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PER LA ZONA DE LA GARRIGA

Caminada, d’1:30h a 2h, guiada per en Toni Segura, dissabte 20 de setembre, sortida 09:30h
CAMINADA PER LA GARRIGA DE VILAFANT
Aquesta ruta d'uns 7 km. ens portarà cap a La Garriga de l'Empordà,
situada entre els pobles de Llers al nord, i Vilanant, Avinyonet de Puigventós i
Vilafant al sud. El seu paisatge es caracteritza per un relleu suau i ondulat i
per una vegetació plenament mediterrània.
Els hàbitats més representatius són la garriga, alguns camps de cereals i
oliveres, i algunes clapes d'alzinar. La garriga, que és la més extensa de la
comarca, està formada per mates de garric, d'aquí el nom de Garriga
d'Empordà. El garric és un arbust característic de les terres calcàries semblant a l'alzina, formant una vegetació
sovint impenetrable que dóna refugi a molts animals.
Aquesta garriga és l'hàbitat de molts animals, entre ells molts rèptils, mamífers i ocells, com l'esparver
cendrós, un rapinyaire en perill d'extinció a Catalunya.
En aquesta zona la garriga procedeix de la degradació de l'alzinar litoral. En bona part té el seu origen en el usos
i aprofitaments que l'home a dut a terme durant segles, com encara s'aprecia en les incomptables parets,
cabanes i altres construccions de pedra seca. A partir del segle XVIII s'hi conreaven vinyes, després de la
fil·loxera, oliveres, fins que la gran gelada de 1956 les va matar i va començar l'abandó de l'espai i la recuperació
del seu caràcter natural.
Les barraques de pedra seca de la Garriga d'Empordà formen el patrimoni arquitectònic més visible d'aquest
paratge. Sobre el conjunt de la Garriga n'hi ha unes quatre-centes cinquanta; un patrimoni amenaçat per
l'obertura de noves pedreres.
Aquestes construccions daten del darrer quart de segle XVIII, del XIX i i les més recents de les primeres dècades
del segle XX. El seu origen, en un 85% dels casos és agrícola, lligat al conreu de l'olivera i la vinya, eren els
espais on es deixaven les eines del camp. Molt escassament també es poden relacionar amb la ramaderia.

Gràfics del recorregut

Recorregut en dades:
118 pujades, 118 baixades, punt més baix a 53 m. sobre el
nivell del mar, i punt més alt a 139m. Total aprox. 5’07km.
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