
   El Cap de Creus

El cap de Creus és un cap del litoral de l'Alt Empordà (Catalunya), situat a l'extrem nord de la Costa Brava, al final d'una petita

península que s'endinsa a la mar Mediterrània i que separa el golf de Roses, al sud, del golf de Lleó, al nord. És el punt més

oriental de la península ibèrica.

És un promontori abrupte i rocós, de 672m d'altitud, que s'alça sobre el mar formant una petita península de caràcter

muntanyós, tallada per nombroses entalladures, a forma de petites cales, orientades en funció de l'estructura de la pissarra.

Forma part dels Pirineus orientals, que s'enfonsen dins del mar pel massís del cap de Creus.

Avarca els municipis: El Port de la Selva, La Selva de Mar, Llançà, Cadaqués, Palau-saverdera, Pau, Roses i Vilajuïga. Forma

un litoral extremadament abrupte, d'aigües profundes, amb abundants illots, altíssims penya-segats, escollís de roques

descarnades per l'erosió i els vents, prats i boscos a l'interior, i amagades cales d'aigües transparents, sovint més accessibles

des del mar. Com a punt més oriental de la península Ibérica, és un punt important de flux d'aus migratòries.

La península del cap de Creus és un dels parcs naturals (1998) de més superfície protegida de Catalunya, d'una extensió total

de 13.844 ha, repartides en 3.064 de marines i 10.780 terrestres. Dins del Parc, hi ha dues reserves integrals terrestres, que

posen de manifest la salvaguarda dels valors més preuats: la punta del cap de Creus (amb el far del cap de Creus) i el cap

Norfeu, un paratge d'una singularitat geològica i biològica excepcional, on fins i tot s'han descobert vestigis d'activitat

volcànica de fa uns 10 milions d'anys. En l'àmbit marí, es protegeixen tres zones d'enorme riquesa submarina: el cap Gros, la

punta del cap de Creus i el cap Norfeu.

Durant la baixa Edat Mitjana les gents del Massís del cap de Creus conreaven vinyes en terrasses delimitades per murs de

pedra que s'estenien per les vessants de les muntanyes. La seva raó de ser era lluitar contra l'erosió d'un terreny desforestat, i

aprofitat millor l'aigua de les escasses pluges. Aquesta pràctica agrícola es va estendre pels voltants dels nuclis de població i

va perdurar durant segles dins que a finals del segle XIX va arribar la fil·loxera que va acabar amb la majoria de les vinyes

centenàries.

Avui les terrasses són un testimoni mut del pas del temps: cultures que arriben, floreixen, inventen, construeixen i després, es

transformen deixant enrere empremtes de pedra. El massís del cap de Creus és un museu natural de pedra, i una de les

seves joies és el Monestir de Sant Pere de Rodes.El monestir domina geogràficament la badia de Llançà i del Port de la Selv i

els seus orígens daten del segle I després de Crist.

El temps vesteix la pedra de colors taronja i gris verdós, no importa que es tracti d'un dolmen neolític, terrassa de cultiu

medieval o torre de monestir, en ella troben substrat viable els líquens allí on el sol els regala hores de llum i la humitat del

matí trigui més en esvair-se.

   Clima

El clima empordanès té caràcter mediterrani humit. Les temperatures solen ser moderades, amb hiverns relativament freds i

estius molt calorosos. La temperatura mitjana anual és força constant, al voltant dels 15°C. La major part de la comarca

enregistra valors mitjans anuals de temperatura entre 14 i 15°C, tot i que a les zones interiors i més elevades arriben a les

11°C, i fins a 16°C a la línia de la costa des de Roses i fins a la frontera francesa. Les temperatures més elevades s'assoleixen

el mes de juliol amb uns 24°C (30°C de temperatura mitjana màxima diària i 18°C de mínima), i les mínimes el mes de gener

amb uns 8°C (13°C de temperatura mitjana màxima diària i 4°C de mínima).

El cap de Creus està influenciat per les onades, provocades fonamentalment per la tramuntana, nom que rep un vent fred

que bufa del nord i nord-oest, i pel garbí, vent del sud-oest. En aquesta àrea es registren unes precipitacions moderades

anuals que van entre els 500 i 800 mm, repartides durant la primavera i la tardor.

L'abandó de les activitats relacionades amb els bosc, juntament amb el vent, ha fet que els darrers estius la zona hagi estat

especialment castigada pels incendis.

   Vegetació

Presenta una vegetació dominant de matolls i formacions arbustives. Les principals espècies que s'hi troben són: pi blanc

(pinus halepensis), alzina surera (quercus suber), llentiscle (pistacia lentiscus), ginebre (juniperus communis) i brolles de

romaní, bruc, argelaga, bufalaga i cistàcies.

El territori del cap de Creus disposa d'una gran diversitat florística, protagonitzada per espècies endèmiques com el sèseli

ferreny (Sesell aleatum subdp. Farrenyii) o el limoni (Limonium geronense), tot i que no cal oblidar la presència de la lleterassa

arbòria (Euphorbia dendroides) o el coixí de monja (Astragalus massiliensis) o atractives espècies subaquàtiques com la

posidònia (Posidonia oceanica).

   Localització

El projecte està situat a la zona del Cap de Creus, situat a la comarca de l'Alt Empordà, provincia de Girona.
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