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El Foix, un riu
ambun
eco sistema tipíc
de la zona

Redacció
Enganxat al Pare Natu-

ral del Garraf es troba el riu
Foix, part del qual esta inclós
dins I'espai natural protegit
per la Diputació i anomenat
Parc del Foix. Amb aquest
nom es coneix una extensió
de més de 1.000 hectárees,
dins el terme de Castellet i
la Gornal i al voltant de
I'embassamentdel Foix, que
és una continuació natural
de la ruta del Parc Natural
del Garraf. Aquest espai es
troba també dins el Pla
d'Espais d'lnterés Natural.

El curs del riu Foix té una
lIargada de 48 quilómetres,
amb una pendent mitjana
en metres per quilórnetre
de 15,9. El Foix passa pels
indrets deis Monjos, les
Masuques, Castellet, Ro-
cacrespa i Cubelles, on té la
seva desembocadura al
Capde Sant Pere. Históri-

. cament, el riu rebia aigües,
quan plou, de la riera de
Pontons, Torrelles de Foix i
Sant Martf Sarroca, de la
riera de la Mayana, que neix
prop de Font-rubf i passa
per Vilobf, Vallformosa,
Pacs i Els Monjos; i també
de la riera de Marmellar,
que neix al Pla de Manlleu i
s'ajunta al riu Foíx, prop de
Castellet.

Els Foix és I'únic riu que
creua el massís del Garraf,
on precísament les mun-
tanyes perden arcada i el
massís desapareix. L'em-
bassament de Castellet fa
que al voltant del panta hi
hagi una de les zones hu-
mides més importants de
les comarques de Barcelo-
na, just a la confluéncia de
les comarques del Garraf,
l'Alt Penedés i el Baix Pe-
nedés.

Tot i que no desenvolu-
pats, hi ha projectes per
convertir el pantá en una
zona lúdica on es puguin
realitzar activitats aquáti-
queso De moment, pero, a la
zona es pot practicar la
pesca i, naturalment, les
passejades. La Diputació,
conjuntament amb el Con-
sell Comarcal del Garraf, ha
elaborat una ruta per als
excursionistes que va de
Vilanova a Cubelles, pas-
sant per I'embassament del
Foix. El trajecte té 33 quilo-
metres: Vilanova, Masia
Cabanyes, Mas d-e l'Artís',
fondo de les OILveres, pla
de les Palmeres! Castellet i
la Gomal, embassament del
Foix, Puigdetiula i Cubelles.

Una segona ruta, cone-
guda com la deis treS pies,
té I'interés de poder obser-
var el corredor verd que
uneix el massís del Garraf.
amb el pantá de Foix, pas-
sant per les tres muntanyes
més importants de la zona:
el Montgrós', el Pic de l'Aliga
i la Talaia.

3 d'abril de 1998 33

SETMANA SANTA /

El Pare Natural del Garraf, gaudir
de la natura en un paisatge únie
L'espai natural s'arnpliará arnb terrenys de Vilanova i Ribes

REOACCIÓ

Els dies festius de Setma-
na Santa són indicats, tant si
es coneix com si no el Parc
Natural del Garraf, per passe-
jar-seper aquest espai natural
protegit i gaudir del seu paisat-
ge original i únic a tot Catalu-
nya, esquerp peró també sor-
prenent. La Diputació de Bar-
celona, entitat que gestiona el
pare, acaba d'aprovar els tre-
balls previs per ampliar I'espai
protegit amb terrenys de Vila-
nova i la Geltrú i de Sant Pere
de Ribes. El Parc Natural del
Garraf forma part de la xarxa
d'espais protegits, promoguts
i gestionats per la Diputació,
que configuren un anell verd
que envolta els sectors més
fortament urbanitzats del país.

Els rélleus del Pare Natural
del Garraf són baixos 1de cims
arrodonits. Les valls, profun-
des i amb vessants escarpa-
des, i les parets rocoses són
de colorqris blanquinós. Gai-
rebé tot el massfs esta format
per pedra calcária, material
que, en contacte amo I'aigua i
I'aire, ha propiciat fenómens
de dissolució i la formació deis
processos anornenatscárstícs,
és a dir, coves i avencs, doli-
nes i rasclers. En I'actualitat,
per manca d'humitat ambien-
tal, aquests processos estan
aturats.

El clima del Garraf és evi-
dentment mediterrani, amb
pluges escasses pero torren-
cials a la primavera i a la tar-
dor, , i temperatures suaus:
hiverns temperats i estius ea-
lorosos i eixuts.

Tot i ser a tocar de grans
zones urbanitzades, el massís
del Garraf encara no es coneix
prou, tot i que poc a poc els
esforcos de promoció d'aquest
espai comencen a donar els
seus fruits. El visitant no hi ha
de buscar un paisatge exhu-
berant o grandiós, sinó que
s'ha de fixar en I'exotisme de
les seves rocalles, sobretot el
Garraf blanc de la pedra cal-
caria i el Garraf roig deis gre-
sos de I'era .secundáría. En
aquest conjunt rocós I'activitat
excursionista més practicada
ha estat i és I'espeleologia. Al
Garraf hi ha uns 300 avencs o
coves que han estat una veri:
table escola de formació per
als espeleólegs.

Alguns itíneratla.reccma-
nats s6n: Sitges- ·CoU----
d'Entreforc - Ouatre 'Camins - .
Can Grau - Olesa de Sones-
valls (4 hores i 30 minuts). Se-
gues - La Morella - Vallgrassa
- Plana Novella - Can Grau -
Olivella (4 hores i 10 minuts). A
més, també és recomanable

;Ia visita al conjunt d'Olérdola,
situat en un paisatge similar al
del Garraf i també convertit en
un espai protegit per la Dipu-
tació, ~n s'hi poden trobar ele-

Paisatge del Pare Natural. Forma part deis espais protegits de la Diputació DIARI

ments ibero-romans, mos-
sárabs i rornánics i amb un
important museu monoqráñc,
També és d'obligada visita el
Centre d'lnformació del Garraf,
situat a La Pleta, que ha estat
recentment reformat. La Pleta
és una antiga masia que la
Diputació ha rehabilitat. Un
altre espai que cal visitar al
pare és l'Escola de Natura de
Can Grau, on es fan estades
per a grups d'escolars i cursets
de cap de setmana.

Dins de les rutes més
clássiques de l'excursionísme
al Garraf, les restes deis cas-
tells d'Erarnprunyá i Olivella

iJ.lustren el període de les guer-
res de marca contra els
sarra'ins. Dins d'aquest mateix
context, pero posteríors. les
torres del sector costaner, at-
lIades o adossades a algunes
rnasies, donen testimoni del
perill permanent provinent del
mar.

Del període rornánic, el
Parc Natural té I'exemple de la
petita església del castell
d'Olivella.

No obstant aixó, és
I'arquitectura de la masia i de
I'activitat agraria la més re-
presentativa del Garraf. O'una
banda, la gran casa vinculada

sovint al'explotació de la vi-
nya, com Can Marcer, Mas
Ouadrell o Can Grau, avui pro-
pietat de la Diputació. De I'altra,
la masia relaciolnada amb la
ramaderia de la cabra, molt
peculiar del massís, de dimen-
sions moolt redu'ides i voltada
de tanques de pedra seca, com
Can Maiol, Carxol o Vallgras-
sa.

Sovint aquestes masies
s'agrupen en petits nuclis de
tres o quatre unitats, com
Campdásens o els Masets, que
en el cas de Jafre assoleix la
dimensió de veritable poblet,
avuiabandonat.

EL CENTRE DEL ~
BRICOLATGE ~LA

DECORACIO
PER FI, ELMILLOR PREU I SENSE HAVER DE FER CRANS DESPLAt;AMENTS

1.000m2 ON ¡"fTROBARA
.UNA 'GRAN GAMMA DE:

• FUSTES I COMPLEMENTS: tall de fusta
• FERRETERIA
• PINTURES I ACCESSORIS
;OECORACIÓ
• JAROINERIA
• ELECTRICITAT I ILUMINACIÓ

~li.i3!,.'¿.j.!a.j¡ii#,'iHorarl d'hlvern: de dlUuns a dlvendres de 9 a 13.30 h. I de 16 a 20,30 h.
Olssabtes de 9 •• 14 h,l de 16.30.20.30 h.- ..... . : .. - ; . . .
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Exeursió guiada pels valors culturals
lecológics del Pare Natural del Garraf
El conjunt rnonastíc, cultural i ecól6gic de Plana' Novella és la joia del massís

J,F. HUGUET PRATS

El Parc Natural del Garraf
que gestionen conjuntament
la Diputaci6 de Barcelona i els
municipis del seu ámbit terri-
torial, té des del 1987 un pla
especial de protecci6 amb
I'objectiu de fer compatibles
els seus valors ecológics i
culturals amb les activitats
socieconómiques deis seus
habitants.

L'área de la Pleta, un deis
indrets més suggestius de la
zona, ha estat recuperada i
acondicionada com a centre .
d'inforrnaci6 del Parc Natural
del Garraf.

Hi ha venda de publica-
, cions i una exposició perma-

nent, i arnés s'hi pot contem-
plar I'audiovisiual multimédia:
El Garrar. pare natural. Pero
accedir amb cotxe al Parc Na-
tural del Garraf, es pot utilitzar
la pista forestal, en bon estat,
que surt de Sitges pel camf de
la Fita.

La pista travessa árees de
gran be Ilesa i I'antic nucli de
Jafra. actualment abandonat i
saquejat. El lIoc és ben cone-

. gut pels aticionats als misteris

Un luxós edifici
al mig d'un .

paratge quasi
desertic

paranorrnals ja que diuen que
a les nits s'hi registren inexpli-
cables sons. Des d'Olivella
també s'hi potanar pel camlde
Can Grau, en procés de mi-
llores.

Per carretera asfaltada
s'accedeix des del final de la
carretera de les Costes, davant.
del port Ginesta, travessant la .
urbanitzaci6 Rap Penal.

Malgrat els molts revolts i
fortes pendents, les vistes pa-
norárniques sobre el massls i
el Pla del Llobregat són mag-
nlfiques. Cal anar-hi ben equi-
patamb cámeres fotografiques
o de video .•

El Palau de Plana Novella
és com la joia de la corona del
massís del Garraf.Convertit
com a habitatge i colonia
agrícola enmig d'un paratge
quasi desértico Pere Doméne-
ch. un indiano que havia acu-
mulat una gran fortuna a Cuba
amb el tráfic d'esclaus, no va
escatimar diners ni esfcrcos
per complaure els capricis de
la seva dona, Maria Vilanova,
forc;:a partidaria d'organitzar
grans festes socials.

Aixecat al 1890, la seva
original i fantasiqsa arquitec-
tura, d'estil ecléctic-modernis-
ta, impressiona fortament el
visitant que s'hi acosta.

Interiors luxosos que enca-
ra conserven mobles i tapis-
sos de dones seminues amb
sostres policromats, donen fe
de la riquesa que atresorava la
gran mansi6. Un deis banysde

la planta noble, d'estil árab amb
incrustracions daurades, és
presidit per una banyera de
marbre de Carrara. Totes les
peces metál.llques del mobi-
liari tenien una capa d'or.

. Una altra insólita p~ que
mereíx l'atenci6 del visitant és
la comuna de caoba. que té
forma d'ungran tron i és idén-
tica a la instal.lada al Palau
Reial d'Orient.

La intensa vida de festes i
saraus, amb la preséncia
d'importants personatges, ce-
lebracions de balls i óperes
van incitar la imaginaci6 popu-
lar. Es diu que el monumental
safareig d'original concepci6,
atribuIble a Gaudi, s'omplia de
xampany francés en les grans
festasses organitzades per la
propietaria .:

Les continuades diversio-
ns i disbauxa ben aviat van
acabar amb els diners fets a
Ultramar. Sis anys després el
Palau Novella va ser subhas-
tat i el 1898 moria Pere Domé-
nech totalment arrurnat.

Després de passar per di-
ferents propietaris i amb un
acusat deteriorament deis edi-

La comunitat
budista ha permes

la recuperació
de la finca

Palau de Plana Novella, Va ser construil al 1890 MARY

ficis, la recent adquisici6 de la
finca per part de la comunitat

.budista la Tashi Ling ha per-
mes la recuperaci6 de la finca
i obrir les portes del Pala u

Novella.
La visita es pot fer els dis-

Passa a la pagina següent



DIARI.DE VlLANOVA

Ve de la página anterior

sabtes, diumenges i festius de
12 a 17 hores, mentre que en
els dies feiners s'accepta la
visita de grups, si es concerten
perendavant.

Amb la companyia d'un guia
expert es poden contemplar,
restaurades per la comunitat
religiosa, el saló daurat, el
menjador, els banys i la resta
de les dependéncies nobles.
També es visita el pati, la ea-
pella amb pintures i frescos i el
safareig. Funciona una botiga
dedicada a la venda d'objectes
i peces artesanals del Tibet i el
Nepal. També hi ha servei de
menjador, sol.licitant-ho
préviament a I'entrada.

A I'interior de í'edifici prin-
cipal pot es visitar una exposi-
ció permanent de cultura ti be-
tana que inclou irnatqes con-
sagrades de diferents budes i

. dlvinitats, pintures, instruments
. musicals i elements rituals.
L'exposició s'ha enriquit amb

El massís és
una reserva de
flora i fauna

salvatge

una col.lecció de pintura
d'articles actuals.

El Palau de Plana Novella,
inclou tarnbé els jardins i elllac
romántíc utilitzat per al bany i
passeig en barca pels primers
propietaris, ara en procés de
restauració.

Es preveu convertir les 120
hectárees de la flnca.ublcada
al Parc Natural del Garraf que
depen de la Diputació de Bar-
celona, en reserva de la flora i
fauna salvatge.

Junt a un destacat conjunt
monástic, cultural i ecolOgic, el
visitant es pot trobar amb la.
sorpresa de contemplar gui-
neus, perdius, conills i aus ra-
pinyaires, entre altres animals
autóctons.

Una peculiarcaracterfstica
del rnassís del Garraf és que la
seva vegetació, que perdura
gairebé invariable al lIarg 'de
I'any, ocupa ellímit septentrio-
nal de la regió rnediterránia .
Aquesta ubicació, segons els
experts ofereix a la zona un

. destacat interés botánic.
El visitant pot trobar plan-

tes exótiques d'origen africá
com és el margalló, el carritx o
la viola boscana, adaptades
perfectament a la manca
d'aigua i a les rigorositats del
clima mediterrani. El margalló
és una planta protegida per la
Generalitat i esta expressa-
ment prohibit collir.

A I'interior del massls flo-

SETMANA SANTA
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CASAS

dueixen a les centenars de
cavitats cárstiques i avencs del
Garraf.

Les aus constitueixen el
grup d'animals més visible i
abundant. Prácticarnent n'~i ha
tots els grups, pero destaquen
les' aus rapinyaires com és
I'aliga cuabarrada, el falcó pe-
legrr i el xoriguer, el mussol iel
duc a més de les gavines i
altres ocells marins.

Parc Natural del Garraf. Ofereix un destacat interés botánic i animal

reixen el romaní, la ginesta i el
bruc d'hivern, mentre que a la
costa, entre les cingleres, creix
el te de roca, la linária i I'herba
freixurera.

La fauna del Garraf és di-
versa amb abundancia de
réptils. S'hi troben lIagardaixos,
sargantanes, dragons, la serp
de vidre, I'escurcó, la serp
blanca, ladeferradura, laverda
i la colobra meridional.

Si bé el nombre de mami-
fers ha sofert una davallada
respecte anys enrere, segons
els responsables del Parc
Naíural encarahl viuen lIops,
linxs, cérvols, cabres, porcs
senglars, conills, guineus, ger-
retes, fagines, toixons, moste-
les i esquirols.

A les terres del rnassís hi
viuen una bona quantitat de
rats-penats que es repro-
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La penya de can Marcer, un paratge pintoresc
Jordl Casas

Pel mes de febrer de I'any
passat tot parlant de les pe-
nyes de l'Escofet, de Canye-
lIes, feiem esment deis diver-
sos 1I0csd'escalada existents a
la nostra comarca, com ara la
penya de Can Marcer, de Sant
Pere de Ribes. D'aquesta pe-
nya publiquem la fotografia que
acompanya aquestes rallles. És
una fotografia que només ens
mostra una vista parcial de la
penyajaque no és tácn captar-
la amb tota la seva lIargada i
per haver-hi, a més, gran part
del dia, el sol a contrallum.

D'aquesta penya, dones. en
volem parlar perqué té Interés
per als practlcants de rescata-
da, com també per als excursl-
onistes ja que és un paratge
pintoresc; 1, igualment, per als
naturalistes en general per
I'ocasional o no presencia a
'indret de diferents aus.

la penya de can Marcer,
com les penyes de l'Escofet, és
també una escola d'escalada,
pero es de més dificultat. Tam-
bé es diferencien en que la
penya ribetana té moltes més
vi es d'ascensi6, i demés alca-
da. Aixl mateix es una paret
molt més lIarga i, en la qual,
asseguren, hl ha tracadss fins
a una quarantena de vies. la
més alta arriba a superar els
cinquanta metres. És I'anome-
nada via Diadre , dita aixl per,
tenir forma de lIibre obert. És la
més alta, pero -paradoxalment-
és una de les de més fácil as-
censi6. Aixó s'explica parqué la
recorre una fisura que facilita
I'escalada.

AIguns· escaladors, en
aquesta fisura, hi han trobat
ous d'ocells cosa que prova
que alguns d'ells hi tenen el niu
potser només temporalment. Al
costat d'aquesta via hi ha I'ano-
menat forat del Duc, on, en
altres temps, es tenia la certe-
sa que hi havia el niu d'una

famIlia de Ducs, una au noctur-
na de la qual en parlarem més
endavant.

A més de la Diadre, les al-
.tres vies també reben un nom.
Si hom puja fins el peu de la
paret rocosa pot lIegir-ne uns
quants noms, com ara: Via del
curset, Tiempos nuevos, tiem-
pos salvajes, hace falta valor,
Rasputfn, ete. ,

Aquesta darrera que hern
citat és la primera que es troba
quan s'arríba al peu de la penya
després de superar per un es-
tret sender pie d'obstacles els
desnivell besc6s existent entre
la paret l el caml que des de
Rlbes hl porta, l que es el caml
de la Cova Negra,

El poc espal exlstent entre
la parel I I'abundant vegelaci6
que cobreix aquesl desnivell
no permet un facil aecés a les
diferents vies obertes al lIarg
de la penya. Tampoc permet
contemplar-la amb perspecti-
va. Tot I alxl valla pena pujar al
peu de la penya per locar I
observar la roca. Ies fscil d'ima-
glnar que mllers d'anys enrere
alguna cosa va provocar la tren-
cadissa de la muntanya, de la
qual va sorgir la penya.

No sembla que la .penya
des d'aquells recultats temps
hagi estat immóbil. Es veu que
es viva. Aixl ho confirma una
informaci6 apareguda a un but-
lIell de I'any 1989 de l'Agrupa-

. ci6 Excursionista Talaia, on
s'afirma: en aquests darrers
meses s'ha produl't un esfon-
drament a la coneguda escote
d'esca/ada de la penya de Can

Erróniament
algun mapa ofical
li déna el nom d'e
'Penya del Duc'

Marcer. Algunes roques de gran
tamany han caigut.. De mo-
ment se sap que han desapa-
regut o s 'han modificat tres vies
d'escalada. Sembla ser que
també alguns temporals hi han
provocat desllevissades.

Aquests moviments a la
penya, de moment, no han afec-
tat al forat del Due QUE CON-
TINUA respectat per la natura i,
ensems, pels escaladors que
miren de no acostar-s'hl. No se
sap del cert si encara servelx
de niu a algun Duc, au que
domina la nit i per tant diñcil de
veure. Potser fugiren definiti-
vament el dia que algú va gosar
plantar unes casetes sota la
penya, o potsers'extinglren com
expliquen els rlbelans.

Diuen que, fa alguns anys,
escopeles ribetanes van voler
acabar amb aquesta au. Es van
disposar sota la penya en tres
línies de foco

Van acoriseguir matar-la
quan va arribar a la tercera Unla
de foco La femella va ser caca-
da mes tácltmsnt amb una xar-
xa. Aquest fet s'expllca en un
deis números de la desapare-
guda revista ribetana dita El
Duc que es va publicar entre
els anys 1973-1975.

Els Ducs es veu que eren
abundants anys enrere a la
nostra comarca. La toponlmia
constata la seva presencia
antlga al Garraf. Segons I'es-
tudi6s de la toponlmla Vicen<;:
Carbenell, a part del Forat del
Due, a la comarca hl ha la
cova del Duc o del Tro, al
fondo del Tro, a Vallcarca.
També hi ha una penya cone-
guda per Penya del Duc als
límlts rnunicipals entre Olive-
lIa I Canyelles.

Avui, peró, aquesta penya
es coneix per Penya Sidós.
Per fer-se una idea del que es
un Duc, deflnit com el rapi-
nyaire nocturn mes gran, cal
anar al Museu del VI, de

Vilafranca. A la sala d'ornilolo-
gla s'hi ex posen diversos
exemplars dlssecats d'aques-
ta au que els castellans conei-
xen com a buho real.

La pénya de can Mareer,
per acabar, es troba a tres

quarts d'hora de Ribes, se-
guint a peu el sender conegut
per GR-92 que va en direcci6
a la Cova Negra:

Errónlament algun mapa
oficial ¡¡ d6na el nom de penya .
del Due, pero el nom historie
es Penya de can Marcerper la
proxlmitat de la masia de can
Marcer,''sl norn-cornplet de la
qual es. Can Mareer de la Pe-
nya.

Ja en deien així a I'any
1787. Es des del peu d'aques-
ta antlga masia d'on es con-
templa la mlllor panorámica
de lapenya.

La penya
de can Marcer
és una escola

d'escalada
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La flora del massís'Hel"Gar:ral
respon ,bé a la.repablació .

• Les hidrcsembres de pi i Qlzina deis anys 1994 i 1995 hen registr9t' bons índexs de germinaciá

• La memoria an':lal del Pené,Natural del Garraf valora la capacitatde regeneració del territori
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I'Horo

El seguiment de les
sembres aeries i de la
regeneraci6 de la flora

del Pare Natural del Garraf mostra
resultats positius i tendencia al
desenvolupament, segons les
dades que recull la memoria de
1997 del pare. Malgrat que les
pluges han estar més discrctes que
l' uny anterior, cls responsables
consideren que els resultats son
"prou bons",

El creixement deIs glans
d'alzina plantats el 1996 ha estar
"molt positiu". La germinació va
estar entre el 40 i el 96% i l' alcada
mitjana deIs plancons és de 9,42
centímetres. La segona sembra de
glans ha presentar resultats rnés
modestos, que indiquen la major
facilitar de restauraci6 a les feixes
orientades al nord.

La sembra seria efectuada
; a Can Grau l'any 1994 -després

de l'incendí- ha tingut resultats .
molt positius,ja que les pluges han
ajudat a aconseguir .que els
plancons estiguin "en perfecto
estar i amb una' mortalitat molt
baixa", segons assenyala la
memoria del pare. Les plántules
tenen ara una alcada de 15
ccntlrnetrcs i un diámetro de 2,5
milfrnctres de rniijana.

Respecte la sernbra aeria
de 1995 a Vallgrassa-Plana
Novella, els resultats han estat
rnés discrets, A la primavera
d'aquest any, el percentatge
d'unitats vives respec.te les
lIavors dispersades era a
Vallgrassa de 1'11,7%, que
equival a una densitat de 8.800
unitats per hectárea. A la Plana
Novella, el pereentatge era del

, 16%, és a dir, 14.400 unitats per
hectárea.

EIs estudis han demostrat

50

lmatge panorámíea del Pare Natural del Gafral .

que el primer i segon uny després
de l'incéndi és una bona epoca
per fer una sembra aeria, ja que,
després, I'augment del nombre
de micromamífers (ratolins,
rnussarunyes, etc.) ho fa invia-
ble; aquestes especies es
converteixen en predadors de les
llavors. Aixf,la sembra aeria de
1996 va donar resultats bastant
negatius a causa d'aquest feto

Les diferents especies de
flora mostren resultats forca
positius pel que fa a la
regeneraci6 després deIs
incendis ja que la majoria es re-

. '.1 •
seguirnent acurat és de l'áliga
perdiguera, Aetualment hi ha
algun exemplar al Garraf i tan sols-
40 parelles a tot.Catalunya.

. El cens de coniUs ha patit
una forta davallada en els darrcrs
nou anys per culpa de les malalties
víriques i la pressió de laceca.Ara,
l' estrategia sera no repoblar per
aconseguir ,que. 'la poblaei6
autoctona s'imrnunitzi,ja que les

.repoblacions no han donat bons
resultats. ,

Els estudis han revelat
també una important poblaci6 de
quirópters (rat-penats), És .alt

t'ambé el nombre despecies
inventariades de ropalócers
(papallones diUrnes), aixf com el.
insectes de l' ordre deIs ortópters,
de la qual n'hi ha39 especies, molt
ben establertes al Pare Natural del
Garraf.

Les dades cínegetiques de
la temporada 1996-97 indiquen la
presencia d'una vintena de
senglars i un nombre similar de
guineus. Al pare hi ha també una
poblaci6 de becada (ocell de la
famflia deIs carádrids) d'uns 70
exemplars i més de 400 tudons (de
la famflia deIs colúmbids). '

generen per la via de
l' autosuccessi6, com és el eas de
I'alzinar litoral, que mostra "una
clara tendencia al
desenvolupament futurd'un bose
madur". .,

Tortuga mediterránía

Pel que fa a la fauna, els
experts consideren "molt bona" la
reintroducci6 de la tortuga'
rnediterránia al pare, Ja' s'han fet
Cinc alliberaments des de l'any'
1995 fins ara, Una altra de.les
especies de la qual es fa un

.. ' ....



BICICLUA DE MUNTANYA

Els Colls-Miralpeix
compren el tram de
costa que hi ha entre
Sitges i Vilanova i la

. Geltrú. Aquest sector
, de petites cales es caracteri tza
perque és, practicarnent,
l'última zona no urbanitzada de
la costa catalana al sud de les .
costes del Garrafi fins més avall
de Tarragona. Fa pocs anys, els
municipis de Sitges, SantPere
de Ribes i Vilanova i la Geltrú, el
terrne municipal dels quals
inclou aquest tram de costa,
havien introduít en els seus
plans urbanístics la concessió
de llicencies per a la
urbanització d'aquest sector de
la costa catalana. A poc a poc,
pero.rnés de
quaranta

Cunit.

.entitats ecologistes,
excursionistes i d'altres
organitzacions de carácter
popular de la comarca van
engegar una campanya que,
sota el lema Salvem els Colls-
Mirelpeix, tenia per objectiu
preservar al més intacta
possible la zona de costa
esmentada. Es van organitzar
recollides de signatures i.altres
activitats reivindicatives, una
de les quals consistía a penjar
dels balcons llencols blancs
arnb el dibuixd'un margalló,
una petita palmera autoctona
de la comarca. Aquest estíu s'ha
rebut amb satisfacció la notícia
que anunciava la retirada per
part de dos deIs tres
Aj untaments, el de Vilanova i la,
Geltrú i el de Sitges, dels plans
d'urbanitzar els Colls-
Miralpeix. Queda encara
pendent la decisió definitiva de
I'Ajuntamentde Sant Pere de
Ribes, pero, si més no, s'ha fet
un pas irnportant per preservar.
els ColIs-Miralpeix de la
urbanització.

L'itinerari que ressenyem a
continuació ressegueix de
pun ta a punta tota la zona dels
Colls-Miralpeix. En total són
gairebé quatre quilómetres de
costa encara verges on abunden
les petites cales, moltes d'elles
nudistes. La ruta segueix l' estret
camí de ronda i, en algun tram,

LA RESERVA, DELS
COLLS-MIRALPEIX

t
Cubelles

Santa
Llúcia

el camí obert al costat del mar
per la línia del ferrocarril.
Marquem el punt d'inici a
l'estació de RENFE de Cunit.

Okm/Ó~in
Situats en aquest punt inicie m
la pedalada al costat d 'una
olivera que trobem al cantó del
mar. Des d'aquí creuem un
descampat i ens dirigim, mirant
el mar, a l'esquerra.Al cap de
240 metres creuem la riera i

. seguim pels carrers de I'in terior
de la població de Cunit.

!Mkm
S'acaba el carrer que seguíern i
girem a la dreta. Poc més
endavanttquílometre 1,2)
tombem a l'esquerra dirigint-
nos ea p a la xemeneia de la
central termíca queveiem
davant nostre i que passem al
cap de ,800metres (quilometre
2). Al quílometre 3, 71a carretera
que seguim trenca a l'esquerra i
ens allunyem,
momentániament, de la línia de
la costa.

~km
Abans de creuar la vía del tren
tombem a la dreta i creuemla
riera,justal costatd'un pont I

per a vianants. Posteriorment
tombem a la dreta fins arribar al
passeig marítim de Cubelles, on

seguim a l'esquerra, a tocar de la
platja.

6km
Quan s'acaba el passeig
marítim, girem a l'esquerra i
deixem una carretera que
s'enfila persaltar ala via.
Nosaltres hem de seguir recte
fins a topar amb la via, on girem
a ladreta per un carrer en mal
estat. Quan s'acaba el camí cal
continuarpel costatde la via '
fins arribar al barri de Santa
Llúcia (quilórnetre 7,5). Creuem,
sempre per la vora de l'aigua, i
sortim per un petit sender que
trobem a l'altre extrem
(quilometre 7,75).Aquest
corriol ens porta fins al costat
del Chiringuito Miramar, a
tocar de Vilanova, on arribem al
passeig, marítim (quilometre

ITINERARI

• Cunit - Cubelles - Vilanova i la
Geltrú - Sitges
.Quilometres: 18,2 km
• Desnivell:.inapreciable.
• Durada:d'l hora lSminútsa3
hores.
• Sobre la BIT: 98% de l'itinerari.
• Mapa: Garraf-77.lnstitut
Cartográfic de Catalunya.
Consell Comarcal del Garraf.

8,8) després d'un curt ascens i
posterior descenso

10.67 km
Quan s' acaba el passeig marítim
deixem l' entrada del port a la
nostra dreta i seguim el retol
que indica platja.Al cap de 300
me tres deixem l' ermita de san t
Cristófol a la nostra esquerra.

~km
En aquest punt deixem
definitivamentl'asfaltiiniciem
l' excursió pels Colls-Miralpeix.
Hem de seguir sempre per la pista
marcada fins al quilometre 12 on,
just abans d'iniciar un fort
ascens, trenquem a la dreta per
un corriol per anar a buscar la
costa. Seguim el camí cap a
l' esquerra per un tram dificil,
pero molt divertit i tecníc. En
general totel trajecte és ciclable,
tan sols en algun ascens per saltar
algun petit turó ens veurem
obligats a baixarde la bicicleta.

.:!1Ekm
Deixem a sbta nostre el petit
chiringuito de la cala batejada
amb el nom de Clintonín.

~km
El camí ens porta de dret al costat
de la díscoteca Atlántida, on,
seguint sempre recte, passem pel
migdel camp de golfde Sitges i
entrem a les primeres cases de la
població.Arribemal'estació de
Renfe de Sitges després d'haver ,
recorregut 18,2 quilometres i
haverpedalatdurant 1.30 hores.
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Sobre aquesies línies, Ignasi Castellví mostra als visitans com és el fibló d'un escorpí. A la dreta, una espeleóloga ensenya com es prepara la lampada de carbur

Geografia human~
56 • Es presenta a I'escola de natura Can Grau un noullibre de rutes pel PareNatural I

. I"e eneixer1pl factor humo al pare, les '.
¡ persone~ ~ue h~vi~~n i hi treballen e hi

d~senvelupen aciJvl1dtsClenfifiques e de lleure.
Els edueaders dell'escola de nalura de CanI .' ..

.Grau .iel Censell Comcrcol van presentar amb
aquesta aqivitat una exeursió i un neu lIibre de
rules pel Massís .' ..'

Jordi Úbeda de la natura de Can Grau van
escenificar algunes d'aquestes

L' activitat humana que activitats que.enalgunscasoscorn
eonviu arnb la llora i la el dclnaturalista o l'espclcologa,
fauna del Pare Natural coincidienenlaveritable professió

del Garraf va ser la protagonista activitat de qui feia el paper.
de la prcscntació del tercer lIibre Aquestaescenificacióde lcs
de rutcs cdiuu pel Consell Cornar- acrivirats humanes en el Pare és·
cal del Garrar dins la collccció una de les . propoxtcs
Aula Romántica. La prescntació ludicocducativcs que ofereix Can
del ·volum va concluir ulla Grau als visitants cscolars i adults
quarantcna de vixiuuus. cutre cy.,,-: que tan cstadcs n l'untigu masía.
quals hi havia una nudri,ia Batejada amb idcntic uornquc el
presencia de públic infantil, a rnés pograma de TV3 Vides Privades,
de regidors deis ajuruarnents de el visitant té J'oportunitat de
Vilanova i Olivella, rnitjans de prcndrccontacteumbcincrealitats
cornunicació.mestrcs i professors, iactivitats humanes al Pparc.
a fer un reeorregut pel Pare per La primera i la més literaria
coneixer, al rnateix temps que es 'de totes és la d'un avi que evoca la
recorria part d'una de les rutes ligura de Josep Pla rellegint un
r.ecollides en el ~OIUm!tl factor deis seu s textos en el qual es des-
hU[a del Pare.·1 criu una rnasia. Una descri¡ició

, ku inw¡¡,uciÓ <I~\ OI11Q pn q~P ~OIWOI'<lU UI11P I~~dp quul~p.
IR IIlnu ¡m.>LQ¡¡idi' u IrIlY¡;~.d~¡ji· , \I¡¡I¡MiIhli1~o~ r~r"INéj"!! e~ifflÍlbH
velsesaclivitots corn l' u~ri~ultunl, CHCUi1)¡;lIt!Íp~1 M¡¡o.I", A pHfllr ¡j@
la ~igilanc,a forestal.l'estudi de la la lectura, els visitnnts comencen
natura o I.'excursionisme I la un itinerari que ressegueix part de
practica deis 'esports d'aventura la primera de rutes que ha elaborat
en' son algun] deis excmplcs " el bloleg Juan]o Ortega, membre
possibles.Elsn~oni!Orsdel'escola- de Talp, l'empresa de serveis

d'educació ambiental que gestio-
na l' escola de la natura. Aquesta
ruta parteix inicialmentd'Olivella
i s'aturaa Can Grau, puja fins al
puig de la Mola, de 534 rnetres, i
acaba a l' A venc dé l' Esquerra (235

. metres de profunditat) ..
Cadascuna de les tres rutes

propostes en el lIibre parteix o
acaba en un nucli poblar del Pare
(Olivella, Garraf, Sitges i Ribes).
Es tracta de facilitar així els acce-
ssos per les carreteres del pare que
están asfaltades pero als grups
d'escolars que, generalrnent, arri]
ben en autobús. La primera de Id
rutes aprofita lacomunicació ober-
ta rccentmcm entre Olivclla i Can
Grau amb l'usfaltat de la pista que
conducix fins a l'cscolade natura.
Els cducadors de Talp ja. han
detecta! UIl incrcrncnt enel nombre
de vixitcx.La Diputaeió de
Barcelona té previst cornencar
aqucsta scununa les obres de pavi-
mcntució que continucn aqucstu
pista des de Can Grau fins a la
Plana Novclla, Des d'aquest punt
i fins a la urbanització Rat Penat
de Castelldefcls, la carretera ja
está asfaltada. Lesopres perrnetran
una connexió per carretera
aceessible a tata mena de vehicles,
que creua totalrnent el Pare
Natural. Una mesura esperada,
pero que prov.oea tarnbé la
hw~rip"u 1 el debut sobre lu
11ílQU!i~llüt¡l¡; ~¡"11U'IIQIiI' ~I l'lil'e.l,
ni "lillUlx \@ffipS, 1;1.'Jlflj"~rvllr,IQ,
"In veurem que rUSRU nmb lo
eonnexi6 total del pare. quan
estigui oberta. Fins ara havia zones
inacesslbles que deixaran de ser-
ho", explica Juanjo anega.

La ruta de presentació del
lIibre va possibilitar tarnbé pren-
dre contacte amb altres persones·
que viuen o treballen al Pare. Ésel
cas de la pagesa, segon "encontré
casual" deis excursionistes. Amb
una aixada i un cántir, símbols
delsestris pertreballar elsconreus,
la vinya i de la manca d'aigua al
Massís.La pagesa va fer esrnent
de les precaries eomunicacionsdel
Pare i la duresa de les condicions
de lreball, així com la visió que de
pages es té deis visitants forans.

L' objectiu dclscncontrcs és
el de provocar un dialcg entre vi-
sitants j pcrsonarges i, així obtcnir
informació sobre la scva activitat. '
Posteriorment, es va connectar
amb un guarda forestal, que va
explicar algunsdels problemes me-
diarnhientalx del Pare com les
pedreros. c!s abocadors, c ls
incendis o els cacadors furtius,
algunos de les rcalitats amo les
quals x'cnfronta cada diu.

Un naturalista i una cspe-
lcolcga van tcncar el programa de
visites amb les seves aportacions
sobre el co-
neixement
de la fauna
de la zona,
en especial
els escor-
pins, i del
subsbl dpl
Pul'C, n'lVlí
ililllí lil4.
de 200
avencs. La
jove espe-
lenloga va
mostrar la

forma corn es prepara una lámpa-
da de carbur, un deis instruments
imprescindibles en I'equip de
l'espeleoleg.

El tercer volum d'itineraris
de la col-lecció Aula Romántica
permet' organitzar reeorreguts a
mesura, que van des de les tres
hores fins a tot un dia sencer. Així,'
la primera de les rutcs partcix del
municipi d'Olivella, arriba fins a
Can Grau, puja fins al Puig de la
Mola i acaba al' Avenc de
l'Esqucrrá.

El segons deis itineraris par-
teix del Pla de Qucrol, a la carrete-
ra que va a la Plana Novella ipassa
pcr Campgrás.c) pie de la Morclla.cl
més alt del Massís arnb 594 rnetrcs,
l'avcnc Ernili Sabaté.Ia masia de la
Pleta, actualmcnl centre
dinrcrprctació del Pare i acaba ,,1
nucli de Garraf

El terceri darrcrdclx itincraris
té ducs opcions, que comcnccn a la
Plana Novclla ique passcn pcr Jaín- ,
el ColI de la Fita i Silfes la primera o
per Jafre, maset de.dult i Sant Percde
Ribes, la segona. I. i

Un Ilvlllcgclx 1111 text de Josep Pla sobre les mastes
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I EEIS eseorpins del Garraf , la
fauna desconequda del Pare

I .

A Catalunya, hi viuen no-
més tres especies del total de I.600.
Una de color groguenc, el Buthus
'occitanus,la que de forma .rnés
habitual es pot trobar al Pare i la
més verinosa de les tres, un de més
negre que es localitza al Mont-
seny, l'Euscorplus flavicoudis i
un de color marronós, el Belisa-
rius xambeui, que es més propi de
les fagedes i les coves. A les lIles
Balears, es troba un altrc tipus
d' escorpí ia la resta de la Península
s'han loealitzat dues especies més
a les Canaries i a Cadis. Aquestes
darreres, pero, no són les autóc-
tones sinó que es tracta d'especies
importades de pursos com Mexic.
Aquest, a rnés, és mortal.

111En cas de picada:

I EIs eseorpins del Garraf no
són \t1ortitls pero tampoc lno són
innocus. Convé estar alerta'ens cas
de remoure ae~identalment una
pedra i trobar-los a sota. La seva
picafi pot resul9r molt molesta ¡'I¡
el que no s'ha de fer és xuclar el
ver! practícant i~cisions sobre, la
ferida sino anar tranquil-larnent i
evitantcórrer capul dispensari més
proper mantenint irnrnobil, si és
possible, la part del cos afectada.
"És important anar tranquils
porque així evitarcm que el verí
s'escampi rnés rapidament pel coso
Afortunadament, estem en un país litzar-los lIums negres, ja que els
que té una xarxa sanitaria molt escorpins són fosforescents quan
bona així que el millor es no có- entren en contacte amb aquests
rrer. També és im~OItanl recordar llums. Castellví va parlar d. la
si el que ens ha picat és groc o neccssitut de desestigmatitzar cls
ncgre": Existeix un serurn cspecí- eseorpins d'alguns topics. "No és
fic per combatre la picada deis cert que elsescorpins se surcidinsi
escorplns grocs, Castcllv! va els cnvoltes en un cercle de foe".
puntualltzur, pero, que "un escorpí elnuturullstll vu mostrar 41-
qlf(~ilmpn¡Otpi~w'4P1'I'tjub9stl'1W- !lun. e;¡~lllpl¡)t's utriC4n" I umerl-
ti> d'un anrmal noctum, de día CM. per veul'\l leN diferencieN de
s'arnaga". . ; tamanysrespectealseuropeus.molt

. Els biólegs utilitzen perloca- més petits, Castellví també va ex-

Jordi Úbeda

1 gnuxi Castcllvf és cl uatu-
r.rlistuquc V:I introduir clx
visitnurs en algulls de! ...•

sccrctx de la f:HlIla Inés dcxconc-
guda del Garrar: cls cscorpins.
Actualmcnt. Caxtcllví dcscnvolu-
pa un cstudi sobre el x cxcorpinx •..p"
Catalunya, i d Pare Natur.rl del
Garrar és un dcls rnillorx indretx
pcr lrobar cls cxcmplars i obser-
var-los C;1 el scu hilhitat natural.

Corn a cicnufic, Castcllví
va poder desmentir alguns dcls
topicsque al voltant delscscorpins
s'han ereat. Una lIegcnda negra
que es va esvanir mentrc~s con-
ternplava un exemplar, de més
de ~bs centímetres de 11 rgada,
d'una femellad'escorpí roe en
avancat estar de gestació, ,

I Aquests escorpins poden
tenir fins a 30 cries aproximada-
mento .Cada especie varia' aquest
nombre de cries i cal tenir present,
va advertir el cienufic, "que hi ha
més 'de 1.600 classes diferents
d'escorpins".

Els catalans

il

Un ncn observa wnb una lupa un deis especímens d'escorpf Al Carraf no es p<~cn trobur especünens d'aquest tanumy. EI'bhuthus ocotanusvés 1110lt IK·tit

plicar la forma com s'aparellen.
"Primer fan una dansa de íesteig .
agafats per les pinces".

Entre d'altres curiositats
deis escorpins s'hun fct estudis
per dcternrinur la seva resistencia
a les temperatures. Les seves es-
pecials condlcions d' udaptabl Iitat,

. algunes especles poden' estar
I1W.P8 !l 11118I i"t U!' uny 8e!l8~
menjar, él. hiln fél de pr"je~u¡. de
recerca militars, ja que són els
animals que més índex de radioac-

tivitat poden suportar.
,Ignasi Castellví treballa en

un projecte de recerca sobre el
Buthus occitanus. Molts 'dels tre-
hall s d'investignció s'han desen-
volupat per equips cientffics ame-
rieans O francesos. A Catalunya,
es descnvolpa aquest estudi de
carácter genera! per eonelxer la
.<lVl! b\ologlu; uh 80U'
t1e~plij~Aii\Ql1ls,í di.!ribuci(\ tcl'i'i.
torial; la densitat de la població.,
les seves técniques de cacera, i la

seva biornetria.és a dir.cl tamany.
El trcball permet als científics la
confecció d'un atles geografic de
Catalunya situant totes les troba-
lles d'csccrpins sobre cls planol"
fet que permet coneixcr In distri-
bució de les especies. L'cquip de
rccercnacccpta In col-laboració

f'aquells que loeallt~h.lcseOIPlns,'
podón Jl!lSur.8e (111 QIIlllCleUlllb

ól Musell de Cí~tWic Nuturuls do
Granollers (Francesc Maciá 51,
08400 Granollers). :
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La Diputació amplia e. Pare Natural
del Garraí'per Vdanova iRibes
L'ens provincial proteqírá la penya del Bisbe, el puig deis Sumidors i el turó de Montqrós

REDACCIÓ

IiEl pie de la Di-
• . putació de Bar-

celona va apro-
. var dijous pas-

sat I'ampliació
. del Parc Natu-

ral del Garraf per Sant Pere de
Ribes i Vilanova i la Geltrú.
Aquesta aprovació, que de
moment es troba en el seu
trarnit inicial, suposa la modifi-
cació del Pla Especial de pro-
tecció d'aquest massís. Un cop
culmini aquest procés, el Gar-
raf veura 'ampliada la seva su-
perficie protegida en prop de
2.000 hectáre es , que
s'afegiran a les 10.638 actuals.

La coexisténcia de tres es-
pais naturals protegits en un
escenarí de dimensions relati-
vament petites ha fet veure a
la Diputació de Barcelona la
necessitat de formular una
nova proposta d'articulació
d'aquests sistemes. Aquests
espais naturals protegits cor-
responen als termes de Vila-
nova i la Geltrú i Sant Pere de
Ribes, en el vessant marítim, i
als de CanyeJles i OliveJla, en
el vessant interior.

La situació, després
d'aquesta ampliació, és que
es desplega una Jlenca de ter-
reny protegit entre I'extrem
occidental de J'espai natural
de Garraf i els d'Olérdola i
I'embassament del Foix. Els
plans urbanlstics municipals
qualifiquen aquests terrenys
com a sol no urbanitzable
d'especial protecció. Aquests
terrenys coincideixen amb la
serra definida per la penya del
Bisbe, el puig deis Sumidors i
el turó de Montgros que, amb
major o menor continu'itat físi-
ca, estableixen un nexe geo-
grafic entre els tres espais pro-
tegits.

Segons la Diputació de

Pare Nalural del Garraf. La Diputació vol conneclar-Io arnb el Foix i Olardola F~LlX

de Barcelona, el paper fona-
mental que ha de tenlr aques-

. ta ampllacló en la recupera-
eló deis terrenys afectats
pels Incendls forestals de
I'any 1987.

Dins de la seva politica de
tractament d'espais naturals,.
I'any 19861a Diputació de Bar-
celona va redactar el pla espe-
cial del Pare del Garraf, un
instrument d'ordenactó deis
arnbtts geografics més carac-
teristics de l'area metropolita-
na de Barcelona.

En aquest mateix context
geografic, cal assenyalar dues
actuacions significatives més
que es van fer I'any 1992. Per

Barcelona, d'aquesta consl-
deracló en sorgelx
l'evldencla de la necessltat
d'aquesta nova alternativa
d'articulacló, que prendrá la
forma definitiva d'ampllacló
del pla especial del Garraf.

La nova extensió de l'árnblt
territorial del pare del Garraf
\,onstitueix, segons la Diputa-
ció, una veritable prolongació
de I'escenari natural caracte-
rlstic de I'espai del Garraf. Se-
gons la Diputaci6, alxó sol ja
justlflearla per si matelxa
I'ampliaeló que es projeeta.

Des de la Diputació de Bar-
celona s'ha assenyalat també
que cal fer veure I'elevat In-

teras del sector geograflc
considerat, analltzat des
d'una conslderacló estricta-
ment palsatgístlca, ates el
seu paper com a fons
d'escenarl de les perspectl-
ves deis nuclis del vessant
marítlm. També cal tenlr en
compte, segons la Diputació

una banda, l'aprovaci6 del pla
especial del Pare Natural
d'Olérdola, que va néixer de la
necessitat de disposar d'un
Instrument d'ordenaci6 de
I'entorn del conjunt monumen-
tal del castell que hi ha en
aquest municipi.

L'altra actuació important
va ser el pla especial de
I'embassament del Foix. Se-
gons la Diputació de Barcelo-
na, aquest pla natural constl-
tuelx un assalg de proteccló
del terrltorl, també des de
l'óptlca urbanística, encara
que a partir d'uns mecanls-
mes de gestió basats en la
figura del consorcl.

El Pare Natural
del Garraf creíxerá
en unes dues mil

hectárees

El ConselI Comarcal evidencia
les dificultats de protegir 'el Garraf

sentants de les diferents ter-
ees poiftiques amb repre-
sentació als ajuntaments
del Garraf i al ConseJl Co-
marcal van exposarelsseus
punts de vista sobre la ges-

primera, presentada pel coor- tió deis espais naturals.
dinador de l'Area de Promocló Els particlpants van co-
ECOnómica I Habitatge 'de la Incidir en la neeessltat de
Diputació, Josep Maria Pro- posartctseiseiernentspcs-
chazska, va tracat els projec-. sibles per arribar a acords i
tes concrets de promocló ,defensar els inleressos del
económica que hi haal Massls . terrttcri.. ,., , ,-

".del Garraf ..,J., " ;' r . Una de'" les idees' més •
En aquest.apartat va res- generaJllzades va ser la de

saltar I'experlénola de la eoe- la ereiSQIOd'una mancomu' '
peratlva agrtaola de can "1Iald!!l. m\mlClplsdlll jjlSrc
Pero, ponado a tarmo 01munl· Naturlll d.1 Garra/, El pre.l.
c1pi de Sanl Pere de Rlbes. dent del Consel! Comarcal,

Lajornadaesvatanearamb Vlctor Forgas, va cloure la
una taula rodona en qué repre- Jornada,

Redaccl6
La jornada sobre Orde-

nació del Territori i Promo-
ció Económica als Espais
Naturals del Garraf, organit-
zada pel Consell Comarcal
el 19 de novembre passat,
va evidenciar les dificultats
que existeixen per protegir i
gestionar les zones verdes
de la comarca. La jornada
va tenir 1I0c al Casal d'Avis
de Ribes i va reu,{¡r técnlcs i
polítics de les diferents ad-
minlstraclons lmpllcadas en,
la gestló d'aquests espals.

A la sessíé oel mal! hl va
aeeleur el doctor arqultecte
membre de la Societal ea-
lalana de l'Ordenació del
Terrilori, Rlcard Pié, qua va

ser un deis níés crltics de la
jornada. En la seva Interven-
ci6, Pié va posar en evidencia
la manca de Iideratge comar-
cal a I'hora de poder dissenyar
quin model de comarca es vol
per al futur. Així, va manifestar
que la comarca del Garraf no
esta coheslonda I va expres-
sar la seva Incredulltat davant
el tel que el el, dlf.rente mu.
nlclpl. no •• poe.n d'.cord
en q!lestlons petltes, no en-
tenc com poden eslar par-
lal)l de demanar una reserva

natural al Garraf, .
Un altre deis temes que va

sorgir al lIarg de la jornada, I
sobretot al matr, és la Inlenció'
de la Diputació de Barcelona
de connectar als pares natu- .
rals da la provIncia. Sobre
aquesta connexló.. batejada
amb el nom d'Anella Verda, va
parlar el segon ponent de la
jOrrlada, Marla Marlt, que va
parlar de lee !lxperléncl!t' rea-
litzades al Pare de Collserola.

Alllarg de la tarda van tanir
1100dues taules rodones. La

--


