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Una xarxa básica
d'equipaments

En aquest rnomenr hi ha al
Garrar unes quaranta masies, de

SOCIETAT
P.L MÓN. ~ de márc de 1984

massís, amb un gran valor arqui-
tectónic, que ara pertany a un
arde religiós. El pla encara no en
preveu la utilització. Només la
masia de Vallgrassa pertany a la
Diputació, mentre que tota la
resta s'ha d'adquirir. "Un altre
objectiu del pla -diuJordi Am-
brós= és conservar i restaurar tot
el patrimoni arquitectónico La
millor manera de fer-ho és utilit-
zar-lo. Per aixó el pla preveu que
s'hi puguin realitzar activirats
privades compatibles." Al marge
d'aixó, el pla preveu la creació
d'una xarxa viária básica, en fun-
ció de la que ja existeix en aquest
mornent,

Zones deteriorades
El Garraf ha patit una constant

deterioració, EIs factors que hi
han contribuu són tot un seguit
d'activitats que s'hi han fetoHi ha
els abocadors d'escombraries dc
Sitges i Barcelona, un camp de
tir,línies eleciriques ide telefons,
un radar de l' aeroport, quatre
pedreres i una fabrica dc ciment.
"El criteri del pla -diu Jordi
Arnbrós-« és que aquests proces-
sos són incorrectes a desequili-
bradors de les relacions del medi.
El pla limita el seu ám bit de
desenvolupamcnt i dóna un ter-
mini perque aquestes activitats es
vagin dcixant progressivament i
es rehabiliti la zona." 'Jo cree
-afegcix Dornenec Civina-,
que aquí la cosa rcalment irnpor-
tant no (os el rermini, sinó la
limitació de l'ámbit. El que Iem
és posar un Iimit máxirn per
desenvolupar aquests usos sobre
el territorio Hi ha la contenció
temporal, pero sobretot la d' es-
pai. En definitiva, es dóna a tot-
hom un terrnini máxim de deu
anys per acabar les seves activi-
tats, en un espai delimitar, Per a la
indústria de ciment s'ha previst
un tcrmini de trenta anys.' El
problema dels abocadors podria
acabar-se abans del temps pre-
vist, ja que els Ajuntaments afee-
tats i la Corporació estan fent
esforcos per cercar solucions al-
tematives. En el GIS del camp de
tir, s'está pendent d'unes conver-
ses amb l'Exercit. Les pedreres,
que subministren pedra princi-
palment a la Renfe, són una qües-
lió més dificil. com la fabrica de
cimenr. Si més no faran una opo-
sició Inés dura."

El darrer ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat per unanimi-
tat un pla especial per al massís del Garraf. Aquesta vegada, la
intenció no s'ha limitat a protegir un paro natural, sinó que l'objectiu
fonamental s'ha centrat en la recerca d'un equilibri entre l'activitat
humana i el medi natural, no solament conservant sinó restaurant i
recuperant l'estructura del massís.

Ja s'ha aprgvat e._,p._aespecial de
protecció i.resta~:t;j~ció"del Garraf

El Pla Especial del Pare del
Garraf s'emmarca en una estra-
tegia global de la Diputació de.
Barcelona per constituir un anell
verd al voltant de la conurbació
barcelonina, Aquest anell com-
pren el Montnegre, el Corredor, '
el Montseny, Sant Llorenc del
Munt, Montserrat i el Garraf. "La
intenció és que aquest anell verd
no sigui esrátic -diu Casimir
Boy, dipurat-presidenr de la Co-
rnissió Infonnativa d'Agricultura
i Medi Natural de la Diputació->,
sinó que es pretén influir a l'inte-
rior de l'área perque tota l'activi-
rat que s'hi desenvolupi sigui
equilibrada i compatible amb el
medi."
, Els pares que s'han fet fins ara
són grans zones verges que calia
p¡'otegir, com ara el Montseny,
declarat reserva de la biosfera per
la Unesco. Segons el diputat Boy,
eren zones que permetien alIó
que es la base d'un pare. En
canvi, el Garraf és un cas atípico
Aquí el problema no es de con-
servació sinó de restauració, El
Garraf s'ha anat deteriorant per
la instal.lació de totes les coses
molestes que les grans ciutats
rebutgen, com ara els abocadors.
Tarnbé hi ha diverses pedreres i
una fabrica de ciment, i per aca-
bar-ho d'adobar, de les 10.000
hecrárees de que consta el pare,
6.000 es van cremar fa dos anys.
Jordi Ambrós, arquitecte, i 00-
menech Civina, advocat, mern-
bres de l'equip redactor del pla,
comenten que "aquest pla no es
de preservació, perque, entre al-
tres coses, protegiríem un abo-
eador O un camp de tiro No es un
pla immobilista radical, sinó que
pretén un manteniment d'equi-
libris i una funció social que en el
pla es tradueix en equipamenrs i
una xarxa de comunicacions".

El pla es planteja, com a pri-
mer objectiu, la restauració dels
sectors mes afectats i la contenció
de les activitats que han portat a
aquesta situació. D'altra banda,
entén que s'han d'oferir instal.la-
cions per al lleure, la divulgaci6 i
l'ensenyament. El pla vol arribar
a un equilibri entre I'activitat
humana i el medi natural i, en
aquest sentit, promoure les acti-
vitats agricoles. Un altre objectiu
ciar és la conservació del medi,
preveient accions per mantenir els
sisternes naturals. Una zonifica-
ció de tot el parc p~eveu sól
agrícola i forestal i contempla les
zones del litoral i les que són
d'interes natural especial, com és
ara les que tenen I'aspecte paisat-
gístic mes típic del Garraf, ó'n
predomina la vegetació, com ara
el margalló i el garrie. . ,

les quals nornes n'hi ha vuit
d'habitades, que viuen de l'agri-
cultura. Els altres edificis estan
abandonats. El pla en prevcu la
recuperació d'alguns per a equi-
paments. No s'exclou la possibi-
litat que els que estan en mans
privad es, adaptats a la normativa
del pla, tarnbé puguin generar
equipaments.

Entenent els equipaments a
nivell global, el pla preveu un
seguit d'árees d'espai, zones per
desenvolupar-hi activitats a l'aire
lIiure. Se'n preveuen al voltanr de
la Plana Novella i la Pleta, a mes
d'una que n'hi ha, gestionada per
la Genera/itat. Es crearien centres
d'interpretació, que serien Ilocs
d'informació per al visitant del
pare. COma element molt impor-
tant, el pla preveu crear un gran
equiparnent per allleure al poble
de Jafra, únic nucli urbá de la

Avui el Garrar
se'ns presenta

com un desert.
L'activitat

humana, pero,
ha estar

dererminant en
la configuració

paisargtstica
actual del

massís. (Fotos:
Ano> Boyé)

zona, avui abandonat. Aquí es
podrien fer cases de colónies,
dotades dels serveis necessaris.
La masia de Vallgrassa i tots els
terrenys que I'envolten es con-
vertirien en un gran equipament

educatiu, on podrien anar cen-
tres escolars per estudiar la zona,
amb itineraris d'interpretació de
la natura, En aquesta xarxa bási-.
ca s'integra el palau de plana
Novella, un gran palau enmig del

__Unpaisatge específic que_
cal protegir .'

Malgrat I'aspecte dé solitud i
despoblament que acrualrneru
ens ofereix, arnb un paisalge
dominar per garrigues, brolla
d'arbustos i alloraments calcaris,
el Garrar ha estat objecre, alllarg
del tcmps, d'una intensa utilitza-
ció per part deis seus habitants. 1
aquesta actuació ha determinar
fortarnent l'actual configuració
paisatgística del massís. Els ras-
tres d'antics assentaments de
conreu i ramaderia es manifesten
pertot arreu.

Amb la recessió rural i la den si-
ficació de la conurbació barcelo-
nina, el Garraf adquireix noves
funcions en el sistema económic i
social. D'una banda, es conver-
reix económicarnent en un de-
se~, amb pocs ramats i magres
conreus, establerts a les depres-
sions mes suaus, per tata riquesa.
De l'altra es converteix en diposi-
tari d'aquclles acrivirats tan rebut-
jades i a la vegadatan necessáries

pcr al m3111t'lli1l1CIH deis grans
siSI<:IlH.'S mrtropolirans, COl11 ara

l'eliminació dl' dcixalk-s, l'cxrrac-
ció de matcriais de construrció o
la insral.lació d'antcues i linies
elcctriques. El mosaic agrícola-
ramader, que tan profundament
transformá el paisatge original,
ha estar substituir, o definitiva-
ment desrruü, per les actuals im-
plantacions urbanistiques iindus-
trials.

La necessitat de protegir el
Garraf és prou evident, Ja I'any
1932, la Generalitat de Catalunya
contemplava el massís corn a
"pare reservar" en el pla de Dis-
tribució de Zones del Territori
Caialá, redactar pel doctor Rubi6
i Tudurí. Malgrat aixó, al Catáleg
de Pares Naturals, aprovar el 1963,
no es feia cap previsió respecte al
tractament especial d'aquesta
zona. No és fins al 1976 que la
Dipuració de Barcelona adopta I
I'aeord el'incorporar el massís del"

Garraf a l'esrnentat catáleg de
pares.

D'altra banda, en canvi, tots els
plans d'ordenació urbana redac-
tars en data recem pels municipis
que pertanyen al Garraf - Be-
gues, Oleseta, Olivella, Sitges,
Avinyonet, Sant Pere de Ribes,
Castelldefels i Cavá, amb una
clara i major incidencia sobre els
quatre primers-, preveuen una
qualificació específica de protec-
ció d'aquest sector. Així mateix,
el Pla d'Ordenació de l'Área Me-
tropolitana de Barcelona -que
compren la part oriental del mas-
sís-, el qualifica de "pare natu-
ral", ipreveu una zonade reserva
natural a la rodalia de Bruguers.
Aixi, el Pla Especial, que ben
aviar sera aprovat, inicialmcnt,
per la Diputació de Barcelona,
apareix, no com una irnposició
aliena al territori i a la seva orde-
nació urbanística, sinó com la
figura que coordina isisternatitza
totes aquesres acruacions.

La fabrica de
ciment Uniland

Uniland funciona en terrcnys
del Garrar des de fa anys. La llei
de mines de 1973, en una dispo-
sició transitoria, preveía que tots
aquells que tinguessin drets ad-
quirits havien de rcgularitzar la
seva situació d'acord amb la nova
llei. L'ernpresa va ter una sol.lici-

Continua a la pagina segilent



Diputació tots els grups van abo-
nar la proposta del Pla Especial
de Protecció del Garrar.

. v,,---- Pag¡TUlanterior

tud I'any J 975, que es va resoldre
el J 983. La Conselleria d'Indús-
tria va donar un perrnís per a
exploració que abracava cent
quadricules, després reduídes a
noranta-quatre, aproximada- Només el 30 per cent de l'espai
ment el 25 per cent del pare. La del Parc és sól públie. Peró la
Diputació va presentar recurs intenció no és passar a l'expro-
contenciós administratiu contra piació generalitzada. El pressu-
aquesta concessió perque vacon- post total de.la Diputació es de
siderar que no s'aplicava una lIei 329 milions de pessetes: 79 mi-
de la rnareixa Generalitat, per lions per a adquisici6 d'imrno-
defectes de forma i perque es bles i 250 milions per a la infras-
desatenen interessos de defensa tructura básica. Per a manteni-
del medi. Aquest recurs, presen- ment es' preveuen 30 milions
tat també per a1guns pobles, esta anuals. Aixl com el Pla del Mont-
en trámit a l'Audiencia, Dome- seny preveia comprar grans ex-
nec Civina aclareix que aquest tensions de bosc, aquest entén
tema és a part del del parc i que, que només s'han d'adquirir, a
en aquest cas, entenen que l'acu-, part deis edificis esmentats, a1-
vitatdetransformació, no la d'ex- guns barranes fonamentals en el
tracció, pot continuar, sempre paisatge del Garraf, un parell de
que no es transgredeixi cap nor-' dolines i deu avencs, deis dos-
ma de protecció del medi. 1 en cents catalogats. Aquests s'han
aixó 'si que pensen ser rigorosos. triat amb eriteris cientlfics i histó-
El bl _1:' ries, per racionalitzar-Ios.

S po es arectats Amb tot aixó, el marc legal és
IÍc poble afectat plena- confús. El parc del Garraf depen

,,,---,és Olivella, de dos-cents de moltes manso Per aixó la situa-
habitants. Els a1tres ho s6n de ció legal no és prou dara. No se
manera molt parcial. De rota sap exactament en quina situaci6
manera, consideren que un parc es troben, per exemple, les pe-
genera més beneficis que pro- dreres ni la fabrica de ciment,
blemes .•• Hi ha una sensibilitza- pero es creu que hi podrien haver
ció important en els ajuntaments irregularitats en a1guns aspectes.
-diu Casimir Boy- per prote- La Diputació exigirá que tothom
gir els espais. En aquest sentir. els compleixi totes les normatives
nosrres conracres amb tots els previstes, que tothorn legalitzi la
pobles de la zona han estat bons. _seva situació,' i amenaca de clau-
El. municipis afectats podran ' +surar les instal.lacions encas con-i
completar l'oferta turistica del. trarí.·Hom'preveuquelasittiaCiÓ" >
mar amb la de la muntanya. En real apareixeráara que's'obre el' 1//.//.1/1;(//1
principi, no hi ha d'haver pro- períodé' d'inforrnaci6 públicai-I '!J,1\(¡'/ /,fl/.'! j,ffl'! 11
blemes amb els pobles." Un a1tre que' s'aclarirá tot el que ara és
fet irnportant que cal tenir en fose.
compte és que al plenari de la

Pressupost escás i
situació legal confusa
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El pla limita el
remps de

funcionamenr
de les activitats
degradants. A

la fabrica. de
ciment

Uniland
encara ti

queden trenta
anys d'activitar

extractiva,

El pare. natural una estrategia de,
traetament del territorir. I territori és suport del desenvo-1 lupament d'activitats económi-

~ ~ queso La nostra societat contern-
~ poránia -de carácter essencial- :
ment urbá=- no ha sabut donar coherencia
a aquesta intervenci6, i ha sotrnes el medi
flsic a processos artifialitzadors i mecáni-
ques d'aprofitament sovint incompatibles
amb I'equilibri intern d'aquest suport
geográfic. L'absencia de programes i plans
que racionalitzin el reiterat diáleg de l'ho-
me actual amb el medi =-sorrnes de forma
prioritaria a I'obtenció del major rendi-
ment económic=- fa que determinars sis-
temes geografics hagin arribat a situacions
d'elevat deteriorament de les estructures
de relacions que els caracteritzen.

Aquesra circumstáncia es palesa amb
especial intensitat a les rodalies de les grans
conurbacions urbanes. Hi concorren els
aprofitaments irracionals deis recursos na-
turals, la implantació de les activitats que
rebutja la societat urbana i les conseqüen-
cies deis lIuxos indiscriminats, que es
rellecteixen tant en la implantació desor-
denada d'urbanitzacions de segona resi-
dencia com en el deteriorament intens deis
sectors encara no artificialitzats. Els grans
nudis edificats del Barcelonés, el Baix
Llobregat i el Valles Occidental no són cap
e vció en aquesta situaci6 general, i al
s",--" oltant es configura un quadre de
desequilibri i de deteriorament progres-
siu.

És evident que les actuals politiques
municipals en materia d'urbanisme cons-
rirueixen, en lIur majoria, una primera fita
en aquesta racionalitzaci6 d'aprofitaments
i d'implantació d'activitats sobre el medi

lisie. L'absencia peró, de les necessáries
mesures de protecció deis grans sisternes
natural s -forestal, agricola i d'a1tres- fa
que calgui considerar un instrument d' ám-
bit superior a I'estrictament municipal, a fi
i efecte d'assolir la necessária coordinació
entre les diverses iniciatives. És en aquest
sentir que pren la seva validesa el concepte
de parc natural.

La figura del parc natural neix, inicial-
ment, de la necessitat de protegir determi-
nats sectors geográfics d'especial significa-
ció contra els processos deteriorants que
amenacen llur propia integritat. Amb l'avenc
de la consciencia col.lectiva vers la necessi-
tat d'aquesta protecció, ensems amb el
millorament deis instruments legals i exe-
cutius en materia urbanística, el concepte
inicial del parc natural va perdent el seu
carácter essencialment restrictiu i limita-
dor per assolir una nova dimensi6 més
ajustada -sens dubte- a les exigencies de
la societat actual. "

El parc natural -malgrat les connota-
cions que comporta la seva denomina-
ció- apareix avui com un concepte més
dinámic i obert que no pas en els anys
setanta, ja no és un mer instrurnent de
prohibició, sinó de foment i aprofitarnent
racional deis recursos que ofereix el medi
·,lisie.Manté, peró, un tret que el caracteritzá
ja des d' un primer moment, malgrat que
de forma incipient: la voluntat d'atendre la
demanda de la nostra societat actual, tot
apropant-Ia al gaudi i al millor coneixe-
ment del medi natural.

Així, el parc natural vol ésser avui un
instrument de planificació i gestió d'un
determinar espai geográfic, que estableixi

les bases necessánes per al tractament
racional del medi natural i del patrimoni
edificar, fixant les condicions que afavo-
reixin el desenvolupament d'activitats
econórniques compatibles amb el ruante-
niment del sistema general i millorant -a
la vegada- les condicions de vida de la
poblaci6 que hi viu permanentment. La
realitat, la intervenció sobre la qual cal
planificar i gestionar,la formen la configu-
ració geológica; la llora, la fauna i els
ecosistemes que formen; el paisatge i tots
aquells e1ements que testimonien I'activi-
tat histórica de I'home sobre el territori,
considerats no com uns elernents isolats,
sinó com els components d'un sistema
complex de relacions entre I'home, el
paisatge i el medi geográfic.

Sota aquesta óptica, l' estrategia de la
Diputació de Barcelona s'ha orientar -d'W1s
anys encá-> a I'ordenació i lagestió poste-
rior d'aquells árnbits que, a més de tenir
una significació evident, podien atendre
millor les demandes més urgents de la
nostra societat pel que fa al millor conei-
xementdels medis no artificialitzats. Coin-
cidia a més, en aquests sectors,la presencia
de greus processos deteriorants que po-
dien provocar la quasi total destrucció
d'uns valors d'interes excepcional.

En aquest sentir, els difereurs plans
especials redactats i rrarnitats per la Dipu-
taci6 de Barcelona fins aquest moment
responen a la voluntat de consolidar un
cinturó d'especial protecció al voltant de
l'área més fortament urbanitzada del país,
el sector on es concentra un percentatge
forca elevar de la població de Catalunya.
Aquest sistema periferic s'inicia, al seu

extrern nord, pels pares del Montnegre i el
Corredor, situats a la serralada litoral, a
cavall de les comarques del Maresme i del
Valles Oriental. El tram central d'aquesta
anella es compon de tres ámbits geogra-
fics, situats a les depressions interiors i de
molt lIarga tradici6 al nostre país: Mont-
seny, San Llorenc i Montserrat. Dins
d'aquesta estructura, el Parc Natural del
Garraf es constitueix com el seu e1ement
més meridional, situant-se sobre la serra-
lada litoral, ja al sud deis grans nudis
habitats del Baix Llobregat.

A I'interior d'aquesta gran anella, ocu-
pant els espais a1liberats deis procesos
urbanitzadors, se sima un segon sistema
d' espais naturals estructurats sobre la ser-
ralada de ColIserola, amb el seu extrem
meridional termener ja amb el Garraf. No
hi hadubte que el tractament racional dela
Conreria -exemple de totes les irraciona-
litats que es poden desenvolupar sobre un
territori- permetria també l'enllac d'aquests
dos grans sistemes pel seu extrern nord.

No hi ha dubte que el Garraf reuneix les
condicions necessáries per a la seva consi-
deraci6 com a parc natural, integrant-Io de
pie dret en el sistema al qual feiem referen-
cia al parágraf anterior. La seva condició de
massís cárstic i la proximitat al mar fan que
s'hi desenvolupin uns ecosistemes gairebé
insólits arreu de Catalunya. La lIarga ocu-
pació de I'home al massls i l'alt grau de
qualitar i significació del seu paisarge, s6n
dues dades més que avalen aquesta afir-
mació.

jORDI AMBROS l MONSONÍS
Técnicd~l Smaei d, Pares Natumls

de la Dip"tacM de IJarulontl
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Aprovat el Pla Especial del Garrar

La recuperació del massís, una
decisió que no podia esperar més
El pie ordinari de la Diputació de Barcelona corresponent al mes de fe-
brer aprová el Pla Especial del Pare Natural del Garraf. Ha estat una de-
cisió que calia prendre per tal de preservar al massis de la continuada
agresió que ha anat sofrint en el decurs deis darrers ans. La filosofia del
pla aprovat no és altra que fer possible I'establiment d'un régim de pro-
tecció del medi natural, del sistema agricola i del patrimoni artístic del
massis del Garraf.

No hi pas cap dubte que el Garraf reu-
neix totes les condicions per ser orde-
nat com a pare natural. L'excepcional
válua cientifica del seu medi natural, el
notable interés deis testimoniatges de
la relació de I'ésser hurná amb aquest

medi i I'alt grau de qualitat i significació
de la seva configuració paisatgistica
són dades inequívoques que avalen tal
afirmació; sense perdre de vista, d'altra
banda, la importancia que pren aquesta
zona per la seva proximitat als nuclis

habitats del Baix Llobregat.
La peculiar geomortologia del pare,
d'excepcional interés per ella mateixa,
fa que al Garraf es desenvolupin uns
biotops gaírebé insólits a la resta de
Catalunya, la cual cosa justificaria, ja
tota sola la protecció especifica.
Trobem al Garraf, aixi mateix, una con-
tinuada interacció entre I'activitat hu-
mana i el paisatge. Un «diáleq»que as-
soleix nivells d'alló més interessants. A
hores d'ara, encara és possible lIegir
en les estructures i construccions que
es manifesten arreu del massis les di-
verses etapes de tot procés históric:

LLl
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LLl
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Els rasclers qonstitueix una de les formacions geo/ógiques més típiques del massís del Garraf.
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bosc, conreu de vinya, ramaderia de
cabra ... Cal afegir, a mes, el notori ea-
racter tipológic i arquitectónic de mol-
tes de les masies que hom troba al Gar-
raf, perfectament adaptades a les ea-
racteristiques productives de cada rno-
ment históric i fortament determinades,
sempre per les dues condicions que
imposa el Garraf a I'assentament
hurna.
Un factor important mes, que ha justifi-
cat la redacció del present pla especial
endegat per la Diputació de Barcelona,
és I'interés paisatgístic del rnassis. A
més de I'orografia abrupta i trencada,
la peculiar botánica que s'hi desenvo-
lupa configura un paisatge de trets
prou suggerents, apreciables tant des
de I'interior del massís com des de
I'exterior, particularment des del mar.

El tractament que preveu el present pla
especial del Garraf no es limita en cap
cas a la protecció passiva: tot al con-
rrari, un deis seus objectius básics és
la recuperació de la funció social de
I'espai. La cura adequada de tots els
aspectes abans indicats es compatibi-
litza amb I'atenció de la demanda de la
societat actual pel que fa a zones de
lIeure i esbarjo, igual com les necessi-
tats que planteja la pedagogia moderna
pel que fa a I'ecologia i al medi natural.
D'altra banda, el pla pren una actitud
decidida de contenció i correcció deis
deterioraments provocats per les acti-
vitats degradants que, d'uns anys
enea, s'han installat al Garraf. El seu
isolament geogratic mateix i la seva di-
ficil accessibilitat han estat, potser, les
raons que expliquen una degradació

que la societat urbana actual rebutja.
Aquesta circumstáncia, tant com I'a-
profitament indiscriminat deis seus re-
cursos minerals i la problemática deis
seus incendis forestals que han mal-
més importants indrets, fa que un trae-
tament racional del territori hagi de
considerar, de manera preferent, I'en-
frontament actiu amb aquests proble-
mes.

EL PLA ESPECIAL:
OBJECTIUS PRINCIPALS

En termes general, la finalitat del pla
especial aprovat és -segons la Iletra
del text- -l'estaolíment d'un régim de
protecció del medi natural, del sistema
agrícola i del patrimoni arquitectónic

nes, abans conreades i ara cobertes pel prat de tenás,
ressalten vivament entremig deis aspres camps de lapiaz
i les aclaparadores mates de garric.
La toponimia, meticulosa i precisa, reitera la preséncia i a
I'activitat del ramats com a rnitiá principal de subsistencia
per a la població: el Corral d'en Jaume, el Corral de l'Es-
querrá, el Pla de les Basses o la Pleta del Cervol.
A causa de la recessió rural i la densificació de la conur-
bació barcelonina, Garraf ha adquirit noves funcions dins
el sistema económic i social: apareixen intents d'urbanit-
zació a I'interior i la periféria del massis que sovint degra-
den el paisatge; els caps de setmana esdevé espai de vi-
sita turistica i de cacadors.
Al mateix temps, el massis de Garraf s'ha convertit en di-
positari d'aquelles activitats tan rebutjades i a la vegada
tan necessáries per al manteniment deis grans sistemes
metropolitans, com I'eliminació de les deixalles sólidas,
I'extracció de materials de construcció -pedra, ciment,- o
la instal-lació d'antenes i linies eléctriques.
Amb el fenomen de la concentració de la població a la
ciutat, el mosaic agro-silvo-pastoral que tan profunda-
ment transforma i diversificá el paisatge original, resta
fossilitzat i novament substitu'it per la dinámica natural de
les comunitats vegetals que envaeixen les clariafles i les
pastures, o bé queda definitivament destru'it quan les irn-
plantacions urbanístiques i industrials n'eliminen qualse-
vol resta.
Ja al Regional Planning o Pla de Oistribució en Zones del
Territori Ceielé, redactat I'any 1932 pel doctor Rubió i Tu-
durí per encárrec del Govern de la Generalitat republica-
na, figurava el Garraf amb la qualificació de «pare reser-
vat-. Els esdeveniments histórics per tots coneguts varen
congelar qualsevol projecte i no fou fin s /'any 1976 que la
Diputació de Barcelona adopta /'acord d'incorporar el
massis de Garraf al catáleq de pares del pla provincial
endegat el 1963.
Així, el present pla especial apareix, no pas com una im-
posició al territori i a la seva ordenació urbanistica, sino
com la realització d'una necessitat assumida i anunciada
des de fa molt de temps. .

Que és el massís del Garrar
Situat a la part meridional de /'actual provincia de Barce-
lona, el massis del Garraf esta format per un conjunt de
relleus disposats entre la vall inferior del Llobregat, el mar
i la depressió del Penedés. Configuren el massís munta-
nyes de moderada altura -592 metres a la Morella-, que
s'aixequen entre l'altiplá de Begues, el curs de la riera de
Begues-Oleseta, el mar i els turons pissarrencs de la riba
oest del Llobregat.
El massís oroqráfic cava lea sobre tres comarques: Baix
Llobregat, Garraf i Alt Penedés. Des del punt de vista ad-
ministratiu, ocupa terrenys que pertanyen als municipis
de Begues, Olesa de Bonesvalls, Olivella, Sitges, Avinyo-
net, Sant Pere de Ribes, Castelldefels i Gava. Alcat com
de manera sobtada sobre el Mediterrani, entre les terres
déltiques del Llobregat i les depressions del pre-litoral, el
massis se'ns presenta com un laberint quasi impenetra-
ble d'aspres muntanyes solcades per una reticulada xar-
xa de sots i fondals, profunds i secs, mancats d'una cir-
culació d'aigua continuada.
Tanmateix, entremig deis penya-segats i les vails estre-
tament encaixades, s'estenen amples planes, suaus i
acollidores, com el pla de les Basses o el Pla de Camp
Gras, que corresponen a veritables superficies d'erosió,
modela des pels factors geodinamics.
Malgrat la imatge de solitud i de despoblament que ofe-
reix actualment el Garraf, el massis ha estat objecte al
lIarg del temps d'una intensa utilització per part de l'ho-
me, la qual cosa ha determinat fortament I'actual configu-
ració paisatgistica del seu árnbit geogratic.
Avui el Garraf és un desert económico Solament alguns
ramats i magres conreus establerts en les depressions
més suaus constitueixen factors productius de l'econo-
mia rural. Tot i aixó, els rastres i els testimoniatges d'an-
tics assentaments al massis es manifesten arreu, malgrat
les nombroses dificultats que representava per al pobla-
ment hurná.
Aixi, els incendis forestals que tan sovint afecten el mas-
sis han fet descobrir les innombrables feixes i murets, en
desaparéixer el seu camuflament natural. Les fértils doti-
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ELS CRITERIS BAslCS DEL
PLA ESPECIAL

Els objectius als quals ens referíem en
I'apartat anterior es tracten al Pla Es-
pecial a través deis següents criteris
generals:
Definició de mesures actives de res-
tauració i de regeneració del medi na-
tural, fonamentant I'aprofitament racio-
nal deis seus recursos quan les carac-
terístiques ho permetin. S'hi inclou,
també, la preservació absoluta d'ele-
ments o de sectors d'especial signifi-
cació o d'elevada fragilitat.
Oferiment d'espais i d'instal-lacions per
allleure i I'esbarjo.
Oferiment d'elements per a I'ensenya-
ment i divulgació, amb preferent aten-
ció envers la població escolar.
Promoció i foment de tasques d'inves-
tigació científica.
Delimitació, contenció i correcció deis
processos continuats de degradació
del medi natural: pedreres, abocadors,
instal-lacions técniques i d'altres.
Conservació i rehabilitació, quan sigui
possible, deis edificis tradicionals del
Garraf, considerats com a testimoniat-
ge físic de I'activitat de I'home sobre el
territori. Cal incloure en aquesta consi-
deració I'arquitectura complementaria
-corrals, pletes, barraques, parets de
marga- pel seu valor d'interés tipoló-
gic.
Determinació deis instruments de ges-
tió necessaris per regular i per promou-
re la utilització racional i harmónica del
terrítori.

.1
TRACTAMENT DE LES DIFERENTS
ZONES

L'adequat tractament de la diversitat
de situacions que concorren en el mas-
sis del Garraf fa que el Pla Especial hi
estableixi diferents zones. Amb un caí-
re essencialment protector es definei-
xen les zones d' «Interés Natural» i
d'«Especiallnterés». Pel que fa al trae-
tament de. problemes molt específics
es delimiten les zones «Litoral» i de
«Tractarnent Especial», mentre que la
denominada «Aqricola» té com a finali-
tat básica la conservació i el millora-
ment del sistema de cultius. Finalment,
I'incendi del propassat mes de juliol del
1982 fa que la zona «Forestal» tingui
una finalitat esseHcialment restaurado-
ra. Aixó no impedeix, pero, que el Pla
prevegi I'aplicació, en un sector con-
cret d'una zona, la normativa d'una al-
tra, quan els parárnetres que definei-
xen aquesta segona dominin sobre la
cartografiada. Aquesta circihnstáncia

esta obligada per evitar una zonificació
excessivament fragmentada del terri-
tori.

deis sistemes minoritaris, I'integren els
sectors on es desenvolupa el paisatge
més característic del Garraf: gran sec-
tors de rasclers amb la presencia, com
a vegetació dominant, del margalló i del
garric.
La seva finalitat básica és la protecció i
el desenvolupament harmónic del sis-
tema de relacions entre el medi natural,
el paisatge i I'activitat humana, ajusta-
des a les exigencies que imposen les

EL PAISATGE CARACTERíSTIC:
LA ZONA D'INTERES NATURAL

La «Zona d'Interés Natural» esta inte-
grada per tots aquells terrenys no clas-
sificats d'una altra manera en el Pla
Especialment. Genéricament, a més

La dolina: una zona fértil entre les roques de carbonat célcic, una de les moltes
característiques del massís del Garraf.

L 'explotació agrícola és una de les activitats que potenciará el Pla.
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del massís del Garraf, els seus valors
fonamentals són la confíguracíó geoló-
gica, la flora, la fauna i els ecosistemes
que formen el paisatge i tots aquells
elements que testimonien I'actuació
histórica de I'home sobre el territori,
considerats no com a elements isolats,
sinó com a components d'un sistema
complexsde relacions entre I'home, el
paisatoe i el medi natural••.
Els objectius básics que configuren el
régim de protecció del present pla es-
pecial són quatre: la restauració, la
funció social, I'equilibri entre I'activitat
humana i el medi natural i la conserva-
ció del medi.
a) Les activitats degradants que es
desenvolupen al Garraf, igual com d'al-
tres circurnstáncies de carácter excep-
cional, han fet que alguns deis cornpo-
nents de I'ecosistema hagin estat for-
tament deteriorats. És per aixó que el
primer objectiu que s'ha fixat el pla és
la restauració deis sectors i elements
més fortament afectats, la contenció
de les activitats continuades que han
provocat aquesta situació i I'establi-
ment de mesures preventives que evi-
tin la reproducció de fenómens des-
tructors, com són els incendis fores-
tals.
b) El pla especial del Parc Natural del
Garraf no apareix com un instrument
de protecció passiva deis diversos ele-
ments que componen el sistema geo-
grafic. Hi ha. una voluntat d'atendre la
demanda evident existent en la socie-
tat actual i d'esimular-Ia a gaudir del
medi natural. Així, dones, el pla preveu
un sistema mínim de dotacions í una

,--,,3structura viarla adequades per satis-
fer el potencial de visitants del pare.
D'acord amb la política general del sis-
tema de pares naturals de les cornar-
ques barcelonines -i considerats els
programes de divulgació que desenvo-
lupa a hores d'ara el Servei de Parc, de
la Diputació i tot atenent les caracterís-
tiques específiques del Garraf-, aquest
pla preveu I'oferiment d'espais i d'ins-
tal-lacions per al lIeure, i la previsió d'e-
lements per a I'ensenyament i la divul-
gació. També és previst, d'altra banda,
dotar deis instruments necessaris a la
investigació i I'estudi científic deis ele-
ments que conformen el medi natural
del Garraf.
e) El massís és un árnbit geogratic
amb una forta intervenció de I'activitat
humana. El pla ha de classificar els
usos i actuacions que s'hi desenvolu-
pen, contenint i limitant els que es con-
sltíerin incompatibles amb el manteni-
rent ..del sistema de relaciona que ea-
acteritzen el Garraf. La fabrica de el-
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ment o I'abocador d'escombraries en
són exemples significatius. Al contrari,
sota el concepte de mantenírnent actiu
deis sistemes existents al massís, cal
incloure la promoció i I'ajut a I'activitat
agraria desenvolupada en aquest ámbit
geografic. I aixó, tant per una necessi-
tat social respecte a la població que hi
víu com pel fet que aquest sístema pro-
ductiu és, en molts sectors, factor
substancial en la configuració del pai-
satge.
d) Un deis components basics del sis-
tema de relacions, objecte de protecció
en el pla especial, no constitueix sens
dubte el medi natural del Garraf. En
aquest sentit, en preveuen les determi-

nacions necessáries per garantir I'ade-
quada preservació d'aquest sistemes
naturals, tot rebutjant tota mena d'in-
tervenció considerada atemptatória
d'aquesta conservació. Es garanteix,
també, I'aprofitament deis recursos.
Considerada la peculiar situació geo-
grafica del Garraf, situat entre dues zo-
nes de clara vocació turística, el pare
natural ha de constituir una alternativa
complementaria a I'oferta tradicional en
aquesta matéria. Tampoc no s'han de
perdre de vista d'altres sectors que,
malgrat el seu carácter minoritari, te-
nen en el Garraf una importancia i una
tradició singular, com són I'excursio-
nisme, I'espeologia i I'escalada.
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El margallo és una especie vegetal que es troba sovint en el massís del Garraf,
amb la particularitat que aquest indret és precisament en la part més septentrio-

nal on es pot trobar.
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tasques educatives i del lIeure propo-
sades en el Pla Especial.
Les dures condicions fisiques que ea-
racteritzen amplis sectors d'aquesta
"Zona d'lnteres Natural», provoquen
que I'aprofitament deis seus recursos
sigui gairebe nul. I aixó de molts anys
encáe Aixó comporta, que les activitats
económiques que s'hi desenvolupen
tinguin, majoritáriament, un ciar carác-
ter residual. El Pla admet la possibilitat
de pastura -potset l'única que rnanté
una certa viabilitat-, aixi com una even-
tual recuperació de conreus abando-
nats.
El ventall d'utilitzacions que es perme-
ten a les edificacions es torea arnpli, en
considerar que la rehabilitació funcio-
nal es el millor mecanisme per a la
conservació del patrimoni: habitatge,
serveis al públic visitant, etc. En tot
cas, aquestes operacions estan abso-
lutament condicionades al tractarnent
adequat de I'arquitectura existent, con-
siderada com un testimoniatge de gran
interés pel que fa a la relació de l'horne
amb el territorio
Les possibilitats de nova edificació es
limiten, en les circumstáncies i condi-
cions que defineix el text normatiu, a
l'arnpliació fins al 50 per 100 del volum
existent en el moment de l'aprovació
del Pla, i a aquelles Installacíons de
servei que no puguin ser estatjades en
construccions tradicionals. A qualsevol
altre efecte, I'árnbit del Parc Natural es
considera saturat amb el edificis exis-
tents.

ELS TERRENYS EN EXPLOT ACIÓ:
LA ZONA AGRíCOLA

Constitueixen la "Zona Aqricola»
aquells sóls on es concentren terrenys
d'activitat agricola que actualment es-
tan en explotació o be en possibilitats
de recuperació segons els objectius
del Pla Especial.
La finalitat básica d'aquesta zona es el
manteniment i el millor desenvolupa-
ment de les activitat agráries i el millo-
rament de les condicions de vida del
habitants, compatibilitzant-ho tot amb
la necessária protecció del medi natu-
ral i deis elements del patrimoni arqui-
tectónic.
Les activitats admeses en la "Zona
Aqricola» responen a les seves própies
caracteristiques; fel Pla Especial preveu
una flexibilitat mes gran en el tracta-
ment de les edicions existents.

LA ZONA O'ESPECIAL'lNTERES

Configuren la «Zona d'Especial Inte-
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res» tots aquells elements de carácter
eventual que, per les seves própies ca-
racteristiques i I'elevat interés, exigei-
xen un tractament protector d'especial
intensitat.
Ha:1 estat incorporats a aquesta zona
els elements que tot seguit s'esrnen-
ten:
Dolines. Fenomen geomofológic de les
formacions cárstiques, amb una contri-
bució molt especial a la definició del
paisatge del massis. La destrucció o el
deteriorament que han sofert moltes
dolines del Garraf es la millor raó per
justificar la inclusió de les mes repre-
sentatives en a aquesta zona.
Avencs. Un fet inseparable de la forma-
ció cárstica es la presencia de l'avenc.
La intensa activitat espeleológica que
es desenvolupa al Garraf, el perill d'a-
bocament incontrolat i la fragilitat de la
fauna subterránia justifiquen la inclusió
en aquesta "Zona d'Especial Interés»
deis avencs de caracteristiques mes
remarcadament cientifiques i históri-
ques, o be d'aquells que es troben en
perill d'agressió.
Barrancs. Els barrancs son, juntament
amb els avencs, fenómens habituals
del paisatge cárstic. El valor exepcio-
nal d'aquesta configuració paisatgisti-
ea, el paper de suport de determinats
poblaments botánics i la condició de
refugi d'un important sector de la fauna
del Garraf han fet del tot imprescindible

incorporar els barrancs a la «Zona
d'Especial lnterés».
L'adequada preservació d'aquests ele-
ments i la seva integració correcta en
el programes de gestió quotidiana del
Parc fan del tot imprescindible expro-
plació. Mentre no es produeixi aquesta
circumstáncia hi son admesos els usos
actuals, sempre que no suposin un de-
teriorament deis valors que en justifi-
quen la protecció.

EL MASsís VORA MAR:
LA ZONA LITORAL

La "Zona Litoral» compren el sector li-
mitat entre el eoronament del talús su-
perior de la carretera C-246 i la linia
del mar, que es caracteritza per la im-
plantació de grans vies de comunica-
ció. Aquesta zona s'incorpora al Pare
Natural tot considerant I'estreta relació
que te el massis amb el mar, tant pai-
satgisticament com pel que fa a la in-
fluencia marina en els ecosistemes ter-
restres.

En aquest cas, el tractament adequat
de la tacana de mar del massis ha de
cercar un punt d'equilibri amb els inte-
ressos de carácter social, com són la
gran linia de transport, sense que el
Pla pressupost, d'entrada, una imcom-
patibilitat.
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El diputat Casimir Boy explica al .pleneri de la Diputació les característiques del Pla
Especial del Garraf.
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El Pare

Natural
del Garraf

Tant de bo que la riquesa deis fons subma-
rins del massís del Garraf poguessin assem-
blar-se als de les Illes Medes del nostre litoral
catalá, a l'Estartit. No obstant aixó, la confi-
guració de la nostra plataforma litoral, l' espe-
cial tectónica geologica del massís, els cor-
rents i el relleu submarí poc profund, no s'as-
semblen en res a les especials círcumstáncíes
que ni ha en aquelles illes tan espectaculars.
Pero és precisament en la part emergida del
massís del Garraf on es troba la se va major
riquesa bíolóqíca. O'aquí l'especial protecció
que ha de tenir com a pare natural.

Les dimensions del massís varien seqons el
nivel!. Així. qeolóqicarnent , el Garraf cievia
formar part de la serralada costera i devia
estar compres entre la falla del riu Llobregat i
les proximitats del Vendrell. A nivell oroqrá-
fíe, el massís, com a tal, devia ésser limitat
per un conjunt muntanyenc principal des de
Castelldefels fins a Sitges. 1 a nivell paisatgís-
tic, dintre de I'anterior divisíó , es diferencia la
zona septentrional més humida i la meridional
[maditerránia) més árida. Cap a l'interior ens
trobem amb el bloc Garraf-Ordal, que poden
separar-se com dues entitats amb certes ea-
racterístiques própies.

EIs massís és soleat per nombrosas valls i

barrancs, denominats sots o fondos. Són valls
seques, sense circulaci6 hídrica superficial.
que donen un aspecte oroqráfíc sernídesertíc
al paisatge. Geolóqicarnent parlant és un
paisatge calcari amb erosi6 kárstica (dissolu-
ció deis carbonats calcaris a conseqüéncia de
l'aigua de pluja acidulada pel C02 atmosféríc)
que creen relleus veritablement especta-
culars: els lenars (rasclers). 1 no s6n altra cosa
que un paisatge de peores planes calcáries, a
vegades afilades com a ganivets, que surten
per quasi tota la superficie del massís. També
aquests fenórnens kárstícs donen peu a acci-
dents geografics: com són les dolínes i avencs.
Les primeres són processos de dissoiució
d 'una gran área calcaría, que troba un natural
desaígüe en una fracturació especial al centre
del terreny. Són com grans embuts geolagics,
alguns d'ells plens fins a dalt de les argiles
de descalcifícacíó, no solubles a l'aigua, i
que per transport mecánic es van sedimen-
tant. Tenim, dones, una especie d'oasis que
representen un petit cercle argil6s entre un
gran caos calcari, i amb una vegetació neta-
ment diferenciada. N'hi ha de totes mides,
des de pocs metres de diárnetre (dolina de Pla
de 'Carol}, mides mitjanes (dolina de Camp-
gras), grariS (dolina de Campdases) i l' espec-
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ian. 5 Creu de la Morella. 6 Pla de lesBasses. 7 Puig d'Olla. 8 Campgras.

.venc de l'lnfern. 13 El Rascler. 14 Puig Montgros (de Vilanova). 15 La Bena. 16 La Creueta deis Aragalls .

.. 23 Pleta X;ca. 24 Turó deis Solius. 25 Serra de la Guardia. 26 La vila de Segues (al fons). 27 ColI Sostrell (que enllaca



1 Coll Sostrell. 2 Castell d'Erarnprunyá. 3 Serra de Can Parés. 4 Vall de Joan. 5 Creu de la Morerla. 6 Pla de les Basse:

9 Bassot de l' Arbre. 10 Pla de Ouerol . 11 Serrat oe la Morella. 12 Do! ina-avenc de l' Infern. 13 El Rascler. 14 Puig Mor
17 Fons de Vallgrassa. 18 Puig Servós.

19 Penyes Roges. 20 Penyes Negres. 21 Puig Mari. 22 Penyes de l'Aguila. 23 Pleta Xica. 24 Tur6dels Solius. 25 Serré
amb el núm. 1)

(Aquesta panorámica de peu de pagina correspon al total deis tres fragments superiors)
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tacular polgé (conjunt de dolines) de Begues.
Hi ha dolines també sense plataforma argi-
losa; són grandioses entrades o avencs molt
fets com el de la Fragata.

En la qüestió deis avencs se sap de l'exis-
tencia duns 400 deis 206 ja coneguts. Cosa
que fa que el massís sigui un deis aparats
kárstics més coneguts del món. Es tracta d 'un
karst transversal. Les seves formes d' absorció
principal són el «polgé» de Begues, l'extensa
zona de dolines (dolines de plataforma i de
vall). els camps de rasclers i les profunditats
del massís.

A la vegada. les sorgents daiqua dolca a la
costa són nombroses. Aigunes íalies trans-
versals, perpendiculars a la costa, aixequen
en determinats punts la superfície piezorne-
trica i provoquen deus submarines com la Fal-
conera, Pas Trencat, Penyes Roges, Cala
Morisca, Punta Ferrosa, Cova del Pobre i
Aigua Dele, entre altres, situades entre Garraf
i Sitges, que representen una ínfima sortida
de la totalitat deIs cabals subterranis del
massís. La Font d' Armena i la Font de Sant
Pone són representants de la zona semi-
humida encaminada de cara a Castelldefels.

Ja el 1899 hom intenta utilitzar la sortida del
riu subterrani de la Falconera, que corre sub-
marí sota el mar fins a més d 'un quilómetrc de
distancia de la costa, el cabal en superfície
del qual era superior, en aquella epoca, a
80.000 m3 per a proveir d 'aigua potable a Bar-
celona, amb un percentatge de sals inferior al
0,5%.

Quant a la climatologia és pluvial-mediter-
ránia , temperada i hurnida amb oscil.lació
entre el 50 i el 60 %, i pluqes entre 40 i 80 dies
a l'any, segons zones. Es important la sequera
estival i els períodes plujosos en primavera i
tardor. La precipitació és rara. La pluviosi-
tat representa 500-600 mm/any, i la insolació
anual és forta. Per tant, la disponibilitat
d'aigua per a la vida vegetal és molt baixa,
cosa que caracteritza molt la vegetació.

Respecte de la cobertura vegetal, al Garraf
es troba l'extrem nord de dispersió de la rná-
quia de coscoll i marga lió (Querco-lentisce-
tum}, que s'esten cap avall, fins a Andalusia.
Són característiques el marga lió (Chamaerops
hurnilis}, única palmera espontánia a Europa;
l'espí negre o arcot (Rhamnus lycioides) amb
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interessant reducció foliar; l'ampelodesma o
cárritx (Ampelodesma rnauritánica) gramínia
gegant a sernblanca deIs de les sabanes afri-
canes.

En zones no kár stiques del massís. a les
arees tr iásiques del front oriental, s'hí ins-
ral.la la serie propia de I'alzinar mediterrani
(Quercetum ilieis galloprovinciale), que con-
trasta notablement amb la resta del massís
ealcari.

Les zones tr iásiques de les arenisques del
Buntsandstein, situades a l'Eramprunyá-
Bruguers. són assentaments de plantes tan
interessants com «Narcissus poeticus» (narcís
o satalia); «Ar isarurn simorrhimum» (fraret).
«Scdurn telephium ssp. máximum» «favárie):
Halilium halimifolium» (estepa d'arenal);
«Crassula pentandra»; «Succowia baleáríca»
(sucóvia): etc.

També són notables els endemismes rupí-
cules al Fons de Vallbona, rom són «Linaria
cadevallii» (linár ia) i les comunitats poe fre-
qüents de «Lavatera marítima» (malva de
roca) i «Melica minuta» (rnélica menuda).

Les colonies de boix o boix comú (Buxus
sempervirens) i les restes de roure íberic o
roure «cerr ioide » (Quercus faqínea) es troben
extremadament representats a les obagues de
la Morella.

Quant a la íauna. els artrópeds 1 els insectes
estan molt ben representats, també miriápods
i cucs. Reptils i amfibis abunden en determi-
nades zones. Les aus, per la seva extraordina-
ria abundancia i la seva facil percepció a falta
de boscos, constitueixen un nodrit grup entre
sedentaries, de paso hivernants i estivals.

Entre els mamífers, els quíropters (rats
penats), rosegaires, lagomorfos (conills),
insectívors i carnívors (entre aquests últims
les musteles, les guineus i les martes) es re-
parteixen ámpliarnent al llarg del pare na-
tural.

1, finalment, hem de citar la importantís-
sima fauna cavernícola del massís, objecte
d' estudi per als investigadors nacionals i
estrangers.

Resta, dones, ben patent, la importancia
d'aquest Pare Natural del Garraf, únic per les
seves característiques en tot el Mediterrani.
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