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UN GRAN
PROJECTE,
PLE DE
VALORS,AMB
L'HOME COM
A
PROTAGONISTA
O'UNA TERRA
QUE NO ES
MEREIX
MENYS
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EL PARe NATURAL DEL GARRAF
XA VIER ROGET 1 PADROSA
Director del Pare Natural del Garra!

Cada cap de setrnana, milers de ciutadans
cerquen un indret on trobar un ale de pau,
unes hores de tranquil.Iitat, un paisatge
més 'équilibrat, natura en una paraula.
Pero pocs d' aquests ciutadans han
descobert el que per a la majoria és un
estrany país que s'amaga al costat d'una
de les rutes habituals dels mateixos, la
carretera de les costes de Garraf.
Un geoleg us explicaria pero, que aquest
país és un gran massís calcari, un sistema
carstic, potser el més significatiu del
nostre país.
Un espeleoleg us evocaria les seves
primeres passes en l' afició per als
innombrables avencs i coves del massís,
veritable escola d'espeleologia catalana.
Un botánic podria parlar-vos de Garraf
com un dels pocs indrets de Catalunya,
on una palmera és la gran protagonista
del paisatge vegetal.
Un historiador no acabaria pas mai de
parlar-vos d 'histories de pirates,
bandolers, reis cacadors i monestirs
benedictins perduts.
Un ecologista us recordaria les lluites
per foragitar l' abocador de brossa de la
vall de Joan; un pedraire us diria com ha
guanyat la seva lluita contra la pedra; un
controlador aeri del Prat us diria que
només és un llum vermell en la seva
pantalla de radar; un bomber recordaria
l' espectacle sinistre del foc en aquells
dies xafogosos de juliol del 82; un
masover d' aquesta terra us explicaria la
duresa de la seva vida i perque no es
deixa allo que un estima tant.
1 de tot aixo, n ' hem fet un Pare Natural,
no tan sols per protegir-Io, sinó per orde-
nar i racionalitzar l'ús que l'home en fa.

E R

Aquest és el paper que vol assolir el
Pla Especial del Pare de Garraf,
promogut per la Diputació de Barce-
lona.
Encara més, en el cas de Garraf, el
nostre projecte és de futur. Tot el
nostre esforc d' avui esta dirigit a que
dins de deu, trenta o cent anys ningú
no s ' estranyi de l' existencia del Parco
No volem parlar de proteccions o
conservacions, termes merament
pa.ssius i defensius, sinó de res-
tauració i regeneració, conceptes
decididament actius, aixo que no vol
ser un fet insolit en el territori, sinó
una baula més d'un anell verd que
envolta els nuclis més densament
poblats de l' área metropolitana de
Barcelona.
Un gran projecte, ple de valors, amb
1'home com a protagonista d 'una terra
que no es mereix menys.
VEGETACI,Ó
L' aspecte que ofereix la cobertura
vegetal al Massís del Garraf, roman
gairebé invariable al llarg de l' any.
La seva verdor es deu al fet que la
major part de les plantes són

.perennifolies, és a dir, que renoven
de manera gradual i aparentment in-
apreciable les fulles. Encara que
floreixen totes les plantes, les de
natura herbacia sofreixen una clara
involució hivernal. Aquests canvis
pero, no són sincrónics i, com qu~ els
arbres, els arbusts i les mates mal no
perden la totalitat de les fulles, passen
relativament desapercebuts.
La vegetació del Garraf ocupa ellímit
septentrional de la subregió n:edi-
terránia, situació que confereix al
territori un especialíssim interés
botanic. S 'hi poden trobar plantes
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exotiques i meridional s amb el límit
de distribució fixat a la comarca, com
el margalló o el carritx, 1 alhora
especies típicament septentrionals
com la viola boscana.
Al Massís existeixen dues zones de
marcades diferencies paisatgístiques:
els vessants marítims i les terres
interiors. EIs primers representen el
país de la maquia de garric i margalló
ambllentiscle i ullastre.
Les terres interiors, del domini de
1'alzina amb marfull, es caracteritzen
perque no reben directament la
influencia marina. Avui és difícil
trobar-hi alzinars, tret d' algunes
zones prop del Bruguers id' indrets
ombrívols de fons de vallo
Cal dir que en un territori que ha patit
com pocs l'agressió del foc, la
regeneració de la coberta vegetal és
excel.lent en la gran majoria de la
seva superfície forestal. Si a aquest
fet hi afegim el gran esforc que s' esta
desenvolupant any darrera any en la
prevenció deIs incendis forestals, una
bona gestió d'aquesta coberta i,
sobretot, la col.laboració de tothom
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per entendre i respectar les limitacions
que s 'imposen en el desenvolupament
de la seva activitat, ja sigui prof-
essional o de lleure, com per exemple,
la prohibició d' encendre foc aterra
durant tot l' any.
FAUNA
La fauna del Garraf és variada i el
clima i la vegetació hi tenen molt a
veure. Per la manca de corrents
superficials, és normal que no hi hagi
peixos, una altra cosa són les aigües
marines, on viuen rogers defang,
rogers de roca, bogues, mol íeres,
serrans, morenes i un llarg etcétera.
EIs anfibis, tot i que n'hi ha, són
escassos. Els repti ls són f'orca
abundants, el llangardaix comú,
diverses especies de sargantanes, el
dragó, la serp de vidre, l' escurcó, la
serp blanca, la de ferradura, la verda
i la colobra meridional.
El mamífers, si bé no són tant
abundants com en el passat, en que hi
havia llops, linxs, cérvols, cabres,
etc. també hi són representants. E(
senglar, el conill, la guineu, la gerreta,
la fagina, el toixó, la mostela,

ESCOLA DE"NATURA DE CAN GRAU. OLlVELLA

"

14

EN UN
TERRITORI
QUE HA
PATIT COM
POCS
L'AGRESSIÓ
DEL FOC, LA
REGENERACIÓ
DE LA
COBERTA
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EXCEL.LENT
EN LA
MAJORJA DE
LA SEVA
SUPERFíCIE
FORESTAL



POSAR A
DISPOSICIÓ DE LA
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L'EDUCACIÓ
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INVESTIGACIÓ,
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l' esquirol i molts rossegadors encara
troben al Massís un medi per subsis-
.tir. Un apartat important són els rats-
penats, petits mamífers voladors que
viuen i es reprodueixen als centenars

".Qecavitats carstiques del Garraf.
El grup faunístic més abundant i més
facilment observable pel visitant el
constitueixen les aus. Practicament
n'hi ha de tots els grups: rapinyaires
diürnes com l' aliga cuabarrada, el
falcó pelegrí, el xoriguer, rapinyaires
nocturnes com el duc, el mussol, aus
marines colonials; aus granívores, aus
insectívores; aus de pinedes, aus de
roques.
També una gran quantitat d'insectes
pobla el Massís id' altres grups
d' invertebrats tenen representants
d'acord amb les comunitats i els tipus
de terrenys que es poden trobar al
Massís.
OCUPACIÓ HUMANA
A pesar de la imatge de solitud i
despoblament que ofereix actualment
el Garraf, alllarg del temps el Massís
ha estat objecte d 'una variada
utilització per part de l 'home.
Si bé hi ha vestigis molt antics de la
presencia de l 'home, no és fins al
segle XVII que s 'inicia un notable
increment de la població, acompanyat
d'una gran expansió del conreu de la
.vinya i el blat. La plaga de la fil.loxera
entre 1879' i 1890 estronca defini-
tivament l' activitat agrícola al Garraf.
No existeixen grans monuments en
aquest arnbit geografic , les dues
condicions que imposael medi no ho
han perrnes. El visitant podrá veure
unes edificacions que, dins les seves
característiques d 'humilitat i
migradesa, li permetran reconstruir
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alguns episodis de la historia humana
i económica del Massís.
En aquest espai van proliferar una
bona colla d' activitats (pedreres,
carnps de tir, abocadors d'escom-
braries, etc.) produint una forta
degradació agreujada pels incendis
forestals.
En aquest punt, la Diputació de Bar-
celona va promoure un Pla Especial
de protecció que va ser aprovat a la
tardor del 1986.
El Servei de Pares Naturals de la
Diputació de Barcelona, amb la
col.laboració dels municipis bene-
ficiats pel pare, i amb l' organ coordi-
nador, el gestiona amb el proposit,
d'una banda, de posar a disposició de
la societat un conjunt d' equipaments
i instal.lacions al servei de l' educació
ambiental, la investigació, l' esport, i
ellleure i, d 'una altra, amb el proposit
d'integrar les necessitats del
desenvolupament rural id' aprofi-
tament dels recursos natural s amb els
objectius vitals de mantenir els
ecosistemes i garantir els processos
ecologics essencials •
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DADES D'INTERES
Com arribar-hi:

* En cotxe: Per la carretera N-340 de Barcelona a Tarragona; per les
comarcals C-245 i C-246 de Barcelona a Vendrell; per la local B-211 de
Sitges a Vilafranca del Penedes; per la local B-2111 de Sant Pe;e de Ribes
a Olivella; per la local B-2415 de Vilafranca del Penedes a Olivella; per les
locals B-2041 i B-2411 de Gava a Avinyonet del Penedes.

* En tren: Línia de RENFE de Barcelona a Tarragona, estacions a Gava,
Castelldefels, Bellamar (Castelldefels platja), Garraf, Vallcarca i Sitges.
Tel.93/322 41 42.

* En autobús: Auto Transportes Petit Canigó S.A. (Begues). Tel. 93/66223
51; Rue Tost (Castelldefels): Tel. 93/665 13 41; Transports de Barcelona
S.A. (Barcelona). Tel. 93/241 2800; Transportes Monasterio S.A. (Barce-
lona). Tel. 93/25060 17 i (Sant Pere de Ribes). Tel. 93/893 75 11; Mohn
S.L. (Viladecans). Tel. 93/658 01 41.

Allotjament
* Escola de la Natura de Can Grau (Olivella). Tel. 93/402 24 28
* Hotels, hostals i campings: AIs municipis de Gavá, Castelldefels i Sant
Pere de Ribes hi ha nombrosos establiments hotelers i campings.
* Es pot aconseguir més informació sobre allotjaments a: Sitges: Oficina
d'Informació i Turisme. Tel. 93/894 12 30; Gavá: Patronat Municipal de
Turisme. TeL 93/894 47 00; Castelldefels: Departament de Turisme de
l' Ajuntament de Castelldefels. Tel. 93/665 J~50.

Gastronomia:
* Cuina típica catalana enriquida amb plats mariners a les zones costaneres.
Cap a l'interior, abunden les carns a la brasa ..Dins el pare només hi ha el
restaurant de la Plana Novella. Tel.93/896 00 20.

Informació:
* Oficina del pare iCentre d 'Interpretació del Medi a Vallgrassa, a 6 km cap
a 1'interior del pare per la carretera del Rat Penat que surt del Peu de les
Costes.
* Servei de Pares Naturals de la Diputació de Barcelona, carrer del Comte
d'Urgell, núm. 187.08036 Barcelona. Tel. 93/4022428.



El Garraf, aquest tros d'África incrustat a quinze quilómetres de Barcelona, tal com se l'ha
definit alguna vegada, pot convertir-se aviat en un nou pulmó de I'Área Metropolitana barcelo-
nina. Des del 4 de gener, hi ha exposat a Sitges el projecte del Pare Natural del Garraf. Un pro-
jecte que agafa nou mil hectárees i que respectara els usos tradicionals del massís: agricultura
i ramaderia.

El massís del Garraf es convertirá en
un pulmó verd de nou mil hectárees

Catalunya comptará, abans
que finalitzi aquest any que just
acaba de cornencar, amb un nou
parc natural La Diputació de
Barcelona ha iniciar els trámits
legals per aconseguir la protec·
ció definitiva del massis del Gar-
raf i preservar-lo de les agres·
sions que han alterat sensible·
ment el seu especial i delicat eco-
sistema. El Garraf, que ha estat
defmit pels cíentífics com "un
tros d'Africa incrustar a quinze
quilórnetres de Barcelona", sera,
ben aviat, un nou pulmó de la
congestionada població de
l'Área Metropolitana. Des del
dia 4 i fins al 23 d'aquest mes de
gener, hi ha insta l- lada a Sitges
una exposició on s'inforrna árn-
pliament de les característiques
que tindrá aquest parc narural.

El paper amb que es troben
els responsables del Servei de
Pares i Medi Ambient de la Dipu-
tació de Barcelona és ben dificil
La zona que hom pretén prote·
gir ha estat objecte d'una llarga i
continuada degradació que té la
seva máxima expressió en l'abo-
cador d'escombraríes situat a la
van de Joan. Arnés quan els tre-
balls de documentació previs a
la tramitació del projecte esta-
ven a punt d'acabar-se es va des-
encadenar un paorós incendi
que arrasá el massis de cap a
cap. Un setanta per cent de la ve-
getació quedá calcinada en
aquells infernals dies del mes de
juliol.

"Está ve m disposats a Ilencar
la tovallola -comenta a EL MÓN
el cap de plartificació del l'es-
mentar servei-, ¿Per que inten-
tar convenir en pare natural una
zona que havia quedat reduida a
cendra? La dada que ens ha ani-
mat a continuar el projecte ens
fou facilitada pel doctor Oriol de
Bolos. Poc després de I'incendi,
aquest prestigiós cientific realit·
zá un estudi in situ i cornprová
que la regeneració de les plantes
será molt més rápida del que ea-
lia esperar. Aixó, i la convicció
que és possible restaurar les
árees cremades, ens ha portal a
iniciar els trárnits de legalització
del pare."

En el.ple del passat mes de no-
vembre, la Diputació doná llum
verda a la iniciativa. Ara s'ha ini-
ciat un període d'exposició pré-
via que es complementará amb
dues informacions públiques duo
rant les quals tothom podrá fer
les pertinents objeccions al pro·
jecte que proposa el Servei de
Pares Naturals i Medi Ambient.
S'espera que, a finals d'any, la
Comissió d'Urbanisme de Cata-
lunya aprovará definitivament el
nou pare natural.

Les golfes per ficar-hi
tot el que fa nosa
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Així de cremada va quedar aquest estiu el eetanra per cene de la vegetacié del rnassfadel Garraf.

combraries, instal-lacions mili-
tars, una fábrica de ciment, un
camp de tir, línies d'alta tensió ...
Tot aixó ha anat a parar en
aquest massís cárstic que, segons
els cíentífics, té un excepcional
interés geológic i botánico "El
Garraf s'ha convertit, en els dar-
rers anys, en les golfes on s'arra-
cona tot el que fa nosa a la
connurbació metropolitana.
Alió que ens molesta i no volem
que vegin els forasters, com és
ara l'abocador d'escornbraries,
s'ha preces amagar en aquest la-
berint de muntanyes", diuen els
experts que dirigeixen el projec-
te de parc narural.

Els criteris del Servei de Parcs

Narurals i Medi Ambient van en
el sentit de preservar el que en-
cara no ha estat destruít: "Pre-
veiern que els focus de contami-
nació quedaran, de moment, al-
lIats. En primer lloc, n'aturarem
l'expansió i, a mig terrnini, peno
sem fms i tot emprendre la rege·
neració deis lIocs rnés fets malbé
per la má de l'horne. 1 dedica.
rem atenció preferent a la dota-
ció d'infrastructures per evitar
els incendis forestals."

mil hectárees, un vint per cent
de les quals són de propietat pú-
blica El projecte afecta els ter-
mes murticipals de Begues, Ole-
sa de Bonesvalls, Olivella, Sitges,
Avinyonet, Sant Pere de Ribes,
Castelldefels i Cavá, "No creiern
que hi hagi gaires problernes en
la tramitació del pare. Els ajunta-
ments hi estan d'acord i ha que·
dat ciar que els usos tradicionals
del massís (agricultura i rarnade-
ria) es respectaran", han afirmat
a EL MÓN els components de
I'equip del servei. 1afegeixen: "A
més de l'interés cientific que reu-
neix el massís, que ja justifica so-
bradament la seva protecció,
pensem que el Garraf pot esde-

Nou mil hectárees
depare

La superficie que tindrá el
parc natural és de prop de nou

ie'),': 1La selva legislativa
La protecció deis espais natu-

rals és una "selva" legislativa
amb damoroses interferéncies
entre diversos organismes de
l'Adrninistració. Avui, tant la
Conselleria de Culrura com la de
Política Territorial o la d'Agricul-
rura i les Diputacions poden me-
nar aquesta tasca Resultar
d'aquesta multiplicitat de caps i
barrets és que Catalunya disposa
d'un percentatge de rerritori
protegit molt per sota de la mit-
jana occidental.

Aigüestortes·Sant Maurici és
I'únic pare nacional amb que
compta el pais i la seva gestió ha
merescut múltiples critiques. El
Montseny és un parc natural
promogut conjuntarnent per les I
diputacions de Barcelona i Ciro-
na i disposa ja d'un pla especial
aproval; ha estar declarar per la I
VNESCO reserva de la biosfera.
f.a Diputació de Barcelona és
tarnbé la promolora del parc nao I
rural de San! Llorenc de Munt, la I
superficie protegida del qual
s'ha ampliar fa poe. El Monme-
i!:re és el darrer pare natural que
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Abans d'acabar aquest any, e! Garrar ja sed pare natural.

elaborades per la Diputació de
Barcelona. Aquesta corporació
té rarnbé en projecte la imme-
diata tramitaeió deis pares natu-
rals de Montserrai i les Cuille-
riesCollsacabra.

La Generalitat, per contra, ha
tingut fins ara una activitat vacil-
lant en aquest important tema ..v
FI P;lr!;1Il1"1l1 ha aprovat Ilei~

ca, la zona volcánica d'Olot i els
aiguamolls de I'Em pordá. La
Conselleria de Política Territo-
rial i Obres Públiques ha elabo-
rat un catáleg d'espais a prOle·
gir, pero ha quedat en evidencia
la necessitat d'irnpulsar una lIei
d'Espais Naturals que reguli i
unifiqui definitivament, en l'árn-
bit de Caralunya, la prorecció de

"Un pare natural
no és un museu"
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venir una gran zona. d'esbarjo
per a la població que es concen-
tra al Baix Llobregat i a la zona
de Vilanova i la Geltrú. També
s'ha valorat que, degudament
ordenar, podria ser un motiu
complementari d'interés per als
turistes que s'apilen a Castellde-
fels i Sitges".

Els projectes no acaben aquí.
EIs efectes devastadors del dar-
rer incendi han obert el cami
per recuperar la flora tradicional
del Garraf El pi és, en aquesta
zona, un arbre importat. El pai.
satge tradicional el formaven al·
zines i garrofers i ara es podria
cornencar a repoblar amb
aquests arbres, amb carácter ex-
perimental. No es descarta tamo
poc la possibilitat de tomar a re-
cuperar les feixes de vinyes que
foren abandonades al segle paso
sat, després d'haver-les atacar la
fil.loxera. "Un parc natural no és
un museu. S'ha de tenir en
compte que l'home és un factor
decisiu en la natura i que els
aprofitaments tradicionals tan
respecruosos amb el medi amo
bient són perfectament compati-
bles amb una política racional
de protecció deis espais natu-
rals", diu el cap de planificació
de Pares Naturals de la Diputa-
ció.

Un punt a part mereix el lema
de I'abocador d'escombraries
que la Corporació Metropolita-
na té instal-lat a la Vall de Joan.
Aquesta actuació, menada pel
batlle Porcioles, ha estar qualifi-
cada unánimernent d"'aberració
ecológica". A més deis irreversi-
bles danys causats al paisatge,
l'abocador ha donat origen a la
contaminació de les aigües su-
bálvies. En el Pla d'Eliminació
deis Residus Sólids, aproval per
la Corporació Metropolitana
I'any 1981, es preveu que pel
1986 rti una sola bossa de deixa-
lles no anirá a parar a I'abocador
del Garraf. Mentrestant, el vo-
lum d'escombraries que es dipo-
sita a la Vall de Joan s'anirá re-
duint gradualment.

"En aquests moments s'estan
realitzant proves a Badalona per
valorar quin és el millor sistema
de regeneració deis abocadors
d'escombraries i assajar les espé-
cies forestals que s'adapten mi-
1I0r als subsóls de detritus. Els re-
sultats d'aquesta experiencia
s'aplicaran a I'abocador del Gar-
raf Sabem que la recuperació
d'aquest espai será molt lIarga i
que mai no podrem rerornar-li
el seu aspecte original; pero ens
veiem amb cor de fer desapa-
reixer el carácter sinisrre que ¡

ara té", conclou el portaveu de
I'equip director del projecte.


