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Resum 

Durant el juny de 2011 es van realitzar un seguit d’actuacions per minvar els efectes de la 

sobrefreqüentació als camins d’accés al Montcau. Es va marcar una traça trepitjable d’uns 1,5m 

d’amplada amb corda, així com un seguit de petites actuacions de drenatge i millora del pas. L’objectiu 

era concentrar el pas en el camí per protegir els entorns. A la vegada, es posà en marxa un pla de 

seguiment, per valorar l’eficàcia d’aquestes actuacions. A continuació es fa una breu explicació de les 

actuacions realitzades i es determina el grau d’assoliment dels objectius marcats per a cada una 

d’elles. 

Paraules clau: sender, sobrefreqüentació, erosió, trenques de drenatge, recobriment vegetal, variació 

cromàtica, escorrentiu.  

 

Introducció i antecedents 

Els accessos al cim del Montcau, tant des de la pista que connecta amb Coll d’Estenalles (a partir 

d’ara “camí de Coll d’Estenalles”), com des del Coll d’Eres (a partir d’ara “camí de Coll d’Eres), són 

dels camins del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac amb més impacte degut a l’alta 

afluència de visitants.  

Des del Parc ja es va veure la necessitat d’intervenir-hi i l’any 1.996 es va actuar al camí de Coll 

d’Estenalles i seguidament el 1.997, al camí de Coll d’Eres, per consolidar el sender, crear trenques de 

drenatge per evitar que l’aigua circulés per la traça del camí i malmetés el ferm, salvar desnivells 

produïts per l’erosió amb esglaons o marcar clarament la traça per concentrar els visitants i evitar que 

es dispersessin per tota la zona. Posteriorment, el 2006 es va tornar a actuar per restaurar part dels 

esglaons presents.  
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Tot i així, l’any 2011 es va detectar un increment de visitants a la zona que va passar a superar les 

50.000 persones/any. Aquest increment també es va traduir en un increment del trepig de l’espai, la 

creació de noves dreceres i l’augment de l’erosió. En aquell moment els serveis tècnics del Parc 

conjuntament amb Naturalea van estar treballant per trobar la manera de frenar el procés de 

degradació de l’espai degut a la sobrefreqüentació. 

Calia fer una intervenció clara que no trenqués el caràcter natural de la zona i que defugís del 

tancament dels accessos o d’elements en alçada com baranes. Els objectius que havia d’assolir 

l’actuació eren el següents: 

- Conduir la gent per una sola traça per evitar la degradació de la vegetació tan sensible al trepig i tan 

lenta de recuperar de les codines: aquest fet permet recuperar les comunitats vegetals arbustives i 

herbàcies afectades pel trepig de la gent, augmentar la regeneració natural de les comunitats de la 

zona i eliminar dreceres. Un dels aspectes claus de marcar una única traça als camins d’accés al 

Montcau és que no s’obrin nous senders, moltes vegades sense continuïtat, que malmeten fortament 

la vegetació existent. En el cas de les dreceres ja existents, l’objectiu era eliminar-les i així evitar que 

s’hi seguís circulant.  

 - Consolidar les estructures presents com esglaons i trenques, i eliminar els efectes al camí dels 

escorrentius.  

En base als objectius esmentats i després d’analitzar diferents possibilitats i fer algunes proves a la 

zona, el juny de 2011 es va decidir intervenir realitzant les següents actuacions: 

1. Es marcà una traça trepitjable de 1.5m a les zones planeres i entre 2 i 2.5m a les zones amb més 

pendent. Per marcar la traça s’utilitzà una corda de pita de 12mm ancorada al terreny amb varilles de 

ferro a les zones on hi havia sòl i amb ancoratges a les zones més pedregoses. La pita és un material 

natural i permetia incorporar un element a la zona que no destaqués per la seva artificialitat. L’actuació 

consistí en delimitar 725 metres del camí del Coll d’Estenalles i 490m del de Coll d’Eres. Només es 

delimità aquelles zones en que la traça trepitjada era massa ampla o hi havia possibilitat que 

s’eixamplés, i en cap cas s’eixamplà la traça existent. A les zones on el camí quedava delimitat per la 

massa arbustiva no es va considerar necessari actuar-hi. Per tal d’eliminar les dreceres es tapà l’inici i 

el final amb brancatge sec de la zona i ens molts casos es col·locà un cartell que advertia la prohibició 

de pas.  
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Esquerra: Imatge d’un ancoratge de subjecció de la corda.  Dreta: Vista d’un tram de roqueter delimitat amb 

corda i al fons el cim del Montcau ones pot percebre una clara diferència cromàtica entre la ampla zona  

trepitjada del camí i els espais no trepitjats. Font: Naturalea  

 

 

Delimitació de la traça trepitjable amb corda. Font: Naturalea 

 

2. Es realitzaren feixines de branca seca acompanyades de plantacions que ajudaven a delimitar millor 

el sender i permetien la retenció del sòl erosionat i l’establiment de la vegetació. A la part superior de 

les feixines es van plantar diferents peus d’herbàcies i arbustives. Es van instal·lar 20m de feixina de 

branca seca i es plantaren 25 arbusts (Buxus sempervires, Ferula communis, Rosmarinus officinalis).  
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Cal remarcar que part d’aquestes actuacions es van realitzar amb un acte de voluntariat amb els 

Amics dels Parcs.  

   

Feixines de branca seca instal·lades al marge del camí per protegir el sòl de l’erosió i facilitar el 

desenvolupament de la plantació. Font: Naturalea  

 

 

3. Finalment, es realitzaren petites intervencions per mantenir les estructures (trenques de drenatges, 

esglaons, etc.) i assegurar la seva funcionalitat. En total es realitzaren 27 actuacions de millora de  

trenques de drenatge que no eren funcionals, desmuntatge d’alguns trams construïts que quedaven 

obsolets i muntatge d’altres.  

Les trenques de drenatge són un element clau per a la conservació dels camins. Degut al poc 

recobriment vegetal del cim del Montcau, el fort pendent i la poca capacitat d’infiltració, en moments de 

pluja, l’aigua circula superficialment. Aquest fet comporta que hi hagi una erosió important als camins. 

Per evitar l’efecte de l’aigua hi ha construïdes unes trenques de drenatge que el que fan és recollir 

l’aigua i derivar-la ràpidament fora del camí. Aquestes trenques però queden ràpidament colmatades 

pel sediment que arrossega l’aigua i per tant, si no s’hi fa manteniment passen a no ser funcionals. 
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4. S’instal·laren cartells explicatius de l’actuació realitzada i el motiu pel qual s’havia dut a terme. Una 

bona informació del perquè de l’actuació feia suposar que es podria comptar amb el suport dels 

visitants i per tant es podria assolir uns millors resultats. 

 

    
Part de la senyalització present al llarg del camí que informa de manera escrita i visual  

el perquè de l’existència de la corda i com utilitzar-la. Font: Naturalea  
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Objectius i metodologia del seguiment 

Un cop dutes a terme les actuacions previstes, s’inicià un pla de seguiment per valorar l’eficàcia 

d’aquestes i detectar incidències ocorregudes. El seguiment s’inicià el 2011 i s’ha realitzat anual o 

bianual fins el 2014 (setembre i octubre de 2011, gener i febrer de 2012, octubre de 2012, octubre 

2013 i novembre de 2014). 

El seguiment ha tingut un efecte directe en les tasques de manteniment del camí ja que en base als 

resultats obtinguts i a les incidències detectades s’ha realitzat les tasques de manteniment anuals 

pertinents.  

Partint de les actuacions realitzades i dels objectius que perseguien es marcaren indicadors que 

permetien valorar-ne el resultat. 

Actuació Indicador 

Marcatge d’una traça trepitjable 
amb cordes per evitar la 
degradació de la vegetació tan 
sensible al trepig i tan lenta de 
recuperar dels roqueters 

A. Evolució del recobriment vegetal a la zona exterior a les 
cordes 

B. Variació cromàtica 

C. Creació de noves dreceres 

Plantacions D. Estat de les feixines de branca seca i plantacions 

Consolidació de les estructures 
del sender 

E. Incidència de l’escorrentiu 

Informació  F. Vandalisme i acceptació per part de la població 

 

La metodologia aplicada per a cada un dels indicadors ha sigut la següent:  

A. Evolució del recobriment vegetal a la zona exterior a les cordes:  

S’estudia si la presència de la corda que delimita el camí ha contribuït positivament a l’increment del 

recobriment vegetal dels espais adjacents a la corda degut a la reducció del trepig. Per fer-ho s’han 

pres mesures de la distància en punts establerts des de la corda fins el primer rebrot que es 

localitzava. L’anàlisi realitzat ha consistit en calcular l’augment o disminució de la distància detectada 

respecte l’estat inicial.  

Els punts de fixació (ancoratges (speeds) o varilles) de les cordes serveixen com a punts de referència 

per a prendre les mesures. Aquests punts estan caracteritzats pel tipus de subjecció i pel punt mètric 

de la corda on es situen. Per punt mètric del tram s’entén la distància des del inici de la corda fins al 

punt de mostreig. L’amidament que es pren en aquests punts es la distància des del punt de fixació 

fins al primer punt on apareix vegetació, mesurat perpendicularment a la corda. 
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Per tal de tenir informació de diferents punts del camí de característiques ben diferents i que siguin 

extrapolables a la resta, es diferencien 4 tipologies de trams: 

- Tipus I: Tram planer amb presència d’una capa fina de sòl  

- Tipus II: Tram de zona boscosa  

- Tipus III: Tram de roqueter amb vegetació a una distància inicial de més de 8m  

- Tipus IV: Tram de roqueter amb elements per afavorir la revegetació com feixines de branca seca 

 

Per poder fer una anàlisi dels resultats s’ha calculat la diferència existent entre la distància de la corda 

al primer punt amb vegetació en el moment del seguiment i la distància de la corda al primer punt amb 

vegetació en l’estat inicial. Per fer-ho més entenedor i poder-ho comparar entre els diferents punts de 

mostreig i trams s’ha expressat els resultats en percentatges. 

En aquesta taula hi ha la interpretació dels resultats obtinguts segons el resultat de D.A. i % de 

reducció: 

unitats cm.     

D.A. 

Distància des de la 
corda al primer  punt 
vegetat actual menys la 
distància en el moment 
inicial 

VALORS NEGATIUS 
disminueix la distància entre la corda i la zona vegetada. 
Incrementa el recobriment vegetal 

VALORS POSITIUS Augmenta la distància entre la corda i la zona vegetada. 
Disminueix el recobriment vegetal 

 

es manté la distància entre la corda i la zona vegetada. 
No augmenta ni disminueix el recobriment vegetal 

% de 
reducció 

Percentatge de 
reducció de la distància 
entre la corda i la zona 
vegetada respecte 
l’estat inicial 

<100 Disminueix la distància entre la corda i la zona 
vegetada. Incrementa el recobriment vegetal 

>100 Augmenta la distància entre la corda i la zona vegetada. 
Disminueix el recobriment vegetal 

100 es manté la distància entre la corda i la zona vegetada. 
No augmenta ni disminueix el recobriment vegetal 

% de reducció= (distància fins el primer punt amb vegetació detectat en el seguiment / distància fins el primer punt amb 
vegetació detectat inicialment) x 100.  
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Mesura de la distància entre un punt concret de la corda i el punt més proper vegetat.   

Mesura perpendicular a la corda. Font: Naturalea 

 

B. Variació cromàtica 

Es realitzen fotografies de l’estat actual del camí en punts concrets, per a poder comparar 

posteriorment l’evolució de la vegetació. Aquestes fotografies són de vistes generals, de manera que 

donen una imatge global dels canvis i poden determinaran l’evolució de l’obertura de la traça a llarg 

termini. 

C. Creació de noves dreceres 

A partir de la cartografia de totes les dreceres existents en el primer seguiment s’identifiquen nous 

passos o d’altres eliminats.  

D. Estat de les feixines de branca seca i plantacions 

A partir de la observació i comparació amb fotografies de l’estat inicial es comprova l’estat de les 

feixines (pèrdua de material, subjecció al sòl, etc.). Per a la plantació es fa el percentatge de 

supervivència de les diferents espècies plantades.  

E. Incidència de l’escorrentiu 

Es comprova visualment el nivell de colmatació de les trenques i la generació de xaragalls al camí per 

culpa de la circulació superficial de l’aigua.  

F. Vandalisme i acceptació per part de la població 

A partir de l’observació es comptabilitza el material vandalitzat (cordes, feixines, etc.) al llarg del temps. 
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Resultats del seguiment 

A. Evolució del recobriment vegetal 

Tenint en compte el percentatge de variació de la distància existent en el moment inicial des de la 

corda al primer punt vegetat respecte el que s’ha anat trobant en els diferents seguiments es pot dir 

que en gairebé tots els seguiments i tipologies de trams el percentatge és inferior a 100% fet que 

constata que hi ha hagut una reducció de la zona no vegetada, o el que és el mateix, s’ha incrementat 

el recobriment vegetal de la zona. En alguns seguiments no es disposa de dades degut a què les 

cordes van ser arrencades. Tot i així, es pot veure que la distància entre la corda i la zona vegetada 

s’ha reduït després de 2 anys en un 44% aproximadament en els dos camins. En els dos casos la 

màxima reducció s’ha produït durant el primer any. En el cas del camí de Coll d’estenalles ha anat 

evolucionant progressivament fins el 44.75% de reducció i en el cas de Coll d’Eres ja va ser després 

del primer any en que es va estabilitzar entre el 43 i 44%. 

Sender de Coll d’Estenalles al Montcau 

1r seguiment 
Maig 2012 

2n seguiment 
octubre 2012 

3r seguiment 
octubre 2013 

4t seguiment 
novembre 2014 

25.2% 28.93% 44.75% 50.56% 

Taula I. Percentatge de reducció de la distància entre la corda i la zona vegetada respecte l’estat inicial al camí 
de Coll d’Estenalles al Montcau 
<100 Disminueix la distància entre la corda i la zona vegetada. Incrementa el recobriment vegetal 
>100 Augmenta la distància entre la corda i la zona vegetada. Disminueix el recobriment vegetal 
100 Es manté la distància entre la corda i la zona vegetada. No augmenta ni disminueix el recobriment vegetal 
 

Sender de Coll d’Eres al Montcau 

2n seguiment 
octubre 2012 

3r seguiment 
octubre 2013 

4t seguiment 
novembre 2014 

43.06% 43.95% 49.6% 

Taula I. Percentatge de reducció de la distància entre la corda i la zona vegetada respecte l’estat inicial al 
Camí de Coll d’Eres al Montcau. 
<100 Disminueix la distància entre la corda i la zona vegetada. Incrementa el recobriment vegetal 
>100 Augmenta la distància entre la corda i la zona vegetada. Disminueix el recobriment vegetal 
100 Es manté la distància entre la corda i la zona vegetada. No augmenta ni disminueix el recobriment 
vegetal 
Manca de dades degut a falta de corda per actes vandàlics. 
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B. Variació cromàtica 

Fins a data d’avui no s’han detectat canvis significatius en les imatges captades, tot i així, serà una 

referència interessant a llarg termini quan el recobriment sigui més extens i es pugui observar a 

llarga distància la diferència entre la zona de pas i la zona fora de cordes. 

   

Seguiment 2014 (novembre)                                  Seguiment 2013 (octubre) 

   

Segon seguiment 2012 (novembre)                      Primer seguiment 2012 (maig) 

 

Tercer seguiment 2011 (octubre) 

Camí del Coll d’Estenalles al Montcau.  La traça del camí s’observa de forma clara, resseguida per la 
vegetació dels marges. 



 

 

Seguiment 201

Segon seguiment 2012

Camí del Coll d’Eres al Montcau.  La vegetació i l’estat del camí són pràcticament els mateixos, però es veu 
una petita variació de la intensitat a ambdó
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Seguiment 2014                                        Seguiment 2013 

  

Segon seguiment 2012                          Primer seguiment 2012

 

Tercer seguiment 2011 

Camí del Coll d’Eres al Montcau.  La vegetació i l’estat del camí són pràcticament els mateixos, però es veu 
una petita variació de la intensitat a ambdós marges del camí, aquesta és deguda a l’època de l’any

                                                                                  11 

 

 

 

Primer seguiment 2012 

Camí del Coll d’Eres al Montcau.  La vegetació i l’estat del camí són pràcticament els mateixos, però es veu 
s marges del camí, aquesta és deguda a l’època de l’any 
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C. Dreceres 

En els darrers dos anys només s’ha detectat una nova traça o drecera al camí de Coll d’Eres que 

transcórrer paral·lela al sender principal i que ha malmès part de la cobertura herbàcia.  

El brancatge dipositat als extrems de les dreceres per impedir el pas ha funcionat correctament. 

Després de dos anys el volum s’ha reduït a més de la meitat en la majoria de casos i en d’altres 

s’ha desplaçat el brancatge gruixut i per tant la drecera queda oberta. Tot i així, no es percep trepig 

de l’espai. 

 

Imatge d’una drecera tancada. Font: Naturalea  

 

  

Maig 2011     Maig 2012 
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Octubre 2013 

Exemple de drecera al camí de Coll d’Estenalles i l’evolució al llarg del temps. Amb les imatges es percep que 
s’ha reduït el volum de material que tapava el pas i que el cartell ha desaparegut. Font: Naturalea  

D. Incidència de l’escorrentiu 

L’any 2011 juntament amb les actuacions de consolidació de les estructures es van netejar les 

trenques de drenatge. Aquestes fan la funció de disminuir la velocitat de l’aigua.  De les visites de 

l’any 2012 es pot extreure que el 86.5% de les trenques estaven totalment colmatades i el 13.5% 

només parcialment però seguien funcionant correctament. En canvi, en el seguiment de 2013 

s’observà que el 100% de les trenques estaven colmatades i perdien totalment la funcionalitat. En 

alguns casos el salt d’aigua per sobre la trenca, en moments de precipitació en que l’aigua circulava 

superficialment, creava una erosió just a la base de l’estructura a la zona de contacte entre el 

material dur del drenatge i el sòl tou. Per tant es pot constatar que en aquest cas, en un període de 

2 anys, s’han colmatat completament les trenques. Val a dir, que aquesta dada pot variar de 

manera important en funció dels episodis de pluges fortes que hi hagi en un determinat any. Al 2014 

totes les trenques estan colmatades.  

 

Trenca de drenatge colmatada. Font: Naturalea  
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E. Feixines de branca seca i plantacions 

Les feixines de branca seques es conserven en perfecte estat des de la seva instal·lació i mantenen 

correctament la funció de retenció del sòl i delimitació del sender. Aquestes estructures ajuden 

també ala conservació de la humitat, per tant, afavoreixen el creixement de les plantes. Pel que fa a 

la vegetació plantada a darrera, dels 25 peus només 7 exemplars de la Ferula communis segueixen 

vius. La resta, boixos (Buxus sempervirens) i romanins (Rosmarinus officinalis), o bé s’han mort o 

bé van ser desenterrats per la fauna poc després de la plantació. 

 

   

Imatge de la mateixa zona després d’un any. Es pot observar que les feixines han contribuït clarament a la 

sedimentació del terreny al seu darrera i a la vegetació de l’espai. Font: Naturalea  

 

Vista d’una Ferula communis que ha sobreviscut després de 2 anys. Font: Naturalea  
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F. Vandalisme i acceptació per part de la població 

Tot i l’existència de cartells a l’inici de cada tram que explicaven el funcionament de les cordes i el 

motiu de la seva col·locació, durant els primers mesos després de la instal·lació de les cordes, es 

va haver de fer diferents sortides per tal de reparar els desperfectes que havien fet alguns visitants. 

Es tractava bàsicament de  trams sencers de corda arrencats del terreny i desplaçats de la zona on 

es trobaven.  

Cada vegada que es detectava la incidència es reposaven tots els trams de corda sostrets 

ràpidament. Es va haver d’actuar en aquest sentit el setembre i octubre de 2011 i el gener i febrer 

de 2012. Un cop passat aquest període de 6 mesos, no s’ha tornat a recollir cap incidència similar.  

Durant el 2012 es va detectar algun cartell pintat que també s’hi va fer front ràpidament.  

En els anys 2013 i 2014 les incidències relacionades amb tram de corda han anat més relacionades 

amb aspectes de manteniment com trobar les trenques gastades i trencades en algun punt. La 

desaparició de trams sencers de cordes ja no s’ha donat com els primers anys.  
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Conclusions 

El resultats del seguiment de les actuacions realitzades en zones altament sensibles al Montcau per 

gestionar la sobrefreqüentació es valoren com a positius.  

La vegetació està recuperant espais gràcies a la reducció de la superfície trepitjable. A més, 

després d’un primer període en que hi va haver certes mostres de rebuig a les actuacions, 

especialment a la instal·lació de cordes, es pot dir que actualment els actes vandàlics s’han 

pràcticament eliminat. Descartant els primers 6 mesos després de la instal·lació de la corda, no s’ha 

tornat a registrar cap acte vandàlic. 

Durant el període de seguiment només s’ha obert una nova drecera i no s’ha augmentat la zona 

trepitjable de les ja existents. 

S’ha comprovat que en un període de 2 anys les trenques de drenatge queden totalment 

colmatades.  

Les feixines de branca seca permeten una bona retenció del sòl i la vegetació d’espais a priori 

complicats. 

Com que la recuperació de la vegetació de les codines del Montcau és un procés lent s’haurà de 

seguir estudiant per veure l’evolució a mitjà i llarg termini. 

 

 

 

 

 

 

                             


