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ALBEREDA DE SANTES CREUS

Reineta (Hyla meridionalis)
Àlber (Populus alba)

Normes d’ús de
l’Albereda de Santes Creus
que heu de respectar:

LA FLORA

A l’Albereda de Santes Creus
es poden tenir sensacions,
com la frescor i la humitat, que expliquen les característiques
principals del bosc de ribera. Un bosc dominat per arbres
caducifolis com els àlbers, oms, freixes, roures, aurons,
lledoners i plàtans, que filtren el sol creant un ambient
ombrívol on viuen arbustos com l’arç blanc o l’esbarzer i
diverses herbes petites i enfiladisses com les vinques i
l’heura. Al costat de l’aigua, creixen les flexibles sargues que
poden suportar la força de les riuades del riu Gaià.

Barb
Barbus haasi

LA FAUNA

El verd viu del bosc de ribera
fa més visibles alguns dels
seus habitants, de colors llampants. Entre els molts ocells
que aprofiten aquests ambients, destaca l’estival oriol, de
cant melodiós, o el picot verd, que busca larves d’insectes
picant als troncs. L’esquirol també és comú en aquest
espai, com nombrosos invertebrats d’interès, entre ells
molts espiadimonis, així com rèptils i amfibis, entre els que
destaca la tortuga de rierol.

Tortuga de rierol
Mauremys leprosa

Sarga
Salix elaeagnos

Fulles d’àlber
Populus alba

Om
Ulmus minor

Oriol
Oriolus oriolus
Libel·lula
Orthetrum sp.

Àlber
Populus alba
Arç blanc
Crataegus monogyna

Esquirol
Sciurus vulgaris

Freixe
Fraxinus angustifolia

Pollancre
Populus nigra
Freixe
Fraxinus angustifolia

Pi blanc
Pinus halepensis

Om
Ulmus minor

ALBEREDA DE SANTES CREUS
Al segle XII, seguint la regla de Sant Benet, els monjos
cistercencs buscaven indrets amb bona disponibilitat
d’aigua, terres fèrtils a la vora d’un riu i un paisatge
harmoniós. Tot això ho van trobar a la zona on actualment s’ubica el Monestir de Santes Creus així com als
indrets dels veïns monestirs de Poblet i Vallbona de les
Monges. L’aigua del riu i de les fonts que existeixen en
aquest espai permetia el subministrament al monestir i
el rec d’hortes i fins i tot de plantes medicinals. L’arbrat
de la zona oferia una bona provisió de fusta. Possible-

ment, el valor intangible del silenci, només trasbalsat
per la remor de les aigües del Gaià i de les fulles dels
arbres al vent, és un dels valors que va fer decidir als
fundadors a aixecar el conjunt religiós de Santes Creus.
Aquests valors encara són presents a l’actual Albereda
de Santes Creus, indret molt visitat i de gran popularitat
entre els veïns i forasters, per poder descansar i passar
unes hores a l’aire lliure. L’enorme quantitat de visitants
i a més l’aparició, a nivell europeu, de la malaltia dels

oms, la grafiosi, van dificultar la recuperació d’una de
les millors mostres de bosc de ribera del migjorn català.
La Diputació de Tarragona, propietària de l’espai des de
l’any 1957, realitza la gestió amb l’objectiu de conservar i millorar els valors naturals, duent a terme diferents
actuacions que potencien i respecten la regeneració
natural de la vegetació, naturalitzant la llera del riu
Gaià i recuperant el meandre de Santes Creus. Alhora
conserva l’ús públic, amb la instal·lació de senyalització

interpretativa per millorar el coneixement de l’Albereda
i el manteniment de les diferents infraestructures de
lleure com bancs i taules. Ara, la conservació de
l’Albereda de Santes Creus, inclosa al Pla d’Espais
d’Interès Natural i a la xarxa Natura 2000, depèn de què
els visitants i tots els usuaris facin un ús sostenible de
l’espai, respectant les plantes, els animals, la senyalització, el mobiliari i el riu per gaudir, contemplar i aprendre
de la natura com ho van fer els monjos del Monestir de
Santes Creus.

