
LA COSTA COM A FACTOR ESTRATEGIC

La costa de! Garraf constitueix un fac-

tor estraregic de primer ordre per diverses

raons. L'análisi d'aquestes por ser la base

adequada per a definir quin ésel paper que

ha de jugar la costa en el desenvolupament

de la comarca i quines són les oportunirats

que planreja.
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CENTRALITAT I PERIFÉRIA.

L'ESTRUCTURA DEL RELLEU CATAU I EL SISTEMA

DE COMUNICACIONS

Catalunya constitueix una regió econo-

mica historicamenr definida i articulad a en-

torn a un centre, Barcelona, i a un fronr, la

costa.

Queda fora daquesra reflexió i d'a-

quesr document, explicar el perque i e! com

daquestes dues referencies, que han estar

estudiades i discutides reperides vegades.

Des d'una rnodelísrica elemental po-

dem adrnetre que Catalunya comparreix un

doble model de creixement i desenvolupa-

ment; l'un espodria dibuixar com un semi-

cercle expansiu que parteix de Barcelona i

l'alrre com un fronr litoral que decau a me-

sura que s'allunya de I'aigua.

Ara bé, aquesra irnarge és valida si

l'enrenern com una simplificació de les ten-

denciesde creixernenr del país, pero no ser-

veix si no es matisa en la línia d'allo que

formulen els models de punt central de la

geografía d'en Chrisraler, i no es posa a

escalade les diferenrs pecesque la compo-

sen.

Si des del model del punt central po-

dem dir que el Garraf té una de les ciurars

que juntarnent amb Vilafranca, Martorell,

Terrassa,Sabadell, Granollers i Mataré for-

men la corona urbana de Barcelona, des

d'un alrre punt de vista no podem deixar

de banda les disrorsions que introdueix el
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relleu catalá i la costa a la manera «moder-

na» d' enrendre el territori carala.

Des de les análisis de les unirats de re-

lleu de la primera meitat d'aquest segle,

que imposa la geografia moderna i els geo-

legs, hem apres que Catalunya és un país

format per plecs paral-Iels a la costa, per-

pendiculars al sistema fluvial, que defineix

un sistema de corredors mésadequats a una

visió dinámica d'un territori de furur, que

l'espai captiu que ens dibuixaven els mo-

deis clássicsdel punt central.

Des de l'aparició de les grans infraes-.

tructures de comunicacions, especialment

de les autopisres i la congestió circulatoria

deis punrs nodals, amb l'aparició de les tra-

vessiesde circumvallació, com alternativa

als sistemes anteriors de camins rals de

«campanar a carnpanar», Caralunya ha co-

menear a dibuixar-se com un rosari de ciu-

tats i pobles que connectenel sistema litoral

de la Catalunya Nord amb el sistema va-

lencia.

Les caracrensriques de les depressions,

que corren paral-Ieles a la costa, donen

priorirat a la conrinuirar del recorregur cos-

taner per sobre d'alrres condicions.

La SerraladaLitoral deixa al seu davant

un passadíscosraneral llarg de tot el litoral.

Senseentrar en massesderalls, la Depressió

Litoral comenca al Tordera, desprésdel rap

de la Costa Brava i les Gavarres i acabaal

Llobregar, amb els penya-segatsdel Garraf.

La Depressió Prelitoral, per contra, co-

menea a lesplanes de l'Emporda, passapel

co11dampolla del Girones, pero, amb més

o menys enrrebancs,arriba de manera clara

a les plarges del Baix Campo

Des d'una lectura de connecrivirar in-

ternacional, a mig i llarg termini, sembla

que l' eix de furur de Caralunya ésel que es

situa sobre aquesra línia. Per aquí passa
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l'auropista i per aquí s'esrarracanr e! TAV.

T Ot aixo seria cerr, si no renim presenr

e! pes historie de la urbanització costanerai

la presencia de la ciutat de Barcelona, co-

llocada fora d'aquest eix, a l'igual que

d'altres ciurats que han marcat el futur del

Principat.

La descoberradeis corredors ésmole re-

cent. La primitiva xarxa de ferrocarril, per

no parlar de lescarrereres,no e!sreconeixen

en rota la seva dimensió, sinó que prenien

com a centre Barcelona i construten al seu

entorno

No solament el primer ferrocarril esva

situar a la costa (Mataré ...), sinó que la

línia doble al Sud de Barcelona esva tracar

pel penya-segar del Garraf, que era molt

més car, deixanr una sola via a l'inrerior.

En aquesta primera aproximació histo-

rica al procés d'urbanització catalá el factor

costaner va ser dererrninanr, seguramenr

perque en el periode anterior e! mar era la

via principal de transporr i d'exporració de

mercaderies.

En qualsevol casl'estrucrura urbana de

l'espai carala no va prendre la forma del

relleu a gran escalasinó que va primar e!

mar i les incidencies topográfiques de me-

nor escala,com a baseper a les infraestruc-

tures i la urbanització.

Per tanr, la primera conclusió que s'ha

dextreure d'aquest repas és la importancia

d'aquesr fet, en un procés que encara és

vigent, especialment ara que s'está cons-

truint l'auropista del Garraf, pero que pOt

irnposar-se definitivament com a suporr de

les acrivitats de futur.

Una reflexió sobre la costa catalana,

obligaroriament, ha de reivindicar aquest

espai i e!s seus valors, pero ha d'enrendre

que el seu paper és diferent.

Tal com assenyaleremmés endavant, la



costa pot ser un factor determinant si s'en-

tén el nou paper que ha de jugar la comarca

en aquest nou esquema i els valors afegirs

que incorpora aquest espai.
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L'ESTRUCWRA DEL GARRAF I LA SEVA

CONFIGURACIÓ ESPACIAL

La condició costanerad'aquesr territori

no és exclusiva; per aixo, és irnportant fer

una lectura física d'aquest espai, per conei-

xer amb precisió la sevaestructura específi-

ca i les condicions diferencials de la seva

forma.

Tal com hem enunciat anteriorment, la

Serralada Litoral, en arribar a l'alcada del

Llobregat, s'aboca al mar dibuixant un es-

pai seqüencial de perires rieres, fins al nucli

de Sitges, a partir d'on esrecupera un petir

corredor que esva eixamplant progressiva-

rnent fins a les portes d'El Vendrel!.

Per fer-nos una idea de lesdimensions i

característiques d' aquest espai litoral, un

bon exercici éstracar la corba de nivell 100

i mesurar quin és l' espai que queda fins al

mar.

El Garraf, en aquest tipus de dibuix,

apareix dividit en dos sectors molt dife-

rents: al Nord té un fort penya-segat amb

pendents mitjans superiors al 50 % i al Sud

només amb un pendent mirjá del 2,5 % i

una plataforma litoral de 4 km d'ampla-
da.

A efectescomparatius, podem dir que

l'espai que més se li assembla és la Costa

Brava i que El Maresme, la comarca que,

per condicions de posició i relació amb Bar-

celona, és la competencia més directa del

Garraf, té un pendent mirja del 6 % i sola-

ment un perir turonet, el del Mongat, que

el separi del Barcelonés.

En aquest marc geografic, la platja és

un episodi encaixat, que apareix de forma

progressiva a mesura que s'avanca cap al

Sud.

Dels 583 km. de la costa catalana, el

Garraf representa solament un 4,9 % del

conjunt, exactament 28,590 km de longi-

tud. D'aquesta el 47 % és plarja, un per-

centatge superior a la mirjana del Principat,

si no escompta el D~lta de l'Ebre (36 %) i

prácricamenr el mateix si.s:inclou aquest.

D'acord amb les dar~eresdades de la

Direcció General de Ports" i Costes de la

"

Generalitat, la superfície de plarja a Cata-

lunya ésde 503.095 rn", quantitat que si es

repartís de forma homogenia al llarg de

rota la costa donaria una platja uniforme de

17 m damplada. Si solament mesurem la

superfície útil i descomptem la part restant,

la superfície de sorra es redueix considera-

blement, en aquest cas, quasi a la rneitar.

Per municipis, Sitges té 6.095 m!. de

platja, Sant Perede Ribes no en té, Vilano-

va i la Geltni 3.055 m!. i Cubelles 3.100
m!.

D'acord amb aquestesdades, el Garraf

té una platja útil mitjana per metre lineal

de costa que no arriba als 10 rrr', una xifra

que és inferior als 15 rrr' de mirjana de tot

el Principat i que quasi és la menor de tot

Catalunya.

D' acord amb les dades subministrades

pel treball elaborat per Joan Alemany sobre

«Estar d'urilització de les platges del litoral

catala» (Generalirat de Catalunya. 1984),

els usuaris diaris de les platges d 'aquesta

comarca són: 37.475 a Sitges, 27.159 a

Vilanova i la Geltrú i 7.696 a Cubelles, el

que representaun total de 72.329 usuaris i

un 5,4 % del total dels usuaris de les plar-

ges catalanes.

Respecte al nivell d'urilirzació real en

relació a la capacitat teórica, el mateix estu-

di assenyalaque les platges de Cubelles es-

tan infrautilitzades, i les de Vilanova i la

Geltrú i Sitgesesran a prop del 90 % de la

seva capacitat.

Segons els diferents autors, aquestaea-

pacitat és diferent: el MOPU, en dos estu-

dis, assenyalaen un casun sostre d'usuaris

máxim de 112.643 (PIDU 1976) i en I'al-

tre de 146.643, si es vol calcular la xifra

congestiva (R. Pié i altres: «Estudio previo

para la coordinación de actuaciones en el

litoral de Catalunya» 1985).

A nivell d'equiparnenrs portuaris, el

Garraf té tres ports esportius i un d'indus-

trial en el municipi de Sitges, un deis quals

estasituar en el delta del Llobregat, un port

comercial a Vilanova i la Geltrú, i un refugi

marítim al serveide la térmica de Cubelles.

A nivell de la millora de les platges i

els fronts marítims cal assenyalar l' esforc

dur a terme per les administracions públi-

ques en aquests darrers anys, tant a nivell

d'obres de consolidació i defensa de les

platges com d'urbanirzació. Aquesta políti-

ca esta en línia amb la que porta a terme
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l'Estar a tota la costaespanyoladesde l' any

1983, i amb la que desenvolupa la Genera-

lirar des de la seva Direcció General de

Ports i Costes pel que fa a I' ordenació del

litoral i la promoció de ports esportius.

3
QUIN ÉSEL MODEL DE FUroR PER EL GARRAF

Ates el que hem assenyalaten elspunts

anteriors, I'interrogant que es planteja en

aquesta comarca éssobre el model a seguir,

i el paper a jugar per la costa.

Si éscert que Catalunya ha apostar per

un sistema lineal, connectat amb la xarxa

viária europea, que s'assentasobreel Corre-

dor Prelitoral, també és cert que no renun-

cia al front costaner, on s'esta acabant de

projecrar I'autopista d'El Maresme i obrint

la del Garraf.

Aquesta opció ens podria fer creure

que no és cert l'esquema que abans hem

dibuixat, d'una espina central de la qual

pengen les ciutats hisroriques, sinó que es-

tem davant d'un sistema lineal que encercla

la part més urbanitzada de Caralunya, des-

doblant l'eix principal de comunicacions

des del Tordera fins arribar a la riera de la

Bisbal al Baix Penedes.

Essent certa en part aquesta afirmació,

hem d' adrnerre que més que trobar-nos da-

vant del desdoblament de l' eix catala, es-

tem davant de la superposició deis models:

central, que gira a I'entorn de Barcelona, i

lineal, que corre alllarg del Corredor Preli-

tora!'

Si aixo és així, la comarca del Garraf

esta canviant de posició relativa dins del

sistema urba carala. Abans del tren, el Ga-

rraf depenia de I'Alt Penedesa través deis

passosde les rieres de Sant Pere de Ribes i

de la Pastera. Després del tren, la comarca

era la línia de pas de Barcelona cap al Sud;

ara pot esdevenir una part més integrada

del sistema rnetropolirá barceloní.

Aquesta posició i les condicions es-

paials de la comarca, de les que la costa és

un deis factors més irnportants, ens dibui-

xen tres models de comarca diferents:

- una turística i de segonaresiden-

cia de qualitar que desenvolupa i continua

les tendencies acruals;

- una comarca dormitori, sem-

blanr a la d'El Maresme, o



- una comarca de primera residen-

cia amb indústria i serveis rnetropoliranrs.

El primer mode! és el que, poc a poc,

s'ha anat desenvolupant en aquests darrers

anys. El prestigi historie de Sitges, com a

zona d'esriueig i de turisme, ha donar un to

alt al desenvolupament de rora la comarca,

en aquest municipi i en els altres dos.

La costa ha jugar un paper semblant al

d'alrres zones turístiques de! Principar, La

plarja ha estar el reclam basic de la promo-

ció i, després d'un periode de deixadesa,

s'está portanr a terme una política de pro-

tecció i millora de la costa que serveix per a

consolidar i millorar les característiques

d'aquesta vocació.

La possibilitat que aquest model evolu-

cioni, com ha passat a la comarca d'EI Ma-

resme, cap a una comarca dormitori d'alr

estandard, ésuna opció certa que hauria de

rnatisar-se, ates les diferents condicions que

hi ha en un i alrre territorio Des d'aquesr

punt de vista la costa no té gran cosaa dir,

que no sigui repetir el carácter senyer d'a-

quest recurs i el valor paisatgístic que supo-

sa.

El que interessaen un debat com el que

obre el Pla Estraregic és formular un tercer

mode!, una opció que no resulri de la pura

inercia i exrrapolació deis cornportaments

acruals, sinó del descobriment i desplega-

ment de noves possibilirars.

En aquesralínia, d'opció per un model

més ric, el que es proposa en aquesta po-

nencia és participar en el repte del 1993
d'una manera més activa, aportanr la costa

i el seu territori com un actiu a explotar.

4
TERCIARI, COMUNICACIONS I COSTA

Dins deis canvis econornics que ha so-

fert el món, des de la primera crisi de! pe-

rroli, un deis més imporrants ha estar la

transformació de I'economia urbana i l'a-

parició d'una competencia entre les grans

ciutars,

La intcrnacionalització de les relacions

economiques i la reconversió de la indústria

tradicional ha modificat el paper de lesciu-

rats i deis seus territoris. L'econornia urba-

na ja no depen direcrarnenr del seu enrorn,

sinó de la capacitar d' aquesra per atraure

capirals i fixar-Ios allí.

La idea que les ciurars salimenraven

del seu territori ha entrar en crisi. Abans es

podia parlar de tancar ciutats perque

aquestesapareixien com un monstre golafre

que consumia els recursos de! país i que

solament deixava allo que li sobrava o que

li molestava. Aleshores ésquan esdeia que
calia ranear Barcelona per poder redistri-

buir millor la riquesa i reequilibrar el país.

Ara, la ciutat ja no és compendi i e!

punt de confluencia de les economies terri-

torials i el lloc de relació amb e! mercat

internacional, sinó la plataforma per arrau-

re recursos internacionals per compartir

amb el seu territorio

Si parlem de Barcelona, acrualrnenr,

hem de dir que cal obrir-la i ampliar e!s

espaisque puguin disfrutar de la sevacon-

dició. No es tracta de convertir els pobles i

ciurars en carrers de Barcelona, com passa-

va a l'Edar Mitjana, sinó d'entendre que

estem dins d'un espai interdependenr en el

que cadapart ha d'aporrar e!sseusvalors.

En aquest marc, el Garraf por oferir un

espai residencial merropolitá d'alra quali-

tat, i aportar com aval tOt allo que ha servit

per desplegar la indústria turística, pero

hem de deixar clar que aixo no deixa de ser

el que ja está passant, convertir la comarca

en un suburbi rnetropolirá.

Barcelona no solarnenr expulsa resi-

dencia, sinó que pateix forres tensions de

terciarització que es poden explicar com el

resultar de la bona marxa del país, pero

rarnbé com un procés que, si es deixa a la

sevaSOrt,pot empobrir la ciutar i buidar-Ia

de vida.

El Pla de creacióde noves areesde cen-

rralirar a Barcelona, redactar ara fa tres

anys, va ser una presa de posició a favor de

reconduir e! terciari cap a diferents punts de

la ciutat, descarregarI'Eixample Cerda, re-

partir més adequadament els beneficis d'a-

quesra activitar i tenir un millor control de

cada operació en re!ació al seu entorno

Lesprevisions de creixement que esdo-

nen en aquesr Pla no esgoten, ni molt

menys, el sostreque esgenerava en aquesrs

pols, sinó que encara es preveu una forta

demanda que no hi trobara lloe. Si aixo és

així, la pressió continuara i s'anira perdenr

residencia i els usos més debils.

Poques ciurars del voltanr de Barcelo-

na sembla que s'hagin adonat de la impor-

rancia daquesra qüestió. Davant deis rno-

deis deis anys seixanta, que apostaven per
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centres direcdoáals alrernatius de grans di-

mensions, que jerarquitzaven e! territori, la

decisió de jugar a fa~or de centres menors,

reparrits en una área més amplia, deixa la

porta oberta a la participació.

Del ventall de ciurats que hem mencio-

nat al principi d'aquesra ponencia, només

Sabadell ha entes aixó amb la promoció de

I'eix Macia i Badalona amb la de! porr inte-

rior.

Si analitzem quines són lesmillors con-

dicions de partida per poder fer una bona

oferta de terciari, el Garraf les té. A nivell

del ferrocarril, es donen les condicions per

poder transformar e! tren en un veritable

suburba; la nova autopista ésuna gran mi-

llora, encara que tingui e! peatge perque

quasi totes les d'accésdirecre a la ciurat de

Barcelona rambé e! tenen; pero a més té la

costa i la configuració urbana deis assenta-

ments residencials com a factors a afegir.

El tercer mode! del que parlem en el

punt anterior implica quelcom; la reserva

deis millors sois costanersi comunicats per

destinar-los al terciario En aquest punt la

costa és un factor deterrninanr, i l'elemenr

que pot decantar les inversions.

Les indecisions sobre I'ús del port de

Vilanova i la Geltrú com a port de lleure i

de complement a l'activirar terciaria, quan

s'esta debatent e! tracat del TA V fins e! de

Barcelona per connectar-Io amb la xarxa

d'arnple europeu; la transformació de la Pi-
relli com a gran centre terciari id' oficines;

el reforcarnenr de Sirges com a Centre de

Convencions; la millora d'una part de 1'0-

ferta hotelera per servir a aquestsnous usos,

erc... són possibilitats que apareixen exclu-

sivament perque esrern parlanr d'un terri-

tori cosraner.

La costa en e! nostre país no pot ser

considerada com un recurs exclusivament

turístic, la descoberta que ha fet Barcelona

del mar s'ha de fer igualment en rnolrs al-

tres trams del litoral caralá, no perque esti-

guin ocupats per usos industrials i margi-

nals, sinó perque és un espai massabo per

deixar-Io desocupat tres quartes parts de

lany, El Garraf no es pot perrnetre aquest

luxe: accessibilirar i mar són valors massa

alts per a no invertir-los •


