptar per tal de millorar la situació de 

Pina de Montalgrao, totes elles elaborades a partir de la metodologia proposada per Savia Rural 

(Savia Rural, 2008) i, algunes, d'acord amb els plantejaments formulats per alguns dels enquestats. 

Com s'explica a l'apartat de metodologia, s'han establert una sèrie de pilars essencials encaminats a 

aconseguir l'assentament d'una població (habitatge, educació, treball, sanitat, cultura, identitat, 

comunicacions, turisme rural i transport), a partir dels quals s'han estructurat les diferents idees. A 

la següent taula s’han esquematitzat les propostes, que més endavant es desenvolupen de forma 

general. A l’Annex XIV es poden trobar aquestes mateixes desenvolupades més detalladament. 
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Taula 2. Taula resum amb les propostes per a la població, d'elaboració pròpia. 

ÀMBIT PROPOSTA EXEMPLE DE REFERÈNCIA 

SANITAT 
 Construir un centre d’especialitats en l’àmbit 

comarcal  

EDUCACIÓ 

 Realitzar activitats conjuntes entre equipaments 
escolars en l’àmbit comarcal  

 Aplicar un programa de formació dels majors 
d'entorns rurals en l'ús dels nous telèfons mòbils 
i internet 

Aula Móvil RuralTIC 

CULTURA I 
IDENTITAT 

 Instal·lar un centre d’oci Comarca dels Ports 

 Recolzar iniciatives de Pinajoven  

 Organitzar jornades de seminaris Recartografías Teruel 

COMUNICACIONS I 
TRANSPORT 

 Instal·lar connexions de banda ampla Savia Rural 

 Crear una línia d’autobús entre municipis  

 Actualitzar i ampliar la informació de la pàgina 
web de Pina de Montalgrao  

TREBALL 

 Explorar nous camps en el món laboral  

 Construir un polígon industrial comarcal  

 Augmentar el cultiu de tòfona  

HABITATGE 
 Dissenyar una pagina web que recollirà les ofertes 

immobiliàries  Planrepuebla 

TURISME RURAL 

 Recuperar l’ecomuseu de Pina de Montalgrao Museu de les Masies i de la 
Memòria Rural 

 Fomentar les rutes senderistes  

 Recolzar les iniciatives de Mountain Bike 
organitzades per Pinajoven Pinajoven 

 Acondicionar un xicotet espai com a observatori 
d’estreles Illa de La Palma 

 Crear una "Ruta de la tòfona" Les Rutes del Vi a Espanya 

La sanitat al municipi de Pina de Montalgrao se sustenta amb la farmàcia i una consulta de metge. 

Sent conscients que es tracta d'un municipi envellit, aquest servei és bàsic i necessari per garantir la 

seguretat de la seua població actual. Per tal de millorar l’eficiència sanitària actual, la Generalitat 

s'hauria de plantejar la construcció d'un centre d'especialitats d'àmbit comarcal que oferirà a Pina i 

als municipis adjacents un servei sanitari més pròxim. 
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D’altra banda, el municipi no disposa d’instal·lacions educatives perquè no alberga la mínima 

població estable. En la mateixa situació estan els municipis adjacents, per la qual cosa la població més 

jove s’ha de desplaçar per rebre aquest servei a un municipi de major proporció. Tanmateix, el 

plantejament de la construcció d'un nou establiment escolar és insostenible davant la situació que 

presenta el municipi. En canvi, amb l'objectiu de fomentar la socialització entre les poblacions més 

joves dels municipis de la zona, els centres escolars existents podrien organitzar activitats conjuntes 

en l'àmbit comarcal, que permeteren la relació i l’intercanvi entre la joventut rural. En el cas de les 

persones més adultes, el percentatge més gran de la població, es podria desenvolupar un programa 

de formació dels majors d'entorns rurals en l'ús dels nous telèfons mòbils i internet, seguint l'exemple 

de l'Aula Móvil RuralTIC (Manzano, 2013). 

Continuant amb l’àmbit de la cultura i la identitat rural, i prenent com a referència el treball realitzat 

a la Comarca dels Ports, es fa evident la necessitat de creació d’un espai físic on la població més jove 

del municipi socialitze i puga desenvolupar activitats pròpies. La millor opció seria instal·lar un centre 

d’oci al municipi, que oferira una programació especifica per aquest grup de la població i, que a més 

a més, poguera acollir a la resta de joves dels municipis més pròxims. 

Altrament, a Pina de Montalgrao existeix una associació anomenada Pinajoven, encaminada a 

organitzar activitats que potencien una major cohesió entre la població de totes les edats i dinamitzar 

el municipi. Des que es va constituir, ha realitzat tota mena de jornades amb activitats molt diverses 

i ha aconseguit atraure el turisme rural. Per aquest motiu, és necessari augmentar el suport a aquest 

tipus d’iniciatives, que tan necessàries són per donar vida i activitat al municipi. 

Finalment, però no menys important, una altra proposta cultural. Una manera de donar a conéixer 

el municipi és a través de l’organització de seminaris que tracten els temes més rellevants del medi 

rural, com per exemple els duts a terme per Recartografías. A més a més, les jornades es podrien 

desenvolupar mitjançant la cooperació entre els diversos municipis que limiten amb Pina de 

Montalgrao, amb l'objectiu de dinamitzar la zona, no únicament un municipi. 

Pel que respecta a les comunicacions i el transport, Pina de Montalgrao és un municipi bastant 

accessible, però que manca de transport públic. La creació d’una línia d’autobús entre municipis 

milloraria la connexió entre ells, i permetria la desvinculació del vehicle privat com a únic mitjà de 

transport. A més a més, amb aquesta proposta se solucionaria la desconnexió del municipi amb les 

parades d’autobús i ferrocarril de Barraques i es promouria la unió amb les grans ciutats. 
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Pel que fa a les xarxes socials, Pina de Montalgrao gaudeix de pàgina web pròpia, on es pot trobar 

informació sobre el municipi, encara que aquesta està poc desenvolupada. Tenint en compte que són 

pocs els llocs on es pot trobar informació sobre el municipi, l'administració publica, és a dir, 

l'ajuntament, hauria de destinar una persona a actualitzar la informació de la pàgina, per tal de posar 

al dia les seues dades, així com fomentar la creació de nous continguts. 

Un altre aspecte important per a una població és l’oferta de treball. Encara que no ho parega, el medi 

rural ofereix multituds d’oportunitats laborals i empresarials. Com ja s’ha comentat amb anterioritat, 

Pina de Montalgrao és un municipi envellit, la qual cosa obri les portes a un sector laboral relacionat 

amb l’atenció integral de les persones majors. D’altra banda, els municipis rurals manquen de serveis 

de reparació de xicotetes obres, ja que, generalment, aquests s'agrupen al voltant de nuclis de 

població de majors dimensions. Arran d'aquesta realitat, sorgeix altra oportunitat laboral i 

empresarial encaminada a la realització de reparacions a domicili (Emprendedor erasmus, 2019). 

Així mateix, el medi rural es caracteritza pel seu escàs desenvolupament en el sector industrial, 

sobretot a municipis amb poblacions estables molt xicotetes. En el cas de Pina de Montalgrao i els 

municipis adjacents, el motiu principal podria ser la falta d'un polígon industrial que albergue 

xicotetes o mitjanes empreses. Per tant, la meua proposta va encaminada a la construcció d'un 

polígon industrial comarcal, amb l’objectiu de fomentar l’establiment d’agroindústries rurals. 

En darrer lloc, cal destacar, com a negoci més extens a la zona, el cultiu de la tòfona, el qual s’adapta 

perfectament a les condicions ambientals que presenta Pina de Montalgrao. El foment d’aquest tipus 

de cultiu podria desencadenar la reactivació dels antics bancals, que hui en dia es troben totalment 

abandonats. Per no comentar el prestigi que aquest negoci implantaria al territori si es realitzara un 

tractament local de la tòfona. 

Amb referència a l’habitatge, aquest és un aspecte bastant important de cara a acollir nova població 

al municipi. L’any 2001, Pina de Montalgrao albergava un total de 34 habitatges buits (Generalitat 

Valenciana, 2020c), però des d’aleshores no s’ha tornat a actualitzar aquesta informació i, per tant, 

es desconeix la identitat de les construccions amb lliure disponibilitat. Dit açò, seguint l’exemple de 

Planrepuebla, es podria dissenyar una pàgina web on es recolliren totes les ofertes immobiliàries 

presents al municipi, amb informació totalment actualitzada. 

L’últim aspecte a tindre en compte en aquest apartat de propostes per a la població és el turisme 

rural. Aquest sector ha experimentat un increment al municipi durant els últims anys, però 
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actualment no suposa d’una important font d’ingressos econòmics. Per aquest motiu, és necessari 

aplicar mesures que ajuden a atraure nous turistes i afavorir la seua integració a l’economia local.  

En 1998 es va elaborar tota una col·lecció Museogràfica a través de la recol·lecta, per part de 

l’ajuntament, d’objectes antics relacionats amb l’agricultura i la ramaderia. La iniciativa va estar 

recolzada des de Castelló, amb una sèrie de subvencions, per ajudar amb la restauració i catalogació 

d'aquests objectes. Malauradament, aquesta idea no va resultar atractiva per a tot el món i, per culpa 

de les crítiques, finalment des de l'ajuntament es va decidir retornar els objectes als seus propietaris. 

Davant aquest esdeveniment, i seguint l’exemple del Museu de les Masies i de la Memòria Rural 

ubicat al que era el barri masover més important de San Agustín (Terol), s’hauria de recuperar aquest 

ecomuseu. 

D’altra banda, el municipi presenta un interessant patrimoni ambiental, com la microreserva de Santa 

Bárbara o la cova de Cerdaña, que es podrien utilitzar com a reclam per al turisme senderista. Per 

aquest motiu, aquesta proposta va encaminada a fomentar les rutes (mapa 14), a través de diverses 

iniciatives com la instal·lació de cartells informatius o la seua senyalització. El següent mapa també 

es pot trobar a l’Annex XIII en una dimensió que facilita la seua observació.  

 

Mapa 14. Mapa informatiu sobre les dues rutes senderistes ubicades al municipi de Pina de Montalgrao, d'elaboració pròpia. 
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A més del senderisme, des de la fundació de Pinajoven s’han organitzat diverses marxes BBT al llarg 

dels anys. Donat que aquest és altre recurs que presenta el municipi, des del meu punt de vista, 

s’hauria d’explotar més, ja que reactivar aquest sector afavoriria l’increment del turisme ciclista. 

Continuant amb les propostes del sector turisme rural, els xicotets municipis rurals solen 

caracteritzar-se per la seua tranquil·litat i l'absència de contaminació lumínica, com també 

contaminació acústica i atmosfèrica. Arran d'aquesta qualitat, naix a l'illa de La Palma la iniciativa 

d'adoptar en 2007 "la declaració sobre el dret a la llum de les estrelles" i, més tard, el 2012, el 

certificat de "Destí turístic Starlight" i "Reserva Starlight". Seguint aquest exemple, i tenint en compte 

la ubicació de Pina de Montalgrao i la qualitat d'observació que aquesta permet, es podria 

condicionar un xicotet espai dins del terme municipal com a observatori d'estreles. 

Finalment, l'última proposta està relacionada amb el cultiu de tòfones. L'Associació Espanyola de 

Ciutats del Vi (ACEVIN) ha creat "Les Rutes del Vi a Espanya" com a incentiu del turisme rural. Seguint 

aquest exemple i adaptant-lo al territori de Pina de Montalgrao, es podria crear una "Ruta de la 

tòfona" que donara renom a la zona i atraguera el turisme micològic. 

Propostes per als impactes ambientals 

Fins ara, les propostes s'han formulat tenint en compte el factor demogràfic, però un increment de 

la població estable no garanteix la millora del medi ambient. És necessari prendre mesures al respecte 

per tal de fer front als impactes ambientals que actualment pateix el territori. 

Els boscos mediterranis són ecosistemes adaptats a les condicions climàtiques d’un clima temperat 

mediterrani, caracteritzat pels seus períodes càlids i secs als mesos estivals i freds, i humits als mesos 

d’hivern. Com a conseqüència, la vegetació present experimenta abundants adaptacions a la sequera 

i als freqüents incendis. Algunes espècies presenten tiges molt lignificades i fulles amb poca superfície 

com a resultat de l’adaptació a les escasses i concentrades precipitacions. D’altra banda, com ja s’ha 

comentat amb anterioritat, espècies, com per exemple les incloses al gènere Pinus, han evolucionat 

fins a adquirir la característica de piròfiles com a adaptació als incendis (Novillo, 2019). 

El foc és un element essencial i natural en el funcionament de nombrosos ecosistemes forestals, com 

és el cas de la nostra àrea d’estudi. Els incendis no suposen únicament un impacte negatiu sobre els 

ecosistemes boscosos, sinó que compleixen una funció important de manteniment de la seua salut. 

Segons un article publicat a la revista Science (Kelly i Brotons, 2017), una sèrie d’estudis demostren 
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com la variabilitat en la severitat dels incendis i la seua freqüència pot incrementar la diversitat 

d’hàbitats, promovent la coexistència d’un major nombre d’espècies a l’àrea on el foc forma part de 

la dinàmica dels ecosistemes. El problema es desencadena quan aquests incendis es produeixen a 

causa de l’activitat humana o a conseqüència del fenomen del canvi climàtic, també incentivat per 

les accions antròpiques (Nasi et al., 2007). En aquesta nova situació, quan la seua recurrència supera 

la capacitat de resiliència de l’ecosistema, el foc es converteix en una amenaça per als boscos i la 

seua biodiversitat (Campo i Bernal, 2010). 

Des d’un punt de vista ecològic, els boscos exerceixen un paper molt important respecte a la regulació 

hídrica, la protecció dels sòls, el manteniment de la biodiversitat i la reducció dels gasos d’efecte 

hivernacle. Així com, des d’un punt de vista humà, les masses forestals també adquireixen un valor 

econòmic, cultural i social. Per totes aquestes raons, els boscos requereixen una adequada gestió 

forestal que permeta mantenir la seua estructura i el seu estat d’equilibri. 

En primer lloc, el problema més gran que presenta la nostra àrea d'estudi és la freqüència en què es 

produeixen incendis i la facilitat que aquests tenen en propagar-se. Al llarg dels anys s'ha intensificat 

l'homogeneïtzació de la massa boscosa mitjançant la repoblació amb espècies arbòries del gènere 

Pinus. Per aquest motiu, i aplicat a tota Europa, després de l’intens ús del territori per part de l’ésser 

humà, no es poden trobar actualment boscos madurs, és a dir, evolucionats sense intervenció 

humana. 

Una de les característiques diferencials dels boscos madurs és la major heterogeneïtat estructural, el 

que es reflecteix en una major complexitat vertical (diversos estrats) i horitzontal (obertures al sostre 

del bosc), juntament amb una estructura d’edats més variada. Aquesta característica està 

relacionada amb una major biodiversitat, en oferir un major conjunt de possibles àmbits o 

microhàbitats. Davant d’escenaris de futur, en els que el clima es presenta més càlid, més sec i més 

variable, els boscos més heterogenis serien més resilients al canvi climàtic. Així mateix, adquirien un 

paper en la mitigació del canvi climàtic, com que els seus cicles de nutrients són més lents i retenen 

gran quantitat de carboni (Life RedBosques. 2017). 

Per altra banda, també s’ha establert que una major biodiversitat als boscos pot ajudar a prevenir la 

propagació d’un incendi. Segons un estudi publicat a la revista Nature (MacDougall et al., 2013), es 

revela que la diversitat d’espècies vegetals en sistemes forestals pot evitar que l’ecosistema es 

col·lapse davant de pertorbacions com incendis o sequeres. Els autors assenyalen que el nivell de 
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biodiversitat és crucial per a la recuperació dels ecosistemes després d’un incendi forestal. Aquesta 

investigació va durar un total de deu anys, durant els quals els investigadors cremaren diverses 

parcel·les, dins d’una regió degradada a l’est de l’Amèrica del Nord amb predomini de roures 

(Quercus garryana) i herbàcies, escollides de tal forma que algunes albergaren una sola espècie i 

altres combinaren varies. Finalment, els resultats revelaren que aquelles parcel·les amb una sola 

espècie vegetal, aparentment estables, després d’estar sotmeses a la pertorbació del foc, foren 

envaïdes per espècies arbòries. En canvi, aquelles parcel·les amb una major biodiversitat foren 

capaces de resistir la pertorbació. A més a més, s’indica que aquesta major biodiversitat va afectar 

també a la intensitat amb la qual el foc afectava la parcel·la, sent aquesta major a les parcel·les amb 

una única espècie vegetal. 

Recolzant el que anteriorment s’ha dit, tant la Serra de Pina com la Serra de Cerdaña estan 

colonitzades per una exuberant població d’espècies vegetals del gènere Pinus. Tot i que en l’actualitat 

s’observa una regeneració espontània d’altres espècies arbòries que formaven part del bosc madur 

originari de les dues serres, seria convenient afavorir la rapidesa d’aquesta regeneració, sobretot en 

aquelles zones on es dóna en menor mesura de manera natural, per tal que amb el temps 

s’assolisquen unes masses boscoses prou diverses que vagen en la línia de recuperar l’estat d’equilibri 

de l’ecosistema forestal. Açò afavoriria una millor conservació dels boscos i un augment de la seua 

riquesa paisatgística que poguera convertir-se en un pol d’atracció per a visitants de la zona, 

incrementant així els ingressos econòmics del municipi. 

D’altra banda, durant l’estudi de canvis d’usos del sòl a Pina de Montalgrao no es va trobar cap indici 

que a ambdues serres s’haguera dut a terme alguna mesura preventiva contra els incendis forestals. 

Anteriorment s’ha parlat de l’incendi que va afectar el municipi en 1994, i que un dels motius que va 

propiciar el seu control fou l’esgotament dels materials que li servien de combustible. Una de les 

mesures contra incendis que utilitza la reducció del combustible com a acció contra la seua 

propagació són els tallafocs. A través d’un conjunt d’accions sobre la vegetació, normalment amb 

caràcter longitudinal, s’evita la continuïtat de les masses vegetals, el que dificulta l’expansió del foc. 

El municipi presenta una gran superfície ocupada per antics bancals abandonats que estan sent 

colonitzats de forma incontrolada per les espècies vegetals procedents dels boscos de la Serra de 

Pina i la Serra de Cerdaña. Existeix un projecte pioner en la Comunitat Valenciana anomenat 

“Cortafuegos verdes” que pretén recuperar cultius sostenibles i ecològics al Parc Natural del Desert 

de Les Palmes, concretament al Barranc de Miravet, que constituiran una línia estratègica per a la 



IMPACTES AMBIENTALS DE L’ÈXODE RURAL 

- 62 - 
 

prevenció d’incendis forestals. A més de ser una mesura preventiva, aquest projecte permetrà la 

gestió d’un espai natural protegit i fomentarà el desenvolupament rural. Així doncs, a través de 

models agroecològics, com són els cultius tallafocs, es pretén trencar la continuïtat vegetal i disminuir 

així la propagació dels incendis (Castellón información, 2019) (Fundación Global Nature, 2020). 

Seguint aquest exemple, al terme municipal de Pina de Montalgrao es podria aplicar aquesta tècnica, 

ja que ha quedat demostrat la disponibilitat d’una gran superfície ocupada per antics bancals 

abandonats, per tal de fomentar la fragmentació de les masses boscoses i així evitar la propagació 

dels incendi forestal. A més a més, aquesta reactivació de l'agricultura també faria front als processos 

erosius als quals el municipi està sent sotmés. D'aquesta manera, la revegetació de les diverses 

parcel·les amb espècies de cultiu evitaria que processos com l'erosió hídrica o l'erosió eòlica incidiren 

de nou. 

Per últim, altre tipus de tallafocs escollit com a proposta a l’àrea d’estudi són les faixes auxiliars. En 

aquest cas, la tècnica es basa en elaborar una faixa a ambdós costats d’una via (carretera, pista, 

senda, etc.) o d’un curs d’aigua, en la qual es redueix la càrrega de combustible, total o parcialment 

(Morales, 2004). Per exemple, l’ajuntament d’Aller va presentar en 2016 un projecte de defensa 

contra incendis on un dels treballs a realitzar era una neteja de les faixes auxiliars, mitjançant 

maquinària pesant, en una sèrie de pistes i camins detallats al document. El seu objectiu principal era 

reduir la càrrega de combustible situat als marges de les infraestructures, on se solen iniciar els 

incendis, a més de crear un model de combustible menys perillós i generar discontinuïtats a la coberta 

vegetal. D’aquesta manera, i com ja s’ha comentat, es dificultaria la propagació dels incendis i es 

facilitarien les labors d’extinció en millorar les condicions de visibilitat i el trànsit d’aquestes vies 

(Ayuntamiento de Aller, 2016). En el nostre cas, es podria afegir la instal·lació d’una xarxa de canals, 

a les mateixes faixes auxiliars, que permetés la recollida d’aigua de pluja i el seu emmagatzemament 

en infraestructures hídriques especials. L’objectiu és augmentar la disponibilitat de recursos hídrics 

als equips d’emergència contra incendis, en el cas que es produïra un incendi forestal a la zona. 

D’aquesta manera, s’augmentaria la seua eficiència i es garantiria una major seguretat a la població 

de Pina de Montalgrao. 
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CONCLUSIONS 

Recollint tot l’exposat, s’observa com al llarg de l’elaboració d’aquest treball s’han desenvolupat 

diversos apartats i aplicat variades metodologies, tot amb la finalitat de complir els objectius 

principals establerts inicialment. Partint de la base que existeix una dualitat de pensament al voltant 

dels impactes ambientals produïts pel fenomen de la despoblació, aquest treball defensa una major 

incidència dels impactes negatius sobre els positius. Tanmateix, s’ha demostrat la certesa d’aquesta 

hipòtesi inicial, una vegada s’han identificat al municipi impactes ambientals lligats als processos 

erosius i als incendis, tots ells en relació directa amb l’èxode rural. 

Paral·lelament, el municipi de Pina de Montalgrao s’ha vist afectat, des de ben entrat el segle XX fins 

a l’actualitat, per un moviment migratori lligat amb una pèrdua de serveis i recursos, que l’han fet 

retrocedir fins una situació límit quant a despoblament es refereix. Aquesta evolució s’ha vist 

reflectida a l’anàlisi de canvis d’usos del sòl, a través de la minva de superfície agrícola i l’expansió de 

la massa boscosa i de matollar. A més, la mancança d’activitat econòmica també ha deixat un paisatge 

d’infraestructures agrícoles i ramaderes en un estat de degradació avançat. 

Malauradament tot apunta que, davant les escasses mesures de millora de la situació, la minvada 

població actual es veurà obligada a migrar a les grans ciutats, igual que varen fer els seus 

avantpassats, privant al municipi d’activitat humana. S’és conscient que aquesta realitat deixaria de 

ser-ho únicament durant els mesos d’estiu on el municipi, convertit en destí de segona residència, 

tornaria a rebre els veïns procedents de la ciutat. És només aleshores quan els carrers s’omplirien de 

nou i el poble tornaria a tindre activitat. Es tractaria aleshores només d’una situació curta i temporal. 

D’altra banda, els resultats de l’enquesta han demostrat l’interés de la població per intentar revertir 

l’actual situació del municipi. Aquest ha quedat reflectit en cadascuna de les propostes i mesures de 

millora que s’han plantejat al treball, i que s’han acompanyat d’exemples que mostren la seua 

validesa i efectivitat quan han estat aplicades a altres municipis en una situació semblant. Aquest 

interés és un punt fort, donat que pot donar peu a la posada en marxa d’iniciatives amb l’energia 

necessària per espentar el municipi i superar la dificultat que representa revertir aquesta situació. 

Sols així Pina de Montalgrao no passarà a formar part dels milers de pobles abandonats de l’entorn 

rural. 
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Annex I  

Taula 3. Dades de temperatures mitjanes per al període de 1961-90. 

OBSERVATORI 
PRECIPITACIONS 

ANUAL G F M A M J J A S O N D 
Arañuel 538,7 25,8 29,4 31,6 45,8 60,3 49,2 23,5 33,5 51,1 72,6 62,5 53,4 

Viver, sea 548,9 34,3 30,6 28,6 50,3 60,3 44,4 15,8 34,7 55 75,5 72 47,4 

Taula 4. Dades de precipitacions mitjanes per al període de 1961-90. 

OBSERVATORI 
TEMPERATURA 

ANUAL G F M A M J J A S O N D 
Arañuel 14,66 8 8,8 10,5 12,2 15,7 19,7 22,9 22,7 20,2 15,5 11,1 8,5 

Viver, sea 14,79 8,2 8,9 10,8 12,4 15,7 19,6 23,2 22,8 20,3 15,7 11,2 8,7 

 

Annex II 

El mateix riu Millars presenta dos tributaris, els rius de Maimona i Montán, que arrepleguen aigua al 

terme municipal de Pina de Montalgrao. A la part nord del terme municipal, on la Serra de Pina 

exerceix de frontera amb els municipis limítrofs, trobem diversos barrancs que repleguen aigua i la 

dirigeixen cap a Villanueva de Viver i Fuente la Reina, vessant al riu de Maimona. Per altra banda, a 

la part central del municipi trobem el barranc de La Canyada, el qual recull les aigües pròximes al 

nucli urbà i del barranc de la Canaleta, passant a anomenar-se riu de Maimona. 

Annex III 

Taula 5. Espècies de flora d'especial interés (Generalitat Valenciana, 2020a). 

NOM CIENTÍFIC NOM VULGAR ESTAT LEGAL 
Ailanthus altissima Ailant − Decret Control d’Espècies Exòtiques Invasores de la 

Comunitat Valenciana · Annex II 
Anthoxanthum 
odoratum 

 − Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades · 
Annex II. Protegides no catalogades 

− Categoria UICN · Vulnerable 
Asplenium 
septentrionale 

Falzia prima − Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades · 
Annex III. Espècies Vigilades 

Biscutella stenophylla  − Categoria UICN · Vulnerable 
Centaurea x santa-
barberae 

 − Endemisme 

Cephalanthera 
damasonium 

Curraià grogós − Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades · 
Annex III. Especies Vigilades 
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Cheilanthes tinaei  − Catàleg Valenciano de Especies de Flora Amenaçades 
· Annex Ib. Vulnerables 

− Categoria UICN · En perill crític 
Dryopteris filix-mas Falguera 

mascle 
− Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades · 

Annex II. Protegides no catalogades 
− Categoria UICN · Vulnerable 

Epipactis palustris Hel·leborina 
dels pantans 

− Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades · 
Annex II. Protegides no catalogades 

− Categoria UICN · Vulnerable 
Epipactis tremolsii  − Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades · 

Annex III. Espècies Vigilades 
Erica scoparia Bruc 

d'escombres 
− Conveni de Berna · Annex I 

Hieracium 
compositum 

 − Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades · 
Annex III. Espècies Vigilades 

Hieracium murorum  − Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades · 
Annex III. Espècies Vigilades 

Hieracium schmidtii  − Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades · 
Annex III. Espècies Vigilades 

Ilex aquifolium Grèvol − Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades · 
Annex III. Espècies Vigilades  

− Categoria UICN · Vulnerable 
Jasione sessiliflora 
ssp. sessiliflora 

Trencapedres 
blau 

− Catàleg Valenciano d’Espècies de Flora Amenaçades 
· Annex II. Protegides no catalogades 

Lonicera pyrenaica Xuclamel de 
roca 

− Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades · 
Annex III. Espècies Vigilades  

Monotropa hypopitys  − Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades · 
Annex III. Espècies Vigilades  

Notholaena 
marantae 

Falguereta pèl-
roja 

− Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades · 
Annex III. Espècies Vigilades  

Ophrys sphegodes Abellera 
aranyosa 

− Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades · 
Annex III. Espècies Vigilades  

Orchis langei  − Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades · 
Annex III. Espècies Vigilades 

Phyteuma charmelii  − Categoria UICN · Vulnerable 
Quercus pyrenaica Reboll − Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades · 

Annex III. Espècies Vigilades  
− Categoria UICN · Vulnerable 

Robinia pseudoacacia  − Decret Control d’Espècies Exòtiques Invasores de la 
Comunitat Valenciana · Annex II 
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Rubus vigoi Esbarzer − Categoria UICN · Vulnerable 
Ruscus aculeatus Galzeran − Directiva d’Hàbitats · Annex V 
Saponaria glutinosa  − Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades · 

Annex III. Espècies Vigilades 
Sorbus torminalis Moixera de 

pastor 
− Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades · 

Annex III. Espècies Vigilades 
− Categoria UICN · Vulnerable 

Taxus baccata Teix − Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades · 
Annex III. Espècies Vigilades 

 

Taula 6. Espècies de fauna d'especial interés (Generalitat Valenciana, 2020a). 

NOM CIENTÍFIC NOM VULGAR ESTAT LEGAL 
Buteo buteo Aguilot comú − Conveni de Berna · Annex II 

− Conveni de Bonn · Annex II 
− Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció 

Especial · LESRPE 
Capra pyrenaica Cabra salvatge − Categoria UICN · Vulnerable 

− Conveni de Berna · Annex III 
− Directiva d’Hàbitats · Annex IV · Annex V 

Carduelis 
cannabina 

Paserell − Conveni de Berna · Annex II 

Carduelis chloris Verderol − Conveni de Berna · Annex II 
Circaetus gallicus Àguila serpera − Conveni de Berma 

− Conveni de Bonn 
− Directiva d’Aus 
− Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció 

Especial · LESRPE 
Coenagrion 
mercuriale 

Donzell mercurial − Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçades · 
Annex I - Vulnerable 

− Conveni de Berna · Annex II 
− Directiva d’Hàbitats · Annexo II 
− Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció 

Especial · LESRPE 
Columba 
palumbus 

Todó − Conveni de Berna · Annex III 
− Directiva d’Aus · Annex III.1 · Annex II.1 

Cuculus canorus Cucut − Conveni de Berna · Annex III 
− Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció 

Especial · LESRPE 
Emberiza cirlus Sit golanegre − Conveni de Berna · Annex II 
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− Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció 
Especial · LESRPE 

Emberiza 
hortulana 

Hortolà − Conveni de Berna · Annex III 
− Directiva d’Aus · Annex I 
− Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció 

Especial · LESRPE 
Fringilla coelebs Pinsà − Conveni de Berna · Annex III 

− Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció 
Especial · LESRPE 

Garrulus 
glandarius 

Gaig, gaio − Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçades · 
Annex II - Protegides 

Hieraaetus 
pennatus 

Àguila calçada 
comuna 

− Conveni de Berna · Annex II 
− Conveni de Bonn · Annex II 
− Directiva d’Aus · Annex I 
− Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció 

Especial · LESRPE 
Hippolais 
polyglotta 

Bosqueta vulgar − Conveni de Berna · Annex II 
− Conveni de Bonn · Annex II 
− Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció 

Especial · LESRPE 
Lacerta lepida Fardatxo − Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçades · 

Annex II - Protegides  
− Conveni de Berna · Annex II 

Lanius senator Capsot − Categoria UICN · Casi amenaçada 
− Conveni de Berna · Annex II 

Lullula arborea Cotoliu − Conveni de Berna · Annex III 
− Directiva d’Aus · Annex I 
− Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció 

Especial · LESRPE 
Luscinia 
megarhynchos 

Rossinyol − Conveni de Berna · Annex II 
− Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció 

Especial · LESRPE 
Malpolon 
monspessulanus 

Serp verda − Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçades · 
Annex II - Protegides  

− Conveni de Berna · Annex III 
Natrix maura Serp pudenta − Conveni de Berna · Annex III 

− Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció 
Especial · LESRPE 

Oenanthe 
hispanica 

Còlbia terrera, 
còlbia rossa 

− Categoria UICN · Casi amenaçada  
− Conveni de Berna · Annex II 
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− Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció 
Especial · LESRPE 

Oryctolagus 
cuniculus 

Conill − Categoria UICN · Preocupació menor 

Pica pica Blanca − Conveni de Berna · Annex III 
Picus viridis Picot verd − Conveni de Berna · Annex II 

− Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció 
Especial · LESRPE 

Podarcis 
hispanica 

Sargantana ibèrica − Conveni de Berna · Annex III 

Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

Gralla de bec roig − Categoria UICN · Casi amenaçada 
− Conveni de Berna · Annex II 
− Directiva d’Aus · Annex I 
− Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció 

Especial · LESRPE 
Saxicola torquata Saxicola torquatus − Conveni de Berna · Annex II 

− Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció 
Especial · LESRPE 

Serinus serinus Gafarró − Conveni de Berna · Annex II 
Sitta europaea Pica-soques blau − Conveni de Berna · Annex II 

− Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció 
Especial · LESRPE 

Sturnus unicolor Estornell negre − Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçades · 
Annex III - Tutelades 

− Conveni de Berna · Annex II · Annex III 
Sylvia cantillans Busquereta de 

coscolla 
− Conveni de Berna · Annex II 
− Conveni de Bonn · Annex II 
− Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció 

Especial · LESRPE 
Sylvia hortensis Busquereta 

emmascarada 
− Conveni de Berna · Annex II 
− Conveni de Bonn · Annex II 
− Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció 

Especial · LESRPE 
Sylvia 
melanocephala 

Busquereta 
capnegra 

− Conveni de Berna · Annex II 
− Conveni de Bonn · Annex II 
− Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció 

Especial · LESRPE 
Turdus merula Merla, esmerla − Conveni de Berna · Annex III 

− Directiva d’Aus · Annex II.2 
Vipera latasti Escurçó − Conveni de Berna · Annex II 
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− Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció 
Especial · LESRPE 

Vulpes vulpes Rabosa − Categoria UICN · Preocupació menor 
 

Annex IV 

1. Lloc d’Interés Comunitari (LIC) 

Els criteris de selecció als que ha estat sotmesa la nostra àrea d'estudi per a ser seleccionada com a 

LIC, es corresponen amb els establerts a la Directiva 92/43/CEE. Però, és realment el 2001, quan el 

Govern Valencià aprova la llista composta per 94 Llocs d'Interés Comunitari (LICs) que la Comunitat 

remet al Ministeri de Medi Ambient als efectes de la seua proposta a la Comissió Europea per a la 

constitució de la Xarxa Natura 2000. Aquests LICs foren definits i delimitats, segons estableix la 

directiva europea anteriorment citada, d'acord amb la presència en els mateixos dels hàbitats o 

especies considerats prioritaris en aquesta directiva, i que representen una mostra significativa de la 

destacada riquesa natural del territori valencià (Generalitat Valenciana, 2003). A continuació es 

poden trobar dos mapes, el primer d’ells mostra l’evolució del nombre de LICs amb la nova proposta 

(mapa 15), i el segon identifica cadascun d’aquests LICs (mapa 16). 

 

Mapa 15. Mapes en els que es comparen els LICs existents amb la nova proposta de LICs (Generalitat Valenciana, 2003). 
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Mapa 16. Mapa general dels LICs  amb els seus codis d'identificació (Generalitat Valenciana, 2003). 
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2. Pla d’Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR) 

Segons la informació present a la memòria del PATFOR (Generalitat Valenciana, 2013), en gener de 

2009 la Conselleria, amb competència en matèria forestal, inicia els treballs per a redactar aquest 

pla. En aquell moment, l'administració és conscient de la situació de crisi en la qual es troba immers 

el sector forestal. Aquesta es tracta d'una crisi econòmica, derivada de la nul·la rendibilitat de la 

gestió forestal, però també d'una crisi social i ambiental. A causa dels importants canvis 

socioeconòmics del Medi Rural al segle XX, els reiterats incendis produïts, el procés de canvi global al 

qual s'enfronta i l'abandonament de la gestió forestal activa, els ecosistemes forestals han estat 

sotmesos a una degradació progressiva. 

En aquest context, la Conselleria assumeix el repte de buscar solucions que introduïsquen un canvi 

en el sector i permeten superar l’estat actual. Aquest pla es fonamenta a partir de dures decisions 

fonamentals. La primera contempla el sector forestal com una part fonamental del desenvolupament 

rural, juntament amb l’agricultura i la resta d’activitats econòmiques, no solament com un aspecte 

sectorial, complementari i extern. I, la segona, consisteix en la incorporació de la participació publica 

al llarg del procés de redacció, no com el compliment d’una sèrie de requisits legals, sinó com un 

objectiu en si mateix. 

4. Microreserva de Santa Bárbara 

Els diferents estudis realitzats durant diversos anys per investigadors especialistes sobre la situació 

de les poblacions dels tàxons vegetals endèmics, estranys o amenaçats en l'àmbit de la Comunitat 

Valenciana, han orientat sobre les prioritats per a l'establiment de microreserves. Per aquest motiu 

es va redactar aquesta ordre amb la declaració de 14 microreserves vegetals al llarg de la província 

de Castelló. 

Annex V 

Pina de Montalgrao alberga un patrimoni cultural molt divers. Dins el seu terme municipal trobem 

diverses ermites, l’antic molí i l’antic forn, a més de l’església parroquial. Respecte a les construccions 

hídriques, destaquem la Fuente Vieja.  

1. Església parroquial 

L’església parroquial de Pina de Montalgrao està datada del segle XV, construïda amb elements 

gòtics, encara que la decoració interior és del segle XVIII. Està dedicada a San Salvador, encara que 
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antigament ho estava a la Verge de Loreto. L’església es caracteritza per presentar un recinte 

emmurallat i emmerletat, fabricat amb carreu i maçoneria. La seua estructura està dividida en quatre 

trams amb suports de pilars i arcs de mig punt a les naus. A més, està coberta a base de voltes de 

canó, amb llunetes a la base central, àbsida i capelles laterals i de creueria en la sagristia (Ibáñez i 

Corell, 2019) 

 

Il·lustració 11. Fotografia de l’església parroquial de Pina de Montalgrao. (Autor: Alejandro Salvador Clemente) 

2. Ermites 

El municipi de Pina de Montalgrao alberga diverses ermites, cadascuna dedicada a una verge o santa. 

Aquestes són l’ermita de Virgen de Vallada, l’ermita de la Virgen de Gracia i l’ermita de Santa Bárbara. 

L’ermita de Virgen de Vallada es va construir a 2’5 km del municipi de Barraques, però pertany a la 

parròquia de Pina de Montalgrao. La tradició diu que un pastor estava guardant el seu ramat quan se 

li va aparéixer la verge a un esbarzer, i li va indicar que allí trobaria una imatge. Com era d’esperar, la 

imatge era de la verge, i per raons del lloc on es va trobar, es va anomenar Virgen de Vallada (Bajada). 

Actualment l’ermita es troba en runes, ja que ha sofrit espolis i els moviments de terra efectuats per 

la construcció i ampliació de la carretera (Ibáñez i Corell, 2019) 

L’ermita de la Virgen de Gracia està situada a la carretera que connecta el poble amb la regió 

muntanyenca. La seua estructura es data del segle XIV, amb estil arquitectònic gòtic primitiu del 

Maestrat. L’interior de l’ermita està construït en carreu i maçoneria angular. L’any 1995 es varen dur 

a terme obres de restauració de la mà de Jose Juan Carbonell Martinez i D. Javier Benlloch Marco 

(Ibáñez i Corell, op. cit.). 
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Finalment, l’ermita de Santa Bárbara està situada al pic de Santa Bárbara, com es pot observar al 

mapa 5, a l’apartat de figures de protecció. Conta la llegenda que la va ordenar construir un mariner 

que després de sobreviure a una tempesta al mar, va prometre construir una ermita al punt més alt 

que pogueren albirar els seus ulls. Es tracta d’un edifici de menudes proporcions, construïda en 

maçoneria, l’interior de la qual presenta pocs ornaments. Antigament, al mes de desembre se 

celebrava una romeria el dia de Santa Bárbara, el qual es va traslladar al dia 22 de maig, i actualment 

se celebra el cap de setmana més pròxim a aquesta última data (Ibáñez i Corell, op. cit.). 

3. Ajuntament 

L’ajuntament de Pina de Montalgrao està situat a la Plaça Major, i consta de planta, pis i golfa. Fou 

construït als segles XVI i XVII, encara que s’han realitzat diverses reformes des d’aleshores. La façana 

principal presenta dos arcs de mig punt que actuen de suport, i sobre ells se situa el blasó petri de la 

vila (Ibáñez i Corell, 2019). Al llarg de la història, han estat molts els alcaldes i alcaldesses que han 

passat per l’ajuntament, la gran majoria del Partit Popular (PP), encara que també el Partit Socialista 

Obrer Espanyol (PSOE) i la Unió de Centre Democràtic (UCD). Actualment, l’alcaldessa de Pina de 

Montalgrao és María Ángeles Murria Belmonte, del Partit Popular, la qual governa des de les 

eleccions de l’any 2007. 

 

Il·lustració 12. Fotografia de l'ajuntament de Pina de Montalgrao. (Autor: Alejandro Salvador Clemente) 

4. Antic forn 

Els forns, per a tot poble amb densitat de població baixa, són serveis molt importants per garantir 

aliment a la població, ja que en aquell moment la seua base d'alimentació. Segons el llibre de Pina 

(Ibáñez i Corell, 2019), les primeres notícies del forn apareixen al llibre de la fundació, donació i rentes 

del monestir de San Miguel de los Reyes de València l'any 1555. Se sap que l'edifici no era l'actual, al 

llarg dels anys es degué construir de nou, però la ubicació era la mateixa. En aquest cas, el forn de 
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Pina és de propietat municipal i, antigament, per a donar servei al poble se subhastava tots els anys 

el segon dia de nadal. 

 

Il·lustració 13. Fotografia de l'antic forn de Pina de Montalgrao. (Autor: Alejandro Salvador Clemente) 

5. Antic molí 

L'antic molí de Pina de Montalgrao va ser instal·lat sobre els anys cinquanta, arran de la recaptació 

de dines per part dels socis de la Coopertiva Agricola Virgen de Gracia. Es tractava d'un molí de 

naturalesa elèctrica que rebia l'energia de l'Elèctrica del Millars. La maquinària i les moles es varen 

comprar a Montán, i des d'allí les varen traslladar amb carro fins al municipi. A més a més, la 

cooperativa també va comprar una trilladora i un tractor, encara que segons diu gent del poble, el 

tractor va caure per un pendent i no va poder funcionar. Desgraciadament, la cooperativa no va 

acabar de funcionar correctament i el molí es va destinar únicament a un servei de moliner que 

elaborava pinsos per als animals, fins que a finals dels anys setanta va deixar de funcionar. 

Al voltant de l'any 2000, dos veïns del municipi, Isaac Rodríguez Andreu i Julio Herrero Alcodori, 

investigaren al voltant de l'estat legal del molí amb la finalitat d'esbrinar els tràmits necessaris per a 

realitzar la donació del molí a l'Ajuntament de Pina de Montalgrao amb l'objectiu de reconvertir-lo 

en un museu. Com que la maquinària i el molí es trobaven en males condicions, durant els anys 2000-

10, es van dur a terme feines de restauració a l'interior del molí mitjançant l'ús de materials 

tradicionals. Des d'aleshores, l'antic molí del municipi està obert com a museu històric. 
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Il·lustració 14. Fotografia de l'antic molí de Pina de Montalgrao. (Autor: Alejandro Salvador Clemente) 

6. La Fuente Vieja 

La Fuente Vieja és la primera font de la qual va gaudir el municipi, prèviament a la construcció en 

1952 de la font de la plaça. Prèviament, la població acudia a recollir aigua a altra surgència 

anomenada Puente la Fuente, la qual també disposava d'un safareig on la població rentava la roba. 

D’altra banda, a més de proporcionar aigua a la població, la font també es convertia en un punt de 

reunió social on acudien persones de totes les edats. 

 

Il·lustració 15. Fotografia de la Fuente Vieja de Pina de Montalgrao. (Autor: Alejandro Salvador Clemente) 
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Annex VI  

 

Mapa amb els usos del sòl de Pina de Montalgrao a 1956-57 d’elaboració pròpia. 
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Mapa amb els usos del sòl de Pina de Montalgrao a 1993-86 d’elaboració pròpia. 
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Mapa amb els usos del sòl de Pina de Montalgrao a l’actualitat d’elaboració pròpia. 
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Annex VII 

 

Mapes amb les construccions i el seu estat de conservació a l'any 1956-57 d'elaboració pròpia. 
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Mapes amb les construccions i el seu estat de conservació a l’actualitat d'elaboració pròpia. 
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Annex VIII 

 

Mapa amb les zones erosionades del terme municipal de Pina de Montalgrao d'elaboració pròpia. 
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Annex IX 

 

Mapa 17. Mapa amb la superfície cremada en l’incendi de l’Alt Millars en Juliol de 1994 (Fernandez, 2014). 
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Annex X 

 

Mapa amb la superfície gestionada per la Generalitat Valenciana i l’incendi de 1994 d'elaboració pròpia. 



IMPACTES AMBIENTALS DE L’ÈXODE RURAL 

- 90 - 
 

Annex XI 

 

Mapa amb l’àrea que ocupen els antics bancals hui en dia abandonats  i la superfície consumida per l'incendi de 1994 d'elaboració pròpia. 
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Annex XII 

 

Mapa amb les repoblacions forestals dutes a terme sobre 1973-86 i la superfície consumida per l'incendi de 1994 d'elaboració pròpia. 
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Annex XIII 

 

Mapa informatiu sobre les dues rutes senderistes ubicades al municipi de Pina de Montalgrao, d'elaboració pròpia. 
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Annex XIV 

ÀMBIT PROPOSTA EXEMPLE DE REFERÈNCIA 

SANITAT 
 Construir un centre d’especialitats a nivell 

comarcal  

1. Construir un centre d’especialitats a nivell comarcal 

El primer a tindre en compte a l'hora de millorar la qualitat de vida de la població actual del municipi 

és la millora dels serveis present al territori. La població de Pina es troba en un estat d'envelliment 

molt avançat, motiu pel qual és imprescindible que el municipi estiga ben dotat de serveis sanitaris, 

però no és el cas. L'hospital més pròxim es troba a Sagunt a uns 51 km, és a dir, aproximadament a 

una hora del mateix municipi. En general, durant una emergència, el temps és un paràmetre clau per 

garantir o no la supervivència del pacient. Per tant, als ciutadans de Pina se'ls està privant aquest dret 

i, en cas d'emergència, la seua probabilitat de supervivència és inferior a la d'un urbanita. 

ÀMBIT PROPOSTA EXEMPLE DE REFERÈNCIA 

EDUCACIÓ 

 Realitzar activitats conjuntes entre establiments 
escolars a nivell comarcal  

 Aplicar un programa de formació dels majors 
d'entorns rurals en l'ús dels nous telèfons mòbils 
i internet 

Aula Móvil RuralTIC 

1. Realitzar activitats conjuntes entre establiments escolars a nivell comarcal 

Pina de Montalgrao, durant els seus anys d'esplendor, gaudia d'una escola per a xiques i altra per a 

xics, cadascuna amb el seu respectiu professorat. Una vegada desencadenat el procés de 

despoblament, aquest servei es va reduir a una única escola que, finalment, també es va veure 

obligada a tancar les seues portes. Ara com ara, la poca població jove que resideix al municipi s'ha de 

desplaçar fins a Viver a uns 22 km, és a dir, aproximadament a 20 min del mateix municipi. És cert 

que existeixen una sèrie de Col·legis Rurals Agrupats (CRA) localitzats als municipis de Bejís i Jérica, 

on s'imparteixen les àrees d'educació infantil i primària, però aquests són insuficients. Davant de la 

insostenibilitat de construir un establiment escolar al mateix municipi, l’organització d’activitats 

entre diversos centres escolars, fomentaria la socialització entre la joventut rural, creant així vincles 

entre municipis. A més a més, el desenvolupament d’activitats escolars satisfaria les necessitats 

d’aquest sector de la població.  
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2. Aplicar un programa de formació dels majors d'entorns rurals en l'ús dels nous telèfons mòbils 

i internet 

En la gran majoria dels municipis rurals, la població més envellida es troba desinformada en temes 

com les noves tecnologies. Amb el desenvolupament d’un programa de formació dels majors 

d'entorns rurals en l'ús dels nous telèfons mòbils i internet es promouria l'alfabetització digital 

d'adults, disminuint així la bretxa digital generacional a través de la sensibilització en l'ús d'internet. 

A més, enfortiria els espais de socialització on poder comunicar-se amb altres persones que 

comparteixen la mateixa situació. També fomentaria la integració dels col·lectius de jubilats i 

persones adultes com subjectes actius dins de la comunitat digital. I, finalment, aquesta iniciativa 

fomentaria el treball de les habilitats socials de motivació i d'autoestima per facilitar la participació 

activa de les persones més majors a la nova societat digital. 

ÀMBIT PROPOSTA EXEMPLE DE REFERÈNCIA 

CULTURA I 
IDENTITAT 

 Instal·lar un centre d’oci Comarca dels Ports 

 Recolzar iniciatives de Pinajoven  

 Organitzar jornades de seminaris Recartografías Teruel 

La cultura i la identitat adquireixen una especial importància al medi rural. El fenomen de 

despoblament no va deixar únicament un vuit demogràfic, sinó que després d'aquest procés de 

migració, als diversos municipis quedaren petjades psicològiques i de pèrdua d'identitat cultural que 

actualment encara es veuen reflectits sobre la població rural. Per altra banda, des de les ciutats s'ha 

creat un pensament de desvalorització del que és rural i una sèrie d'estereotips que han fomentat la 

pèrdua del sentiment de poble per part dels seus ciutadans (Savia rural, 2008). 

La Comarca dels Ports ha realitzat un treball destacable per mantenir i fomentar la cultura i el 

sentiment d'identitat rural. Els Ports és una comarca valenciana del nord muntanyenc, amb capital a 

Morella. Limita pel sud amb l'Alt Maestrat, a l'est amb el Baix Maestrat, al nord amb la Matarranya 

(Aragó) i a l'oest amb la Comarca del Maestrat aragonés. Està compost per un total de 17 municipis 

amb una població total de 7000 habitants. Com Pina de Montalgrao, els municipis de la comarca 

també han estat sotmesos al procés de despoblament, encara així han continuat fomentant un 

sentiment de poble. 
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Alguns dels projectes que han dut a terme són "Aplec dels Ports" i "Els Ports és autèntic". El primer 

d'aquests és una associació cultural comarcal a través de la qual els habitants reivindiquen la terra, 

la llengua i la cultura organitzant una festa reivindicativa i totalment gratuïta, on la gent pot gaudir 

d'activitats culturals i reivindicatives. Hui en dia, aquesta iniciativa compta amb 42 edicions. En segon 

lloc, "Els Ports és autèntic" és una marca turística creada per la mancomunitat comarcal, a partir de 

la qual s'intenta donar a conéixer aquest territori, enfocada sobretot al turisme. S'utilitzen recursos 

com la pàgina web i les xarxes socials per explicar la història, l'arquitectura, l'artesania, la 

gastronomia, la natura i els esdeveniments culturals de cada municipi. L'objectiu principal d'aquesta 

segona iniciativa és dinamitzar la comarca. A més, han creat el "Camí de la conquesta", una ruta 

circular a la comarca formada per un sender de Gran Recorregut (GR) que travessa els espectaculars 

paisatges que presenta aquest territori. D’altra banda, els diversos municipis gaudeixen de 

programacions culturals al llarg de tot l'any. I, la població més jove de Forcall, Vilafranca i Morella 

compten amb un casal jove durant els caps de setmana. Com es pot observar, aquest tipus d'activitats 

són possibles de realitzar a municipis rurals amb poblacions escasses. 

1. Instal·lar un centre d’oci 

En el cas de Pina de Montalgrao, donat que més del 60% de la població està formada per persones 

de la tercera edat, l’any 2018 es va inaugurar el centre d’atenció a majors. En canvi, no s’ha dut a 

terme cap projecte per proporcionar un espai a la poca població jove que resideix a Pina de 

Montalgrao. D’aquesta manera, seguint l’exemple dels municipis de Forcall, Vilafranca i Morella, la 

instal·lació d’un centre d’oci podria oferir una programació, centrada sobretot en els caps de 

setmana, que estiguera encaminada a satisfer les necessitats d’aquesta part de la població. Algunes 

de les seues activitats podrien anar encaminades a fomentar l’educació rural i ambiental, a més 

d’oferir un servei de biblioteca i diverses extraescolars. 

2. Recolzar iniciatives de Pinajoven 

El municipi gaudeix des de 2005 d'una fundació anomenada Pinajoven, la qual naix de la il·lusió d'un 

grup de joves de la localitat, amb l'objectiu de realitzar reunions, organitzar activitats lúdiques, 

culturals, tradicionals, esportives i d'altra índole, destinades a potenciar una major cohesió entre la 

població de totes les edats. Des de la seua fundació, Pinajoven ha realitzat multitud d'activitats com 

per exemple la recuperació del carnestoltes, jornades senderistes pel terme municipal de Pina, 

viatges a la neu, campionats de futbol, voltes BTT de montanbikes, repoblacions forestals dins del 
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terme municipal per celebrar el dia de l'arbre, posar en ús l'antic forn durant la festivitat de San 

Antón, etc. Per aquest motiu, és necessari el suport d'aquest tipus d'iniciatives, sobretot si parteixen 

de la mateixa població i la seua finalitat és potenciar la unió entre els seus membres, a més de 

dinamitzar el municipi. 

3. Organitzar jornades de seminaris 

En la línia d'activar el municipi a través de l'organització d'activitats, una bona forma de donar a 

conéixer el territori  és a través de jornades de seminaris com les que realitza Recartografías, una 

associació que centra la seua atenció a investigar els conflictes territorials i ambientals, entre els quals 

destaca el problema de la despoblació del medi rural (Recartografías, 2020). D'aquesta manera, a 

més d'atraure aquelles persones interessades en aquest tema, també es donaria a conéixer el 

municipi, augmentant la probabilitat que nous turistes escolliren Pina d'entre altres municipis. 

ÀMBIT PROPOSTA EXEMPLE DE REFERÈNCIA 

COMUNICACIONS I 
TRANSPORT 

 Instal·lar connexions de banda ampla Savia Rural 

 Crear una línia d’autobús entre municipis  

 Actualitzar i ampliar la informació de la pàgina 
web de Pina de Montalgrao  

1. Instal·lar connexions de banda ampla 

Un aspecte que, ara com ara hauria de formar part de la vida de totes les persones, com és l'accés a 

banda ampla, encara està absent en una gran quantitat de municipis rurals. El retard tecnològic 

sempre ha anat lligat a les zones rurals, l'electricitat, el telèfon i l'ordinador són alguns exemples que 

justifiquen aquesta afirmació. La societat del segle XXI es caracteritza pels continus avanços científics 

i per la tendència a la globalització econòmica i cultural. La difusió massiva de la informació, la 

telemàtica i els mitjans audiovisuals de comunicació formen part del nostre dia a dia, configurant així 

la visió del món en què vivim i influint en els nostres comportaments (Graells, 2011). Aquest avanç 

ens ha permés també explorar nous entorns laborals, com el teletreball. Situacions com la que vivim 

actualment degut a l'aparició del COVID-19 demostren que aquest tipus de treball és igual d'efectiu i 

pràctic com el treball presencial. Per aquest motiu s’hauria d’instal·lar connexions de banda ampla 

que permeten millorar les comunicacions al municipi i, a més, fomente el desenvolupament del 

teletreball des del mateix municipi. 
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2. Crear una línia d’autobús entre municipis 

Durant els últims anys el canvi climàtic i les seues conseqüències negatives han ocupat els mitjans de 

comunicació de tot el món. Existeixen evidències de què aquest fenomen és real i que els seus efectes 

s'han anat incrementant. Arran d'aquest esdeveniment, han sorgit diverses polítiques destinades a 

frenar l'evolució del canvi climàtic. Les emissions de diòxid de carboni (CO2) han augmentat des de 

l'inici de la revolució industrial, s'ha demostrat que la seua concentració a l'atmosfera actualment 

supera l'aconseguida a l'últim mig milió d'anys (Frers, 2006). Juntament amb altres gasos d'efecte 

hivernacle (CH4, N2O), el CO2 ha propiciat l'augment de l'escalfament global. Com que el transport és 

un dels emissors d'aquests gasos, una gran part d'aquestes polítiques van destinades a fomentar el 

transport públic. Les grans ciutats gaudeixen d'una bona xarxa de línies de transport públic, entre les 

quals trobem l'autobús, el metro, el tren i el tramvia. En canvi, i com també amb la resta d'iniciatives, 

al medi rural no s'ha posat tant d'ímpetu en aplicar-les. Els ciutadans de les zones rurals únicament 

tenen com a mitjà de transport el vehicle privat. S'ha de tindre en compte que al medi rural la 

mobilitat adquireix una gran importància, ja que, en la gran majoria de casos, les poblacions es troben 

més disperses geogràficament. Aquests arguments donen suport a la necessitat d’una línia de bus 

entre municipis. 

3. Actualitzar i ampliar la informació de la pàgina web de Pina de Montalgrao 

Com s'ha comentat anteriorment, els mitjans de comunicació i internet han adoptat un paper molt 

importat en la societat del segle XXI. Hui en dia una persona pot trobar tota mena d'informació en 

tan sols un instant. Ferramentes com Google permeten que açò siga possible. Per consegüent, la 

millor manera de donar a conéixer a la societat l'existència i l'interés que presenta Pina de 

Montalgrao és a través de la seua pàgina web. Arran d’açò naix la proposta d’assignar una persona 

encarregada d’actualitzar la informació de la pàgina web del municipi. 

ÀMBIT PROPOSTA EXEMPLE DE REFERÈNCIA 

TREBALL 

 Explorar nous camps en el món laboral  

 Construir un polígon industrial autonòmic  

 Augmentar el cultiu de tòfona  

El treball, juntament amb la sanitat i l’educació, són els pilars més importants per garantir la 

supervivència del municipi. D’entrada, cal fer referència a l’existència de diverses subvencions rurals 
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encaminades a fomentar el desenvolupament rural. Alguns exemples són el Programa Nacional de 

Desenvolupament Rural 2014-2020, els Programes de desenvolupament rural per a impulsar el sector 

agrari de la UE, els Programes de Desenvolupament Rural FEADER i les Subvencions per al 

finançament de projectes d'ocupació, autoocupació i emprenedoria col·lectiva. Encara així, són 

necessàries l’elaboració de propostes específiques per al municipi si es pretén millorar la situació 

laboral de la seua població. 

1. Explorar nous camps en el món laboral 

Com s'ha anat comentant al llarg del present treball, la població de Pina de Montalgrao presenta un 

nivell d’envelliment molt avançat. El gran percentatge de persones majors reclama una sèrie de 

necessitats, diferents de la resta, que abans solien estar satisfetes pels familiars directes, però 

aquesta situació ha canviat. D’altra banda, als pobles, com a les ciutats, les seues poblacions 

necessiten especialistes aptes per a realitzar xicotetes obres a les cases. El problema que presenten 

els xicotets municipis és la dificultat que aquest tipus de professionals els oferisca els seus serveis, ja 

que, generalment, aquests s'agrupen al voltant de majors nuclis de població. A causa d’aquesta nova 

realitat, al medi rural sorgeixen multituds d’oportunitats laborals i empresarials (Emprendedor 

erasmus, 2019). 

2. Construir un polígon industrial autonòmic 

L'objectiu principal de la proposta de construcció d’un polígon industrial és fomentar que les 

agroindústries rurals siguen les que s'instal·len i aprofiten aquest espai. S'entén com a Agroindústria 

Rural tota activitat que permet augmentar i mantenir, a les zones rurals, el valor agregat de la seua 

producció d'economies camperoles, a través de l'execució de feines de postcollita amb els productes 

procedents d'explotacions silvo-agropecuàries. En països com Amèrica Llatina i el Carib, 

l'agroindústria rural és una realitat. Aquest tipus d'indústria ha demostrat que ajuda a millorar el 

benestar de les famílies i comunitats vinculades amb ella, no solament per l'aportació d'ingressos i 

l'augment de la demanda de mà d'obra, sinó també perquè contribueixen a enfortir les relacions i 

l'estructura social local. (Arvelo, 2004). Per tant, si es duguera aquesta proposta endavant, s’oferirien 

noves oportunitats laborals a la zona, a més d’incentivar l’economia rural processant els recursos 

extrets al territori. Un bon exemple n’estaria la instal·lació d’una empresa de fabricació de pelets a 

partir dels recursos forestals extrets durant la neteja dels boscos de la zona. 
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3. Augmentar el cultiu de tòfona 

El cultiu de tòfona s'hi ha estés, al llarg dels anys, ja que les seues característiques li permeten 

adaptar-se perfectament a les condicions que presenta el municipi de Pina de Montalgrao. El dia de 

hui, existeixen diverses explotacions al llarg del territori, el que demostra l'aplicabilitat d'aquest tipus 

d'explotació. Per altra banda, l'espècie arbòria més utilitzada, la carrasca (Quercus rotundifolia), és 

autòctona de la zona, pel que desenvolupant aquest cultiu s'augmenta la biodiversitat del territori. 

Amb el foment d’aquest negoci i el seu tractament local, el municipi podria adquirir cert prestigi, a 

més d’atraure el turisme micològic, la qual cosa ajudaria a millorar l'economia rural. A més a més, es 

podria crear una marca pròpia que identificara els productes locals, atorgant-los una identitat pròpia. 

ÀMBIT PROPOSTA EXEMPLE DE REFERÈNCIA 

HABITATGE 
 Dissenyar una pagina web que recollirà les ofertes 

immobiliàries  Planrepuebla 

1. Dissenyar una pagina web que recollirà les ofertes immobiliàries 

L'any 2001, Pina de Montalgrao albergava un total de 263 habitatges familiars, de les quals 77 eren 

habitatges principals, 137 de residència secundària i 34 es trobaven buides (Generalitat Valenciana, 

2020c). Aquesta dada no està actualitzada, però el municipi deu continuar albergant diversos 

habitatges buits que poden o no estar lliures per a ser adquirits per nous pobladors. Existeixen 

diverses pàgines web on els propietaris d'algunes cases anuncien que aquestes es troben en venda o 

lloguer. Llevat d'aquesta informació, no existeix cap altra font on els nous pobladors interessats 

poden accedir,  per aquest motiu es proposa dissenyar una pàgina amb les ofertes immobiliàries del 

municipi. A més a més, aquesta pàgina web podria aparéixer anunciada a la mateixa pàgina web del 

municipi, de forma que, a més d'informar sobre aspectes com patrimoni, cultura, tradicions, 

festivitats, etc., comunicara al voltant de la disponibilitat d’habitatges i l'oferta de preus. 

ÀMBIT PROPOSTA EXEMPLE DE REFERÈNCIA 

TURISME RURAL 

 Recuperar el ecomuseu de Pina de Montalgrao Museu de les Masies i de la 
Memòria Rural 

 Fomentar les rutes senderistes  

 Recolzar les iniciatives de Mountain Bike 
organitzades per Pinajoven Pinajoven 

 Recondicionar un xicotet espai com a observatori 
d’estreles Illa de La Palma 

 Crear una "Ruta de la tòfona" Les Rutes del Vi a Espanya 
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Des del meu punt de vista, aquest és l’aspecte que pot tenir més repercussions en la popularitat i el 

coneixement de Pina de Montalgrao. Actualment, els ingressos econòmics a causa d'aquest sector 

no són suficients encara que Pina es caracteritza per la seua proximitat amb les grans ciutats, com és 

València, en aquest cas a tan sols 90 km, és a dir, a una hora aproximada amb cotxe. 

1. Recuperar el ecomuseu de Pina de Montalgrao 

En 1998 es va elaborar tota una col·lecció Museogràfica, sent l'alcalde Serafín Izquierdo Salvador. 

Aquest projecte va començar amb la recol·lecta d'objectes antics, relacionats amb l'agricultura i la 

ramaderia, que els ciutadans proporcionaven a l'ajuntament. La iniciativa va estar recolzada des de 

Castelló amb una sèrie de subvencions per ajudar amb la restauració d'aquests objectes. En un primer 

moment, el museu es va instal·lar a una nau localitzada al camí del cementeri però, a causa de la mala 

ubicació, després es va traslladar al que actualment és el restaurant del poble. Malauradament, 

aquesta idea no va resultar atractiva per a tot el món i, per culpa de les crítiques, finalment des de 

l'ajuntament es va decidir retornar els objectes als seus propietaris. A tan sols uns kilòmetres, 

l'associació Recartografías va iniciar un projecte paregut anomenat Museu de les Masies i de la 

Memòria Rural ubicat al que era el barri masover més important de San Agustín (Terol), Mas Blanco. 

Aquest museu a l'aire lliure intenta mostrar com era la vida dels masovers o habitants de les masies, 

incidint en aspectes bàsics com l'agricultura de secà, la verema, la sanitat o les escoles rurals, però 

també repassa la seua història durant la Guerra Civil, la postguerra o la dècada dels anys seixanta, del 

gran èxode rural (Recartografías, 2020). Així com, la mateixa associació ofereix visites guiades o no, 

a més d'en grups, a preus raonables que els permeten seguir amb el seu projecte de restauració i 

millora de l'estat de Mas Blanco. Per aquest motiu, es proposa recuperar l’ecomuseu de Pina de 

Montalgrao. 

2. Fomentar les rutes senderistes 

Existeixen dues sendes que comuniquen la microreserva de Santa Bárbara i la cova de Cerdanya amb 

el mateix municipi, com es pot observar al mapa amb les rutes senderistes (mapa 14), les quals ja són 

transitades per alguns senderistes, com s’indica a la pàgina web de Wikiloc (Wikiloc, 2020). Per 

facilitar la seua observació, el mapa també es pot trobar a l’Annex XIII. Així i tot, des del meu punt de 

vista, no se'ls està donant la suficient importància per a ser un punt d'atracció turístic. Per aquest 

motiu, es proposa fomentar aquestes rutes a través de diverses iniciatives. En primer lloc, la pàgina 

web del mateix municipi presenta un apartat destinat a donar a conéixer les rutes que presenta Pina 
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de Montalgrao, però aquest està buit. Per tant, un primer pas seria introduir les dades d'aquestes 

dues rutes i intentar buscar-ne de noves per diversificar l'oferta. I, d'altra banda, seria necessari 

senyalitzar ambdues sendes i instal·lar cartells informatius, sobretot al municipi, per augmentar el 

coneixement de les sendes; però també a la microreserva de Santa Bárbara, per informar sobre les 

espècies de flora que han propiciat la seua declaració; i a la cova de Cerdaña, per informar sobre les 

seues característiques i les diverses galeries que aquesta presenta. 

3. Recolzar les iniciatives de Mountain Bike organitzades per Pinajoven 

La fundació de Pinajoven han organitzat diverses marxes BBT al llarg dels anys. Durant la dècada dels 

noranta i ja entrat l'any 2000, al municipi es varen celebrar diverses proves federades de l'”OPEN de 

la Comunitat Valenciana BTT". En 2009, aquesta fundació va convocar una nova marxa BBT, per tal 

de recuperar i promocionar el Mountain Bike a la zona i així donar a conéixer el municipi 

(ForoMTB.com, 2009). Per aquest motiu, es proposa donar suport a aquestes iniciatives i continuar 

la seua celebració. Així mateix, la pàgina web del municipi hauria d'incloure un tauló d'anuncis, com 

també un apartat d'activitats, on informar tant de les activitats dutes a terme al llarg dels anys com 

de les que es van organitzant de la mà de Pinajoven. S'ha de tindre en compte que en una societat 

com la del segle XXI, la millor ferramenta que presenta el municipi per donar-se a conéixer són les 

xarxes socials, pel que hauria d'intentar traure-li el partit més gran possible. 

4. Recondicionar un xicotet espai com a observatori d’estreles 

La poca lluminositat que ofereixen els xicotets municipis permet observar amb claredat el cel i les 

seues estreles. En 2007 naix a l'illa de La Palma la iniciativa d'adoptar "la declaració sobre el dret a la 

llum de les estrelles" i, més tard, el 2012, el certificat de "Destí turístic Starlight" i "Reserva Starlight". 

El primer s'atorga a aquells llocs visibles que posseeixen excel·lents qualitats per a la contemplació 

dels cels estel·lars i la pràctica d'activitats turístiques basades en aquest recurs, i el segon a aquells 

espais on s'estableix un compromís per a la defensa de la qualitat del cel nocturn i l'accés a la llum 

de les estreles (Govern d’Espanya, 2005). Per aquest motiu, es proposa seguir aquest exemple i 

adaptar-lo a Pina de Montalgrao. El turisme astronòmic que podria atraure aquest observatori en si 

seria quasi mínim, però l'objectiu és que aquest nou espai complemente la resta de punts turístics 

que Pina de Montalgrao ofereix al turisme rural en general, i així augmentar la probabilitat que aquest 

freqüente el municipi. Fins i tot es podrien instal·lar cartells informatius sobre astronomia bàsica que 

serviren de guia d'observació als visitants de l'observatori. 
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5. Crear una "Ruta de la tòfona" 

La iniciativa utilitzada com exemple en aquest cas és "Les Rutes del Vi a Espanya", duta a terme per 

l'Associació Espanyola de Ciutats del Vi (ACEVIN). Aquestes rutes són un producte turístic innovador, 

temàtic, cultural i gastronòmic basat en la integració dels recursos i serveis turístics d'interés d'una 

zona vitivinícola. Si l'apliquem al territori de Pina de Montalgrao, es proposa crear una "Ruta de la 

tòfona". Aquesta iniciativa requeriria cooperació entre municipis per poder-la dur a terme, de forma 

que, a més de fomentar el turisme micològic a Pina de Montalgrao, també ho fera als municipis 

adjacents. L'objectiu principal de la ruta seria donar a conéixer tot el procés de producció, des del 

seu cultiu fins als productes gastronòmics finals, i així atraure turisme interessat en aquest negoci. 

D'aquesta manera, la zona adquiria una identitat pròpia i una certa reputació a partir de la promoció 

d'un producte local. 
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