
El Garraf recupera els camins rurals
Els ajuntaments han invertit fins avui uns 308 milions de pessetes en els camins de la comarca
El treball de recuperació que es fa des de 1993 permet dinamitzar aquests vials en desús

Albert Mercader
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L'arquitecte Miquel Or-
riols i elfotograf Carles

. Castro pugen al vehi-
c1equatre per quatre, propietat
del primer, per fer una sessió de
fotografies de diversos camins
rurals al terrne municipal de
Canyelles i Olivella. És la feina
rnés agradable de procés. Ara fa.
uns vuit anys l' arquitecte es feia
aquests camins a peu. "La majo-
ria eren impracticables, empe-
dregats i plens d'esbarzers". Dalt

.del cotxe, el redactor que elabo-
ra aquesta informació i que els
acompanya en aquesta visita
comprova el gran desconeixe-
ment que té de la comarca i dels
seus camins. Durant el matí el
vehiclees passeja per vials d'uns
tres metres de diámetre, la ma-
joria de formigó, acaronats per
la vinya, alguns margallons i
arbres que mostren j a les prime-
res fulles primaverals. o

, Per poder fer avui día t;
aquests viatges dominicals amb ¿j
bicicleta de muntanya, a peu i en :rJ
algunstramsdamuntd'unquatre -g
per quatre han hagut de passar l)
vuit anys, El 1993 el Consell S
Comarcal del Garraf va iniciar &:
un projecte de recuperació de
camins rurals amb l'implicació
deIs ajuntaments de la comarca -.

Orriols explica que "voli-
en fer transitables alguns ea-
mins, van estar buscant algú que
conegués el territori i em van
demariar que fes el projecte de
recuperació de diversos camins.
Aquell projecte s'ha anat allar-
gant i fins ara he anat fent els
projectes que m'han demanat".
En total han estat una vintena de
camins rurals que s'ha anat re- .
cuperant en diversos trams i
anualitats. L'objectiu: conver-
tir els camins en una zona de
tránsit i lleure entre petits nuclis
habitats i permetre l'accés dels
Bombers en cas d'incendi.

Des que es va iniciar el
projecte i fins l'any 1999 es van
invertir unes 204.720.833 pes-
setes i es van aconseguir vialit-
zar uns 36 quilómetres de ca-
mins, Durant l' exercici de 2000'
i del 2001 s'han pressupostat
uness 104.861.353 pessetes i
s 'han previst que es convertiran
en practicables uns 18 quilome-
tres més . Un treball que repre-.
senta un 30% del total deIs ea-
mins que hi ha a la comarca i
que 'requereixen actuació. EIs

!agents que han tirat endavant el
projecte han estat el Consell
Comarcal, que ha gestionat les
subvencions del PUOSC, i els
ajuntaments, que han aportat el
50%. del pressupost.

Segons han explicat des

Un deis camins de Canyelles on s'ha actuat. El camí s'íntegra en I'entorn, ID dominen les vinyes

del Consell Comarcal, durant el
2000 es van fer actuacions en
els camins de la Vallgrassa, a
Olivella; en el "ami del Roman-
guer, a Canyelles; en el camí
del Corral d' en Cona, a Cube-
lles; en el C3llÚ de les Planes; a
Sitges; en el camí Ral, a Sant
Pere de Rlbes, i en el mateix

. camí a Vilanova i la Geltrú.
Aqnest any les actuacions se
centraran en el camí d'Olivella,
a Olivella; en el cami del Bosc
del Collet, a. Canyelles; en el
cami de les Torres, a Cubelles;
en el cami de can Lluca, a Sit-
ges; en el camí d'Oleseta, aSant
Pere de Ribes, i en el cami de la
Carena a la Talaia, a Vilanova i
la Geltni.

Formigó asfalt i terra

Durant el passeig que fem
en cotxe comprovem com molts
d' aquests camins estan fets amb
formigó. Segons explica el di-
rector del projecte, el vilanoví
Miquel Orriols, "la majoria els
fem amb formigó perque s' inte-
gren així millor en l' entorno t a
més tenen menor costde man-

teniment. 'Ho apliquem. en ea-
mins que comuniquen els po-
bles amb la muntanya i en ca-
mins inclinats". L'asfalt és un
altre dels elemens triats, pero
menys, i finalment la terra -un
conglomerar de pedreta, grava i
terra sorrenca-, La terra és un
dels elements que requereixen
mésmanteniment. Veiemalguns
eamins arreglats el 1993 que'
neeessiten també alguna petita
revisió.

De tant en tant el vilanoví
ens explica els noms dels cá-
mins i el per que del seus topo-
nims. Alguns d'aquests camins
han estat de nou batejats perqué
feia temps que ningú els utilit-
zavai sen'havia perdut elnom.

Cada eami té la seva his-
toria i les seves anecdotes, Al
terme municipal de Canyelles,
un dels territoris que té més ea-
minsrurals, els pagesos van
demanar de. forma privada que
s' obrís part del tram, pero no
tot, "a veure si ara ens robaran
els raíms", vandir.

El president del Consell
Comarcal, Joaquim Mas, desta-
ca el treball que s'ha fet per

Aquest any el Consell i e/s aiuntaments arran-:
iatan diversos trams de sis camins rura/s amb
un pressupost de 56 milions de pessetes

recuperar camins de la nostra
comarca que tenen un valor his-
torie i un interés destacat. Amb
l'obertura d' aquests vials po-
demfer una tasca de lleure im-

portant i posar les basesper a la
preveneió d'incendis. A més,
aquests earnins ens ajuden ades-
eobrir 110es amagats del territori
dins la Ruta del Romanticisme".

EIs amants de les bicicletes de montlmya troben aqní zones de passeíg
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de I'oblid

Es descobreixen els llocs més inaccessibles

La llora característica del Garraf al costat d'un deis camins arregIats

El Consell prepara un llibre
sobre els camins rurals

A.M. d'aquests trams ja formen pe-
tits recorreguts, indicats amb
estaques de fusta que convi-
den a descobrir els seus ra-
cons. Cada cap de setmana
noÍnbrosos caminants o
amants de les bicis de munta-
nya es deixen perdre pel
Garraf redescobrint el territo-
ri. On abáíís hi havia un ferm
impracticable avui hi ha vials
aptes per al passeig tranqui!.

,
El Consell Comarcal del

Garraf esta cornencant a tre-
bailar en l'elaboració d'un lli-
bre que explicara els camins
rural s del Garraf i l' actuació
que s'hi ha feto El treball per-
metrá descobrir els camins al
públic en general i afavorir-
ne la utilització amb finalitats
de lleure. De fet, alguns

Aquest tram del camí ba estat arreglat com bo van fer els pagesos antigament: amb un empedrat
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Les masies de la comarca ara estan millor comunicad es

EIs camins permeten descobrir paisatges tranquiHitzadors per als amants de la muntanya
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El Pare Natural del Garraf, un deis
ú1tims paradisos cataIansper .,a l'escur~ó
Aquesta serp verinosa només es troba en un 15% de les 10.000 hectarees del Pare

RAMON FRANCÁS
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Tot i la seva escassedat,
el Parc Natural del Garraf és
un deis últims paradisos
catalans per a l'escurcé lbe-
rte. Així ho ha assegurat a
aquesta Redacció el bioleq del
Parc, Santi Llacuna, qui asse-
gura que la distribució d'aquest
ofidi verinós només suposa el
15% de les 10,000 hectárees
d'aquest espai protegit gestio-
nat per la Diputació, de
Barcelona,

No obstant aíxo, hi ha in- ,
vestigadors que consideren
que la població d'escurcons al
Garraf és escassa en compa-
ració a I'existent en d'altres
massissos catalans (els Ports,
les Moles, el Montsant, Pra-
des, Ancosa-Montagut, Mont-
serrat i Sant tlorenc del Munt-
Bertf).

Segons Llacuna, la zona
més rica de distribució d'aquest
reptil al Garraf és la compresa
entre Vallgrasa i Begues. De
fet, segons els estudis fets, la
presencia de l'escurcó al Garraf
está clarament lIigada al Garraf
blanc de calcáries i dolorTiies
del Cretaci i el Jurássic, i és
absent tant al Garraf vermel/
de conglomerats i terrenys
sorrencs silícics del Triásic,
com al Garraf negre de pissa-'
res i ftl-lites. Aquesta selecció
per I'hábitat rocós i calcari per
part de l'escurcó iberíc -de fet,
pel carstíc- podría obeir a la
major abundáncia de refugis
naturals als terrenys cárstics,
ja que en altres terrenys els
únics refugis naturals que sol
haver-hi són els caus de mi-
cromamífers i aquests són molt
escassos a les garrigues i bro-
lIes mediterránies.

Sobta als investigadors
l'absencia d'escurcons al sec-
tor nord-oriental del Parc (ser-
ra de la Guárdia, serra de Can
Parés, les Agulles i la Desfe-
ta), un hábitat qué sembla for-
ya favorable per aquesta es-
pecie. L'escurcó tarnbé se m-
bla absent en els termes muni-
cipals de Sant Pere de Ribes i
Olivella.

Ellloc més lnsóllt on s'ha
trobat t'escurcé íberíc a la
comarca del Garraf és al Pas
de la Mala Dona,- arran de
mar al terme municipal de
Sitges_ És ínsont trobar I'es-
curcó arran de mar, ,És més
freqüent trobar-lo per sobre
deis 400 rnetres d'altitud
(69,4% de les observacions).
Totes les observacions fe-
tes al Garraf, exceptela del
Pas de la Mala Dona, s'han
fet sempre per sobre deis
200 metfes d'altitud.

Els investigadors han de'~
duít per les dades analitzades
que la població d'escurc;:ó al
Garraf es troba en augment,
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Detall del cap d'un escurcó Iberic. Generalment la seva picada.no és mortal per als humans

Un exemplar d'escurcé, En els últi-ms 20 anys només s'han observat 45 exempla:r~ alGarrat

tot i que només s'han pogut fer
45 observacions repartides en.
els últims 20 anys, la qual cosa
suposa 2,25 observacions I:any
de mitjana.

Al Parc Natural del Garraf
la primavera és el periode amb
menys observacions é:I'escur-
có iberic (15,8%). El punt ma-
xim d'observacions correspon
a la tardor (arnbun 50%). De
fet, entre setembre i novembre
és el període de més activitat
sexual d'aquesta serp verino-
sa. A I'estiu es fan el 21,05%
de les visualitzacions.

Els factors que sembla que
afecten la població estudiada
al Garraf, segons una investi-
gació publicada per Xavier
Pare liada, del Servei de Pro-
tecció i Gestió de la Fauna de
la Direcció General del Medi
Natural de la Generalitat, són
els que comporten un incre-
ment de la rnortalitat per cau-

ses no naturals. Aquests mo-
tius són, principalment, la per-
secució, els atropeuaments.efs
incendistorestal i les pedrerés
i urbanitzacions.

Els investigadors alerten
sobre el perill que pot suposar
per á la població d'escurcons
existent la fragmentació de
l'habitat acausa de I'increment
del tránsit a la zona i de la
construcció de noves carrete-
res, També criden I'atenció
sobre la necessitat de connec-
tarles poblaCions del Garraí i
l'Ordal, una connexió que ara
no esta garantida. '

L'escurcó del Garrat s'ali-
menta principalrnent de rato-
lins i defuig la presencia huma-
na. Segons Santi l.lacuna,
només mossega quan se
sent arnenacat.

t.'escurcó iberic no és una
especie protegida, tot i que la
seva captura o mort no autorit-

zada és prohibida per la Llei 4/
1989 de conservació deis es-
país naturals i de la flora i fau- .
na silvestres.

L'any 1979 el Conveni de
Berna va incloure aquesta es-
pecie en I'annex I1 (especie
estrictament protegida), pero
la ratificació del conveni que
l'Estat espanyol va fer I'any
1986 va deíxar en reserva
aquesta i d'altres especies,
passant-Ies a I'annex 111(espe-
cie de fauna protegida), L'únic
compromís que aíxo comporta
als sstats signants és I'obliga-
ció d'adoptar les mesures ne-

o cessáries per protegir aques-
tes especies i mantenir-Ies fora
de perill, cosa que encara no
s'ha fet.

Els científics proposen evi-
tar la fragmentació de I'hábitat
de l'escurcó al Garraf i eludir
també la uniformització de I'há-
bitat i la reforestació.

DIARI

CONTRAPUNT
L'única picada

al Garraf
Tot i la dita popular

que afirma que si et pica
un escurco no tens tetnps
ni de J'extremaunció, la
picada de l'escurcó no su-
posa risc de mort, gene-
ralment, en persones nor-
mals. És perillós, pero,
en persones arnb les de-
fenses disrnirundes (in-
fants, persones grans o
que pateixin anernies,
problemes cardiovascu-
lars o alerqies a alguns
verins).

En cas de mossega-
da és convenient aplicar
un torniquet per sobre la
ferida, afluixant-Io i estre-
nant-Io cada 10 o 15 mi-
nuts. És important tran-
quil.litzar la persona mos-
segada, ja que amb I'ex-
citació el verí es difori més
rápidament. En el mo-
ment de la mossegada,
els ullals es desplacen
cap endavant i, un cap
pertorada la pell de la víc-
tima, els músculs com-
pressors de les glándu-
les es contrauen i injec-
ten el verí.

L'únic cas descrit de
picada mortal al Garraf
va ser explicat per Josep
Arnal, del Mas d'en Giral!
de Sant Pere de Ribes: Un
Dijous Sant, cap a J'any
1957-1958, estavenreco-
I/int fuI/es de palma (mar-
gal/ó) a la Lloreda (Olive-
l/a), quan a un d'el/s Ii va
sortir una serp. La va sub-
jectar amb J'eina i va avi-
sar el tia Gori, el Manyes,
al qual Ii agradava aga-
far-Ies. Aquest la va aga-
far sense fixar-s'hi i va ser
mosseqet al brec, excla-
.ment toi seguit: M'has
mort, és un escurcot Van
baixar a Can Suriol i,sen-
se teléton ni cotxes, no va
quedar més remei que
anar-nea buscarun-amb
bicicleta- a Sant Pere de
Ribes. Així, amb el camió
que repartia la I/et, van
recollir el ferit i el van dur
a J'hospital, pero a Sant
Pere de Ribes es van tro-
bar amb la processó que
no els deixava passar. Fi-
nalment, avisant el cape-
I/á que era qüestió de vida
o mort, van fer-Ios-hi pas
i, sis hores després de la
mossegada, van arribar
a J'hospital. AI/á li van in-
Jectar una vacuna i va mi-
l/orar, peró vuit dies des-
prés ja era mort.

RUTH



82 visita coneguem
elpenedes'

El front marítim del Penedes, 1a part - Sector de Llevant
.............................................................................................................................................................................................................................................

El diumenge 18 d'abril tindra lIoc una jornada més del
ciele divulgatiu «Conequern el Penedes». Per prime-
ra vegada realitzarem una sortida amb vaixell per
aigües penedesenques. Aquesta excursió ens per-
rnetra observar el massís del Garraf des de la mar i
obtenir una visió global de la costa penedesenca entre
el port de Vilanova i Castelldefels, aproximant-nos a la
seva historia, la seva natura i el seu estat medi-
ambiental actual.

Podrem coneixer la diversitat marina deis seus fons,
la historia del seu litoral assolat durant molts segles
per pirates i bandolers i el present i futur d'aquesta
costa. Es comentaran amb detall alguns deis punts
més singulars del litoral, així com les particularitats
qeoloqlques de les roques i la peculiar vegetació del 2
massís.

Malgrat que el Garraf representa el més gran deis
fronts marítims metropolitans protegits, el difícil accés
que presenta ha estat el principal escull per a la seva
descoberta. Pero les seves aigües blaves deixen ima-
ginar la presencia d'un món submergit pie de vida que
a poc a poc es recupera deis abusos i agressions
patits alllarg de molts anys. També els seus penya-
segats, tot i I'aspecte arnenacador, alberguen una
gran diversitat d'aus i alguna de les rareses botani-
ques del parco Alhora, certs racons conserven enca-
ra la memoria de pirates i bandolers i de la difícil lIui-
ta deis antics habitants per la supervivencia en un
medi torea hostil.

La singularitat de la sortida fa que I'acostumada des-
cripció deis lIocs que es visiten hagi de prendre un
caire també singular. Intentarem descriure la costa de
lIevant penedesenca a través de la toponímia.

Es pot dir que cada pas de la costa té un nom. Noms
posats per generacions de pescadors i mariners. En
les cartes cartoqrafiques actuals, sois hi consten els
noms més importants. Alguns han estat deixats de
banda. Aixo fa que amb el pas deis anys es perdin
alguns d'aquests noms.

Hem procurat fer uña descripció de tota la costa, i per
aixo hem fet servir els noms coneguts de cada
indret.

Cornencarern al port de Vilanova, punt de sortida de
la ruta marinera organitzada per I'lnstitut d'Estudis
Penedesencs, i tirarem cap ahnord fins a arribar a la
platja de Castelldefels.

Terme de Vilanova i la Geltrú

El port

Port pesquer i esportiu. La seva construcció es va
cornencar I'any 1949, si bé I'any 1918 es va iniciar la
construcció del primer brac d'escullera del moll,
obres que es van haver d'interrompre durant vint anys.

El torrent de la Pastera

Punta on acabava el Trajo de Llevant vilanoví.
Antigament, per arribar al sector de Sant Cristótol,
s'havia de passar per una palanca de fusta.

Fou desviat I'any 1955 fins al torrent de la Piera.

L 'estany de la Geltrú o de Sant Cristófol

Aiguamoll que es procura al capdavall del torrent de la
Piera a Sant Cristotol. Se I'anomena, a partir del segle
XVIII, estany de la Geltrú, denominació que fou
vigent fins al segle passat. Des que es va desviar el
torrent de la Pastera al de la Piera (1957) només es
produeix acumulació d'aigües a la «platqeta de
l'Estany» nom que donaven els pescadors a la platja ,
de Sant Cristotol, entre el port i el Molí de Mar.

La Farola

L'actual torre fou bastida I'any 1902 en substitució
d'una de molt més baixa que I'actual, construida el
1866, la qual, a la vegada, havia reernplacat la pri-
mera, de I'any 1834.

El Molí de Mar

L'any 1801 un fuster anomenat Francesc Terrés, de
Sant Martí de Riudeperes (Osona), volgué aprofitar la
torea de les ones del mar per fer moure les rodes d'un
molí fariner. Les rodes no van arribar a funcionar mai.
L'empresa no va reeixir. Es troba situat a lIevant del
port.

La platja de la Farola o la platja de Sant Cristófol

Abans era coneguda per platja de Sant Cristotoí i, pels
pescadors, platgeta de l'Estany o platja de Llevant. Era
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1 . lot «Brisa 40 ••
de I'empresa Azi-
mut, de Vilanova i la
Geltrú, amb capa-
citat legal per dur
nou passatgers
(foto Azimut)

2 - Niu de metralla-
dores de la punta
Mabrera (foto
Francesc Casas -
1996)
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PLATJA DElS GEGANTS
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PUNTA GROSSA
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El PLA DEL VMR O'EN NAGO

LA PLAT JA DE LA FAROLA o DE SANT CRlsrOFOL
EL MOliDE MAR

LA FAROLA
l'ESTANYOE LA GELTRÚ

, EL TORRENT DE.LA PASTERA

la sortida natural del torrent de la Piera, i des de 1957,
la del canalitzat torrent de la Pastera. L'acumulació de
sorres produída per la construcció del port féu que
s'ajuntés la platja de la Farola amb la platgeta deis
Frares.

El pla del Viver d'en Nago

Diposíts utilitzats com a vivers de marisc que féu cons-
truir un tal Lloveres, molt qüestionat per la gent de la
platja, que el feren desistir de I'empresa. Les
instat-lactons restaren abandonades. Avui I'indret
esta colgat de sorra.

Les roques A'.tes

Talús rocós a ílevant del port de Vilanova, a la plátja•de la Farola. D'aquest lIoc es va extreure bona part de
la pedra emprada per la construcció del port. La sorra
ha cólgat la pedrera.
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LA PlATJA DE PORT DE N'ALEGRE

LA PUNTA DE LA TORRETA

EL CAU FERRAT

ELVINYET

EL PORT DE TERRAMAR

La punta de Sant Cristófol

Dalt d'aquest accident qeoqrafic hi ha ernplacada
I'ermita de Sant Cristótol, datada del 1372.

El polvorí

Petita cavitat excavada en terreny argilós, emprada
com a amagatall de municions de l'exercit repubíicá.

El camp de Mallorca

Indret despoblat actualment, limitat a la part de lIevant
de I'ermita de Sant Cristófol, entre aquesta i el pont
damunt la via del ferrocarril. Fins al segle passat el
toponirn corresponia a tot el sector de Sant Cristotol,
fins arran de mar.

La cova de la Lleona Marina

Cavitat arran de la platja, on I'any 1845 un grup de
mariners v~ capturar una foca.



El MURO

LES PENYES ROGES
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LA PUNTA DEL MOll
DE VALlCARCA

El SAfAREIG 171

COVA DEL CONGRE

LA PUNTA DE LA FERROSA

BARRANC DE LA COVA DEL PEBRE

PUNTA DE LA COVA DEL PEBRE

La platgeta deIs Frares

Antiga platjola situada entre les roques Altes i la punta
Mabrera. Actualment, a causa de I'acumulació de
sorres en aquesta zona del litoral motivada per la
construcció del port, forma una sola platja amb la de
Sant Cristbfol.

La punta Mabrera

Extrem rocós a lIevant de la platgeta deis Frares.
Arran de mar hi ha un niu de metralladores bastit
durant la Guerra Civil.

La punta Escorr~guixes o la roca Escorreguixes

Indret rocós situat a lIevant de la punta Mabrera. Dóna
lIoc a una petita platgeta.

El fogó del Pillo
................................................................. ; .
Conjunt d'esculls mig coberts per I'aigua entre la punta
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d'Escorreguixes i la platja deis ColIs, prop del xalet de
la Sal, que recorden les fogaines de camp constituid es
per tres pedres sobre les quals es col-loca la cassola.

El xalet de la Sal
.....................................................................................................................
Edifici situat sobre el talús costaner pertanyent a la
família Sal, botiguers de teixits del vilanoví carrer de la
Unió. Després es digué «Villa Beqoña».

La platja de Solicrup o platja deIs ColIs
. .
Denominada així pel fet de pertanyer els terrenys que
la sobrepugen a la finca rnercedaria, fins al 1835, de
Solicrup.

El ColIs
.. .
Sector del litoral compres entre la platja de Solicrup i
la de Belís, aquesta en terme de Ribes. El toponim es
relaciona amb els colls de mar, grosses onades que
peten contra les roques amb molta torea.



3 - L'esquerda del
Bulador de la
punta Llarga (1010
Arxiu Folográlic
Joan Virella - 1971)

4 - Sector de lIe-
vant del Pali Blau
(1010 Arxiu Foto-
gr8"~Joan Virella -
1~·

La caseta de carrabiners

La punta Llarga o deIs ColIs

Brac de costa que sobresurt entre les platges delle-
vant de Vilanova i la punta Grossa sitqetana.

El Bufador

Petita cavitat situada a la punta Llarga. Les ones mari-
nes comprimeixen I'aire dintre la cavitat i el fan sortir
per dalt de forma violenta i sorollosa.

El Safareig

Caseta que guardava la boca d'un pou d'absorció
d'aigua marina que era canalitzada fins a la masia deis
ColIs situada just en el lIoc on s'acaba el terme de
Vilanova i cornenca el de Sant Pere de Ribes.

Terme de Sant Pere de Ribes

El racó de Sant Jordi

A Ilevant de la punta Llarga deis ColIs, ja en terme de
Sant Pere de Ribes.

La platja de Belís o platja de I'Aeroplil

Lloc on a principis de segle va tenir Iloc I'aterratge
tercos d'un vetust aeropla.r
Les roques ti'en Roc

Formació rocosa situada en el centre de la platja de
Belís. "

La cala del Barco -j

Nom donat pels pescadors a la part de Ilevant de la
platja de Belís.

-
Terme de Sitges

El Pati Blau

Correspon a un penyot travessat per una cavitat que
comunica dues platges molt petites, formant una bella
raconada. Correspon a la divisoria deis termes de
Sant Pere de Ribes i Sitges.

La Caixa de Morts o el Taüt.

Gran pedra cantelluda sobre la punta de l'Ombra.

L'Ombra

Roca situada a ponent de la punta Grossa.

La punta de I'Ombra

L'últim deis sortints de mar, a I'oest del terme de
Sitges, a uns 150 metres de la línia del terme.

La platja del Gaspar o del Tancat

Sector de la costa que pren el nom d'un tancat de
bestiar situat entre la via íerria i les roques.

La cova del Gaspar

3 Cavitat situada arran de mar a la punta de l'Ornbra.

4

La punta de Raldiris o Morro de Gos

Petita punta que hi ha immediatament a I'oest de la
punta Grossa, a Miralpeix. Raldiris era un prohom vila-
noví, que vers la meitat del segle XIX possela les
terres de I'extrem oest del terme de Sitges.

La platja de Raldiris o cala Xica

Cala entre la Desenrocada i la Grossa.

L 'Arc de les Cometes

El Rovelló, la Guardiola o l'Oliva

Roca semisubmergida situada sota la punta Grossa

La punta Grossa

Prominencia rocosa a I'oest de la Desenrocada, tra-
vessada pel túnel del ferrocarril més a I'oest deis
situats en terme de Sitges.



36% dels- Pares. N acionals i
Naiunils d~ l'Estat disposen
d'algun tipus de seguiment
ecologíc o socioeconomic, tal
corn reconeix el Plan de Ac-
ción para los Espacios Natu-
rales protegidos de EURO-
PARC-España; les trobades
d'estudiosos, tot recordant la
IV edici6 el passat 21 de no-
vembre a Vilanova i la Geltrú,
amb una quarantena de ponen-
cies; els premis de divulgació
científica, tot recordant el pre-
mi Castelldefels, Ámbit Sos-
tenible, que precisament el
passat 2002 va ser concedit a
un treball sobre fauna verte-
br ad a, etc., i precisament
aquesta col-lecció dels tresors
faunístics del Pare Natural del
Garraf, posen de manifest
aquesta línia de trebalL

Les joies que ens mostra
aquesta col-Iecció s6n expo-
nents d'un territori que ens
permeten precisamenf enten-
dre millor com funciona. I
així, el veÍitable tresor s' ama-
ga en I'experiencia de.víure'I,
ja que ens ajuda a adonar-nos
de com d'afortunats som de
poder conviure en un marc tan
privilegiat.

Tal com diu I'arqueoleg
Eudald Carbonell, en" el seu
llibre Somnis de l' evo lució, si
podem conéixer com funcio- "
na aquest sistema, pot ser que
en un futur encara Ilunyá pu-
guem intervenir-hi positiva-
ment, Mentrestant, cal que tin-
guem cura de la "nostra propia
entropiacom a éssers vius i
que estiguem alerta per no in-
cidir en sectors que actuen ne-
gativament sobre l' estabilitat
termodinámicade Gaia, dee-
sa grega de la terra ... No hi
ha dubte que gracies a ]' apli-
cació del nostre coneixernent
científic, podem adonar-nos
de mecanismes abans inabas-
tables, pero també és cert que,
si no hi ha una consciencia
col-lectiva que pressioni les
estructures polítiques, i si no
aprenem les llicons del passat,
els estudis del fútur no podran
ser factibles i el resultat sera
que la nostra experiencia no
servirá per a res.

La nova adrninistració
conservadora "deIs Estats
Units, dirigida per George
Bush,ja ha trencat el protocol
de Kyoto, Mal símptoma. Per
a alguns primats, encara és
més important el negoci que
la supervivencia del nostre lli-
natge en e¡" planeta. Amb
aquest tipus de decisions en-
cara trigarem a ser humans.l

: Xavier Roget.

DireCtor del Pare Natural

del Garraf
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Quan aquest passatjuliol,
el director adjunt del DIARI
DE VILANOVA, Ramon
Francas, em va demanar un
article arran el collecciona-
ble que es presenta sobre les
32 especies faunístiques més
representatives del Pare Na-
tural del Garraf, la primera

"idea que em va passar pel cap
va ser que dins de ]' equip de
professionals del Pare dispo-
sem, afortunadament, de zo-
olegs i experts naturalistes, a
banda de molts altres col·-
labo-radors externs, amb ma-
jors coneixements sobre
aquesta qüestió els quals, amb
tota seguretat, podrien apro-
fundir sáviament en el patri-
moni faunístic d' aquesta joia
que és el Pare Natural del"
Garraf.

A poc diniciar la conver-
sa, pero, en Ramon Francas va
insistir en l'objectiu de difu-
sió pedagógica del projecte,
fet que amb la mateixa inten-
sitat que el seu discurs ern va
recordar com, més enllá de la
conservació d'aquest patri-
moni, el seu coneixernent di-
vulgació i valoritz.ació són
uns dels principals aspectes
de la tasca que la Diputació
de Barcelona ve realitzant al
costat deIs ajuntaments, en el
cas del Garraf fa més de 16
anys.

Aquests pensaments varen
originar una rápida acceptació
de la proposta, tot agraint
l'oportunitat dadrecar-me als
lectors d'un diari centenari i
arnb el prestigi del DIARI DE
VILANOVA, que ara recordo,
que va promoure la plantació
de 100 arbres al pare natural
del Garraf, en la celebració
del seu 150e aniversario

Parlar del Garraf, pero, en
un format sintetic com és el
cas d'un articJe, no em resul-
ta senzill, ja que J3 anys de
tasca, de vivencies, d' apre-

La' divulgació::-i valor!tzació
del Pare Natural del Garraf

nentatges, d' amistats, en defi-
nitiva d'implicació, promou-
en un cert grau de subjectivi-
tat que el protocol desaconse-
lIa, pero difícil d'evitar, en
alló que estimem.

Pensar en el Garraf..
m'evoca els meus orígens,
prop del Cap de Creus, a Port-
bou, on cada cap de setmana
pujávern a la muntanya amb
els meus pares, la meva ger-
mana, la meva tia i la meva
gossa, i descobria inesgotable-
ment universos plens de"vida,
d'aventures i de descobertes:
pells de serp, petjades, el sal-
'vament d'un gat a punt d'ofe-
gar-se, o la captura iposterior
cura d'un gavina "amb J'ala
trencada, records que ara tor-
no a viure en les descobertes
deIs meus fills. També un pa-

or6s incendi, que va gravar la
meva memória l'any 1973, em
va fer causar emocions que es
van reproduir aquella prima-
vera de11994, quan mig pare
se'ns va cremar, o aquest ma-
teix estiu a Olérdola,

El Pare Natural del Garraf,
com per a la meva infantesa
varen ser les muntanyes de les
Alberes i Cap de Creus, és,
amb una estranya coinciden-
cia, un dels pocs territoris cos-
taners d' uria extraordinaria ri-
quesa que encara romanen poc

"artificialitzats en el nostre li-
toral mediterrani.

Una molt interessant con-
versa, aquest mateix agost,
amb el professor Xavier Fer-
rer, del departament de Biolo-
gia Animal de la Universitat
de Barcelona, em recordava

"I'enorme patrimoni de biodi-
versitat de que disposen els
nostres paisatges oberts medi-
.terranis, i per contra la poca

"valoració d' aquests espais en
front dels topics espais centre-
europeus; amb cursos d' aigua
"superficial i la presencia de
grans mamífers, que possible-
ment ens connecta amb una
"infancia lIigada a les imatges
d'alguna pel-Iícula de Walt
Disney o del Pare de Yellows-
tone.

El passat 22 d' agost, en un "
debat al voltant dels espais na-
turals protegits maritimocos-
taners de la Mediterránia al
qual vaig ser convidat en el

.marc de la festambiente itali-
ana, recordava la importancia "

de la concepció de xarxa, de
sistema, sobretot en entorns
tan complexos i rics com el
paisatge cultural mediterrani,
mes enllá del valor que té cada
una de les parts d'aquest tren-
caclosques dinámic que és
I'ambient.

I amb la mateixa concep-
ci6 de la xarxa de pares natu-
rals que gestiona la Diputació
de Barcelona, recordo les pa-
raules del president del Con-
sell d'Europa, RoinanoProdi,
o del president del Parco de-
lla Marernma, agermanat amb
el Garraf, que valora ven la

"importancia de la connexió i
la cooperació dels territoris
mediterranis.

" Aquestaconcepció sisté-
mica, evolucionista, cultural
del nostre eritorn em fa defu-
gir concepcions dogrnátiques,
on una determinada especie és
més digna de ser salvada que
d' altres, on determinat arbre o
arbust semblen ser culpables
deIs incendis forestals; en de-
finitiva, una concepci6 aristo-
crática, matreviria a dir fei-
xista, de la natura.

"La investigací6 i el seguí-
ment amb una pedagogía crí-
tica, í la divulgació í socialit-
zaci6 del coneixement cientí-
fic s6n aspectes imprescindi-
bles en la gesti6 d'un espai
natural protegit, i així tractem
de desenvolupar-la en el Pare
Natural del Garraf.

El treball dut a terme mit-
jancant el Pla deSeguiment,
tot recordant que" 'només un "
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Alarma per la presencia de piranyes i
tortugues invasives al pantá del riu Foix
Els experts alerten delperill de comprar animals exotics com a mascotes

Rainon Francas
Les aigües de l' embassa-

ment del riu Foix acullen diver-
ses esprecies de tortugues inva-
sives, 'segons un estudi que ha
estat presentat recentment. Al
pantá, a més, segons ha pogut
saber aquesta Redacció.s'hi han
abandonat piranyes com les que
es poden comprar en una centri-
ea botiga de venda d' anirnals de
Vilanova i la Geltrú. El bioleg i
botaníc vilanoví Josep Anton,
Herrera, cap dela secci6 de bo-
tanica de l'Institut d'Estudis
Penedesencs, explica que tot i '

. que segurament l' alliberament
de piranyes alFoix ha estat anec-
dótica peL,que fa al nombre
d' exemplars, aquests peixos
podrien aclimatar-se' a viure a
les aigües del pantá, tot i que la Una piranya nedant a la peíxera d'una céntrica botiga de venda d'anlmals vilanovina
seva temperatura és sensible-
ment inferior a la deIs rius sud-
americans.

Herrera explica que, com en
el cas de les cotorres de pit gris,
que poden arribar a esdevenir
una plaga, és un perill per a la
fauna autóctona introduir en el
seu medi especies foranes que
trenquen l' equilibri natural.

Un estudi del Centre de Re-
cuperaci6 de Reptils de Ca-
talunya (CRARC) realitzat a
l'embassament del Foix durant
els últims tres anys ha aportat
noves dades que causen inquie-
tud entre els científics. Segons
aquest treball, que ha estat pre-
sentat recentment a Vilanova i ,
la Geltrú en el marc de la quarta
edici6 de la Trabada d'Estudio-
sos del Garraf, s 'ha detectat la
presencia de fins a cinc tortu- Les tortugues de Florida acaben tenint considerables dimensionS

ESTER

gues exótiques assilvestrades.
Només s'ha localitzat una tor-
tuga autoctona, laM euremys le-
prosa. Dins de les cinc especies
exótiques s'ha detectat la pre-
sencia ocasional d'Emys orbi-
cularis, que és autóctona pero
prabablementtambé alliberada,
donada la nul-la presencia de
l' especie a la serra prelitoral
catalana.

Les altres especies exótiques
s6n la tortuga de Florida d' ore-
lles vermelles (Trachemys
scripta elegans), la tortuga de
Florida dorelles grogues
(Trachemys scripta scripta), la
tortuga d'aigua americana
(Pseudemmys floridiana) i la
tortuga de dors de serra (Grap-
temys pseudogeographica).

Segons Albert Martínez-Sil-
vestre, del CRARC, totes
aquestes troballes han tingut
un especia!' inerement en els
tres anys de seguiment, dada
que és alarmant i representa
un perill per a! manteniment
no només de la tortuga autóc-
tona sinó deIs ecosístemes la-
eustres del Foix.

Josep Anton Herrera afir-
ma que els animals exótícs no
són animals de eompanyia.
Afegeix que eIs animals no
s'han de treure del seu hábi-
tal. Herrera també diu que els
qni han eomprat animals exó-
ties, que han de portar el cer-
tificat internacional CITES, i
se'n vulguin desfer no els han
d'alliberar sinó trucar a la
Generalitato als ajuntaments
per preguntar on portar-los
per desprendre's d'ells.lRITA
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Una seixantenade propostes per
coneixer el Pare Natural
Un cataleq recull les activitats per a la primavera i I'estiu

Redacció

Itineraris guiats, visites tea-
tralitzades, espeleologia, expo-
sicions i observacions astronó-
miques són algunes de les
activitats de cap de setrnana que
es poden fer al Pare del Garraf i
Pare d'Olérdola aquesta prima-
vera i estiu.

Les propostes, una seixan-
tena, estan recollides en una pe-
tita guia que s'ha presentat
aquesta setmana a La Pleta,
l'Oficina del Pare Natural del
Garraf i del Pare Comarcal
d'Olérdola. Són activitats di-
verses que es programen tóts els
caps de setmana i festius. Pel
que fa als itineraris, se'n poden
fer a peu, a cavall, en bicicleta i
fins i tot en vaixell. N'hi ha de
diversos tipus i permeten conéi-
xer tots els aspectes del Pare
Natural i del seu entorn, com
també la seva historia i la seva
riquesa. La importancia del po-
blat de Jafra i la Plana de
Campdásens, la'Ruta deis Ame-
ricanos o les visites teatralitza-
des al Castell d'Olérdola són ,
en aquest sentit, algunes de les
propostes. Així, es proposen iti-
neraris histories, etnológics, pai-
satgístics, botánics, geológics,
naturalístics i fins i totnoctums.
Dins deis itineraris naturalístics
destaca una novetat i és la pro-
posta Olérdola a vista de for-
miga. Es tracta d'una visita gui-
ada que permet contemplar el
micromón natural de la zona. 1
també interessant és I'Itinerari
Sensorial que proposa I'Escola
de Natura de Can Grau. Es trae-
ta d'una nova proposta per co-

Passeig sensorial a·Can Grau, UDa de les propostes

néixer el pare a través deis sen-
tits, anul-lant el de la vista.

A aquests itineraris cal afe-
gir les activitats d' espeleologia,
jocs de pistes per a infants i
observacions del pas d' aus mi-
gratóries .:

1l' oferta es completa amb la
proposta del Centre Experimen-
tal de les Arts de Vallgrassa,
que ha preparat un programa
d'exposicions per a la tempora-
da i el que próxim 25 d'abril
inaugura un punt de venda
d' obra de petit format i que pre-
para per al 9 de maig la primera
Vallgrassada Poética.

El diputat-president de
l' Área d'Espais Naturals de la
Diputació, Francesc Martos, ha

destacat la importancia
d'aquestes activitats i visites
guiades que permeten gaudir
més d'aquest espai natural.

La presentació del catáleg
d'activitats va comptar amb la
presencia de Fabio Renzi, res-
ponsable de l' entitat ecologista
Legarñbiente, que gestiona el
Parco Naturale della Maremma
a Italia, agermanat amb el parc
Natural del Garraf. Renzi va
qualificar d'interessant i origi-
.nal la proposta del Pare del
Garraf i d'Olérdola d'organit-
zar un seguit d'activitats que
perrneten acostar-se a la natura
des de vessants artístics i també
de I'astronomia, i també el mo-
del organitzatiu en xarxa i de

JUANJOv.

gestió de la Diputació de
Barcelona: Renzi també va de-
fensar la necessitat d'unir-se per
donar a coneíxer les possibíli-
tats de la Medíterránia, que
sempre s'ha vist únicament
com a zona de conflictes, i re-
clamar ala UE polítiques per
protegir aquest espai.

Per a més inforrnació sobre
les activitas cal adrecar-se a
l'Oficina del Pare (93 597 I~
19, el Petit Casal de Begues (93
639 25 09), La Sala d'Olivella
(938968465), l'Oficina de Tu-
risme de Sant Pere de Ribes (93
896 28 57), Vallgrassa i Can
Grau (93 597 08 91), oel93 817
28 68 per a les activitats a
Olérdola.]

Els usuaris de
Renfe, 118.000
diaris

Redacció
Un total de·l l 8.862 passat-

gers utilitzen diáriament els
trens de rodalies de Renfe a la
línia C-2 (la linia del Garraf). Es
tracta de la segona línia de roda-
lies amb més nombre d'usuaris.
Per davant esta la C-4 (Sant
Vicenc de Calders-Manresa)
amb 129.225 clients diaris. Per
sota estan la C- l (Aeroportl
L'Hospitalet-Mataró-Macanet
Massanes) amb 101.881 usua-
ris, i la C-3 (L'Hospitalet-Vic)
amb 23.998 passatgers.]

Visita turística
als museus de
Vilanova

Redacció

El Consorci de Turisme del
Garraf, amb Promoció turística
de Vilanova com a amfitriona,
va organitzar dimecres passat
una visita als tres museus de la
ciutat adrecada al sector del tu-
risme.

Una vintena de persones de
les oficines deturisme del Garraf
i de l' empresariat van participar
en aquesta la tercera visitaor-
gantizada pel Consordi. La pri-
mera va ser als celIers de Sant
Pere de Ribes el 2003 i la sego-
na es va fer al Pare Natural del
Garraf.L'objectiu d'aquestes
trobades és fomentar el trebalI
en xarxa de les oficines de turis-
me de la comarca i milIorar el
coneixement que els professio-
nals del sector tenen de l' oferta
turística del Garraf.]



Ramon Francas
Per primer cop al Pare Na-

tural del Garraf s'ha 'rescatat
d'un niu una cria d'una de les
aus rapinyaires més amenaca-
des d'Europa, l'áliga cuabarra-
da. Després de comprovar com
I'únic ou que quedava al niu de
la parella que més éxit repro-
ductor ha tingut al Garraf, on hi
ha una cámera que emet en di-
recte, 'no ec1osionava, els téc-
nics de la Diputació de
Barcelona es van posar en con-
tacte amb Xavier Parellada, téc-
nic del Departament de Medi
Ambient de la Generalitat, per
salvar d'una mort segura un
deis dos poli s d 'una altra pare-
lIa del Pare Natural, per inex-
periencia deis progenitors o
per manca d'aliment.

La Unitat Especial de Mun-
tanya i Escalada de la Genera-
litat, integrada per agents ru-
rals especialitzats en rescats,
va escalar fins al niu per endur-
se el pollmés petit, que tenia
moltespossibilitats de morirper
cainismeIel germá gran mata
el petitperno tenir competen-
cia a l'hora d'alimentar-se) o
per manca d'aliment.

Aquest caganiu va ser tras-
lIadat al niu on es va installar la
cámera, les imatges de la qual

,es poden seguir en directe des
d'un monitor instal-lat al centre
d'informació del Pare Natural
de la Pleta. Els escalact"ors'van
deixar el pollet i van retirar l' ou
que no va néixer. En aquest
mateix niu la parella d'áligues
va trencar accidentalment I'al-
tre mi de la posta d' enguany.
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Exitós rescat i adopció
d'una criad'aliqa al Garraf
Una parella adopta un caganiu que hauria mort

Les evolucions de les iligues són seguides per unes cámeres LEOt.¡ARDO

Aquest ou, que possiblement
no va ser fertilitzat, sera analit-
zat ara pels biólegs.

tat de forma total per par! de la
parella que enguany ha perdut
tota la seva niuada. L' éxit ha
estat rotundo Aquesta petita cria
de la majestuosa áliga cuabar-
rada ha guanyat pes de forma
espectacular. Durantels primers
dies, segons el bióleg del Pare,
Santi Llacuna, ha menjat des de

rates cellardes a conills o gavi-
ans. L'acceptació del caganiu,
diu Llacuna, ha estat total. Afe-
geix que s'ha de fer tot el pos-
sible per preservar aquesta
au tan amenaeada.

SailtiLlacunahamostratuna
gran satisfacció per l' hit
d'aquesta iniciativa donat que,

Un caganiu de només quatre
dies de vida

El caganiu, que només tenia
quatre dies de vida quan va ser
traslladat de niu, ha estat adop-

amb I'ajuda de la cámera que
emet en directe, s'está fent un
estudi molt seriós, amb infor-
macions molt valuoses.

La vida al niu és seguida en
temps real grácies a una cámera
oculta que emet en directe. Les
imatges, que estan sent enre-
gistrades, es poden seguir en
directe des d'un monítorinstal-
lat en el marc d'una exposició
dedicada al gran símbol faunís-
tic del Pare, el depredador di-
ürn que presideix la cadena ali-
mentária.

S' estan fent estudis tant deis
hábits alimentaris d'aquest ra-
pinyaire com deis 1I0csque pre-
fereixen per cacar i instal-lar-
se, a través de radioseguiment.
EIs estudis, que es complemen-
ten, es fan des de la Diputació i
des de la Universitat de
Barcelona, aquest últim coor-

, dinat per Joan Real. La preser-
vació de l' áliga perdiguera
compta amb el suport econó-
mic de Bodegas Torres de
Vilafranca del Penedés i d' Ae~
nao

La parella que ha adoptat
aquest caganiu és la que més
éxit ha tingut al Garraf quant a
la reproducció. El masc1e, que
té entre quatre i cinc anys, és
més jove que la femella. L 'any
passat van tirar endavant dos
polls. Al Pare Natural del Garraf
hi ha dues parelles més d' áliga,

EIs indrets on fan el niu es
mantenen en secret per evitar
que es molesti les áligues o es
produeixi l' expoli deis OUS, do-
nat que existeix un mercat ne-
gre.]
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JoanCarles Borrego iPilar Carbó posen al
descobert la vegetació del Garraf en un lIibre

Magí Fortuny Poch
La Biblioteca Josep Pla va

ser l' escenari, divendres passat,
de la presentació del nou llibre
del Grup d'Investigadors de les
Roquetes, titulat Guia de camp
d' arbres, arbustos i altres plan-
tes del Garraf. La guia de camp
recull un total de 92 plantes del
litoral penedesenc, juntament
arnb les seves respectives fitxes
i fotografies. El treball está com-
plementat amb 15 itineraris
senderistes dediferent factura i
dificultat, amb els seus correspo-
nents mapes cartográfics.

Al parer deis autors, Joan
Caries Borregoi.'Pilar Carbó,
l' obra pretén ser'una eina sen-
zilla i apta per a persones que
no .estan iniciades en la bota-
nica, pero sí que ten en una
mínima inquietud per pregun-
tar-se quinaés aquella planta
que tenen al-davant, mentre
caminen perqualsevol deis es-
pais protegits del nostre entorno
Precisament, el llibre descriu
amb tota mena de detalls les
característiques de la vegetació
autóctona deis pares natnrals del
Garraf, dOlérdola i del Foix.

Un deis motius que va ani-
mar els autors a tirar endavant
el llibre va ser la manca d' una
publicació que tractés la flora
d'una manera propera i entene-
dora, apta per a tots els públics.
Fins ara, si tenies curiositat
per coneixer les varietats de
'plantes que et trobaves passe-
jant pel Garraf, havies de con-
sultar guies científiques d' ám-
bits tan generals com ara la
Península Ibérica o els Paísos
Catalans, assegurava Borrego.

En aquest sentit, un deis se-
crets d'aquesta Guia de camp

"EIUi'brees va 'presentar divendres passat en un acte públic celebrat a la biblioteca"josep Pla

d' arbres, arbustos i altres plan-
tes del Garra! ha estat saber
combinar a la perfecció l' as-
pecte científic de la botánica
amb l' excursionisme i les acti-
vitats de lleure que es duen a
terme dins la natura. Tal com
diu l' autor del proleg delllibre,
Vicenc Carbonell, una de les
peculiaritats d'aquesta obra
és que et posa a I'abast un
fitxer amb la descripció de les
especies més comunes í, alho-
ra, un seguit d'itineraris per
poder descobrír-les i coneí-
xer-les, Arnés, sindica degu-
dament la ubicació de cada
exemplar, les seves propietats
naturals i altres denorninacions
per.identificar-Iornésfácilment,

tant en catala com en castellá,
La majoria d' aquestes espe-

cies són conegudes amb el nom
de vegetació mediterránia, pro-
pies de les zones amb estius
secs i hiverns temperats, les
quals podem trobar arreu del
litoral penedesenc. Amb alca-
des que no superen éls 600 me-
tres i amb forca quilómetres de
costa, en aquest paratge abun-
den els boscos baixos i les ma-
quies (conjunt de plantes lle-
nyoses amb una alcada aproxi-
mada de 3 metres) de fulla peti-
ta, endurida i perenne, adaptada
perresistir la sequera de l' estiu.
És el cas, per exemple, de les
alzines, el pi blanc, les garri-
gues o els matolls, que confor-

men el paisatge més habitual de
les muntanyes del Garraf, con-
vertint-lo en un mosaic de tona-
litats verdes i terroses.

Pel que fa les plantes, ten-
deixen a agrupar-se en una mena
d' associacions vegetals, que les
permeten conviure en plena har-
monia ecologica, jaque es ne-
cessiten les unes a les altres
perque s'han adaptat a viure en
unes condicions climátiques i
de sol deterrninades. A la nostra
comarca, les comunitats mes
característiques són l' alzinar
amb marfull, el matollar amb pi
blanc, la máquia litoral d'ullas-
tre i de bargalló, la garriga, i la
brolla (conjunt de plantes lle-
nyoses amb una alcada de fins a

l' 5 metres) de romaní i de bruc
d'hivem.

Encara que el seu aspecte no
ho demostri a primer cop·d'ull,
la vegetació del Garraf és abun-
dant i diversa, molt més rica del
que sembla. De la mateixa ma-
nera, les plantes diuen molt de
la nostra historia i de la cultu-
ra de les persones del territori
on es troben. Per aíxó, quan
descobreixes una nova planta
fa molta iHusió; és com aquell
que ha trobat un regal, co-
mentava Pilar Carbó. Amb tot,
la flora de la comarca ha esde-
vingut una font de coneixement
moIt important per a tots aquells
que I'han estudiada. 1és que, tal
com els ha passat als autors
d' aquest Ilíbre, com més conei-
xes' les plantes, més t'hi aca-
bes enganxant.

Quatre pinzellades de la flora
del litoral

El bosc d' alzines mediterra-
ni ha conformat, al Ilarg del
temps, el paisatge historie del
litoral catalá. Avui en dia, pero,
aquest tipus de bosc esta min-
vant perculpa del' acció de l' ho-
me, relegant la seva presencia a
les zones més hurnides; altes i
obagues de cada muntanya, Si-
tuat en indrets poc acéessibles,
l' alzinar amb marfull es carac-
teritza per ser una', comunitat
exuberant iricaenespecies, d'un
color verd fosco

Per la seva part, la pineda de
pi blanc no és propiament una
comunitat vegetal, sinó una es-
pecie particular de la mediterra-
nia oriental que forma part de
diferents comunitats vegetals.
EIs seus boscos són formacions
secundáries, que s'han anat
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La comunitat de la garriga
Una de les comunitats ar-

bustives rnés desenvolupades
arreu del litoral penedesenc és
la garriga. Com les máquies, es
tracta d'una brolla on predomi-
na el garric, a l' ombra del qual
es pot apreciar una amplia di-
versitat florística. És una co-
munitat que sol ocupar grans
extensions de matollars secs,
1I0cs on la ve~ació natural ha
estat alter~ per l' home.l

P.CARBÓ

Panical marf

Bargalló P.CARBÓ

mant un cop I'alzinar i la ma-
quia litoral d'ullastre i de bar-
galló han estat destruíts.

El litoral penedesenc reu-
neix totes les condicions clima-
tiques necessáries perqué hi
habiti una comunitat de fulla
endurida i persistent, de poca
alcada, on els arbres no tenen
grans dimensions i els arbustos
són els protagonistes. Si bé en
condicions normals ocuparien
grans extensions assolellades,
les máquies ben conservades Farigola
són escasses en I'actualitat. Els
incendis, les pastures o la tala
d' arbres han reduit bona part
deIs seu s dominis, i han provo-
cat que la majoria de máquia
del Garraf es trobi en una fase
de degradació permanent.

J.C. BORREGO Botja d'escombres
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Projecte per crear una reserva marina al
Garraf que afavoreixi la biodiversitat
S'impulsa I'aprofitament sostenible deis recursos marins

Ramon Francas
La Fundació Natura, la pri-

mera ONG creada a Catalunya
dedicada' exclusivament a la
conservació de la diversitat bi-
ológica mitjancant la protecció,
milJora i restauració deis eco-
sistemes naturals, esta treballant
en la creació d' una reserva ma-
rina al Garraf. La reserva es
crearia entre Vallcarca (Sitges)
i el port de Vilanova i la Geltrú.
EIs treballs previs ja van co-
menear la primavera passada i
consisteixen en el cartografíat
deis fons marins, l' estudi de les
comunitats de fauna i flora (re-
alitzat pel Centre d'Estudis
Avancats de Blanes, que per-
tany al Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas) i l' es-
tudi de l' estat de les pesqueries
de la zona, que realitzen volun-
taris experts de la Fundació
Natura amb la col-laboració de
les confraries de pescadors de
Sitges i de Vilanova i la Geltrú.

Segons la Fundació Natura,
l'objectiu final és afavorir la .
biodiversitat de la zona i un
aprofitament sostenible deis
recursos marins mítjancant
un procés participatiu i de
consens entre tots els involu-
crats. Es vol protegir irestaurar
la biodiversitat deis prats sub-
marins de posidónia de la costa
del Garraf. Després de la diag-
nosi ambiental que s' esta fent,
es treballará per arribar a un
consens amb tots els implicats
per redactar el projecte defini-

Passa a la pagina segiient Praderies de posidónia i esculls sítuats al fons litoral del Garraf, entre VaIlcarca i Vilanova
DIANA MARTtNEZ I JAVIER LLOBELL
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tiu.
Segons la cap de projectes de la

Fundació Natura, Diana Martínez,
es pretén fer una organització
d'usos de la zona que permeti fer
de la pesca un recurs sostenible i
establir, si es considera oportú,
vedes blológiques en la zona de la
reserva, un espai de cinc mili es
d' amplitud situat entre l' embarca-
dor de Vallcarca i Vilanova.

En el marc d' aquest projecte
que s'allargará fins al 2006, s'ana-
litzará si les regressions d'algunes
especies s6n naturals o bé conse-
qüencia de la contaminació o de la
sobreexplotaci6 pesquera. Diana
Martínez afirma que cal mimar les
degradades praderies de posidónia
oceanica, per assegurar el recurs
d' una pesca sostenible.

El projecte de la Fundació Na-
tura ha rebut el suport ecónómic de
la Fundació La Caixa i de Ciment
Catalá, l' Agrupació de Fabricants
de Ciment de Catalunya, que en-
guany celebra el seu 25e aniversa-
ri ..

'. La vinculació de Ciment Catalá
en aquest projecte culminara amb
la construcci6 d'esculls artificials
de formigó. En la darrera memoria
corporativa de Ciment Catalá s 'afir-

Un bus al costal d'una estructura de formig6 situada com a biótop al fons marí del Garraf DIANA MARTfNEZ

I ~ontrapunt I

ma que la zona on s'ubicara la
reserva marina és una impor-
tant área ·de reproduccíé i'
posta per a peixos, mol-luscs
i crustacis. S'afegeix que la
creació de la reserva perme-
trá la recolonítzacíó de les
especies própíes d'aquest bi-
ótop, com ara la sípia, el ea-

lamar o elllagostí, cosa que
comportará la millora de la
vida a I'ecosistema iPopti-
mització deis recursos pes-
quers.

Ciment Catalá ha volgut
donar suport a aquest projecte
per festejar el seu 25e aniver-
sari amb la creació d'una obra

perdurable que difongui eIs
seus valors, especialment el
compromís pel respecte i la
conservació de I'entorn na-
tural ide la vida.

Per.la seva part, la Funda-
ci6 La Caixa va ser qui va sub-
vencionar l'inici d'aquest pro-
jecte de la:Fundació Natura.l

El mal estat de
les platges

R.F.
En el seu informe Coast-

watch 2004 sobre l' estat
del litoral catalá, que es va
presentar aquest dimecres,
Greenpeace d6na 3 punts
sobre lOa l' estat de les
platges de Vilanova i la
Geltrú. Aquest índex es
calcula partint de l' acumu-
laci6 de residus i contarni-
naci6, de les influéncies de
l' acció urbanitzadora, dels
olis i petrolis o deIs aflu-
ents que rep. En el cas de
Sitges la puntuaci6 ha es-
tat de 5.

En declaracions al DIA-'
RI,la coordinadora d' Edu-
caci6 de Greenpeace, Mar
Olivar, s'ha posicionat en
contra del projecte hoteler
i la construcció d' aparta-
ments a la platja Llarga de
Vilanova i la Geltrú.
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I Reportatge I

S'emetran i enregi'straran sons Hrnatqes
nocturnes de les' áliquesdel Parc :Natural
S'arrangen els nius artificials un mes abans que comencin les postes

Ramon Francas
L' estudi sobre les conduc-

tes i l' alimentació de les alígues
perdigueres del Garraf als nius
podrá completar-se amb una
nova cámera que s'ha instaJ.lat
fa un mes en un deis nius artifi-
cials del Pare Natura!. Les imat-
ges que s'emetran des d'aques-
ta nova camera les 24 hores del
dia permetran enregistrar, per
primer cop, sons i, a més, imat-
ges nocturnes.

Fins ara els técnics de la
Diputació de Barcelona i de la
Universitatde Barcelona només
han pogut seguir de dia les imat-
ges d'una antiga camera. EIs
biólegs han treballat amb imat-
ges de la reproducció de les
aligues d'un parell d'anys.
L' any passat les imatges es van
poder seguir en temps real des

. d'un monitor instal-lat a la Ple-
ta, en el marc d'una exposició
permanent dedicada al gran sím-
.bol faunís~c del Pare Natural.
Una selecció deis millors víde-
os es p~{cOI)sultar a través d'In-
ternet ai' adreca de la corpora-
ció provincial barcelonina
(www.diba.es/parcs). Fins que
no es millori la instal-lació tele-
fonica del Centre d'Informació
del Pare a la Pleta, les imatges
no es podran subministrar en
temps real a través d'Internet.

D'altra banda, actualment,
a pocs dies que eomencin les
postes de les áligues, s' estan

Passa a la pagina següent Diverses Imatges d'un poli d'áliga i la seva mare adoptiva l'any passat a un delsmusdel Garraf; '. ~ <.. ..'I,~".~:.,.~;;~'.:~'" ..~~
," ,~, .' .>
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arranjant els dos nius artificials
situats en dos punts del Pare
Natural, que es mantenen en
secret. Segons el director del
Pare Natural 'del Garraf, Santi
Llacuna, al Pare Natural es
mantenen 3 de les 70 parelles
existénts actualment a Catalu-
nya d'a-questa au rapinyaire en
greu perill d' extinció a tot el
continent europeu.

DVD i pagina web
D'altra banda, el 30 de no-

Al Garraf es
mantenen 3
de les 70
parelles de
Catalunya

vembre de l' any passat es va
presentar, un DVD on es recu-
llen resumits els estudis i tots
els esforcos conservacionistes
per preservar l' aliga perdiguera
a Catalunya. L' acte va comptar
amb la participació de repre-

Dues imatges d'un exemplar fernella al seuniu artificial del Pare Natural del Garrar
DIPUT ACIÓ DE BARCELONA

sentants de la Universitat de
Barcelona, del Departament de '
Medi Ambient de la Generalitat
de Catalunya, del Servei de
Pares Naturals de la Diputació
de Barcelona i de Bodegas Tor-
res, empresa que patrocina a
través de la seva Fundació la
preservació de l' áliga a Catalu-
nya des de 1992.

Tarnbé hi va participar
Gerard Rocamora, en represen-

tació del Museu Nacional d' His-
toria Natural de París.

En aquest mateix acte es va
presentar una completa pagina
web sobre l' aliga perdiguera a
Catalunya (www.ub.edu/aliga-
perdiguera).

Segons l' equip d'investiga-
dors de l' alíga perdiguera a
Catalunya, que dirigeix el pro-
fessor Joan Real, a Catalunya
l' especie ~a seguit la mateixa

, tendencia poblacionaI negati-
va que a la resta d'Europa.
Aquesta davallada ha estat molt
important alllarg de la década
deis noranta, especialment en-
treels anys 1990 i 1995. Durant
la década passada, el ritme de
regressió va ser d'un 3% anual,
la qual cosa significa que van
desapareixer entre una i dues
parelles cada any.

A la provincia de Barcelona,

pero, les mesures de conserva-
ció han permés que no només la
població d'aligues hagideixat
de disminuir, sinó que en els
darrers anys fins i tot s'han re-
cuperat territoris.

En el global de Catalunya
s'ha observat com des de 1'any
2000 s'ha aconseguit frenar la
tendencia negativa de la pobla-
ció catalana d' aquesta especie
d'au.rapinyaire.l
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I Reportatge I

S' emetran i enregistraransonsiimatges
nocturnes de les' áliquesdel Parc :Natural
S'arrangen els nius artificials un mes abans que comencin les postes

Ramon Francas
L' estudi sobre les eondue-

tes i l' alimentaei6 de les alígues
perdigueres del Garraf als nius
podrá completar-se amb una
nova camera que s' ha instaJ.lat
fa un mes en un deis nius artifi-
cials del Pare Natura!. Les imat-
ges que s' emetran des d' aques-
ta nova camera les 24 hores del
dia permetran enregistrar, per
primer cop, sons i, a més, imat-
ges nocturnes.

Fins ara els técnics de la
Diputaci6 de Barcelona i de la
Universitat de Barcelona només
han pogut seguir de dia les imat-
ges d' una antiga cámera. Els
biolegs han treballat amb imat-
ges de la reproducci6 de les
áligues d'un parell d'anys.
L' any passat les imatges es van
poder seguir en temps real des
d'un monitor instal-Iat a la Ple-
ta, en el marc d'una exposició
permanent dedicada al gran sím-
.bol faunístic del Pare Natural.
Una sele<;cló deis millors víde-
os es ¡i~t¿o~sultar a través d' In-
ternet a.i'adreca de la' corpora-
ci6 provincial barcelonina
(www.diba.es/parcs), Fins que
no es millori la instal-lació tele-
foníca del Centre d'Informaci6
del Pare a la Pleta, les imatges
no es podran subministrar en
temps real a través d'Internet.

D'altra banda, actualment,
a pocs dies que comencin les
postes de les áligues, s'estan
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arranjant els dos nius artificials
situats en dos punts del Pare
Natural, que es mantenen en
secret. Segons el director del
Pare Natural del Garraf, Santi
Llacuna, al Pare Natural es
mantenen 3 de les 70 parelles
existents actualment a Catalu-
nya d' a-questa au rapinyaire en
greu perill d' extinció a tot el
continent europeu.

DVD i pagina web
D' altr~ banda, el 30 de no-

Al Garraf es
mantenen 3
de les 70
parelles de
Catalunya

vembre de l' anypassat es va
presentar un DVD on es recu-
llen resumits els estudis i tots
els esforcos conservacionistes
per preservar l' áliga perdiguera
a Catalunya. L'acte va comptar
amb la participació de repre-

Dues imatges d'un exemplar femeUa al seu niu artificial del Pare Natural del Garraf
DIPUTAcró DE BARCELONA

sentants de la Universitat de
Barcelona, del Departament de
Medi Ambient de la Generalitat
de Catalunya, del Servei de.
Pares Naturals de la Diputació
dé Barcelona i de Bodegas Tor-
res, empresa. que patrocina a
través de la seva Fundació la
preservació de I'ñliga a Catalu-
nya des de 1992.

També hi va participar
Gerard Rocamora, en represen-

tació del Museu Nacional d'His-
toria Natural de París.

En aquest mateix acte es va
presentar una completa pagina
web sobre l' "liga perdiguera a
Catalunya (www.ub.edu/aliga-
perdiguera) .

Segons l' equip d'investiga-
dors de l' aliga perdiguera a
Catalunya, que dirigeix el pro-
fessor Joan Real, a Catalunya
l' especie ha seguitIa mateixa

tendencia poblacional negati-
va que a la resta d'Europa.
Aquesta davaIlada ha estat molt
important al I1arg de la década
deis noranta, especialment en-
treels anys 1990i 1995. Durant
la década passada, el ritme de
regressió va ser d'un 3% anual,
la qual cosa significa que van
desapareíxer entre una i dues
parelles cada any.

A la provínciade Barcelona,

pero, les mesures de conserva-
ció han permes que no només la
població d'áligues hagideixat
de disminuir, sinó que en els
darrers anys fins i tot s'han re-
cuperat territoris.

En el global de Catalunya
s'ha observat com des de l'any
2000 s' ha aconseguit frenar la
tendencia negativa de la pobla-
ció catalana d' aquesta especie
d'au rapinyaire.1


