
EL PAS DE L'AUTOPISTA
PEL TERME DE - VILANOV A

Una qüestió que ha esdevingut
polémica aquests darrers mesos ha
estat, sense cap dubte, que la nova
autopista del Garraf desemboqués
al nostre terme municipaL L'im-
pacte que aixo suposa ha fet tron-
tollar qualsevol convicció sobre el
tracat que ha de tenir l' autopista,
ajudat, si més no, per manifestaci-
ons de partidaris i detractors de les
diverses solucions, convenientment
manipulades per especuladors i
defensors de pressumptes afectats.

La decisió de per on ha de
passar és evident que no esta a les
nostres mans, sinó a les dels nos-
tres govemants, pero cal que
aquesta Agrupació faci sentir el
seu parer, i no tant en l' estricte
sentit ciutadá, sinó des del punt de
vista excursionista, puix és evident
que qualsevol de les opcions del
tracat marcara una profunda em-
premta en el relleu del nostre
territori, malmetent conreus, edifi-
cacions i camins histories i alterant
una vegada més alguns dels esca-
dussers espais naturals del nostre
terme municipal i de la comarca.

Algun sector de l' opinió ciuta-
dana esta donant suport al despla-
carnent de l'autopista fins al que
s'ha anomenat la cota 125, és a
dir, a tocar les muntanyes, con-
trariarnent al' opció inicial que
havia indicat l' Ajuntament, i que
la Conselleria de Política Territori-
al i Obres Públiques de la Genera-
litat havia acccptat, de fer-la passar
per l'actual variant de la C-246.

Si analitzem les dues opcions,
veurem que la més favorable als
interessos de la majoria dels ciuta-
dans sembla ser la d'utilitzar la
variant de la C-246, desdoblant-la
com autopista, és a dir, dos carrils
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Per on ha de passar? Per la cota 125 o pel
desdoblament de la variant C-246?

en cada sentit i afegint un carril
més a cada banda convenientment
connectat amb les vies transversals,
a fi d' absorbir el tránsit induú per
la nostra ciutat cap a la comarca i
pels encontoms vilanovins, donat
que existeix la proposta d' eliminar
el peatge precisament en aquesta
zona, puix ens veuríem privats de
la utilització de la variant tal com
ho fem ara. Es a dir que podria
convertir-se en una via circulatoria
semblant al Cinturó barcelonf o a
la Gran Via sabadellenca, on es
barregen els trajectes directes que
travessen tot el recorregut amb els
trajectes amb entrades i sortides
per anar d'un extrem a l'altre de
I'area vilanovina.

Creiem, pero, que caldria poten-
ciar al maxim aquestapermeabilitat
de les vies perpendiculars a l'auto-
pista, mitjancant uns ponts o pas-
sos subterranis per evitar que es
convertís en una barrera infranque-
jable, alhora que les zones més
habitades caldria protegir-les amb

barreres antisoniques. Sembla que
aquesta opció, fins i tot per a la
Generalitat , és la més económica,
encara que s'hagués d' afegir una
serie de millores, condicionaments
i proteccions com ja hem descrit
abans, el tercer carril inclos.

Contráriament a aquesta opció,
n'hi ha que voldrien desplacar
l'autopista com més lluny de Vila-
nova millor i propasen que passi a
nivell de la cota 125, amb l'argu-
ment que no volen barreres que
impedeixin el futur desenvolupa-
ment de la ciutat, com si ara no
existís ja com a barrera la variant
de laC-246, ignorant 1'important
tránsit que hi passa i que possible-
ment hi continui passant i no ho
faci per l' autopista, potser per a110
d'un peatge molt car. Es a dir, els
qui no volen barreres proposen
mantenir-ne una, que ja és l'exis-
tent, i dues, la nova autopista per
la cota 125.

A part de la confluencia d'una
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serie d'interessos economícs i
especulacionsque planen per da-
munt de la decisi6 de fer l'auto-
pista més amunt o més avall, a
nosaltres, els excursionistes, ens
agradamésl'opci6 inicial, és a dir,
consolidar només un sol estrall
geograñc -que ara ja és irreversi-
ble- i no pas afegir-ne un altre al
nostre malmespaisatge.

Quel' autopistapassiper la cota
125 significa tallar de nou un
seguitde caminshistories i afectar
diversesmasies.Si comencempel
termede SantPerede Ribes, s'ha-
vien proposat dues opcions: la
primera, que enllacava pel Nord
amb la proposta de la cota 125 -
desestimadaper l' Ajuntament de
Ribes- i que desprésde pujar de
Sitges, creuavala carreterad'Oli-
vella i les rieres de Jafre i de
Vilafranca, travessariala carretera
que enllaca amb Canyelles per
seguir en les masies de la Coma,
Cal Sidro i Cal Ramonet, on ha-
gués tallat el camf que va des de
Sota-Ribesfins Els Vinyals, i si
haguessin afinat molt el tracat
s'haguessincarregatCan Ramon i
Can Masalleres.Per sort, aquesta
possibilitat no sera veritat, perque
ja s'ha adjudicat l'arranjament de
la Variant des de Sitges fins al
creuamentper damunt de la carre-
tera que va a Puigmolt6, Sant
Camil i Ribes. A partir d'aquf,
l'autopistapot optar a passarper la
cota 125 o continuarper la variant
fins a desviar-seamunt per davant
del Piular. Si desviaamuntho fara
en direcci6 a la Masia dels Cocons
i tallara el camf que va des de
Vilanova fins a mitja carreterade
Solersi per Cal Mironet cap a La
Fassina.Més amunt també tallaria
la carretera Vilanova-Ribes peer
anara passarprop de Can Martf o
Can Girabals, i a partir d'aquf,
resseguintmés o menys la cota
d'alcada 125, pel faldar del Puig-
montgros. A la vista del Mas de
les Catalunyes,entrariaen el terme
de Vilanova i seguiria just per
damunt de la Pedrera del Roca,r
potserinutilitzant-la -i aixo no ens
sabriacap greu-, pero, qui s'atrevi-
ra a aturar aquestaactivitat indus-
trial i comercial?Perqueuna mica
més enllá, després de creuar la
carreterade Vilafranca, es ttobaran
amb una altra pedrera,com és la

de la fabrica del Griffi, la qual
potser també hauria d'aturar l'ex-
tracci6. Algú ho creu possible?

Un altre camf tallat seriael que
va de Capdecreual Mas de l' Artfs,
alhora que passariaper damunt de
la Masia d'en Tapet, resultant
tambétallats els caminsque vénen
de la Planacap a Mas Torrat i Les
Mesquites,i el que ve de la carre-
tera de l' Arboc, davant del Cam-
ping, per mas Ricart cap al Mas
Roig.

1 no ens agradatampoc aquest
tracat,perquegrataraels fonaments
de la muntanyade la qual portem
el nom: la Talaia, i encara que
sigui amb caire sentimental,volem
defensarun paisatgeque, a pesar
dels incendis i de les torres d' alta
tensi6, encara ens porta bons re-
cordsdels inicis del nostreexcursi-
onisme, i serveix per enfilar-nos
per la seva carenafins a dalt de
tot, ja sigui per realitzar una mati-
nal a la recerca de bolets com
perquehi pugin corrent els atletes
del Crossde l' Aplec a Lurdes.

A partir d' aquf, abansde sortir
del terme de Vilanova, les opcions
tomen a bifurcar-se. La prevista
per la cota 125, baixa pel fondo
del Castelloti travessala carretera
de l' Arboc i la riera del Foix, una
mica més avall de Rocacrespai,
creuant alguna de les anarquiques
urbanitzacionsque enllacenambla
de Mas Trader, se'n va cap al
terme de Cunit.

L'altra possibilitat, des de sota
la Talaia desvia en direcci6 a la
masia d'El Salze i passaria per
damunt d'una llarga zona urbanit-
zada,pel margeesquerredel Foix,
passantprop del corral d'en Cona,
Sant Pau i Gallifa, per enllacar
amb la perllongaci6 de la variant
C-246. Aquestaperllongaci6 coin-
cideix amb la resta d'itinerari de
l'autopista, si aquestaaprofités el
desdoblamentde la variant.

No cal dir que el trajecteper la
cota 125 comporta una erosi6
brutal del nostre relleu geográfic,
ja que talla de travéstots els fon-
dos i carenesque vénen des de
dalt de la muntanya,amb la qual
cosa haurien de realitzar-se una

gran quantitat de talussos, des-
munts, trinxeres i ponts; tot aíxo
no seriatan necessarisi passésper
la zona més plana.

Pero no tot s6n flors i violes si
s'utilitza com autopista el desdo-
blament de la variant, puix poc
abansdel creuamentamb la carre-
tera de l' Arboc, aquestaja gira
amunt i talla el camf reial o camf
de la Turbina i desprésel de Mas
Palau passant molt a prop del
Col.legi Margall6 i Tallers Sant
Miquel, en una zona urbanitzada.
Més endavant tallara el camf de
Rocacrespaque ve dels Sis Ca-
mins, passantpel Juí del Moro i
baixant a free de la urbanitzaci6
Santa Maria en direcci6 a Cube-
lles, si bé passantper damunt de
Gallifa o Sant Pau i seguint per
sobrede la carreteraque va a Mas
Trader i creuantla riera del Foix.

Les dues solucionss6n trauma-
tiques.Es evident que una autopis-
ta no pot passar per una zona
poblada com aquestasensedesga-
vellar-ho tot, pero nosaltreshem de
promoureque es malmeti el mínim
possibleel nostrepatrimonihistorie
i geográfic i el nostre paisatge,i
es respectial máxim el medi natu-
ral. Ponderantavantatgesi incon-
venients,la. nostra opinió és que
1'autopista ha de passar pel
tracat de la variant de la C-246.

Josep Blanes

Sots-president de l' A.E.Talaia
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