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EL GARRAF
t.'Area dAqricultura i Medi Natural de la Diputació de Barce-

lona ha engegat, un any més, per a l'estlu. el pla de vigilancia i
pr evenció contra incendis forestals del Parc Natural del Garrat.

Aquest parc natural es troba entre les comarques del Baix
Llobregat, l'Alt Penedés i el Garraf, al sector sud-oest de l'ano-

menada Serralada Litoral Catalana,
El servei de Parcs Naturals de la Diputació concedlrá una sub-

venció global d'uns 72 milions de pessetes a un total de 110
municipis de la província de Barcelona, Quant a la comarca del
Garraf, la Diputació concedlrá 1 ,762,000 pessetes.

S' engega el pla de vigilancia i prevenció contra
incendis forestals del Parc' Natural del Garraf

HElENA RIUS
Ouan arriben les calors és

quan més risc d'incendis to-
restals hi ha en els indrets on
hi ha veqetació. Per aixó ca-
da any tárea dAqricultura i el
Servei de Medi Natural de la
Oiputació de Barcelona enge-
gen un pla de vigilancia i pre-
venció contra els incendis to-
restals.

El Parc Natural del Garraf
ocupa una extensió de prop
de 10,000 hectárees i ens
ofereix un paisatge medite-
rrani meridional típico La ve-
getació que caracteritza
aquest paisatge és un mato-
llar dens d'1 a 3 m dalcada.el
cárntx i al tres especies de
procedencia africana,
nacuests formació anorne-
nada mácula de Ilentiscle i
rnarqaító. el Garraf n'és I'area
mec .1 nord que existe ix a

Més a l'interior , el
, e esta integrat pels

tragments oatzínar i pinedes
de pi blanc. la majoria deis
quals han estat afectats pels
Incendis forestals i avui es
roben en procés de regene-

ració.
També s'hi pot trobar in,

drets en condicions espe-
cials (racons frescals, fons
de vall, rocam, etc .. ,). amb
plantes com el boix, el cor-
ner, el marxivol, etc. tipiques
totes de la muntanya mitjana,
afectades avui en dia, també,
pels incendis torestals.

El Pla de vigilancia i pre-
venció contra els incendis to-
restals del Parc Natural del
Garraf vol assolir una serie
cobrecnus. com la visualitza-
CIÓ i control de la major part
del territori que engloba el
pare o la informació i persua-
sro ats usuaris del Pare. en
1% possibles negligencies en
que puguin incórrer en el rno-
rnent dencenore foc, tirar
(JelXalles o escombraries,
!I' ' coets. globus o al tres
;j\..._",ctes Que continguin
frJC

Un altre deis punts del pla
elaborat per la Oiputacró de
Barcelona es la vigilancia i
orohitncró expressa de cre-

L'Area d' Agricultura I Madi Natural da la Dlputacló
de Barcelona ha alaborat al nou pla par a l' astlu

El PareNaturaldel Garratoterelx un palsatgernedlterrátiple DIARI

mada de rostolls, marges i re-
sidus forestals o de jardineria
durant l' epoca de perill. Tarn-
bé pretén donar la rnáxirna di'
fussió possible de les nor-
mes i decrets establerts per
la Generalitat i altres instltu-
cions respecte a la prohibició
expressa de fer foc i d'altres
mesures de prevenció d'in-
cendis forestals.
, S' estabürá una vigilancia
present i activa en les zones
mes freqüentades del Parc I
es vigilaran les vores de les
carreteres principals. les ríe-
res, les t'onts i els Ilocs monu-
mentals o d'Interés especial.

El que es prején és detec-
tar I'incendi el ~és rápid pos'
sible per tal de lIuitar contra
el foc en el temps rnaxírn de
20 segons, i donar compte

Immediatament als bombers,
ajuntaments I servel de vigi-
lancia del Pare de les colum-
nes de fum o del personal
sospitós de realitzar alguna
acció que suposi perill d'in-
cendi forestal. La Oiputació
estableix convenis de vigilan-
cia amb els ajuntaments, que
en el seu terme municipal
configuren el Pare i que tin-
guin zones demostrades cla-
rament que estan en perill
d'tncendl.

A part de la prevenció cín-
cendis. la majoria deis tre-
ba'ts aniran encaminats a
l'arranjarnent i acondiciona-
ment deis camins, tancament
d'abocadors. manteniment
de la comunicació viária,
construcció de basses i
col.locació de rétols.

O'una banda, la Dlputacló
subvenciona obres per a la
prevenció d'incendis per a
tres municipis de la comarca
del Garraf: Olesa de Bones-
valls, on s'arranjará el caml
d'Olesa al ColI d'Estel.les,
amb un pressupost de
375,000 pessetes: el munici-
pi dOlivella, en el qual, amb
600,000 pessetes, sarran]a-
ra el camí del Moret de Dalt a
Jatra. i Sant Pere de Ribes,
municipi al qual la Oiputació
ha concedít 787.000 pesse-
tes.

D'altra banda, per financar
el pla de vigilancia i prevenció
d'incenois. la Oiputació pro,
posa la signatura de conve-
rus. els quals han de recollir

FINANQAMENT DEL PLA la forma de contractació del
personal per ajuntament i el
tlnancament de la Oiputació.
Els convenis per a aquest pla
han estat amb els ajunta-
ments de Castelldefels, 011-
vella, Begues, Sitges i Olesa
de Bonesvalts.

A Olivella es contractaran
dos vigilants: a Sitges, també
dos, un guaita, un conductor i
un acompanyant: i a Olesa,
un guaita, Tot plegat, sumat
als dos vigilants de Castellde-
fels i als dos de Begues, con-
figura un total de dotze per-
sones amb una aportació glo-
bal de la Oiputació de
5,634,619 pessetes per pre-
venir, vigilar o, malaurada-
ment si fos el cas, Iluitar con-
tra I'indesitjat foco



La Pujada d~ Canyelles. Quin
top~nim tan popular per als vila-
novins ••• ! l no solament per a
la generació actual, sinó també
per a moltes de' precedents. Ara,
a causa de l'imparable progrés
que pr op i c i a un millor benes t ar
fisic, una reducció del tem~s en

'---' la distancia, unes' sensacions in-
novadores en la cursa accelerada
de la tecnologia... per bé que
no pas un aprofundiment en la vi-
da espiritual, unes estones de
meditació per entendre millor els
mals endemics que pateix la huma-'. . ,nItat .•• ara, escrIC, que em ve-
nen a la ment tots aquests pensa-
ments, he pogut comprovar com en
pocs dies les _maquines pesants
han modificat el paisatge en
aquest indret. El trau dreturer
que es forjara,en el Coll de .la
Creu fara menys costosa la p-uja-
~a; el desnivell sera menor, la
velocitat més accelerada. Aquest
nou vial no 'respectara cap ele-

'ment que li surti al paso Té pri~
~ ritat absoluta.

Qui més qui menys hi té una
ane cdo t a , - un record, s,~gui bo o
do 1ent 'o simp lement nos'hlg ie •••
Quin vilanovi no reco~~a aquell
dia que pati una inop or tuna ava-
ria mecanica en el s~u vehicle?
Aquella prolífica Ú'lusió d'anar
a veure la volta ~i¿lista des de
dalt el Coll de la Creu? Aquella
sensaCIO plaent, tot i que l'ac-,
CIO és prohibida, de fer drecera
en els tres revolts s~rpentejants
en una hora de poc transit?
Aquell nus a l 'eftomac en sobre-
passar el tobogan de 1'altre co-
llet de Ferran sense aminorar 'la
marxa? Aquell embús en',el darrer

~ revolt de la pujada provocat per
la coincidencia de dos c~ions
trailer que no poden executar la
maniobra?

LA PUJADA
DE CANYELLES
L'alteració del ~aisatge sera

dura. Aviat alguns trams restaran
oblidats, tal com esta succeint
en el tram predecessor de Canye-
lles a Vilafranca. Romandran pot-
ser encara aquells protectors de
pedra ben escairada, que durant
anys han preservat les impruden-
cies temeraries deIs conductors

que ara hauran de suportar el
no menys cruel pas del temps.

Encara avui, si hom hi para
aten¿ió, s'adonara on hi ha la
partició deIs termes de Canyelles

Vilanova i la Geltrú. Malgrat
la proximitat d'alguna fita ter-
menal, es denota millor per que
a una zona de terreny erm en se-
gueix una altra curulla de marge-
des atapeYdes que indiquen com
en altre temps fou cultivada la
vinya en aquells rostos pendents

fins que va apareixer la filloxe-
ra. En el Cadastre de 1739 tot
aquest ampli conjunt de peces de
terra situades en la part septen-
trional del terme pertanyien al
"Comú de Vilanova", desconeixent-
se, ara per ara, els drets i pri-
vilegis que permetien cultivar
aquestes terres.

l, tanmateix, no podem quedar
despenjats en aquest progrés. Ac-
ceptem les obres de millora de
la carretera com un fet necessari
en el plantejament que la socie-
tat s'ha imposat a si mateixa.
No podem tancar-nos en el passat,
sinó que sempre hem d'estar dis-
posats a veure el futur amb opti-
misme: l'home no pot viure sense
una perspectiva de joia.

Antoni Sagarra i Mas

Comen~ament de les obres de remode1ació de la Pujada de Canyelles (30.7.90)
Foto: Toni Sagarra

Una colla d'esquiadors de la Talaia dalt de la pujada de Canyelles
el di a ,de Sant Esteved e 1962, á\profitan tIa Q ran nevada (Foto: J. B 1anes)



EL HOBBY D'AQUESTA TARDOR

EVOLUCIÓ DE LA
GEOGRAFIA FíSICA
AL N.O. DE VILANOVA

Al NO de la ciutat de Vilanova,
.hi ha un sector on la configuració
geografíca física es va transfor-
mant, Es tracta del sector compres
entre les pedreres de la fabrica de
ciment "Griffi" i la finca del Pe-
druell, que hi llinda.

Quant a les pedreres, la trans-
formació és deguda al' extracció
de la pedra per al ciment, extrae-
ció que es va iniciar cap a l'any
1927, encara que les necessitats i
el ritme d'aquella epoca no eren
els mateixos d' ara o 00El primer tall
de muntanya es va abandonar en
aflorar un material de baixa quali-
tat per al ciment. El segon tall es
va iniciar davant mateix, d'esquena
a la ciutat, i va estar en actiu i
productiu fins la década dels anys
600 Aquí, en principi, hi treballa-
ven una vintena d'homes entre els

malladors que trencaven la pedra a
cops de mall i els carregadors de
vagonetes. Pero ací ja va comencar
la industrialització amb l'entrada
de pales carregadores que substitu-
Ien bona part del treball manual.'

Pero a aquest tall també li va
arribar la jubilació; la proximitat
de la conducció eléctrica d' alta
tensió va obligar al seu abandona-
ment.

El tall actual, dones, és el tercer
en el scctori és situat a la serrala-
da paral.lela al primer, un a cada
costat del fondo d'en Guardiola, de
manera que aquest fondo, en la
seva part final, deixa l'encaixona-
ment que el formava i guanya dues
grans places, una a cada costat.

Si els materials del tall actual

continuen en la qualitat prevista, és
possible que hi hagi pedrera per a
anysi 'que desapareixi la muntanya
tm substitució d 'una gran plana, ja
que ara mateix ja té més de
2'00000 m~o

~"

En el seu avanc, la pedrera ha
suposat la desaparició de les restes
que quedaven del corral d'en
Guardiola, que era situat al peu
d'aquesta rnuntanya. Als anys 50
encara es tenien dretes la. major
part de les quatre parets exteriors
i una d 'interior feta amb diverses
arcades de pedra; ara sols en res-
ten dues parets, una de sis metres
de llargada i l'altra de tres metres
i quasi totalment tapades per la
vegetació propia de les nostres
muntanyes.

Del corral se 'n tenen notícies
des de l'any
1591: "Possessi-
ons y corrals de
la vídua Guardi-
ola de Vilanova"
i "Joan Guardio-
la, pages de
Vilanova, tres
jomals en la
qual grau cons-
truyda casalots y
corral en los
Masos", segons
Capbreu de la
Geltrú. 1 el
1739, les peces
de terra del
"Corral d 'en
Guardiola" tenen
els núms, 557 a
564 del Cadas-
tre.

Pedrera del Griffi. Foto: Joan L1. Sivill
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En la seva esco-
mesa, la pedrera
ha Jet dcsaparci-
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, xer l' avenc del Pedruell, que era
situaten 1'antiga pedrera que va
assortir la pedra per a la construc-
ció delcampanar' de Vil anova.
(Aquesta informació és de caire
familiar i no m 'ha estat possible
confirmar-la ni desmentir-la). En
aquest avenc, que molts de nos al-
tres havíern explorat· durant la
.nostra etapa escolar en una excur-
sió sabatina, hi havia una colonia
molt nombrosa de rat-penats i tenia
també un cert interés geologic per
'les estalactites i estalagmites que
s 'hi havien format.

A les aigües que recull el fondo
d' en Guardiola, se li ajunten per la
seva dreta les que re~ti).l el fondo
del Pedruell, i per la seta esquerra
baixen les aigües del CQll de Sant
Joan, la Font d'en Bonet, el pla de
Jorba, muntanya d'eIJ Rafeques i
les del Corral de )' Apotecari. Ja
més avall scgueíxen pcr I'anomenat
fondo de les Oliveres i arriben a
Vilanova desguassant al Torrent de
la Pastera que recull les aigües del
Mas de l' Artís en avall.

r
Un fet remarcable és que, en el

pla que ha quedat en la segona
pedrera, s'ha iniciat la reconversíó
amb l' abocament de terres i la
posterior plantada de pins, i pel, .
que sembla aquesta rcconversió
continua endavant.

\

El Pedruell, situat a 1'extrem
NO. de la població i llindant amb
lespedreres, és un altre sector que
ha canviat totalment la seva oro-
grafia. Aquesta centenaria i monu-
mental masia ha estat transformada
en una planta embotelladora de
vins i caves, pero també ha esde-
vingut productora de raírn en les
seves terres.

Els.Ifrnits que formaven aquesta
masia s'han ultrapassat per la
compra de les diverses partides
veines, Les terres dels veíns, que
llindaven amb el "fondo del Pe-
druell", formaven un contrafort
natural (la riba esquerra del fondo),
que conduia les aigües en direcció '
descendent per un seguit de feixes
de poca superfície i que feien de
mal conrear, sobretot ara que la
rnecanització s'ha imposat al campo

Ara tot aixo s'ha transformat,
les excavadores s 'han esplaiat
omplint el fondo, treient marges i
deixant uns bancals d 'una llargada
i d'una amplada considerables i
poc corrents en un sector prop de
muntanya en que els desnivells són
considerables i on en epoca de
pluges torrencials, les aigües obren
grans soles i s'emporten la terra i
tot el que hi troben.

Ara les aigües del fondo del
Pedruell són desviades cap al

fondo d'en Guardiola, que hi passa
paral.lel a tan sols 300 metres fins
que es troben tots dos camí del
mar. Les aigües hi son conduídes,
com dei a, tant pel pendent donat al
sol, com també per una gran "rasa"

. o conducció feta a cel obert i
destinada a recollir i dirigir 1'aigua
sobrera. Tots aquests treballs han
configurat una irnatge nova a la
part E de la masia en una superñ-
de superior als 200.000 m2, és a
dir, 20 Ha. En aquesta mutació del
sol han desaparegut els pocs arbres
que hi havien, les cistemes i també
una centenaria barraca de pedra
seca de les poques que queden per
aquí; també ha desaparegut la part
final d 'una desviació del camí del
Pi Gros, en els seus últims 200
metres, que acabava precisament
als peus de la muntanya que va
desapareixent per 1'acció transfor- .
madora de la pedra en ciment.

Tota aquesta partida de terra
s 'ha repoblat de vinya emparrada
per produir vins i caves en quanti-

. tat, i a fe que poden fer-ne a
bastament, perque la cornposició
argilosa del sol és de manera que
amb la pluja tendeix a compactar-
se i endurir-se, i tal comdeien els
pagesos d'abans -i suposo que
encara es diu-, "la terra de terros
fa el rairn gros".

Joan Lluís Sivill
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DUna intere~sant iniciativa s'está portant a la practica en el ter- '"
me municipal d'Olivella, i dins deis Ifmits del Parc Natural del Ga-
rraf. Es tracta del sembrat de diverses especies arornátiques
des de ja fa uns dos anys i mig. La idea fou recollida pel consls-
tori sitqetá amb motiu d'una visita a la regió de Provenca en

comprovar qU~ amtoossólstentsn una oroqratlé s~mbiant.
.Amb la finalitat de preservarecolóqlcament el medi, el consls-

tórl sitgeta va establir contactesarnb la Diputació de Barcelona
Aquesta experiencia situa Sitges i la comarca del Garraf corr
una de les pioneres en él-cultlu de plantes arornátlques.

Sita" ---'_---'- _

.La comarca del Garrar, pionera
en el cultiu de plantes.·aromitiques

Es tracta d'un proJacta portat a terma per la Regldorla da Banallar Social da Sltgas
,,'¡ .-,.,.

HEUHA R1US

La Oiputació de Barcelona
va cedir una finca ano me nada
Can Grau, ubicada al terme

.unlclpal d'Olivella, amb la fi-
~illitat que joves de 16 a 25

anys de l'Escola Taller de Sit-
ges portessin a terme tots
els treballs agrícoles.

El projecte es basa a reha-
bilitar terres marginals, ja
existents, cada cop més a la
comarca, en compatibilitat en
el pla especial de protecció
del pare natural del Garraf, i
conseguir, posteriorment,
una rendibilitat económica.

Rosa Ma Aguado, engen-
yera técnica agrícola, ha es-
tat un deis artífex de portar-a
la realitat el projecte, junta-
ment amb la regidoria de Be-
nestar Social de l'Ajunta-
ment, rnitjancant la seva Es-
cola Taller. l'lnem, i la Oiputa-
ció.

PLANTES AROMÁTIQUES

En primer Iloc, es van.
sermbrar dos ti pus de plan-
tes aromátiques, la sálvia lla
farigola, en el viver municipal
de Santa Bárbara pels joves

I taller de jardineria. O'aquí
van transplantar a la finca

de Can Grau en una primera
fase.

Vam escollir aquest típus
de plantes, assenyala Rosa
Ma Aguado, perqué
mitjancant un procés de
destilació, serveixen d'una
banda per obtenir olis es-
sencials que van destínats a
la indústria farmacéutica I
de perfumeria. Aquestes
plantes, quan han passat
per un procés d'asseca-
ment, es comercialitzen en
herboristeries per a flns cu-
linaris o com a condimenta-
ció. Aquest fet ens benefi-
cia, degut al «boom •• i la mo-
da que la culna estrangera,
consumidora potencial
d'aquestes plantes, esta
adquirint al nostre país. Al

La finca de Can Grau a Olivella
QUIM

mate ix temps s'utllitzen ca-
da cop més amb flnalltats
terapeutiques a base d'infu-
sions.

Aquestes dues classes de
plantes s'han adpatat perfec-
tament al sól del Garraf, al
ser un terreny sec i calcari, i
en ser un clima típicament
mediterrani, sense gaires
possibilitats de régadiu.

La salvia és una plata no
autóctona del rnassls del Ga-
rraf, pero que després de di-
veresos estudls es va corn-

provar la se va adaptabilitat al
medi. l.'altra planta aromática
cultivada, la farigola, presen-
ta una esséncia molt concen-
trada, i té un renom molt írn-
portant fora de la comarca.

La Oiputació va encarregar
un estudi de viabiitat, i la zo-
na va ser estudiada per tec-
nics del Ministeri d'Agricultu-
ra.

que? és el següent: es plan-
ten primer al viver municipal
de Sitges, quan la planta té
entre 6 i 9 mesos es trans-
planten al terreny definitiu.
La plantació pot durar entre 6
i 10 anys, depenent de l'es-
pécie. Entre la primavera i
I'estiu floreixen entre un o
dos cops, passant per la se-
ga abans del procés de flora-
ció. La planta segada és la
que s'asseca, s'agafa, i es
neteja i es procedeix a I'en-
vasat, per ser després co-
mercialitzada.

Antonieta Montserrat, regi-
dora de Benestar Social de
l'Ajuntament de Sitges, ha
explicat que és preclsament
ara quan ens trobem en una
segona fase de l'Escola Ta-
ller amb nous joves. Estem
comencant a realltzar un es-
tudl de marketing per la a
venda al públlc de les plan-
tes. Pretenem que el nostre
mercat sigui la franja cons-
tanera que va des de Barce-
lona a Tarragona.

PROCÉS

El procés per obtenlr
aquestes plantes arornátl-
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~edi ambient

Els margallons o palmeres, les aligues i la riquesa espeleolóqíca de
barrancs, coves i avencs es veuen obligats a conviure amb les
pedreres, les empreses cimenteres i les obres de I'autopista i fins
i tot un camp de tir de l'exercit al massís del Garraf. Un espai poc

conegut d'una gran riquesa ecolóqica que es debat allímit, entre la
millora de les comunicacions i la molt necessária preservació del
medi ambient. Una ecologia torea malmesa pels incendis i les
pedreres que estan asfixiant el pulmó del Garraf.

Margallons, áliques i avencs conviuen amb les pedreres i les obres de I'autopista

ElGarraf, un pare natural allímit
El massís del Garraf, des

del punt de vista geogratic i
geologic, on es troba el Parc
Natural, constitueix I'eix deis
.contraforts meridionals de la

rada litoral catalana.
Molts catalans, pero,

coneixen aquestmassís calcan
que voreja el litoral barceloní
per les cues i retencions que
s'enregistren tots els caps de
setmana de· I'any. Des de la
carretera només es pot veure
els penya-segats grisos i pelats,
alguna platja, les pedreres,"les
empreses cimenteres i les obres
de I'autopista que enuacara
Castelldefels i Sitges abans del
primer trimestre de I'any que
ve. De ben segur, vist a peu de
carretera, es poden contemplar
unes imatges molt poc
bucóncues d'aquest pare natu-
ral. Massís endins, pero. la cosa
canvia.

COVESI AVENCS

La característica principal
del massís del Garraf és la
configuració de la roca calcária
i I'aparició deis barrancs carstícs
com a elements integrants del
paisatge, que ha contribu"it a la

'iació de rasclers, dolines,
es i avencs per on es filtren

les aigües superficials i les de
les pluges. Tot plegat ha
configurat un paisatge mancat
d·aigua, eixut i quasi desértic
que contrasta amb els
nombrososcorrents hídrics que
circulen pel seu subsól. Les
roques del massís són
permeables i fan que I'aigua no
pugui ser gaire aprofitada per la
vegetació.

Al massís hi ha més de 200
avencs i coves que són tot un
paradís per als espeteóleqs.
Alguns avencs tenen una
tonoana de més de 200 metres.

Els barrancs també són de
gran bellesa i molt espec-
taculars, com el de Vallbona.
que desembcca directament al
mar.

RIQUESA VEGETAL I
FAUNIsnCA

L'element vegetal més
identificat amb el Garraf és el
~arga"ó o palmera. També és

j portant la vegetació especial-mí roques i cingleres. Les parts

El Pare Natural del Garra! té cinc anys d'história

altes del massís, per damunt
deis 300 metres, compten amb
un paisatge d'alzinar amb
marfull. Actualment l'alzlnar és
substitult per bosc de pi blanc,
després deis devastadors
incendis d'anys enrera. En els
racons més frescals apareixen
vestigis de roure de fulla petita i
de boix.

Pel que fa a la riquesa
faunística destaca diverses
especies d'aus, sobretot una
espécie d'áliques protegides.

EL PARC NATURAL

La primera proposta de con-
vertirel massís del Garrafen un
pare natural protsqítcata de I'any
1932, pero no es va fer realitat
fins 50 anys més tard, quan la
Diputació de Barcelona va iniciar
els trárnlts previs a la redacció
del Pla Especial aprovat per la
Generalitat el 30 de juliol fde
1986.

Per correg11'impacte al medi

DIARI

ambientque suposa la
construcció de I'autopista del
Garraf,la Generalitat ha aprovat

necessána millora de les
comunicacions i la urgent pre-
servaci6 del medi ambient.

un montant de 2.500 milions de
pessetes. Ara, el massís i el
pare natural es debaten entre la

.Comunicacions per sortir de I'a"illament

El massis, una barrera natural que ha
.hipotecat el creixement del Garral

R.F. marca del Garra!.
La primera iniciativa per

trencar aquesta barrera va ser
la que van impulsar, ara fa més
d'un segle, un grup d·indians
vilanovins encapcatats per
Gurná i Ferran. Aquests indians
van perforartotel massís calcari
del Garraf per fer arribar el pri-
mer ferrocarril a Vilanova i la
Geltrú I'any 1881. En aquesta
costosa empresa es van arrui-
nar tots aquells adinerats

inversors perqué no van recu-
perar tan rapto com espera ven
els seus diners.

La segona gran iniciativa per
millorar les comunicacions esta
en plena construcció. Es tracta
de I'autopista de peatge del
Garraf. que enltacara Cas-
telldefels i Sitges abans del pri-
mer trimestre de I'any que ve.

La millora de les comu-
nicacions fa que s'oorín grans
perspectives de creixement.

Situat entre la depressió del
Llobreqat i la del Penedés. el
massís del Garraf sna convertit
históricament en una barrera
natural entre la Ciutat Comtal i
les comarques del sud de la
província de Barcelona.

Aquesta barrera, a la qual
se suma la sinuositat i mal
estat de la carretera comarcal
246, ha hipotecatdurantmolts
anys el creixement de la co-
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Garraf

Joan Ignasi Castel16, cap del Servei de Parcs Naturals de la
Diputaci6 de Barcejona, creu que deis cinc pares que té la Diputaeió,
el pare del Garraf és el que neeessita una millora i una cura més
important. Castell6 ereu, d'altra banda. que el fet que l'autopista

passi pel parc natural no comportara un impacte ambiental
exeessivament atemptatori i que des de la Diputaci6 ja es van fer
moltes gestions per tal que el pare no resultés massa afectat
malgrat la manca de cultura ecologlsta

.Joan Ignasi Castelló és Cap del Servei de Pares Naturals de la Diputació

'El parcnaturaldel Garraf és el que cal millorar més a
causa'de Jasevadegradació'

IlEDACClÓ I DI

Joan Ignasi Oastslló és el
Capde Servei de Pares Naturals
de la Diputació de Barcelona i
vice-president del programa
Home i Biosfera de la Unesco.
castene. si be assegura que els
cinc pares gestionats per la
Diputació tenen una bona salut,
creu que el del massfs del Garraf
ha estat el més malmés i el que
cal 'és conservar i millorar en
major mesura. '

Pregunta: Quina és la
sltuacló general' deis cinc
pares que gestiona la
Olputacl6 de Barcelona,
Montnegre-Corredor, Garraf,
Sant Lloren., de Munt,
Montesqulu Iel.Montseny? .

. Resposta: Penso que tíi ha
una consolidació d'aquests cinc
espals naturals par dos motius.
El primer és que han estatcreats
amb un gran consens polític i
tenen una planificació aprovada.
En segon 'lIoc, aquests pares .:
compten amb un estatut legal
especial· que'els .dona i els
permet aquesta consoldacló. La
socletat, 'd'áltra banda, mostra
cada vegada un recolzament
més intens cap a aquesta
qüestió.

P: O'entre, els cinc pares
naturals n'hl ha algun que
destaqul per sobre els altres
pel seu grau de degradacló?

R: És evident que hi ha
diferents nivells de situació als
parcs. Hi ha pares que s'han
creat amb un objectiu concret
de regeneració d'una situació
degradada, com és el cas del
Garra!.

Aquest pare neix en un espaí
que, en el moment de laseva
creació com a parc, té

. problemes molt greus com les
pedreres, els abocadors
incontrolats d'escombraries o la
col.locació d'instal.lacions
radioelectrlques. Tot aixo
requeria una reconversló i aquí
el que s'intenta és recuperar un

'tnassfs. . •
, .En general, restat deis cinc

pares de la Diputació és bo des
del punt de vista pais~gístic i
biologic amb I'excepció del
massfs del Garraf que és un
espai que cal regenerar;

P: L'autoplsta atectará
molt I'entom del pare natural "
del Garraf?

. R: Aquesta autopista ja es'

Joan Ignasi Castell6

prevela en el Pla de Carrete res
aprovat pel Parlament de
Catalunya i, per tant, quan es va
redactar el Pla del Pare Natural,
aquesta qüestió ja estava pre-
vista. Ara bé, des del primer
moment que es va presentar
aquest primer projecte de la
carretera hi ha hagut un treball
important per tal d'aconsequlr
millores en relació als impactes
que I'autopista havia de produir '.
sobre el massís. Aquastes
millores han estat la construcció
de nornbrosos túnels i un canvi
detrac;atperprotegirelpatrimoni,
arqultectóntc. Pero alguns
aspectes han quedar amb un
tractament més difícil com les
rnesures correctores de calre
paisagístic on I'autopista no
passa per túoels.

Han existit discussions molt
aferrissades amb les construc-
tores parqué hi posin unes
mesures correctores pero aquí
ens hem topat amb la manca de
culturaarnbtental icetecnctcqta:

. J

per tal d'eviiar un mal impacte
ambiental. De tota manera cree
que rlmpacte ambiental de
I'autopista al pare natural no
sera excesslvament
atemptatori.

EXTRACCIONS
MINERES

P: En un aitre ordre de
coses, darrerament la
Olputacló ha sct.ucltat a les
dlferents pedreres del Garraf
que no tacln més extracclons
al massls per ta I d'aturar la
degradacló de la zona.

, R: Sí. El Pla' Especial del
Garraf defineix molt clarament
que les' explotacions mineras
al massís han de oesapareixer
a mesura que els drets minaires
de les empreses vagin cloent.
Al'hora de discutir quins eren
els 'diferents drets de les
ernpreses hi ha hagut conflicte
que, fins i tot, ha acabat als
tribunals. Després de molts

messos de converses sembla
que hem assolit un punt que
perrnetrá que, ben aviat, s'arribi
a acords pel que ta a les
superfícies d'explotaci6 i allímit
de temps de l'explotaci6.

• P:SlbéexlstelxunamaJor
consclenclacló ecologlsta
encara se seguelxen produlnt
abocadors Incontrolats
d'escombrarles, Incendls
forestals ...

R: De tota manera crec que
en els últims anys ha existituna
evolucíó ciutadana molt posm-
va sobre aquests .ternss. La
qüestié deis nostre entorn esta
entrant , cada vegada més, a la
nostra cultura i a les nostres
pautes de comportament, pero
és evident que amb tota la gent
que hi ha Catalunyaencara es
troben pautes decomportament
equlvocades i per aixó cal fer
més estorcos per tal d'assolir
una conscienciació mésgran.

P: recentment la
Generalltat ha' creat una

OIARI

consellerla centrada en el
medl amblent. Qulnas 56n les
relaclons del servet de Pares
de la Olputacló amb la
Consellerla de Medl Amblent?

R: Les relacions s6n bones.
Des d'un punt de vista de gesti6
deis espais, nosaltres
respectem el pluralisme territo-
rial. existent i procurem que els
nostres programes de gesti6
respectin les diferents
cornpeténcies existents sobre
el territorio

Em refereixo a les
cornpetencíes deis
ajuntaments, de l'administraci6
auton6mica i de l'administraci6
de I'estat. que conflueixen so-
bre el mateix territori. Nosaltres
intentem coordinar tots aquests
estorcos, Amb la Generalitat no
tenim més problemes que els
que es poden derivar de
diferents interpretacions o punts
de vista sobre els plans
existents.
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Garraf

La Diputació de Barcelona, gelosa de les seves cornpetsncies, s'ha
mostrat, a través del, Cap de servei de Parcs Naturals, Ignasi
Oastelló.iobertamant contraría al projecte dellei que el Consaller
d'Agricultura de la ~eneralitat de Catalunya, Xavier Marirnon, esta

enllestlnt, i que té com a ñnalitát ass'umif les competen6ie§d~ gestió
que I'organisme provincial té sobre cinc Pares Naturals+Garrat,
Castell de MorttesguiLi; Sant Llorsnc del Munt i l'Obac; Montneqre i
el Corredor, iMontseny,

. '. "~ • \. 1 ~ ~.:, ~;

Acusa el Govern catala de 'predisposició a cedir davant interessos especulatius'

LaDiputa~ió no e5.•• ' isposa a a:,cedir la~gé~tiódef~é'"
Pare aturaldélGai'afa laGeneralitar~" i;!,' "

_______ -'-SBl'--.GlccSOl_ en etcas del Parc Natural del
El Parc Natural del Garraf,' Garrat, a 25 krns.de Barcelona,

situat entre les comarques del i 10.638hectáreas.es redueixa,
Baix lIobregat, l'Alt Penedes i un 16%." -
el Garraf,és undeiscíncespais El Garraf, un massís cárstic
naturals que gestiona la d'unavsinoulár geologia' i
Diputaci6 de Barcelona ..Un desprov,ist de .nerots d'aigua
projecte del Departament 'permiihent",. és un deis pocs
d'Agricultura de. la .Generalitat indiets 'de Oatalunya. on. una,
de Cataluriya pretén assumir ,pa!meiai cnarnasrcps hum'nís';:','~
les cornpetáncles en Pares el que vilJgiurmintes coneixper" ..:'
Naturals, . (castou .. 9.e, 'margalló,éslagranprotagoni$';:,
Montesquiu, Sant Llorenc del tá del.p~.i$aige.vegetal.l.'única.
Munii I'Obac,Garrat.Montseny, 'especie,'depalmera autóctona-
i Montneqre i el Corredor),' d'.Europa. La iecol.lecció de
competencíafins el moment de '. ri1-'ügalló.va quedar prohibida
l'inslitució'provincial. . ·1;aily"\q.1984 " per decret

Ig(lilsi Casteüó, Cap. d~l; . 9overnamental.Eljuliolde 1982'
servei de Pares Naturals de la; ·el massts del Garlaf va patir un
Diputació,' rebutjav~~~ésp'e,c'tiiéular inc endl que
taxativa~ent la.iniciativa de lii ,"n',~rf~~sariabó~.apa(t,,!!,ose.ri~~"..,..
maxlmal~stlt,ucl()c~t,!la~~a.I\l¡<\c.9~cJ~,~af¡¡',q~l!q!tlv~mer!I,P<!tq;ti'§,
que a$.us,ava.d? P.r~dISpo!!lcl(t't¡'.i:'l:atút~.'Jibs,eJ.·30;de juliol :de ,'"
8 .cedfr! ats : Inle~é9s0sc:'·'lQ8f}'.~>~:~,,'~~t{-:. ,';
especulallus de)esSrees • '·'1é2;~b:':t>;· ...,·, ,"., , ;,.".
protegldes, ,,' . ' " -._, .. ; 'LAGE:STIÓNO POT SER

FrancesC Xavier Marimoil, .. ,' ,PATRIMONI EXCLUSIUDE
conseller, (:l'e-gricultura de la: . K.cAP)NSrITUCIÓL;¡." L;gesti6 del PareNatural delGarra!podrl~seras;umldaperlaGenera¡,tatdeCa~llJnya "\:<~¡:\'ÓIA'RI,'
Generalitat de Catalunya, esta. 1 ".;'. creaclól gestló d'espals ~ ec'on ó}¡¡ Iq¡jes\~-;;'séí1í,~f¡~i~~t'f!isponsable de p~'r~s'NatLra'I~;
enllestintun pro.jectedelIei,.qUe, .' L':sego~s IgnasiCaste!ló,Cap·.·· ptotegtts és un contrasentl!. . Castelló. Aquesta .qúántitaL de la Diputació, va delxar;ciar; .
atorgana les co,r¡¡petenclesen ¡ del ~rv,el de ParesNaturals,.la,-.' ,Alnoraque relacionavaaquesta • suposa que la DiputaciÓ,gés\ini1 entorn la. pqss,ibitiiiikeiúe'
ParesNaturalsala Generaütat, polltrca de gestlÓdels recursos;; propostade la Generalitatamb . uns900 milionsdepessetesalsj I'organ rsrno ' pr,ovlrcial. es
en de~rimerit de LaDiputacló. " natura(s j del territori no pot ser .. unrnornent de pressló espe- , selrs .Parcs, En aqpe~¡;~~~tlt;:i negués a tra,~fe~i~les partloes
Orpantsms que gestrona les patrlmonl excluslude cap . culatlvá sobre els Pares. , . '. els grups ecologlsteshañposat if', económíques, que elPls ,de la
65.961 tiectaie,e,s de, PareS,. Instlíucló,slnó que ha de ser.:' La Diputació de Barcelona cjé. ,n;ariite~~t,.I~f'í:djfri:~lillíS.¡;/ Diputado, ql!~ g9verniÍn ~SC-
"'turals que,tota!ltzenels cmc un .objectlu ronamentat de", haaportat 15.000pessetesper: ',e)(r.s\ents 58e!::;podeDsa.ber,~ .PSOErInrc~atlvaperCatalunya.

)als na!urals,.dels quals totes les Instltuclons, tant·,. hectárea enguany, segorís,' r¡¡alm.entqurnaéslapa.rtida"de1 decidirá en ~I seumoment.-
, ~.120nectarees corresponen ., pú~lIqu~s com prl.vades,· dades de la Diputació,molt su- 'la :,Conselleri\l' d'Ag(icY,ltura.;.l·· Ignasi Castetló feSponsabilitza
al Pare Natural del Montseny,~ "Cast\1l1pcreu que Intentar. Im- perioralaquantitatquedestina destinada a parcs,d,onat,quel amés al Governcatalá d'haver
coníuntarnentgestionat amb la, pedir ~ue els parttcutars o les la Gensralitat als Parcs que : els. ptsssupostcs 'de,,'; la'~1 comes algunes, :de. .Ies
Diputacióds Girona. Només un admtnlstractons locals gestiona. No sembia que . Generalitat inclou~n.quafl,titat~;i índtscipflnes més gra.~s que
34,2% deis cmc par?Snaturals realltzln,., . programes. tlngul sentll un canvl en dsstlnades a qüestlons allenes A han tlngut uoe e,!els e~pals
s6n de propietat publica, que ,amblentals que Incloguln la r. aque st camp per raons. a I'estricta gestió deis Parcs.~EI'·:,;t<naturats proteglts,'"


