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Entre la terra i el mar, el Parc Natural del Cap 
de Creus ens ofereix una diversitat paisatgística 
d’una bellesa incomparable. Dòlmens i castells, 
penya-segats i vinyes dominen les valls i els 
turons, mentre que, al mar, illots i esculls de 
formes capricioses amaguen espectaculars fons 
coral·lígens i variades espècies marines. Deixeu-
vos emportar pel vent i el mar i acosteu-vos a 
aquest paradís ple d’encants.
El Parc Natural del Cap de Creus, amb una 
superfície total de 13.843 hectàrees, és el primer 
parc mariti-moterrestre del país. Està situat a la 
comarca de l’Alt Empordà i s’estén pels municipis 
de Cadaqués, el Port de la Selva, la Selva de Mar, 
Llançà, Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera i Roses. Va 
ser creat el 1998 per protegir la península del cap 
de Creus i el seu entorn marí.
El Parc es divideix en dues parts: la terrestre, que 
ocupa 10.780 hectàrees, i la marina, amb 3.064 
hectàrees. A la zona terrestre s’estableixen tres 
paratges naturals d’interès nacional (PNIN): al 
nord, el de cap Gros-cap de Creus; al sud, el de 
la punta Falconera-cap Norfeu; i a l’oest, el de la 
serra de Rodes. Els dos primers inclouen, a més, 
dues reserves naturals integrals (RNI): la del cap 

de Creus, amb les illes de s’Encalladora i Massa 
d’Or, i la del cap Norfeu.
Pel que fa a la zona marina, és parc natural l’entorn 
de la península del cap de Creus, des de la 
punta del Bol Nou a la cala Tamariua (el Port de 
la Selva), fins a la punta Falconera (Roses), amb 
l’exclusió de la badia de Cadaqués. L’amplitud 
de la zona marina protegida oscil·la entre les 0,2 
i les 1,3 milles. A l’interior d’aquesta zona marina 
s’estableixen tres reserves naturals parcials (RNP): 
els Farallons (entre el Brescó i la punta dels Tres 
Frares), el cap de Creus (entre l’illa de Culleró i la 
cala Jugadora) i el cap Norfeu. Finalment, es crea 
una reserva integral marina (RNI): s’Encalladora (al 
nord de l’illa).
Especialment reconeguts són els seus 
extraordinaris valors paisatgístics, amb 
l’excepcional bellesa dels ambients litorals que 
contrasta amb els paratges interiors, on molt sovint 
l’acció secular humana ha incidit especialment en 
l’harmònica i peculiar configuració del paisatge 
actual. Cal destacar també el ric patrimoni 
arquitectònic, del qual el monestir de Sant Pere de 
Rodes representa el punt culminant, i l’interès dels 
jaciments arqueològics terrestres i marins i dels 
paratges dalinians de Portlligat.
Les aigües que envolten la península del cap 
de Creus són netes i amb índexs molt baixos 
de contaminació. La morfologia de la costa, 
amb penya-segats, roques, illots, esculls, cales 
i badies, i la naturalesa dels seus fons de roca 
(que poden assolir grans fondàries) i de sediments 
ofereixen també una amplíssima diversitat 
d’hàbitats per als organismes marins, una diversitat 
que es tradueix en una extraordinària riquesa 

submarina; els alguers i els fons coral·lígens en 
són els millors testimonis. L’explotació pesquera 
secular i la turística, més recent, hi han deixat la 
seva empremta, especialment en les comunitats 
de peixos; malgrat tot, la riquesa de la zona, 
inclosa la seva ictiofauna, és evident.

La península del cap de Creus es troba a la 
part més oriental de la península Ibèrica, a 
l’extrem mediterrani del Pirineu axial. Es tracta 
d’un espai natural de primer ordre dotat d’una 
singular configuració geològica, amb estructures 
i afloraments que formen un conjunt únic al món, 
que és fonamental per a la comprensió de l’evolució 
geològica dels terrenys més antics de Catalunya. 
Des del punt de vista biològic, són especialment 
destacables la diversitat i la riquesa del patrimoni 
vegetal, que són conseqüència directa de la seva 
situació biogeogràfica, la coexistència d’elements 
mediterranis i extramediterranis i la presència de 
nombroses espècies rares, algunes d’endèmiques.
La mutiplicitat de biòtops té la seva correspondència 
amb la fauna, on cal remarcar l’elevat potencial de 
recuperació que encara ofereix aquest espai.

Portada i pàgina anterior: vistes de Cap de Creus. 
Autors: arxiu del Parc Natural i LMDG

En aquesta pàgina: Monestir de Sant Pere de Rodes, al bell 
mig del Parc, on s’ubica el centre d’informació. Palau de 
l’Abat. El Port de la Selva. Autor: arxiu del Parc Natural
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Un espai únic



La fauna del cap de Creus acapara terra i mar. 
La part terrestre, gràcies a la seva ubicació, és 
un indret ideal per a l’observació d’ocells, un 
autèntic espectacle digne de veure. Sota l’aigua, 
la diversitat del fons marí dóna lloc a espectaculars 
colònies de coralls i variades espècies de peixos.
De la fauna invertebrada terrestre del Parc 
destaquen tres espècies que, pel seu interès, han 
estat protegides. Són el coleòpter Pseudochlamys 
raholai, l’heteròpter Campylosteia serena i, 
sobretot, el cargol Mastigophallus rangianus, 
espècie endèmica del cap de Creus.
Els amfibis estan molt ben representats amb 
poblacions de gairebé totes les espècies 
presents al país, des de la menuda reineta (Hyla 
meridionalis) fins al gripau comú (Bufo bufo).
Pel que fa als rèptils, trobem la presència de la 
tortuga de rierol (Mauremys leprosa). D’altres rèptils 
força freqüents són el llangardaix comú (Lacerta 
lepida) i el dragó comú (Tarentola mauritanica).
Els ocells són, però, el més destacat de la fauna 
vertebrada terrestre. Per les característiques 
geogràfiques i botàniques ja esmentades, el 
cap de Creus és un indret privilegiat pel que fa a 
l’observació d’ocells, especialment a la primavera i la 
tardor, quan es produeixen els moviments migratoris.
Als penya-segats podem observar l’àguila 
cuabarrada (Hieraetus fasciatus), el falcó pelegrí 
(Falco peregrinus) i el duc (Bubo bubo). D’ocells 
pròpiament marins, trobem diverses espècies de 
gavines, el corb marí emplomallat (Phalacrocorax 
aristotelis), la baldriga (Puffinus sp.), el xatrac 

(Sterna sp.), i el mascarell (Sula bassana).
El fons marí és molt ric, gràcies a la poca 
contaminació de les aigües. És notable la 
presència de corall vermell (Corallium rubrum) i de 
gorgònies (Paramuricea sp.). El llamàntol o llongant 
(Homarus americanus) i la llagosta (Palinurus 
elephas) fan companyia a una bona varietat de 
peixos, entre els quals destaquen el sarg (Diplodus 
sargus), l’oblada (Oblada melanura), la salpa 
(Sarpa salpa), l’escórpora (Scorpaena scrofa) i el 
nero o mero (Epinephelus guaza).
La climatologia i l’activitat humana han marcat la 
vegetació del cap de Creus. Bona part del terreny 
és una immensa vinya abandonada sostinguda 
pels murs de pedra seca. A més, la freqüència 
i la persistència del vent fort condicionen una 
vegetació peculiar que s’hi adapta.

Les espècies arbòries no ocupen gaire extensió; 
les més freqüents són el pi blanc (Pinus 
halepensis) i l’alzina surera (Quercus suber). De 
manera molt ocasional, en algunes rieres trobem 
l’om (Ulmus minor), el freixe de fulla petita (Fraxinus 
angustifolia), el vern (Alnus glutinosa), l’avellaner 
(Corylus avellana) i el salze (Salix sp.). Als llocs més 
obacs i arrecerats apareixen l’alzina (Quercus ilex) i 
el roure martinenc (Quercus humilis).
Les màquies i les brolles ocupen la major part de 
la superfície i les espècies més freqüents són el 
llentiscle (Pistacia lentiscus), el càdec (Juniperus 
oxycedrus), el bruc boal i d’escombres (Erica 

arborea i E. scoparia), l’estepa negra, la borrera i 
la blanca (Cistus monspeliensis, C. salviifolius i C. 
albidus) i l’argelaga negra (Calicotome spinosa).
A la zona litoral trobem les plantes més adaptades al 
vent i a la salinitat, les quals constitueixen sens dubte 
la vegetació més interessant del Parc i no tenen 
rèplica a cap altre lloc del litoral català. Les espècies 
més característiques són l’armèria del Rosselló 
(Armeria ruscinonesis), l’ensopeguera (Limonium 
tremolsii) i, sobretot, la Seseli farrenyi, autèntica joia 
botànica, ja que no es troba en cap altre lloc del 
món. Totes elles gaudeixen de protecció.
Al fons marí destaquen les fanerògames 
aquàtiques, que estan protegides i formen 
extenses praderies en els fons sorrencs o 
fangosos; són la posidònia o alga de vidriers 
(Posidonia oceanica), l’algueró (Cymodocea 
nodosa) i la zostera (Zostera sp.). Altres plantes 
que per la seva raresa estan especialment 
protegides al Parc Natural del Cap de Creus 
són la folguerila (Notholaena vellea), la lleterassa 
arbòria (Euphorbia dendroides), l’olivella (Cneorum 
tricoccon) i el coixí de monja o tragacant de 
Marsella (Astragalus massiliensis).

La península del cap de Creus està constituïda 
per roques d’una serralada que es va formar fa 
400 milions d’anys; els terrenys són d’origen 
igni i sedimentari posteriorment metamorfitzats, 
replegats i fallats sobretot per efecte de la formació 
de la serralada herciniana. 
A causa de tots els processos soferts, la riquesa 
mineral és enorme, de manera que ens ofereix 
la col·lecció més completa de roques i minerals 
metamòrfics a Catalunya, i exemples espectaculars 
a escala mundial de zones de cisallament i de 
roques milonítiques en terrenys esquistosos.
Les roques han estat deformades en fases i 
condicions diverses, per la qual cosa trobem 
franges de diferents materials com són els gneïss, 
els esquistos, les pissarres, etc.
Un fet importantíssim és la presència de la 
pegmatita; el cap de Creus és l’únic indret del món 
en què aquestes roques afloren a l’exterior. Les 
reconeixerem pel seu color blanc taronjós, i les 
trobarem majoritàriment entre els esquistos, que 
són de color gris fosc.
Si afegim l’efecte de la tramuntana, el vent del nord 
que en algunes ocasions supera els 150 km/h, en 
aquestes estructures, apareixen formes d’erosió 
úniques i que han estat font d’inspiració de poetes 
i artistes, i de la mateixa població local, que han 
extret de la imaginació elements que recorden 
a les formes de les roques i han donat origen 
a topònims com es Camell, s’Àliga de Tudela, 
sa Rata, sa Cova de s’Infern, la punta els Tres 
Frares, i un llarg etcètera. També per efecte del 

vent, combinat amb la sal del mar, els esquistos 
pateixen una forta erosió alveolar que transforma 
el paisatge d’una manera molt especial.
Pel que fa als minerals, trobem principalment 
silicats i minerals de ferro; dels primers 
destacaríem el quars, el granat, la turmalina, la 
mica moscovita, la mica biotita, la clorita, etc., i 
dels segons, l’hematites, la goethita, la limolita, 
etc. Alguns d’aquests minerals es troben en grans 
concentracions, per la qual cosa antigament 
havien estat explotats; aquest seria el cas del ferro, 
la mica, el quars o el marbre, entre d’altres, dels 
quals encara resten les mines.
Des d’antic trobem exemples de l’aprofitament 
de la roca i les pedres per part de l’ésser humà. 
Aquest és el cas de les importants construccions 
de pedra seca existents a la zona, com les feixes, 
les carrerades, els masos, els monuments, els 
colomars, les fonts... alguns d’època romana i 
d’altres més recents, però que han perdurat fins avui.

La fauna

1 Àliga cuabarrada (Hieratus fasciatus). 
 Autor: Xavier Perallada

2 Duc (Bubo bubo). 
 Autor: arxiu del Parc Natural

3 Quercus suber és l’espècie arbòria més ben adaptada. 
Resisteix els incendis i esdevé un hàbitat ideal per a la fauna. 

 Autor: arxiu del Parc Natural

4 Oliveres. Vilajuïga.
 Autor: arxiu del Parc Natural

5 Vinyes. Vilajuïga.
 Autor: arxiu del Parc Natural

6 Forn de les mines de ferro de muntanya Negra. La mineria 
va tenir la seva importància a Cap de Creus. 

 Autor: arxiu del Parc Natural

7 La figura d’Es Camell és un exemple dels efectes de 
l’erosió sobre una pegmatita.

 Autor: arxiu del Parc Natural

La vegetació

La geologia
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Autopista 

AP-7, de Barcelona a la Jonquera, fins a la sortida núm. 4  
Figueres sud,  i, de la Jonquera a Barcelona, fins a la sortida núm. 
3  Figueres nord.

Carreteres

A-2 / N-2 de Barcelona a la Jonquera, fins a Figueres, després 
s’agafa la N-260 de Figueres a Llançà o bé es pren la C-260 de 
Figueres a Roses.

Ferrocarrils

Línia de Barcelona a Portbou. Les estacions més properes són 
les de Llançà i Vilajuïga.

Autobusos

Línies des de Figueres a totes les poblacions del Parc, a través de 
la companyia Sarfa.
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Artístic
Un dels principals atractius del Parc Natural del 
Cap de Creus és el monestir de Sant Pere de 
Rodes, una autèntica joia de l’art romànic català, 
construïda entre els segles X i XVIII, benedictí i 
d’origen incert, però documentat a partir del segle 
IX, que recentment ha estat objecte d’una acurada 
restauració. Dues carreteres, una que surt de 
Vilajuïga i una altra del Port de la Selva, hi permeten 
un fàcil accés.
El nombre de castells i ermites és molt elevat, tant 
al Parc com a la rodalia. Destaquen, entre altres, 
l’espectacular i estratègic castell de Quermançó 
(Vilajuïga), els de Bufalaranya i Puig Rom (Roses), 
la pintoresca i enlairada ermita de Sant Onofre 
(Palau-saverdera), l’ermita preromànica de Sant 
Martí de Vallmala (Llançà) i les ermites de Sant 
Sebastià (la Selva de Mar i Cadaqués), de Santa 
Elena i de Sant Baldiri (el Port de la Selva).

Arqueològic
Cal anotar també la gran riquesa de les restes 
arqueològiques del Parc, que compten amb un bon 
nombre de dòlmens notables, com el de la Creu 
d’en Cobertella, que és un sepulcre de corredor 
i cambra que encara es conserva en bon estat. 
Aquest dolmen pot considerar-se el monument 
megalític més gran de Catalunya. Altres dòlmens 
destacables són el de la Vinya del Rei (Vilajuïga), 
la Taula dels Lladres (la Selva de Mar), la Barraca 
d’en Rabert i les Vinyes Mortes (Pau), la Devesa, la 
Febrosa i la Sureda (Palau-saverdera), el Mas de 

la Mata, el Mas de la Pallera i Mores Altes (el Port 
de la Selva), i la Tomba del General (Roses).
Les poblacions de la perifèria immediata al Parc 
contenen valors arqueològics i monumentals molt 
estimables, com és el cas de la Ciutadella de 
Roses (que actualment compta amb un museu), 
amb les seves portes i baluards; les restes 
del monestir de Santa Maria i els vestigis de la 
primera fundació grega de Rhode; el recentment 
reconstruït poblat neolític de Can Isaac a Palau-
saverdera; el gran temple parroquial de Cadaqués, 
amb un important retaule barroc; els temples 
romànics de Palau-saverdera i Pau, etc.

Paisatgístic
El paisatge que s’albira des dels voltants del 
monestir de Sant Pere de Rodes és de primer 
ordre, encara que si pugem fins al puig de 
Verdera, on encara es conserven les restes del 
castell de Sant Salvador, tindrem l’oportunitat de 
gaudir d’un panorama superb que abraça el golf 
de Roses i el mateix cap de Creus; més enllà, 
podrem veure el Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà, la plana empordanesa, les muntanyes 
de la Garrotxa, el Paratge Natural de l’Albera, i el 
Pirineu, amb l’imponent massís del Canigó.
L’àrea recreativa del Mas Ventós, a la carretera 
de Vilajuïga a Sant Pere de Rodes, i el puig dels 
Bufadors, entre els termes del Port de la Selva 
i Cadaqués, són també indrets d’un gran valor 
paisatgístic i de fàcil accés.
Altres itineraris obligats són el que segueix la costa 
sud, des de Roses fins a la cala Jóncols passant 
per la cala Montjoi, el de la costa nord, que va des 
del Port de la Selva fins al puig Gros i, òbviament, 

el del far del cap de Creus tot prenent l’antic camí 
que uneix Cadaqués amb el far, a peu.
Cal remarcar que anualment a les poblacions de 
Palau-saverdera, Pau i Vilajuïga, se celebra la Fira 
del Paisatge, amb la possibilitat de participar en jocs, 
visites guiades, tallers i xerrades, tots emmarcats 
dins la temàtica del paisatge.

Urbà 
Alguns del nuclis urbans són d’un gran interès i 
mereixen una visita. Llançà, Roses, Cadaqués 
i el Port de la Selva són pobles d’arrel marinera, 
mentre que Vilajuïga, Pau i Palau-saverdera 
segueixen conservant l’encant i la tranquil·litat dels 
pobles d’interior.
Una menció especial mereixen la Selva de Mar 
i la Vall de Santa Creu, que han sabut mantenir 
l’encant de bona part de les seves cases i carrers 
costeruts conservant un aire de pobles pirinencs.

Museus i monuments
Monestir de Sant Pere de Rodes
El Port de la Selva Tel.: 972 38 75 59 
Roses Tel.: 972 15 14 66
A/e: www.rosesfhn.org

Casa Museu Dalí 
Cadaqués
Tel.: 972 25 10 15
A/e: www.salvador-dali.org

Dins de l’àmbit del Parc es poden realitzar moltes i 
variades activitats: senderisme, caminades, bicicleta 
de muntanya, marxa a cavall, piragüisme, surf, surf 
de vela, parapent, caiac; però les que tenen més 
adeptes són el submarinisme i l’excursionisme.

Submarinisme
Per a la pràctica del submarinisme, com que és 
una activitat regulada, el més aconsellable és que 
us adreceu als centres d’immersió de qualsevol 
dels municipis costaners; en aquests centres us 
descobriran els millors paratges de cada zona.

Excursionisme
Si teniu ganes de caminar, hi ha la possibilitat 
de seguir antics camins medievals, com els que 
uneixen Cadaqués amb el far del cap de Creus 
i amb el far de cala Nans, el que s’enfila a Sant 
Pere de Rodes i al cim de Verdera des de la Vall 
de Santa Creu, el que puja de Palau a l’ermita de 
Sant Onofre o el que enllaça el Port de la Selva 
amb Cadaqués. També constitueixen caminades 
inoblidables els viaranys que permeten accedir 
a les cales de Taballera, Prona o Galladera, a 
la costa nord, amb la recompensa d’un bany 
reconfortant a les aigües més transparents del 
nostre litoral. Per als amants de l’excursionisme 
les possibilitats són molt àmplies, ja que el Parc 
disposa d’itineraris locals a cada municipi. Alguns 
són itineraris de curta durada (2 hores) i pensats 
per fer en família. Estan senyalitzats sobre el 
terreny i hi ha un tríptic que podeu recollir al Centre 

d’Informació del Parc Natural o a les oficines de 
turisme de cada poble.

Per a una excursió més completa... camins 
de llarg recorregut
GR-11. El GR-11 arriba a Llançà des de la serra 
de l’Albera i acaba al far del cap de Creus, passant 
abans pel monestir de Sant Pere de Rodes i el 
Port de la Selva.
GR-92. El GR-92 passa pràcticament per tots 
els municipis del Parc (Llançà, el Port de la 
Selva, Cadaqués, Roses, Palau-saverdera i Pau) 
per acabar enllaçant amb el Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà.
A més, el Parc té un itinerari general que uneix tots 
els seus municipis i que permet confeccionar una 
ruta a mida.

Visites guiades
Hi ha la possibilitat de contractar el Servei de 
Guies del Parc, que ofereix una variada oferta 
d’itineraris de diferents temàtiques i durades, 
combinant la marxa a peu amb les passejades 
en barca, que permeten descobrir una nova i 
fascinant perspectiva del Parc. De la mateixa 
manera, disposen d’una completa oferta 
pedagògica amb activitats d’educació ambiental 
per als escolars.

1 Monestir de Sant Pere de Rodes, vell i poderós cenobi 
benedictí. La seva comunitat monàstica és esmentada 
de manera concreta l’any 902, esdevenint un centre de 
pelegrinatge medieval. 

 Autor: arxiu del Parc Natural

2 Les torres de guaita, esteses per tot el territori de Cap de 
Creus, es van utilitzar per avisar de l’acostament de pirates i 
altres perills a les poblacions properes. Existeix una veritable 
xarxa de torres que es comunicaven entre sí.

 Autor: arxiu del Parc Natural

3 La construcció en pedra seca forma part important 
del patrimoni cultural del parc. Les barraques i cabanes 
s’utilitzaven per a la guarda d’eines de camp, aixopluc i, fins i 
tot, per tancar bestiar.

 Autor: arxiu del Parc Natural

4 Dolmen de la Vinya del Rei, sepulcre de corredor clarament 
relacionat amb una necròpolis megalítica on se situen quatre 
dòlmens més. 

 Autor: arxiu del Parc Natural

5 Dolmen de la Talaia, proper a l’anterior i d’igual cronologia. 
Cap de Creus és extraordinàriament ric en aquest patrimoni. 

 Autor: arxiu del Parc Natural

6 El Parc ha recuperat antics camins ramaders per crear la 
xarxa d’itineraris pedestres. Existeixen 10 itineraris locals 
- d’anada i tornada a les poblacions- i un de principal que 
connecta els anteriors. 

 Autor: arxiu del Parc Natural

7 La vela llatina ha format part de les poblacions costaneres, la 
utilitzaven els pescadors. A l’estiu se celebren trobades de vela 
llatina que omplen les badies de Cap de Creus.

 Autor: arxiu del Parc Natural

Llocs d’interès Conèixer el parc
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Informació i Centres d’interès

Centre d’informació i oficina
Palau de l’Abat
Monestir de S. Pere de Rodes, 17489 El Port de la 
Selva
Telèfon: 972 19 31 91, Fax: 972 19 31 92

Servei de Guies del Parc
Telèfon: 972.193.191, Fax: 972.193.192

Espai Cap de Creus
Far del Cap de Creus, 17488 Cadaqués

Oficines de Turisme

Cadaqués
Cotxe 2-A
Telèfon: 972.258.315, Fax: 972.159.442
http://www.cadaques.org

El Port de la Selva
Mar, 1
Telèfon: 972.387.025, Fax: 972.387.413
http://www.portdelaselva.net

Llançà
Av. Europa, 37
Telèfon: 972.380.855, Fax: 972.121.931
http://www.llanca.net

La Selva de Mar
Pl. Camp de l’obra, s/n
Telèfon: 972.387.228

Roses
Av. Rohe, 101
Telèfon: 972.257.331, Fax: 972.151.150
http://www.rosesweb.info

Figueres
Pl. del Sol, s/n
Telèfon: 972.503.155, Fax: 972.673.166
http://www.figueresciutat.com

La Jonquera
A-7 Àrea de Servei Porta Catalana
Telèfon: 972.554.354, Fax: 972.554.580

Web
http://www.parcsdecatalunya.net

A/e
pncapdecreus.dmah@gencat.net

Aquest espai natural ha rebut cofinançament del Fons 

Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Activitats culturals
D’altra banda, els pobles ofereixen tota mena 
d’atractius, des de l’oferta cultural dels museus 
i els concerts (Festival de Música de Cadaqués, 
Festival de Música de Sant Pere de Rodes) fins a 
les festes populars, les sardanes i els aplecs. A 
les poblacions costaneres és tradició que al juliol 
les barques surtin al mar per la celebració del dia 
del Carme. A finals d’agost i primers de setembre 
se celebren les trobades de vela llatina a Llançà, 
el Port de la Selva i Cadaqués. En aquests i altres 
ports, com el de Roses, es pot veure l’arribada 
dels vaixells i la subsegüent subhasta de peix. 
També els mercats setmanals (divendres al Port de 
la Selva, diumenge a Roses i dilluns a Cadaqués) 
són motiu d’especial bullícia.

Gastronomia
La gastronomia de la zona ens ofereix principalment 
plats mariners simplíssims, com ara els musclos 
de roca, les garotes o les gambes de Roses, 
l’exquisidesa dels quals rau en l’excel·lència de 
les matèries primeres. També hi ha els suquets i 
els arrossos de peix, que cal regar amb un bon 
vi de l’Empordà, i els dolços tradicionals com ara 
els bunyols, els taps de Cadaqués i les roques 
del cap de Creus, que es poden acompanyar 
amb garnatxa. El cremat és l’obligat punt i final. 
Tanmateix, al costat d’aquests plats tradicionals, 
hi ha també una gastronomia més elaborada, d’una 
gran qualitat, que se serveix en alguns restaurants 
de la zona de fama internacional.

Al parc natural terrestre
• Té la condició d’espai protegit tot l’àmbit del Parc no 

urbanitzable, que és objecte 
 de protecció especial.
• S’admeten, en general, els aprofitaments agropecuaris 

tradicionals.
• Es prohibeix fer obres i instal·lacions que no estiguin 

vinculades estrictament als usos agraris o als objectius 
de la protecció.

• No es permet en cap cas la instal·lació d’elements 
arquitectònics que limitin el camp visual, trenquin 
l’harmonia del paisatge o en desfigurin les 
perspectives.

• Es prohibeix la circulació motoritzada fora de 
 les carreteres i les pistes.
• Es prohibeix fer foc fora dels indrets i dels períodes 

assenyalats per l’òrgan gestor.
• Es prohibeix expressament plantar i alliberar, 

respectivament, espècies silvestres, vegetals o 
animals, que no siguin pròpies del medi natural de la 
zona. En el cas que siguin les pròpies, es requereix 
l’autorització expressa de l’òrgan gestor.

• No es permet abandonar o llençar cap mena de 
residus i deixalles, ni fer acampada lliure.

• Es regula la caça segons la reglamentació que 
estableixen els instruments d’ordenació del Parc.

Als paratges naturals d’interès nacional
• No s’admeten alteracions de l’orografia natural dels 

terrenys, llevat de les que són compatibles amb els 
objectius de la protecció. Tampoc no hi és permesa 
la instal·lació de conduccions aparents d’energia, 
telefòniques i similars, ni la construcció de cap obra o 
aparell de generació d’energia.

A les reserves naturals integrals
• Només poden efectuar-s’hi treballs científics i activitats 

destinades a la divulgació dels valors de les reserves.
• L’accés i la circulació pública estan condicionats 

exclusivament per mitjà de punts i itineraris 
expressament senyalitzats.

• No es permet l’extracció ni la recol·lecció de minerals, 
roques, fòssils, plantes ni animals, ni les activitats 
cinegètiques.

• Només es pot accedir a l’illa de s’Encalladora per 
motius justificats de recerca científica, amb autorització 
prèvia de l’òrgan gestor, o per motius de força major.

Al parc natural marí
•	 S’admet la pràctica de la pesca artesanal i esportiva i 

els usos i les activitats tradicionals del cap de Creus. 
S’hi  prohibeixen la pesca d’arrossegament i la pesca 
d’encerclament, així com  els concursos de pesca.

• Es prohibeix la construcció d’instal·lacions 
d’aqüicultura, la immersió d’artefactes i objectes 
similars i la construcció d’instal·lacions nàutiques 
en general, llevat d’aquelles reduïdes i integrades a 
l’entorn, destinades exclusivament a usos pesquers i 
serveis del Parc.

A les reserves naturals parcials marines
• Únicament s’hi permet la pesca artesanal o amb canya, 

la qual és objecte de reglamentació específica.
• Les visites i les activitats recreatives, l’ancoratge, 

la circulació d’embarcacions i l’escafandrisme són 
objecte de regulació específica i han de ser restringits 
o controlats.

• L’òrgan gestor ha de promoure o autoritzar 
expressament els treballs científics de recerca o de 
maneig que s’hi vulgui efectuar.

Oci

1 Tasques de restauració en una de les diverses fonts 
que existeixen en el territori del parc. A l’hora de 
l’arranjament de fonts es prima que aquestes s’ubiquin a 
tocar d’un itinerari  del Parc i que, a més, puguin servir per 
apaivagar la set de la fauna salvatge i de suport a ramats. 

 Autor: arxiu del Parc Natural

2 Activitat d’educació ambiental. El parc disposa d’un 
servei de guies per dur a terme les activitats que es 
desenvolupen en  l’oferta pedagògica, adreçada tant a 
escolars locals com a escolars foranis.

 Autor: arxiu del Parc Natural

3 El parc natural celebra cada any la festa de l’arbre. A la 
fotografia, plantada popular en terrenys que es van veure 
afectats per l’incendi del 2000, en què van cremar 3200 
Ha. dins de l’espai protegit.

 Autor: arxiu del Parc Natural

4 VI campanya d’excavacions arqueològiques 
submarines en aigües del parc natural.

 Autor: Javier Nieto

Contraportada. Diversitat d’algues dels fons marins de 
cap de Creus

Normes i consells

21 3 4

 Superfície (Servei de Planificació DMAH. 

 Actualització dades: 2008)

 Terrestre: 10.780 ha (inclou 3.276 ha de PNIN i 980 ha 
de reserves naturals)

 Marina: 3.064 ha (inclou 835 ha de reserves naturals)

 Municipis
 Cadaqués
 Llançà
 Palau-saverdera
 Pau
 El Port de la Selva
 Roses
 La Selva de Mar
 Vilajuïga

 Comarques
 Alt Empordà

 Data de creació
 Llei 4/1998, del 12 de març, de protecció de cap de 

Creus (DOGC, núm. 2611, 01.04.1998).

 Protecció de caràcter internacional
 Xarxa Natura 2000. Regió Mediterrània.
 Zona Especialment Protegida de Importància per al 

Mediterrani (ZEPIM)
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