
L'AUTOPISTA
DEL ·GA,RRAF

Una reflexió sobre I'impacte ambiental
i les seves mesures correctores

Durant les darreres
setmaness'ha tornat a revifar a l'opi-
nió pública una qüestióque ensafec-
ta, no sols com a excursionistessinó
coma ciutadansvilanovins.Hom creu
que cal refrescar algunesdadesd'a-
questa obra discutida i discutible, i
que ara, el juny del 91, esta gairebé
en tot el seu tracat consolidat, és a
dir, ambels túnelsquasiforadatsi els
viaductes muntats, mancant la unió
deIsdiferentssectorsi les superfícies
de rodatge,a més de les proteccions
i instal.lacions,perquequan volguem
adonar-nosens trobaremuna guixeta
que ens demanara300 pessetesper
transitarper un altre dels desgavells
ecologicsd'aquestmalaguanyatmassís
de Garraf.·

Veiem primer quin és el recor-
regut d'aquestaautopistaen el tram
Castelldefels-Sitges,ja que un altre
dia, si ve a tomb, parlaremdel tracat
fins a Coma-rugao de la unió amb
l'anomenadaPota Sud del Cinturó
Metropolita barceloní.

Si venim de Vilanova per la Vari-
ant de la C-246, per damunt de Sit-
ges, prop del barrí de la Bobila i
passant prop de l' Aquatic Paradís,
veuremal fons els primers túnels que

foradenjust per sotadel Puig de Sant
Isidre, entreel Puig de SantAntoni i
el Puig Boronet, el nostre vell cone-
gut de 320 m d'alcada. Aquests
monstruososforats desemboquena la
vall de SantIsidre, cap a la Masia de
Vallcarca, i traspassen,enlairatspels
viaductes,la riera de Vallcarca vigi-
lats de prop per la fabrica de ciment
i per l'ermita de la Trinitat, recoberts,
com tot l' entorn,per unapatina grisa
de la pol.lució cimenterai de la pols
de la properapedreraquealimenta la
fabrica. En presenciadel fondo del
Tro i les Roquesde l' Aliga, l'autopis-
ta s'endinsaen el segontúnel per la
Penyadels Bovers i continuael viat-
ge per sotade Ca l' Amell de la Mun-
tanya,traspassael fondo quebaixade
Campdasensi entra de ple a les pe-
dreresde la Falconerai les sevesins-
tal.lacionsde tractamentd'arids.

Creuant la carreteraIvella forada
el tercer túnel a les estribacionsde la
Serra de Coma Roja i surt darrere
d'unescingleresque havienservit per
iniciar-nos a l'escaladaen roca.

El segonviaducteentregaa l'altre
vessantl'itinerari, passanta free de
l'enlairat Castelloti tenint com a teló
de fons el sinistre paisatge de la

tercera pedrera, que destrueix bona
part d'aquellamuntanya.Al costatdel
mar deixem el poble de Garraf. La
penúltima foradadaés a la Serradels
Pins, una altra vella conegudanostra,
sobretotdels espeleolegsque s'enfila-
ven cap a la Pleta i Campgrás.Ara
aquesta serra és assetjada,per les
duesbandes,per les barrinadesde les
pedreres,ja que a la sortida d'aquest
quart túnel, i per variar, toma'a apa-
reixer una altra pedrera.

El darrer forat traspassaun 110m
que baixa del Puig del Martell i surt
definitivament a les portes de la ur-
banitzacióEl Rat Penat,en unaestra-
nya confluenciadel Fondode Vallbo-
na, la vella carreterade les Costes,
l' Autopista, la via del tren, l' entrada
al Port Ginesta,el passeigmarítim i
la platja del Barrí de les Botiguesde
Sitges, tots ells testimonis, a partir
d'aquí, d'un brutal desgavelld'aquella
zona fins a Castelldefelson, entre la
carretera i la via no queda ni cap
casa,ni cap establiment,ni cap dels
centenarsde pins -alguns d'ells de
tamany extraordinari-, que han estat
víctimes de les esplanadoresde l'au-
topista. En aquest lloc molt ens te-
mem que els estralls seran irrever-
sibles i per moltes mesurescorrec-

La contaminadapanorámicade Vallcarca ara quedaraaugmentadaamb l' autopista.
Foto: Miquel Galmes
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Mutilacions abans i després del cornencament de les obres
a la Riera de la Falconera, ja malmesa per la pedrera i
les instal.lacions de tractarnents d'árids. Foto: Miquel Galrnes

toresque s'hagin proposat és impos-
sible substituirels arbresamb moltes
desenesd'anys de vida.

Coneixentper on passal'autopis
ta, se'ns plantegen contradiccions i
dubtesdavantdel panoramagens
afalagadorque ens ofereix aquest
massísdel Garraf, escenariestimatde
les becerolesde l'excursionismetala-
ienc.Aquestesmuntanyes,en la seva
granpart dintre deIs límits d'un Pare
Naturalpromogutper la Diputació de
Barcelonal'any 1986 i que té una
superfíciepropera a les 10.000 ha,
han estat, des de fa molt de temps,
les víctimesde tots els desastrespos-
sibles.La plaga d'incendis ha reduit
el bosc dintre del Pare a la mínima
expressió,els abocadorsde brossa -
com el de la Vall de Joan- han con-
taminat les aigües subterránies,les
urbanitzacions il.legals envolten el
Pare,hi ha campsde tir i monstruo-
ses antenes de comunicacions, sis
pedreres han clavat unes paoroses
queixaladesal paisatge, i a les ja
conegudesempremtesal relleu de la
via del tren i de la carreteraC-246,

o

només faltava col.locar-hi 15 km
d'autopista, que en els llocs més
conflictius d'aquesta via de comu-
nicació, a Vallcarca, La Falconera-
Garraf i Les Botigues,els límits del
Parefan una giragonsai eviten entrar
de pIe en el conflicte ecologic, tot i
que aquesteszonesja sónper si soles
un greu problemaambiental.

En el seu moment,tant l' Ajunta-
ment de Sitges com a municipi per
on discorre l'autopista, com la Dipu-
tació de Barcelonacom a regidora i
promotoradel PareNatural, feren les
al.legacionspertinents,oferint tracats
altematius que foren desestimatsen
bonapart 1 es preferí que davantels
fets consumatseramolt millor pal.liar
1'impacte sobre el medi ambient i
aportar noves al.legacionsen aquest
sentit, incorporantestudisi suggerint
mesurescorrectores.A més, la Dipu-
tació també va fer una avaluació
sobre l'impacte sócio-economic i
urbanístic a les poblacions properes
de Sitges,SantPerede Ribes i Vila-
nova,queels tocayarebreel probable
allau de vehicles, ciutadans i mer-

caderies que comportava aquesta
rápida comunicació.

Per sort -o per forca, ves a saber-
desde l'exposició de I'avant-projecte
fins al tracat actual s'han modificat
un munt de qüestions,en línia amb
les que havien plantejat els afectats.
Pero si bé el Consell Executiu de la
Generalitatva aprovar,l'estiu del 89,
l'acord en relació al Projecte Cons-
tructiu, i amb ell I'Estudi sobre
l'Impacte Ambiental d'aquestaauto-
pista no calia sotmetre'l al trárnit
d'avaluació previst en el Decret 114/
1987, és a dir, posar-lo a consulta
pública, com obliguen les directrius
europees,veurem com els problemes
d'aquestadecisióerróniao precipitada
han vingut després.

Menstrestant,AUCAT, l'empresa
constructora, veient-Ies venir o per
curar-se en salut, va elaborar un
estudi que complementavales míni-
mesmesurescorrectoresquedemana-
va la Generalitat i que fou elaborat
per un Centrede RecercaEcologicai
d'Aplicacions Forestals (CREAF),
depenentde la Universitat Autónoma



de Bellaterra, i pel Departament de
Física de l' Atmosfera de la Univer-
sitat de Barcelona. Aquest estudi
compren mesurés relatives a la geolo-
gia del massís, a l'impacte sobre les
aigües superficial s i subterránies, a
l'impacte sobre la vegetació i sobre la
fauna, a l'important impacte sobre el
paisatge i, sobretot, mesures relatives
a la contaminació acústica, per la pols
i per l'emissió de gasos a l'atmosfera
a causa del trafico

Comparant el projecte i els resul-
tats d'aquests estudis, s'han pogut
determinar les mesures de carácter
preventiu que estan evitant estralls
innecessaris o almenys disminuiran la
intensitat dels impactes sobre el medi
natural durant la seva execució. Tot i
amb aixo, quan l'autopista ja estigui
en servei, encara s'hauran de realitzar
més estudis complementaris per as-
segurar que les mesures correctores
aplicades funcionen segons el previst
i, en tot cas -i així ho assegura l'em-
presa-, si fes falta, es complemen-
tarien.

Val a dir que l'empresa -i ho ha
acceptat també la Conselleria de
Política Territorial i Obres Públiques-
considera la decisió de realitzar bona
part del trajecte soterrat en forma de
túnels dobles com una mesura correc-
tora (!) i fins i tot es queixen que el
fet d'haver augmentat un túnel més
com a conseqüencia de I'exposició
pública _del Projecte d'Execució -no
de l'impacte ambiental- ha fet pujar
només aquest capítol a un total de
1256 milions de pessetes,pel que ells
consideren protecció del medi ambient
(!). Si donem una ullada als pres-
supostos de la resta de capítols des-
tinats a disminuir l'impacte ambiental
tindrem la següent llista:

TIPUS D' ACTUACIO COST
(Mptes)

Embocadures dels túnelsI50.-
Tractament de les mitjanes 50.-
Id. dels desmunts 22.9
Id. dels talussos 83.-
Pantalles antisoniquesI45.-
Tractament viaductes 2.-
Creacio árees caca rapaces 5.-
Accés avenc R. Falconera (?) 2.-
Tractament camins accessoris 2.5
Id. materials sobrants 5.-
Id. area de peatge 5.-

TOT {\L472.3

Despeses generals, Benef.
Industrial (19%)+ IV A 12%157.2
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Viaducte a mig construir al seu pas per Garraf
amb el Castellet al fons. Foto: Miquel Galrnes

TOTAL PRESSUPOST 629.5

Ja veurem si amb aquests 629
milions suavitzen, sobretot, el malmes
aspecte paisatgístic i també l'impacte
del soroll del tráfic previst, perque
encara que el Conseller Molins ens
asseguri que "el Garrar quedara
millor després de I'obra" i que el
seu govem diu que s'ha tingut molta
cura en l'aplicació de les mesures de
protecció, no ens ho acabem de creu-
re, després d'haver eximit l'empresa
del trámit d'avaluació ambiental.
També resulta que la Comunitat Euro-
pea, i per mitja del BEI (Banc Euro-
peu d'Inversions), ha congelat a AU-
CA T els credits barats per valor de
més de 13000 milions de pessetes,en
funció de l'incompliment per part de
la Generalitat de la preceptiva ex-
posició al públic del benaurat impacte
ambiental i possiblement ara resulti
amb les mesures de protecció cor-
regides i augmentades. Ara tothom
cuita-corrent fent declaracions i rec-

tificant, i el flamant Consell de Medi
Ambient Albert Vilalta atendrá sug-
geriments al nou estudi abans que la
Comissió d' Activitats Classificades
declari en que consisteix l'impacte
ambiental. No sigui cas que ens tan-
quin l'aixeta deis "calés" europeus.

Veurem al final com queda tot
aixo. Ens dol que s'hagi de sacrificar
un paratge natural al qual ens sentim
lligats sentimentalment i prácticament,
i amb aixo no volem dir que estem
en contra del progrés o que no volem
vies de comunicació rápides i efec-
tives per al nostre país, pero hi ha
qüestions per a les quals cal tenir una
altra sensibilitat i ser més respec-
tuosos amb el nostre minvat patrimoni
cultural. No hi ha dubte que hi ha-
vien solucions altematives. L'autopista
no calia, almenys per aquest preu.

Josep Blanes

Com~en! del forat d'un deIs túnels a
la Riera Fakonera. Foto: Miquel Gahnes
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