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.EtiMASSÍS'DE GARRA.F:
LA DIDÁCTICA DE LA NATURA

El Massís de Garraf, eminentment calcari, s'aixeca entre la vall del Llobre-
gat, la depressio del Penedés i la mar,amb una 'altitud d'uns 500 metres. La
fredoi" d' a:(fue~tes~aa:desamaga;pero,llrí~f@tñtl¡;de-arciims~cies;iiatüra1sque
fandel Massis -tindels .més bells exemples d~int¿irei~ci6 entre el tipusde síibsol,
coberta vegetal, fauna adaptable i possibilirars d'assenrarnenr huma, únic
exemple a Caralunya per les extremes condicions que s'hi presenten,

Veient, dones, les grans possibilitars didácriques que ens presenta el Massís
i I'estat de degradado ecologica i monumental de que és objecre, aquest equip
de treball ofereix el seu esforc per obtenir la:consrirució dels únics elernents que
possibilitarien la salvaguarda d'aquesta zona: «El Pare Natural» i «L'Escola de
la Narura». Entenem que aquesr esforc s'ha de centrar en la divulgació de totS
els aspectes ñá.túráIs i histories del Massís per a fer entendre el gran ventall
d'aquesces possibilitats didáctíques, malauradament avui encara no aprofirades
í qüe'cáí ~éoñtervif'~F""~"i"::,r""":"f"":-~t~'I:',,,,,,~!::,,,,,,--v., " " ""C '::- '-,"

"Aíif, la'Cceació d'un Pare Natural suposa l'establirnent d'un marc legal per
a la conseryadc de l'entorn, cosa que significa la possibilitar de salvaguardar

i. .- , ~~..,.~-~ ..>.-., <",~ •••• ,"-' -. - .' •

¿dificiS'historici sormesos a una destrucció sisrernarica, com són els castells o
mas!es del Massís, aixícom la possibilitat de millor control i prevenció dels
incendis que tanr han malmes ja la massa forestal de Garraf. Permet rarnbé
orientar correctarnent excursionistes i espeleólegs perque aprofirin millor el seu
concacreárnb la narura iaixf mateix crear zonesd'esbargiment que impedeixin
els'~rt~~':~'~~futJrllttrÍiei1t'o·inceñdi'petaeixaaesa; e'''', '" r-: ,--' -, '

S1~I;lntéit~~':~fi~i1ment, que l'<lprofi~aITlent'deIs recursos didáctics del ~aSsís
::¡;"", '- ,,~:,'c,;~,~~~~, ""'"'~6ae' rEscola""aé13:;~Ñatti'rá~('<üe'J.li'atser' üóa "éonse"'üenaa
~~.;~l*;~fi<¿'?~{;,..,,,~,,~,.'~_,"i~~~&"}f~*p';U:(~ii'.~q~aECbia:'áthiNañtFa~Pe~ffiia

ensenyaé¡:;1a!snéñsa estimad réspecrar urúi parr de la naturalesa tan próxima i,
álliofa/ta:~r'3esc¿riegúda:n;iéj~<;lll1t unslóneraris que ofereixen la possibilirar
d'un ensenyament multidisciplinar (geologia, botánica, zoologia, historia,
socio-economia, etc.), experiencia de difícilconsecució als centres d'ensenya-

,mel1é'habi~::Taiñbé'supósá.Ciala possibilitar d'una convivencia entre alurn-
~~lt!:~~~~,~I~~T.-.:- - -'Y
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U~preseIlt~!l1l!;~Bqs:s,,¡~!.bE.e~~,,~e.1s ,c~n.-~lxe~en~ ,que,d~l~~sís" =
donen diverses ciencies, perque poguern valorar el seu interés i comprendre que
cal aprofirar-los, sobreror per fer-nedivulgaci6 entre eIs escolars en eIsquals s'ha
de despertar el sentimerit d'estimaci6 pel Massís de Garraf, fonr inesgotablé de

savi:sa... :"'~:~~f~~~~~;l!*fD;,,~~?~t"~.
<_ : ~-:,~~-;"~~;':'~:':'::.:;.-~~.~'1-_}-:~-"~~'::;'';-':-;:~:--:-:';":~~,~;~:....-..:' 0_'" ~¿-r

LA co~~rr~82,?;;~t~?!~;,'~:,"~);'~~<~:~¡,:;.•:I· ,
L'esrudi geológic del Massís de Garraf, tal com succeeix amb l' ~srodi de tot

massís sedirnentari de redurdes dimensions a qualsevol indrer de la superície
terrestre, no por enrendre's per si sol, si no es té en compee l'evoluci6 regional
dels diferents tipus de roques que el formen. Així dones, cal situar l'área que es
considera dinrre de les grans unirats geologiques que permeren definir zones
amb una evoluci6 similar en el decurs de la ~istoria.~l!)a T~rsa.l.:~n-a~quest
sentir, el Massís de Garraf constirueix l'acabament occidentalde la Serralada
Litoral cátilaria:~A;ii~sta ~se~díCYte·l:¿sentá:"tma.lili;éáci6 "arai:lili a la. .. .,'. .,..~,q~ ... " ..",- ..,-..q·..,t'P" ., ,., ....•-:."....•.,... :-p-;"...",r.,,~ ,~c'

costa, és a dir S:w.::::r.-m,i que: Pe.~y a.,un .sistema més ampli C2Clegutcom a
Sistema Medirerrani o Caralánids (formar per les Serralades Prelitoral iLitoral i
la Depressió del Vallés-Penedés), és la que perrnet tenir visions de conjunc de
l'evoluci6 geologica deIs massissos que la fO,~men.Les limicacions d'espai, pero,
no ens permeten esrendre'ns en la complexa cornprensió de rots els fecs que
configuren la historia geologica del massís que ens ocupa. Per aixo donem
només una esquernatització, forcosament generalitzada,' de la '¿onfiguraci6 i
imporránciageologica del Massís de Garraf .

. L'esrrucrura tectonica o arquitectura del Massís de Garraf s'ha assolir grá-
cies a la iinpo~.~~~~!s ..f.en~n:.~s~~.0~~a~~} ..~nf.~0!l.t~~~.i~ pJ~g~eClt,
produíts ..en aq~~~~ ~~egi~ .~~t' ;, P'?.§!~.~El!1e~La,.Iecap.~.orog~nica; alpina,
ocorreguda fa entre.40 i 50 milions d' anys, responsable així rnareix del' aixeca-
rnent deIs Pirineus'iCle la configuració de Catalunya, siffi6' ñ~:':'~b'~~'gráns
trers estructurals amb que la coneixem acrualment. S6n, dones, les falles (verira-
bles plans que pep1lete~el, m9yim~11.SFe~ri:u;entre grans,»locs AeJo.rmacions
racoses) les que ensdelimiten elMassís i ens donen la configuraci6 que d'ell
coneixem, així mateix format per bloes diferenrs, basculats eIs uns respecte als
altres. Sabem, així, que a l' est, damunt el Llobregat, el Ma:;~{sés (o~~'át per dos
blocs ...aleozoics 'o'..fimarisén els "~uililes rociiés' ens mostréri"é!s' f¿Ílomens de
pi~ga:!~~tim~ri~1~If?nsfuiriil(~g-i:~~~¡girq~~f~p~~tS"qfj;aqt~~~~fri;~;"

.. ~ill'ant,J;()r?gt~!1J&~~$t~?7~$g:g~iaJa,.,c~,3,5Q1"~.iM9~~~.:~Y,~J."q~~:,"~gifi:-
·sare!nJes.p~m~~~~m!:id.~ q~e. a~. pqdem observar a.~1;Ulya;const;curdes
per roques ..~~taIl!otftqueU ígníes com s6n les pis,sanes,. els marbres i eIs
granics. A'lue~cs bloes, restes de les serralades primáries, formen turons suaus i
arrodonits com eIs de Martorell o el puig Enclí (345 rn); Cap a ponent les
roques paleozoiques queden coberres per la primera faixa de roques del rriasic
inferior (part mésbaixa de l'era mesozoica o secundaria) ique ja rnosrren una
,e~9~,!ci6'~eo!ogi~~.~!~".~i~~!~t,.perque. n? ~friién¡~~,,~iipp~~~~eig~cS;: ji

.i



que es dipositaren posreriorrnenr a l'aixecarnent i erosió de les serralades prima-
ries i se'ns presenten sense haver soferr transformacions irnportants. Són aques-
res roques, els gresos, conglomerats i argiles vemelles que podem observar al
castell d'Eramprunyá. La segona faixa de roques mesozoiques, 'del triásic mitjá i
superior, segueix a la primera cap a occident i enregistra els canvis en la variació
de la línia de costa de l' oceá de l'epoca, que podem llegir grácíes a l' alrernanca
de forrnacions sedirnenráries marines (calcáries) i continentals (gresos, argiles i
guixos), i que formen cingleres, planells i cuberes enfonsades com la de Begues,
que consrirueix un verirable camp de dolines, conegut també com a «polje»
d'origen cárstic, reomplert per argiles roges que queden com a residu de l'erosió
per dissoluci6 de.l'aigua en les roques carbonatades que les contenien i que es
coneixen com 'a «rerra rossa», de tan bon profir per als conreus. La tercera faixa

-'-'o ;..•• 'O"...... " ,..._. - ~ J'"-:=s..~ • _..-' ' o ~_ or;..... -
::d~oques::mesOzoiques, "siruádes' més'a' 'Iionent de les' fins ara considerades, és
formadaper' dolomies i cakáries jurássiques i creráciques i constitueixen l'área
més extensa, més alta i feréstega del Massís, desracant-se els relleus de la Creu
de 1'Aragall (545 m), la Morella (592 m), la Penya Blanca (635 m) i el Montau
(653 m). ,A la pan més occidental del Massís el relleu assoleix cores més baixes,
com a la serra del Mig (222 m) a Calafell. És aquesra tercera faixa mesozoica
formada per roques carbonarades la que constitueix l'aparell cársric més irnpor-
tanr i complexarnent desenvolupat dels Paísos Catalanas, que va iniciar-se
,~b~ de finalirzar 1'era terciaria ique segueixfuncionant en l'acrualirar. De les
primeres erapes del desenvolupament de 1'aparell carstic queden com a restes
ave;¿;'in~ñ:s foi~a profurids.xom ara- el dels Esquirols (-180 m) i de la Ferla
(- 200 m) a Begues i el de l'Esquerra (- 205 m) a Olesera. Seguidament es
produí una etapa de circulació superficial que dona lloc a la formació de valls i
dolines, 'i finalment, ja clintre l'era quaternária, s'iniciá el cide cársric actual,
que manté una irnportanr circulació subterránia d'aigua i que alimenta les
capcaleres de les rieres afluents del Uobregat, l' Anoia i el Foix, o que van a parar
al mar com la riera de Ribes, i tarnbé rius subrerranis que desguassen directa-
rnenr al mar, Hns i tot per sota el nivell d'aquest, com s6n els sifons de la
Falconera i de l'Aigua Dolca a les cingleres de la costa.
-;--.-:::P.otserés ellitoral del Massís una de les zones més conegudes, tant per la
seva importancia turística com per representar una zona de pas obligar, i en ell
alternen zones de plarges (Sitges, Vilanova, Calafell), amb penya-segats gairebé
conrinusIcosres de Gariaf) i perites cales (Garraf, Vallcarca, Cunir). La seva
genesi és a les fallés que delimiten el Massís.

LA COBERTURA VEGETAL

·~.~i~:r.:.:-...i.~:';"~1'2:;...·~~;.i;;.~:...'1.~'~4:':;;:7~~' .• _••_ ~

';0 "-També en l' aspecre geoboránic és important tenir en compre els diferents
. I.Ú'{e~._d_'pbse~a~6_quin :una ,~..é.g~ografica.es sormet .a estud~.:'~, e~el
;.;;...,.•........:...~-;~illvéIlméS~-pTíctobserVaé:i6 "h.éohocaruci'elnostte piís penany. Jégoe florís-
jt~ ,~~ ..••..~n:'!"'" . . • ~ • - r.: ._- ••.. -.' "'••...•."b ._~ •..,.~ •....•-i" 4 •

•,,' ..•.;,.- . ,..-"tic .ñolartÍc;corñ i:o~Is continents siruats al nord de rropic de Cáncer. Aixo és
degut,'al fet que la separado definitiva d'America del Nord, Groenlándia i el
conrinent Euroasiáric no va produir-se fins al Pleisroce, pel qualllurs diferencies
florístiques s6n perires. A un segon nivell, el Massís de Garraf s'engloba a les
zones devegeracio esclerofila de les regions amb pluja a l'hivern, i aquí conver-
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, ~.'geixett. ores com les de-Gli mia (EEUU), . e sep~.enmonált _ ~e u '1 '.,~-=~. --'.' .;

la zona rnedirerránia d'esderofils ..A un rercer.nivell, en.l'ámbir de la Mediterrá- .- - ~~
nia..~~~~!pi~~~§.~;z~n.a,m~,.sep!~S9.na!s.$,?i~~~usi6.,~e la!!l~quia;;~ ',~ .,~;;.:r;t.·Jl
dé2oscoll imargá1ló (Qrierco-lerúijc'éiiim)que;Cip''é1sU-d7s'estéñBem~era'~és<'' .~..
o' menysconnnua fins Andalúsia. 1 a la sevá pari'~oi:d; .alritúdinalriienr més
elevada, s'hi instaura la serie de l'alzinar mediterrani (Quercetum ilicis gallopro-
oinciale). Tarnbé existeixen similituds nord-africanes.,« -..,_c .••••••;E•••••. ~ c.-.,..

•.':"':'.A un. altre nivell, dinrre el Sistema Litoral Caralá veiem com el riu Llobre-
- ~~,~.<Z.~!<~,~:~~J>.~~~ p~~!:~~i~~~~~~,"~~~~~g-~i.,;i;~~~:~~~;{'·~·~-·~~?~~;~~~bó.:~e.;~l~;:~j:~~i~~;;~~~~~f~~~'::\~

geologica del subsól la que acaba per diferenciar defirunvament ambdues flo- ~-
res.vLa narura esquistosa 'de Collcerola determina .una ~assade: dispóhibilicitt
hídrica per pare deis vegetals molt superior, ja que l'aigüa queda retinguda en
els horirzons edafics superficials i por així ser accessible per a les plantes. Al
Garraf, contráriament, la filtració és alta i la disponibilitar aquosa, pel mareix
rnotiu, és molt baixa. Aix<'>dona com a resultar que la flora de Garraf, assenrada
sobre un paisarge carsric a les vores de la Medirerrania, adopta una serie de
mesures fisiologiques per contraresrar la manca d'aigua i la pastura abusivá.
Així apareix la reduccié foliar fins arribar.a J'espiniscencia: .tiges .verdes per
ecónómitzar fulles (rnés trarispiradóres), fulles'córiádes (amb ínoltjéooi esque-:
leric) i amb vernissos proiectors a la dessecado, esrornes (poros transpiradors) al
revers de les fulles i recoberrs d'una borra protectora, abundancia de plantes
amb olis essencials arornárics i d'alrres amb látex (defensa contra la pastura),
gran quantitat de dorofil-la a les fulles que donen una tonalirat verd-negrosa al
paisatge, fulles persistenrs, que donen estacionalment un paisarge similar al
llarg de l'any, erc,

1 és precisarnenr ara quan podem interpretar la irnporranr diferencia pai-
sargística de l'arid i feréstec Garraf amb la resta deis exuberanrs Pares Narurals
de Catalunya. Per bé que geoboránicamenr Garraf és I'assentarnenr d'un com-
plex mosaic vegetal,a:: 'graos tre~ 'en' l'áréa més -meridional del: Qdéiú:
lentiscetum, .trobern "plantes' predoniirianrscom ef'lleñdsde '0"inaci' (Pi;;áciá
lentiscus), o bé el garric (Quercus coccifera), 'altres són l'ullasrre (Olea europaea
varo siloestris), el margall6 (Chamaerops bumilis), l'arcot (Rhamnus lycioides), el
garrofer (Ceratoni« siliqua), altres característiques són la rogera (Rubia peregri-
na),1'á:rítjol (Smilax aspera), l'esparreguera bósCañá-(ArparaguJ áéutijoliüs), la
Ileteresa (Euphorbia cbaracias), el rnarapoll (Dapbne gnidium}, l'aladem (Rbam-
nus alatemus), l'aladem fals (Phillyrea media).,Acompanyants, com el cárrirx
(Ampelodesma mauritanica), el romaru (Rosmarinus officina/is), el llisró (Brachy-
podiu.m J'etu~um), el cádec (juniperus oxycer¿rtÍs),'el,crespinell gros (Sedum sediflW",.
me) ieIpro~ pi blanc (Pjnus balepensis) quearriba a formar pinedes,' tio boscos,
a certs indreis. En gerietal és unamáquiá árbiisriva qué éararriené~últiápassa-elmerre d";~~d~7~4~: ~·f·""·~·:-~_:..- --,---:~~._. -:-".-:A~~~~"i:_:~~-::'" ~~:A ~ - _:,. ~., - ~·'..:'X .~; ~_ -

En la zona més alta í septentrional del Massfs s'hi rroba la serie de l'alzinar
Querátum ilicis gallofrovincialis, amb l'alzina (Quercus ilex SIP. ilex) com a
arbre, tor seguit hi ha l'estrat arbustiu amb el marfull (Viburnum tinas), l'arboc
(Arbutus unedo), els aladerns, les lianes mediterránies com l'arítjol, ellligabosc
(Lonicer« implexa), la ridorra o vidiella (C/ematis flammula), el roser englantiner

•.~ ..... ':;' ':¿_.~. )'!2l'·~~:f..--";.·~_.'1 .. ~ .,..,~.:~~. .:'t..:.!,. ". -r'::"';-"~ .~t:"~~'



(Rosa sempreuioens], 1 a l'esrrar arbustiu inferior e! galzeran o boix marí (RPscus
aculeatus}, la rogera, etc.:A cops, l'heura (Hedera he/ix) cobreíxel Sbl junt amb
falgueres i rnolses, principalment a lesentrades deis avencs més importants. Cal
assenyalar, pero, 'que 1'alzina por faltar en rnolrs indrets i que la resta de la serie
por trobar-se més o menys depauperada.

.Cal tenir en compre, finalmenr, que e! devastador incendi forestal de 1'estiu
de 1982 va capgirar 1'equilibri forestal que s'havia establert al Massís de Garraf
i que la seva recuperació, que hem constatar que ja s'ha iniciar, trigará encara
molts anys a donar-nos un paisarge vegetal com e! que havíe~ conégut fins ara.

LA FAUNA AL MASSÍS DE GARRAF

En el Massís de Garraf la re!ació de mtirua dependencia que s'esrableix
entre eIs diversos elernents que composen un sistema natural (ecosistema) es fa
parricularment estrera i molt evidenr. D'enrre les principals condicions que el
medi de Garraf imposa, i que caracteritzen una fauna perfectamenr adaptada i
en alguns casos altarnent especialitzada, s'hi compren: una marcada escasserar
4~aig~ d~gu9.a,ala granperrneabilitar del terreny, una forrainsolado, causa
d'.uñJLJ·~·~.: ~?i?~~o~~~6ria,' i agreujada a l' estiu per un 'clima calorós i més
aviat sec propr de! litoral rnediterrani, La resultanr d'ambdues condicions es
tradueix, en una marcada aridesa de l'ambienr.

Les raons damunt de les quals es fonamenra l'inreres faunístic de! Massís es
poden concretar en la presencia de: invertebrars cavernícoles i quirópters, aus
rapinyaires (prácricarnenr extingides), ocells propis d'indrets rocosos, ocells pro-
pis d'ambienrs árids i espais oberts, aus marines, aus migradores (en epoca de
pas), reptils típics d'ambienrs árids al costar de reptils i amfibis típics d'arn-
bients hurnirs i mamífers propis d'indrets més boscosos i frescals. Vegem
dones, quinessón les especies represenratives i parricuIarment interessants deis
hábitats més caraaerísties que podem identificar al Massís de Garraf.

-L'arnbient subrerrani és porser e! més represenratiu i més ben coneguc de
Garraf, i compren avencs, coves i alrres cavitats. Es caracreritza per una deficirá-
ria o nul-la llurninositat i per ser un ambienr constantrnent fresc i humir. La
fauna, aítament especialitzada, és consriruida básicament per inverrebrars ca-
vernícoles i quiróprers (rars-penats). Enrre els primers destaca un isopod (crus-
taci) anornenar Catalauniscus espanoli, descrit i únicamenr exisrenr al Garraf i
enlloc més. Alrres especies representatives d'aquest ambienr i árnpliament difo-
ses s9E::M,eJa .bo!,rneti,(araneid), Troglobisium racouitzei (pseudoscorpf), 'hjsto-
nicbus terricola (cóleopier), aixf coro diversos colernbols (insectes); Entre els

- ':,!ü~f2~~it~~~~~Lt{~QcP:,la~·'ta~Ep'í!!r!?~:y~j~~ll~(f./P~fftf!¡1f..i!ig({tfiHfi!2,. els
•."'";.~:-"'-::::~f'·t?-~;p~ts. g~an '1: 'o~a~Jef!..!ª,wa; (Rjpolóphl1/JérruTTi~eqlltn.rf"m.1R.-htppostde-
~ ~.' ---- rE!Lr~pecriv~ént), r eliit-penatde Schreiber (Miniopterus scbreibersii).

: .~.En1'ambient litoral incJoem la facanaliroral del Massís formada pér penya-
segarsi conegudapópularrnenr ccrn a «Costes de Garraf», compresa entre la
plarjade Casrelldefels (Botigues de Sitges) ila població de Sirges, Aquesca costa
de carácter rocós és única en la nostra área, ia part de la forra insolació i acusada

~. :". ~.;!-:~,~séqüe~:-~~~ g~~~~,,~>~e~~~~.p~~.J:IDa,:~?;ici6. ~esp~~tegi~~) ~9.n~tant
,.,.,...~~·:",':;;:r,.:;:-aavantelS,vents riiarfrirns 1 la salinirar. Oferelx 'refugi 1 lloc de cna per a aus
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rapinyaires imarines, i per ~d'altres ocellscom el falziot pál-lid (Apus pallidus),
.la merla-de'tUa bfiñca(O!.ñ~ñ!fe -lei/éJira), e,tc.t t9tes 'ellesespecies poc habit,lla4 .

•••• "'.;. • .•••..••.•••• -,- ~..., _. < '-..i __ '....• _, o".: __ '_,_ -{" '';'' • ',.- :-_.. .;_

i parncularmenr Interessanrs. A més en epoca de migració representa un pas'
obligar per a torés aquelles' aus que rnigrerr seguint la línia de costa (aus
marines, llimícoles, anárides, etc.), Tarnbé per davant de la costa es deplacen
certs ceracis, principalment delfínids, que a cops podem rrobar ernbarrancars a
les platjes, essent el dofí ratllat (Stenella coeruleoalba) i el dofí comú (Delpbinus
1elphD0~.~~~I;!~;..eSP~9.~;~~~t.~p~~~~;,:;~j.~~s~,- entre d' altres ~énys-,:~i""
fualS"'com":"s6n:~el:'"molar:(Tumopr /runratUJj;..~la"balena-de Cuvier (Zzphzus-
. ~ _ -- .. - ,. ,._-1.¡".~. ....._ •• ~ -'1-'" • '. .-~I . _ --.....

caoirostris) i el cap d'olla gris'.<Grampus griseus).' '. , ' ~:.' ~'~".
",~ El tercergñiñ'amb~_ehfque p~~~i9.e~cifi_car compren el rnassís munrayós
propiament dir i, en ell, podem diferenciar hábirars faunístics més petits ate-
nent a les caraaerístiques vegetals i del subsól. En aquest sentir podem comen-
car considerant la roca i els penya-segars. La roca domina el paisarge de Garraf,
inclou cingleres, rocams més plans o rnés pendenrs i coberts parcialment de
vegetació, tarteres, etc, Es caracreritza per unes condicions de sequedat i d'inso-
lació exrremarnenr dures, i per tant la fauna estrictarnent rupícola (que cerca
arnbienrs rocosos)és escassai molt especialirzada, Lesespecies més representati-
ves sén la merla blava (Monticola solitarius) i el roquerol (Hirundq._rupes~ris).
Altres, parcicularment inreressancs' s6n el pela-roques (Tricbodrom« miiraria,'
hivemant), el cercavores tPrunell« collaris, hivernanr), la merla de cua blanca
(citada abans). Les altres especies només s'hi refugien o hi crien, alimentanr-se
en els espais oberts o en els conreus. Així podem citar la serp llisa (Coronel/a
girondica), l'escurco iberic (Vipera latastei}, la major part d'aus rapinyaires,
entre les quals destaca pel gran valor que representa I'aliga cuabarrada (Hierae-
tús [asciatus), d'alrres auscorn la xixella (Columba cenas] i el pardal roquer
(Petroni« petronia), la genera (Genetta genetta) i el gorja-blanc (Martes foina)
d'enrre els mamífers.

Considerem ara el matoll. Aquest inclou rnáquies, garrigues i herbassars de
cárritx, i com ,que és ben adaptar al medi ocupa extenses árees del Garraf.
Ofereix una bona coberta davanr la forta insolació i un bon refugi davant els
habiru3Js depredadors, així com un lloc de cria i un irnportant recurs alimenta-
ri. La fauna ésconstituida per especiesque busquen un ambient cálid, per ocells
insectívors i per depredadors que utilirzen aquest terreny per a la caca.. Els
inverrebrars (cargols, aracnids, inseaes) tenen principalment en aquest habitar
una gran importancia, i tant uns com altres hi s6n ben represenrars, Quant als
vertebrats, s6n representatives especies com la sargantana cuallarga (Psammo-
dromus algirus), la tallareta cuallarga (Sylvia undata), el tallarol capnegre (Sylvia
melanociphala),'el biocaccomú (Saitcola torqu/úa), la corxá fumada' (Pboenicu-
1'ÍIs ocbruros, ptincipaIrrient hivernant en llocs on rambé hi hagi roca), la perdiu

. -(Alecló;'¡s~.rufari, eñ'éé~~~aneri. el có_rii~J([ryctolagus ':/fmijCul1!s). D'alrrés
especiesparricularment interessanrs s6n la reinera (Hyla meridionalis), la serp de
ferradura (Coluber hippocrepii) que troba el seu límit de distribució en el Massís
coincidint curiosament amb el del margall6 i alrres especies vegetals, el cólir ros
(Oenanthe hispanica, estival elllocs on rambé hi hagi roca), el botxí (Lanius
exubitor, principalment al matoll arnbarbres dispersos) i el tallarol figueraire

"(Sy1via. h.orte~is,._est~:y~.L~ti~~~H~. m9!.~.~if6s);,,-,~..,; '}¿~':,:;,~~:1:i1;\.i;f';;;~;'¡i~',
'" La dólina:;';forniád6 'géolog~alinolt caraCterística del Garraf, por també
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considerar-se com 'l'm habitar a parto Es presenta en estatnaturi!;.óferint unes
condicions similars a les d'un prat de carácteresrepari, o bé conreada, fent la
mateixa funció que un conreu poc degradat. L'especiernés característica de la
dolina eri'escái'mlcurlil,'sí' és'que"eS pOt dir' que' n'hi hagt ·l.lguna,"éS el trobar'
(Anthus campestris), ocell propi d'ambienrs árids amb vegeració escassa.

Cal considerar finalment ambients amb escassa representació al Massís,
pero que conrribueixen que hi hagi una major diversificació faunística, com són
el conreu, el bosc o el medi aquáric, Els conreus rnanterien per la seva part una
importancia trafica (alirnenrária) innegable. Especiesmolr inreressants relacio-
nades ¡irrtJi"aq1jest,h~pF=ªt~~ón, el g~pau "co~~c!<:>~,(B..1ffo.~:~a~ám'it~21~f!1~c§to~~", .
(Lullula arborea, ocell propi .d'espais.oberts), el cruixideU(Emheriza calandra,
oceU estival propi íd'excenses irees"cereilist~) i la mó~tela (Musteli''nivalis).
Alrres espedes.imés ampliarnent difoses, són el capcigrany (Lanius senator) i
l'abellerol (Merops apiaster), tots dos ocells que ocupen tant conreus com alrres
espais oberrs, mentre que a l'hivern els ocells més comuns són els fringt1ids,
principalment el pinsá (Fringilla coelebs) i el passerell (Acanthis cannabina), que
s'esrén igualrnenr per marolls i indrers més o menys rocosos. El bosc possibilira
l'assenrament d'especies caracrerístiques d'aquesr hábitat dinrre el Massís, així
tenim: el tudó (Columba palumhus), el picor verd (Picas oiridis), el gaig (Garra-
ius gla~~t:friu..s), les mallerengues (Parus sp.), entre d'alrres. El medi aquátic,
constituítbásicamenr per'pouS i basses, facilita I'existencia de la fauna que

, exigeix aigua, -així hidesiaquen: l'hemípter '(insecre) (Notonecta glauca), la
granota verda (Rana ridibunda), la salamandra (Salamandra salamandra), les
serps d'aigua (Natrix sp.), erc.

Per concloure aquesr resum faunísric val a dir, quant a les aus migranrs, que
no tan sols es poden observar a la costa. sino també a l'inrerior del Massís
(rapinyaires, passeriformes, erc.), coincidint amb les que migren ror seguinr la
línia del tiu Llobregar .

.UNA MICA D'HISTORIA '

D'aquesr Massís, pintoresc, árid, solitari i alhora tan atractiu podem dir
que al ptincipi resrá -com a terra de ningú, rotalmenr hostil a l'habirarge, llevar
dels seus exrrerns, poblars mínimament, Avui la situació no és més falaguera, ja
que resten poques masies habitad es. Zones com J afre, la Pleta i altres indrers es
troben rotalment abandonats, siruació que s'agreuja amb l'acruació vandalica
d'algunes persones, amb la consegüent perdua d'una part de la nostra historia.

La topografía ha esta,t, junt a les disponibilitats hí~~iqu~s, la que ha orientar
el poblá'iiién¡;;de"ta! manera que '3, Begues i a l'Er~prUnya s'hi han' trobar
restes de poblamenr hu~a vers el paleolític superior; pero amblá iñriodúccló

, de l'agnCultlifii75fui.íitt::~.' ~é~lític,~iqriest:'; po!>lament :'~a-ést(!ndre's vers les
'pllíñfaesvc1é"Sirgen'Viianova;::'ffiOÍt'%éf f¡St~~i'ií\Ófuei:í.~'':';,'.]';'";;;--'-,

"La):listoria comenca al segle x, amb )'aparició dels primers docurnents
referits al poblament d'alguns indrers de la comarca. L'any 990 cornenca l'es-
tructura feudal, amb el bisbe Vives. El rei Jaume II dona el castell de Sirges i
Campdásens a Bernar de Fonollar com a recompensa dels serveis prestats a la

.' . , .•...__ :,,_g~;~,~;.,1!!!b..,~ls~;~ _St;~~es~~ p~~a;E~~IE.~'p~~~~~;~ns dela Pia Almoina,
:: _.- ';.::.....it.~~}~::.:::-•..~::..;..,~:.:.',."';::~F~;::;y.~~~::¡~i.~.~;._.:.-c.~~$~~ ...!.,;;.~..,;!:'"~~:-¡ :..~\---_•.~".,..:..•.r-. -.. • ',. -r
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ja qu~,~ 1a;rr~_~~c:ge~c~ ..=~:~~~~~Y.9f1?~~1~P?El~cls:;_,..,~,,,." .".¿.~'
la Seú:ae:~BarceIona:'~Durañt"aqües('seg e:passaren,:a,fro;-Pi~AIñiOma.·~"'::;¡"'~· ,. :¿'tr",~--.;'.~
Mirálpeix,~pCl~ens; Ribes i Sirges. Elmo~~circ deS. Vicenc Manir; que
durant e!segle XV es rrobava en molt males condiciona sera venut a la quadra de
Sirges. EIs vilaciióSde la' comarca van ·comprarI3.·se~a ilib~riatalllarg délse-
gle xVñí.~-_.:~:~:-~-'-~- -,~-~~~~''~¡~~::~..~_~._:;2;~;];1;~i~~~:~~i~:~-.~·-,-~~.':..~,'~_~~._.=.~-

, •:;~;lfi{f.Cegle"'ll~G·sü:,~~f;:Eln~fi'~;~á~sh·~~1~:~.~·~fi".:'~;~:~~filjiEIl·t~~t~~~li:~~~~~<t-·-' , ~--veua.r ei er: , eu."". , ~ que O:ProVOUl:ou:~ue,ll:I:' . o~e~'Ja avia a!ac;:atl,; .,., . ';
"dS~~ePs:frWcéS5;-amb:d7eOiiSégüeñ"C'ilu~~~E::~~"ffti:;rer:~~~~Airi~~ ~,~-.',~.~, ~,
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aprofitatStots e1sraéóhs::elSv~~~-VllIl.c?~V:~~r-se en'grn,onadesde banca1si,. "
gairebé iot~'f~íiplanear 'arnb viriyi;'e;' 'u;{~¡:egirilde:ÍnQri'orolriU'.:Quañ:-áttiba
aquí la fil-loxera,en destruir-se' els ceps, els bancals van ser abandonars, Aquesr
ha estat el darrer esforc per a donar vida al Massís de Garraf.

No podem deixar de costar, en aquest resum, els castells i les esglésies,
sempre junrs, i deis quals tenim una bona répresenracío; malgrat la destrucció
que pateixen. Tenim dones, l'Eramprunyá arnb la,Mare de Déu de Bruguers i
de S. Miquel, Castelldefe1samb la Mare deDéu' dela Salut, Garraf i el monestir
de S. Vicenc, Sitges ambSra. BarD~, la ~aréde Déú del Yinyét i l'ermita de
la Trinitat, MiralpeiiiIaMare de Déü~di Gdd'a;.S: Pere i l'ermita' deSanr .
Pau. T¿~'éñs, 'amb'lmobJé"crili'éomli; i;,~-defe'n:s~de¡'~(;rri~orti l~-religió-¿óntrá
l'atac deis sarraYns.

Tampoc no podem deixar de banda les llegendes. Algunes, com les de les
«Mares de Déu rrobades» que tenen moles punts de contacte (Bruguers i
Vinyer) altres que parlen deis aracs deis' sarraíns (M: de Déu de la Salut,
1'aparicióde les costes de Garraf, Miralpeix, etc). Altres ens parlen d'uns habi-
tanrs que tenia Garraf, soliraris, vivinr en coves i fruinr de la solirud 'que'abans
hi havia: eren els eremites (la Trinirar i I'Home More). Alguna destaca un fer
criminal, donant lloc a I'anornenat pas de la Mala Dona.

Malgrat I'aspecte feréstec, solirari i un''tarifinhospit:pOetes com Mane! de
Cabanyes, Picó i Campamar, rnossen jaume Collell i d'altres han tingut parau-
les encisadores per a exaltar les belleses na~ra1s d'aquest nosrre Massís.
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