
 Al·legació  al  Pla  Director  Urbanístic  2022 
 per part de l’Associació Garraf Coopera 

 Qui és Garraf Coopera? 

 L'  Associació  Garraf  Coopera  treballa  en  projectes  de  cooperació  i  sensibilització  sobre  el  medi 

 ambient  i  l'economia  social  i  per  unes  relacions  socials  més  justes,  equitatives  i  cooperatives.  Els 

 tres  àmbits  principals  d'actuació  són  la  cooperació  internacional  pel  desenvolupament  humà  i 

 sostenible,  la  formació  i  sensibilització  en  educació  ambiental  i  per  a  la  sostenibilitat  social,  i  la 

 recuperació  i  protecció  de  l'entorn  natural,  així  com  la  detecció,  recuperació  i  protecció  dels 

 Camins Ramaders de Catalunya que passen pel terme municipal de Vilanova i la Geltrú. 

 Pel  que  fa  a  la  custòdia  del  territori,  Garraf  Coopera  ha  signat  acords  de  custòdia  amb 

 l’Ajuntament  de  Vilanova  i  la  Geltrú  de  diferents  terrenys  amb  valors  ambientals  (principalment  a 

 l’Ortoll),  perquè  l'entitat  pugui  dur  a  terme  accions  de  recuperació  de  flora,  fauna,  paisatge  i 

 patrimoni amb la participació de la societat civil. 

 Els  objectius  en  aquest  aspecte  són  afavorir  la  implantació  d'un  mosaic  agroforestal  típic  del 

 paisatge  vegetal  del  Garraf  en  el  qual  es  combinin  els  espais  oberts  amb  zones  de  bosc  ben 

 gestionades,  i  restaurar  les  comunitats  vegetals  típiques  d'aquest  paisatge  per  tal  que  convisquin 

 amb  harmonia  ecològica;  recuperar  espais  oberts  com  prats  de  pastura,  per  facilitar  la  implantació 

 d'aus  rapinyaires  que  requereixen  espais  amb  aquestes  característiques  per  la  caça;  dinamitzar  la 

 recuperació  dels  cultius  propis  de  la  zona  en  els  camps  actualment  en  desús;  i,  finalment,  restaurar 

 els  antics  camins  ramaders  i  camins  rals  d'unió  entre  poblacions,  i  els  antics  marges  de  pedra  seca 

 que els delimiten. 

 En  aquest  sentit,  es  va  signar  un  acord  de  custòdia  en  vigor  des  de  gener  de  2016  d’un  terreny 

 municipal,  conegut  com  el  Turó  del  Sèu,  on  s'hi  ha  realitzat  la  restauració  de  camins  existents, 

 campanyes  de  replantació,  control  de  flora  autòctona,  al·lòctona  i  manteniment  de  la  vegetació 

 existent,  restauració  d'antigues  basses  i  dipòsits  d'aigua  per  tal  d’afavorir  la  proliferació  d'amfibis, 

 invertebrats i la visita de fringíl·lids/aus migratòries. 

 S’ha implantat una zona d'horts i la construcció d'un rellotge del cos humà amb plantes remeieres. 

 https://www.garrafcoopera.com/custodia-del-territori 
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 Per què fa al·legació al PDU? 

 Garraf  Coopera,  conjuntament  amb  la  Plataforma  Defensem  l’Ortoll  i  nombroses  entitats 

 vilanovines,  ha  treballat  activament  durant  més  d’11  anys  (d’ençà  el  2011)  per  tal  de  recuperar  el 

 pulmó  verd  de  l’Ortoll  per  a  la  ciutadania,  com  a  lloc  de  passeig,  d’oci  i  gaudi  de  la  natura.  En 

 aquest  treball  han  participat  alumnes  i  professors  de  gran  part  dels  centres  d’ensenyament  de  la 

 comarca i voluntaris internacionals de tots el continents. 

 Cada  any  es  realitzen  més  de  mil  hores  de  treball  físic  de  voluntariat  al  sector.  Com  a  resultat,  la 

 natura  i  el  patrimoni  de  l’Ortoll  es  troba  avui  en  un  estat  infinitament  superior  a  la  que  tenia  fa  21 

 anys quan es va aprovar l’actual POUM. 

 El  PDU  reconeix  que  el  POUM  s’ha  quedat  desfasat  amb  respecte  a  l’Ortoll  i  que  la  zona 

 necessita  millor  protecció,  però  considerem  que  les  propostes  del  PDU  són  del  tot  insuficients  per 

 tal  d’oferir  una  protecció  eficaç  dels  sectors  afectats.  Per  això,  Garraf  Coopera  es  veu  obligada  a 

 presentar al·legació al PDU. 

 Ja  a  l’any  2014,  Garrafccopera  va  presentar  conjuntament  amb  altres  associacions,  partits  polítics  i 

 entitats  mediambientalistes  una  moció  aprovada  pel  Ple  de  l’Ajuntament  de  Vilanova  i  la  Geltrú 

 amb  data  5  de  maig,  on  al  punt  setè  s’insta  a  “...  el  compromís  d'estudiar  la  possible  qualificació 

 com  a  Parc  Natural  les  zones  anomenades  Llera  del  Torrent  de  Sant  Joan,  Ortoll  i  Xalet  Ortoll, 

 Sant  Gervasi,  Adarró,  Turò  del  Sèu,  Els  Dos  Molins,  Aragai,  Santa  Llúcia,  el  Prat  de  Vilanova  i  la 

 Millera,  per  tal  de  delimitar  definitivament  un  espai  de  superfície  protegida….”  (Acta  i  moció 

 disponible a:  https://www.vilanova.cat/doc/doc_17558468.pdf  ). 

 Garrafcoopera  es  reuneix  i  participa  activament  amb  la  Coordinadora  d’Entitats  pel  Clima  del 

 Garraf  i  es  reuneix  periòdicament  amb  els  partits  polítics  del  consistori  vilanoví  per  tal  d’impulsar 

 un  nou  POUM  on  s’estableixi  la  revisió  i  desclassificació  del  sol  urbanitzable  en  la  totalitat  dels 

 sectors de l’Ortoll (Ortoll I i II). 

 A  l’annex  4  s’adjunta  el  document  de  posicionament  de  la  Coordinadora  d’Entitats  pel  Clima  del 

 Garraf. 

 2 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_17558468.pdf


 Contingut de l’al·legació 

 L’al·legació es centra en cinc temes que es repassen a continuació: 

 Tema 1: Corredor biològic 

 El  Pla  de  conservació  del  patrimoni  natural  i  de  la  biodiversitat  dels  parcs  del  Garraf  i  d’Olèrdola 
 constata que: 

 "  ...La  Llei  42/2007  del  patrimoni  natural  i  de  la  biodiversitat  estableix  que  les  administracions 
 públiques  preveuran,  en  la  seva  planificació  ambiental  o  en  els  Plans  d’ordenació  dels  recursos 
 naturals  (PORN),  mecanismes  per  aconseguir  la  connectivitat  ecològica  del  territori,  establint 
 corredors  o  restablint-los,  en  particular  entre  els  espais  protegits  Xarxa  Natura  2000  i  entre  els 
 espais  naturals  de  singular  rellevància  per  a  la  biodiversitat.  Per  això  s’atorgarà  un  paper  prioritari 
 als  cursos  fluvials,  les  vies  pecuàries,  les  àrees  de  muntanya  i  altres  elements  del  territori,  lineals  i 
 continus  —o  que  actuen  com  a  punts  d’enllaç—,  amb  independència  que  tinguin  la  condició 
 d’espais naturals protegits...  " 

 Mapa 1. Índex de Connectivitat Terrestre amb indicadors dels sectors 
 Ortoll I i II (Consulta octubre de 2022 -  https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html  ) 

 En  aquest  sentit,  el  PDU  gairebé  no  fa  referència  al  primordial  i  únic  corredor  biològic  que 
 connecta  el  massís  del  Garraf  amb  la  costa  (Zona  especial  de  conservació  Costes  del  Garraf 
 ES5110020)  passant  per  l'Ortoll.  La  proposta  de  modificació  de  la  planificació  urbanística  establerta 
 en el PDU és del tot insuficient per salvar aquest corredor marítimo-terrestre. 
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 Emperò en el document d’abast del PDU (Annex 4), sí que es dóna importància al corredor: 

 «  A  les  taules  annexes  s’assenyalen  els  sectors  que  per  les  seves  afectacions  sobre  el  patrimoni 
 natural  i  la  biodiversitat  haurien  de  ser  objecte  de  les  actuacions  de  modificació  o  extinció 
 previstes en el PDU, indicant els criteris de la seva selecció: 

 08307-1PPU (Ortoll I) 
 Sectors  en  zona  humida,  Zones  òptimes  d'espècies  ZEC  i  amenaçades,  Prats  d'albellatge  (HC  34k), 
 Connexió (Ocupació de separador urbà). 

 08307-2PPU (Ortoll II) 
 Sector  ocupat  per  un  mosaic  agro-forestal  d'interès  per  la  biodiversitat,  amb  conreus  herbacis  de 
 secà.  Provisió  de  serveis  ecosistèmics  a  nivell  local.  La  transició  d'hàbitats  desenvolupa  una 
 important  funció  connectora  terra-mar,  la  qual  es  reflecteix  en  el  mapa  d’Índex  de  connectivitat 
 terrestre (ICT). La part oest més costanera està inclosa a la zona humida de la Platja Llarga  » 

 També  en  l’Avanç  del  Pla  d’Ordenació  Urbanística  Municipal  de  Vilanova  i  la  Geltrú  de  2019  dóna 
 molta  importància  a  la  protecció  d’aquest  corredor  i  fa  propostes  concretes  al  respecte  d’una 
 envergadura molt major i justificades amb referències reiterades a plans, catàlegs, etc. ja en vigor: 

 Volum  A  pàg.  4:  «En  el  cas  de  Vilanova  i  la  Geltrú,  aquests  (els  corredors  biològics)  no  depenen 
 dels  torrents  existents,  ans  que  trobem  dos  espais  naturals  de  gran  interès  a  banda  i  banda  del 
 nucli  principal.  Aquests  són  el  Racó  de  Santa  Llúcia  i  la  Serra  dels  Paranys  que  connecten  la  costa 
 amb el Parc del Garraf.» 

 Volum  A  pàg.  87:  «Com  podem  observar  en  el  gràfic  adjunt  que  recull  la  classificació  del  sòl  dels 
 municipis  costaners,  des  de  la  riera  de  la  Bisbal  fins  a  l’Aiguadolç  (uns  25  km  de  costa),  trobem  un 
 nombre  molt  reduït  de  connectors  ecològics  o  punts  de  contacte  natural  de  la  costa  amb  el  seu 
 entorn.  Dels  cinc  més  importants  (les  Salines,  riu  Foix,  Platja  Llarga  -  L’Ortoll,  el  torrent  de  la 
 Piera,  serra  de  les  Mesquites  -  riera  de  Ribes  i  Montgavina),  més  de  la  meitat  estan  en  sòl 
 urbanitzable  i  per  tant  pendents  de  materialitzar-se  (les  Salines,  l’Ortoll  i  el  torrent  de  la  Piera; 
 aquests  dos  últims  al  municipi  de  Vilanova  i  la  Geltrú).  El  POUM  de  Vilanova  i  la  Geltrú  haurà  de 
 tenir ben en compte el seu interès per definir la matriu ambiental.» 
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 Mapa  2.  Els  connectors  ecològics  i  la  classificació  del  sòl  segons  el  planejament  general 
 dels municipis de costa 

 Volum  A  pàg.  154  (sobre  l’Ortoll  I  i  II):  «Cal  destacar  la  importància  d’aquest  àmbit  com  a 
 connector  ecològic  Garraf-mar,  convertint-se  en  un  àmbit  privilegiat  en  molts  quilòmetres  de 
 costa.» 

 Aquestes  conclusions  van  acompanyades  dels  següents  referències  a  diferents  tipus  de 
 planificació en vigor: 

 Volum  A  pàg:  39  (referit  al  Pla  Territorial  Metropolità  de  Barcelona):  «El  corredor  ecològic 
 mar-muntanya  que  defensa  el  PTMB  a  Vilanova  passa  per  l’espai  lliure  entre  les  urbanitzacions  de 
 Santa  Maria  de  Cubelles  i  Fondo  Somella,  amb  una  secció  mínima  d’uns  260  metres  (connectors 
 amenaçats  per  continus  urbans).  Aquest  corredor  va  des  de  Platja  Llarga  (sense  incloure-la),  el 
 límit  municipal  amb  Cubelles,  fins  la  urbanització  Fondo  Somella,  i  cap  a  Nord  fins  l’autopista  Pau 
 Casals (C-32), on tot el sòl a Nord de la mateixa ja es troba inclòs dins d’aquesta categoria.» 

 Volum  A  pàg.  63  (referit  al  Catàleg  de  Paisatge  de  la  Regió  Metropolitana  de  Barcelona):  «Per  a 
 aquesta unitat (plana del Garraf), s’estableixen els següents objectius de qualitat paisatgística: 
 ..." 
 -  Uns  corredors  verds  amplis  enmig  de  la  plana  litoral,  amb  capacitat  d’articular  espais  oberts  de 
 diferents escales..." 

 Volum  A  pàg.  75  (referit  al  Catàleg  de  Paisatge  del  Penedès):  «Actualment,  en  data  estiu  de 
 2019,  s’està  duent  a  terme  la  participació  ciutadana  del  CPP.  En  l’Acta  dels  tallers  de  proposta  del 
 procés participatiu es recullen les següents actuacions prioritàries proposades durant la dinàmica: 
 ... 
 -  Establir  connectors  i  corredors  a  l’espai  Ortoll,  Platja  llarga  amb  Parc  del  Foix/  Garraf  i  el  Torrent 
 de Sta. Maria de Cubelles.» 
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 En  el  Pla  d’Adaptació  I  del  Pla  d’acció  al  canvi  climàtic  de  Vilanova  i  la  Geltrú  que  el  Ple  municipal 
 va  aprovar  el  Pla  el  maig  de  2019,  es  pot  consultar  a:  https://www.vilanova.cat/ciutat_verda/paesc 
 en  el  seu  apartat  3.3.3.:  Descripció  dels  riscos  i  les  vulnerabilitats  del  municipi,  hi  trobem  el  risc  de 
 Pèrdua de biodiversitat i del valor natural, amb una Vulnerabilitat: Alta - Mitjana. 

 “...A  través  de  la  tramitació  del  nou  planejament  municipal,  l’Ajuntament  també  té  l’oportunitat  de 
 treballar  per  la  protecció  del  sòl  no  urbanitzable  d’interès  i  vetllar  per  la  seva  conservació.  Són 
 d’especial  interès  espais  com  la  Millera,  l’Ortoll  i  l’espai  connector  entre  el  Fondo  Somella  i  Santa 
 Maria  de  Cubelles.  L’actuació  sobre  les  urbanitzacions  fora  d’ordenació,  que  contribueixen  a 
 fragmentar la plana agrícola també hauria de ser una actuació prioritària…” 

 A  l’ANNEX  1  s’adjunta  un  document  elaborat  per  Arba  Litoral  sobre  la  flora  i  fauna  present 
 actualment a l’Ortoll. 

 Conclusió sobre aquest tema: 

 Amb  respecte  al  corredor  biològic  entre  muntanya  (inclòs  el  Parc  del  Garraf,  Olèrdola  i  Foix), 
 Torrent  de  Santa  Maria  i  la  Costa  de  l’Ortoll,  volem  ressaltar  la  importància  de  conservar  i 
 consolidar  els  dos  braços  d’aquest  corredor:  el  braç  al  costat  ponent  de  la  urbanització  de  Santa 
 Llúcia  i  el  braç  al  costat  llevant,  tal  com  queda  reflectit  al  plànol  de  l’Avanç  del  Pla  d’Ordenació 
 Urbanística  Municipal  de  Vilanova  i  la  Geltrú  (Mapa  2).  Al  mateix  temps,  volem  insistir  en  la 
 importància  de  connectar  el  corredor  biològic  amb  la  zona  humida  de  l’entorn  del  Torrent  de  Sant 
 Joan, adjacent al carrer Montseny. 

 Considerem  incompatible  urbanitzar  el  sector  Ortoll  tal  com  preveu  el  PDU  i,  al  mateix  temps, 
 consolidar un veritable corredor biològic. 
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 Tema 2: Conservar camins i patrimoni històric, arquitectònic i natural 

 El  PDU  no  té  en  compte  la  importància  del  patrimoni  històric,  arquitectònic  i  natural  que  tenen 
 l’Ortoll  i  els  històrics  camins  que  passen  pel  sector.  Tot  això  es  troba  actualment  articulat  per  la 
 Ronda  d’Adarró,  un  circuit  verd  de  4,6  km  senyalitzat  per  la  Diputació  de  Barcelona  que  el  PDU 
 tampoc  menciona.  Contrasta  amb  la  importància  que  dóna  l’Avanç  del  Pla  d’Ordenació  Urbanística 
 Municipal de Vilanova i la Geltrú de 2019 a aquests temes: 

 Volum  A  pàg.  154  (sobre  l’Ortoll  I  i  II):  «Cal  destacar  la  importància  d’aquest  àmbit  com  a 
 connector  ecològic  Garraf-mar,  convertint-se  en  un  àmbit  privilegiat  en  molts  quilòmetres  de 
 costa.  A  més  a  més,  hi  destaquen  camins,  molins,  camps  de  cultiu,  connexions  directes  amb  la 
 platja,  mulasses,  murs  de  pedra  seca,  carrerades,  horts,  la  xarxa  de  transhumància,  sínies,  el  xalet 
 de  l’Ortoll,  jardins,  alzines,  omedes,  boscos  de  ribera,  pins,  xiprers,  ermites,  turons  i  jaciments 
 arqueològics.  Tots  ells  construeixen  un  territori  amb  un  molt  alt  valor  natural,  històric,  cultural, 
 arqueològic,  ambiental,  ecològic  i  agrari.  El  futur  POUM  ha  d’assegurar-ne  el  seu  reconeixement  i 
 posada en valor.» 

 Volum  C  pàg.  68:  «El  desenvolupament  urbà  de  les  darreres  dècades  ha  estat  associat  a  la 
 construcció  de  grans  infraestructures,  deixant  a  banda  la  xarxa  de  camins  que  sostenia  els 
 assentaments  originaris  i  les  seves  activitats  productives.  Convé  considerar  la  possibilitat  de 
 contrarestar  aquest  oblit,  d’enfortir  les  relacions  territorials  a  través  de  l’entramat  de  camins 
 històrics  del  Garraf.  Sembla  oportú  que  l’Avanç  de  POUM  reconegui  els  camins  principals  al 
 territori, i que la infraestructura verda que es proposi s’estengui pels camins territorials.» 

 Aquestes  conclusions  van  acompanyades  dels  següents  referències  a  diferents  tipus  de  planificació 
 en vigor: 

 Volum  A  pàg.  62  (referit  al  Catàleg  de  Paisatge  de  la  Regió  Metropolitana  de  Barcelona):  «A  la 
 fitxa  de  la  unitat  de  paisatge  de  la  plana  del  Garraf,  es  destaquen  els  seus  principals  valors,  com  .... 
 els  abundants  i  diversos  exemples  de  construcció  amb  pedra  seca,  entre  els  quals  destaquen  els 
 murs  o  marges  de  conreu,  les  barraques  i  els  amuntegaments  circulars,  amb  elevat  valor  cultural, 
 ecològic i paisatgístic.» 

 Volum  A  pàg.  63  (referit  al  Catàleg  de  Paisatge  de  la  Regió  Metropolitana  de  Barcelona):  «Per  a 
 aquesta unitat (plana del Garraf), s’estableixen els següents objectius de qualitat paisatgística: 
 …” 
 -  Uns  corredors  verds  amplis  enmig  de  la  plana  litoral,  amb  capacitat  d’articular  espais  oberts  de 
 diferents escales. 
 -  Un  paisatge  agrícola  de  vinya  i  cereal  de  secà  preservat  i  ben  gestionat,  que  mantingui  la  diversitat 
 d’elements que el caracteritzen i el doten d’identitat pròpia. 
 -  Un  sistema  d’itineraris  i  miradors  que  emfasitzin  les  panoràmiques  més  rellevants  i  permetin 
 descobrir la diversitat i els matisos dels paisatges de la Plana de Garraf.” 

 Pel que fa a les propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la protecció: 
 “... 
 -  Conservar  els  entorns  rurals  i  conreus  de  la  plana,  especialment  als  indrets  en  contacte  o 
 propers  al  mar  (de  Sant  Gervasi  a  Vilanova)  i  a  les  vores  dels  sòls  urbanitzables  i  de  les 
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 infraestructures,  pels  seus  valors  estètics  i  culturals  i  per  la  seva  funció  esponjadora  dels 
 creixements urbans i diversificadora dels paisatges.” 

 Quant a les propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió: 
 “... 
 -  Promoure  la  integració  paisatgística  de  masies,  ermites,  esglésies  i  castells  i  fomentar  l’oferta 
 turística i l’enriquiment dels itineraris existents.” 

 Volum  A  pàg.  68-69  (referit  a  la  Carta  de  Paisatge  del  Garraf):  «Va  ser  aprovada  el  4  de  maig  de 
 2019.  Defineix  tot  un  seguit  d’àmbits  de  paisatge.  Amb  taronja  l’àmbit  Plana  del  Garraf»  (que 
 inclou l’Ortoll). 

 Mapa 3. Carta del Paisatge del Garraf. Consell Comarcal del Garraf 

 «Els objectius  a assolir que resulten  de gran interès  per al futur POUM són: 
 ... 
 Inventariar  amb  criteris  unitaris  tots  els  elements  arqueològics,  etnològics  i  arquitectònics  lligats  a 
 l’agricultura  i  la  ramaderia  mediterrània  del  Garraf,  amb  especial  atenció  a  la  cultura  de  la  pedra 
 seca  i  la  transhumància,  i  promoure  de  manera  extensa  la  seva  conservació  mitjançant  la  iniciativa 
 pública  i  privada;  revaloritzar  els  camins,  incloent  els  ramaders,  com  itineraris  paisatgístics  de 
 coneixement del patrimoni natural i cultural del Garraf.» 

 Volum  A  pàg.  72-73:  «D’altra  banda,  paga  la  pena  enunciar  altres  compromisos  que  creiem  de 
 gran interès per al futur POUM de Vilanova i la Geltrú: 
 ... 
 -  Paisatge,  transhumància  i  camí  ramader  de  Marina,  de  la  Cerdanya  al  Penedès  -  Garraf  (Grup  de 
 treball  de  Transhumància).  Per  assolir  aquest  objectiu,  es  proposa  valoritzar  el  patrimoni  històric, 
 cultural  i  ambiental  que  representa  aquest  camí  ramader,  convertint-lo  en  un  recurs  de 
 desenvolupament regional i local. 
 -  Garraf:  camins,  patrimoni  i  natura  (Consell  Comarcal  del  Garraf).  Amb  aquesta  iniciativa  es 
 pretén 
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 dinamitzar  i  valoritzar  el  paisatge  del  Garraf  mitjançant  l’execució  d’un  pla  d’actuació  per  a 
 recuperar  i  difondre  els  espais  amb  valor  natural  i  cultural  de  la  comarca,  relligant  els  treballs  de 
 difusió i recuperació patrimonial. 
 -  Millora,  modernització  i  recuperació  històrica  del  canal  de  reg  (Consell  Comarcal  del  Garraf).  El 
 canal  de  reg  és  actualment  una  infraestructura  que  cohesiona  i  discorre  per  diferents  indrets  de  la 
 unitat  de  paisatge  de  La  Plana.  És  alhora  un  element  diferencial  i  singular,  que  dóna  sentit  a  aquest 
 paisatge rural. 
 - Recuperació dels murs de pedra seca i les mulasses (Consell Comarcal del Garraf).» 

 L’Ajuntament  de  Vilanova  i  la  Geltrú  encara  no  disposa  d’un  inventari  municipal  de  camins  tot  i  que 
 el  reglament  del  patrimoni  d’ens  locals,  contempla  l’obligatorietat  de  tenir  actualitzat  l’inventari 
 dels  seus  béns.  (article  222.1  de  la  Llei  municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya);  i  que  l’inventari  ha 
 de  comprendre  els  béns  de  domini  públic,  on  s’especifiquen  els  “vials  no  urbans”  dintre  dels  béns 
 subjectes  a  inventari  (Decret  336/1988,  de  17  d'octubre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  del 
 patrimoni). 

 Preocupats  per  la  manca  de  protecció  d’aquests  patrimoni  municipal,  el  gener  de  2012,  tres 
 entitats,  l’Agrupació  per  a  la  Protecció  del  Medi  Ambient  (APMA),  l’Agrupació  Excursionista  Talaia, 
 l’Associació  UNESCO  Garraf  i  el  Centre  d’Estudis  Beguetans  van  presentar  una  instància  on,  entre 
 d’altres  coses,  es  demanava  que  es  redactés  un  inventari  de  camins  comarcal  que  recollís  tots  els 
 camins  existents.  Reiteradament  s’ha  reclamat,  sense  èxit,  l’inventari  per  a  la  protecció  dels 
 camins: 

 El  5  de  maig  de  2014,  es  presentà  una  moció  que  s’aprovà  en  Ple  de  l’Ajuntament  de  Vilanova  i  la 
 Geltrú,  on  en  el  punt  novè  s’aprovà  "...  Elaborar  un  inventari  de  camins  comarcal  exhaustiu  que 
 reculli  la  totalitat  dels  camins  existents,  inclosos  els  camins  ramaders,  senders  i  corriols,  tot 
 seguint els criteris, prescripcions i ordenament legislatiu vigent..." . 

 Veure:  (  https://www.vilanova.cat/doc/doc_17558468.pdf  ) 

 Entitats  de  la  comarca  també  han  manifestat  insistentment  l’interès  en  què  s’elabori  un  bon 
 inventari  de  camins  comarcals,  tractant-se  aquesta  reclamació  en  múltiples  reunions  al  Consell 
 Municipal  de  Medi  Ambient  i  Sostenibilitat  de  Vilanova  i  la  Geltrú  (les  celebrades  en  les  dates 
 12/12/2007,  30/1/2008,  30/4/2008,  16/2/2016,  30/6/2016,  15/12/2016,  7/3/2017,  21/6/2017, 
 27/11/2018,  10/12/2019,  17/6/2020,  22/7/2020)  tal  com  es  pot  comprovar  en  les  actes  d’aquest 
 Consell disponibles en aquest enllaç: 

 https://www.vilanova.cat/ciutat_verda/consell_de_medi_ambient 

 També  existeix  una  moció  aprovada  per  unanimitat  en  aquest  sentit  per  tal  de  crear  un  inventari 
 de  camins  municipals  segons  acta  de  la  sessió  ordinària  del  Ple  de  l’Ajuntament  del  dia  18  de  Gener 
 de 2016: 

 Veure: (  https://www.vilanova.cat/doc/doc_95726032.pdf  ). 
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 Actualment,  l’Ajuntament  de  Vilanova  tampoc  no  disposa  d'un  Pla  Especial  ni  de  Protecció  del 
 medi  natural.  Només  existeix  un  document  aprovat  amb  el  nom  "Pla  especial  i  Catàleg  del 
 patrimoni històric-artístic i natural" de l’any 1987 completament desfasat. 

 https://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintExp=129573 
 &fromPage=load 

 Per  altra  part,  a  l’inventari  de  patrimoni  històric,  arquitectònic  i  ambiental  de  Vilanova  i  la  Geltrú, 
 https://www.diba.cat/documents/429042/47561bcf-fa58-48b5-96f6-e8715cf03bbc  . 
 Hi podem  trobar fins a tres arbres monumentals: 

 Núm. ref. 3: Pi pinyoner de l’Ortoll, 
 Núm. ref. 13: Pins canaris de l’Ortoll, 
 Núm. ref. 14: Alzina de l’Ortoll, 

 Així  com  diferents  elements  patrimonials,  arquitectònics  i  arqueològics  amb  diferents  nivells  de 
 protecció  com  ara  el  Molí  de  vent  de  l’Escardó,  l’Ermita  St.  Gervasi,  xalets  modernistes,  camps  de 
 conreu i altres elements, històrics industrials i rurals. 

 A  l’Ortoll  I  i  II,  hi  trobem  nombroses  zones  d'expectatives  arqueològiques  degut  a  la  proximitat  del 
 jaciment iber d’Adarró: 

 http://invarque.cultura.gencat.cat/FitxaGeneral?index=0&consulta=MSUxK2FkYXJyw7MlMistMSU% 
 3D&codi=417 

 A  expenses  d’això  a  data  d’avui  no  existeix  inventari,  ni  pla,  tot  i  que  el  Pla  d’Actuació  Municipal 
 (PAM  2019-2023)  es  cita  explícitament  en  el  seu  punt:  5.1.10  «-  Aprovarem  el  Catàleg  de 
 Patrimoni  Arquitectònic  i  Natural  de  Vilanova».  (Vegeu: 
 https://www.vilanova.cat/doc/doc_25026332.pdf  ). 

 A  l’ANNEX  2  s’adjunta  un  document  interactiu  basat  en  la  informació  de  Wikipedra  sobre  les 
 construccions  de  pedra  seca  a  l’Ortoll  (a  més  d’aquests  construccions  puntuals  hi  ha  uns  sis  km.  de 
 marges  de  pedra  seca  als  camins,  principalment  als  camins  de  la  Ronda  d’Adarró  i  el  Camí 
 Ramader de Marina – vegeu Mapa 4). 

 Conclusió sobre aquest tema: 

 Cal  ressaltar  que  amb  respecte  als  camins,  el  sector  d’Ortoll  ha  experimentat  un  canvi  significatiu 
 des  de  la  redacció  de  l’Avanç  del  Pla  d’Ordenació  Urbanística  Municipal  del  2019  i,  encara  més,  des 
 de  la  redacció  de  la  resta  de  plans  mencionats.  Durant  aquest  temps  s’han  recuperat  molts 
 quilòmetres  de  camins  amb  marges  de  pedra  seca  que  fins  llavors  eren  intransitables  i  impedien  la 
 continuïtat  dels  camins  històrics.  Actualment,  l’Ortoll  disposa  de  tres  eixos  de  vies  verdes  de 
 primera categoria totalment recuperades i transitables. Es tracten de: 
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 1)  Els  últims  1,5  km  del  mil·lenari  Camí  Ramader  de  Marina  (d’uns  230  km)  que  connecta  la 
 Cerdanya  amb  la  costa  i  que,  també,  es  denomina  la  Carrerada  Reial  de  la  Cerdanya.  Aquest  últim 
 tram  és  cada  cop  més  utilitzat  pels  veïns  de  la  zona  del  Fondo  Somella  i  l'Aragai  per  tal  d’arribar  a 
 la platja. 

 La  Carrerada  de  la  Cerdanya  i  les  variants  adjacents,  van  ser  els  camins  ramaders  més  importants 
 de  Catalunya  i  és,  actualment,  objecte  d’un  projecte  de  recuperació  amb  participació  d’una 
 trentena  de  municipis,  entre  ells  Vilanova  i  la  Geltrú  (més  informació: 
 https://camiramaderdemarina.cat/  ). 

 Dades  històriques  i  cadastrals  contrastables  confirmen  que  molts  dels  camins  existents  avui  dia  a 
 l’Ortoll  I  i  a  l’Ortoll  II  són  camins  públics  ramaders.  Els  camins  ramaders  tenen  protecció  específica 
 segons  la  llei  espanyola  8/1998,  de  15  de  juny,  de  Vías  Pecuarias.  En  el  seu  article  5,  obliga  la 
 Generalitat a investigar la situació dels camins ramaders. 

 2)  Una  via  verda  interurbana  no  contemplada  de  4,2  km  que  connecta  el  centre  i  el  litoral  de 
 Vilanova  i  la  Geltrú  amb  el  centre  i  el  litoral  de  Cubelles.  (Apte  per  a  vianants,  bicicletes  i  Vehicles 
 de Mobilitat Personal). 

 3)  Un  circuit  de  natura  no  contemplat  de  4,6  km  per  passejar  a  peu  o  amb  bicicleta  de  muntanya. 
 Passa  pels  principals  camins  històrics  de  l’Ortoll  i  fa  un  parell  d’anys  va  ser  senyalitzat  per  la 
 Diputació de Barcelona amb el nom de Ronda d’Adarró. 

 Mapa 4. Ronda d’Adarró. 
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 El  treball  dels  dos  primers  eixos  es  va  acabar  a  l’estiu  de  2021  quan  Garraf  Coopera  va  inaugurar 
 el  tram  que  connecta  el  Camí  Ramader  al  seu  pas  pel  sector  d’Ortoll  amb  el  Camí  Vell  de 
 Cubelles.  Actualment,  només  falta  fer  el  pas  de  vianants  amb  refugi  físic  per  creuar  la  c-246a  (amb 
 C/.  Esparrall)  projectat  per  la  Diputació  de  Barcelona  i  l’Ajuntament  de  Vilanova  i  la  Geltrú  que  ja 
 està planificat i serà executat el 2023. 

 La  Ronda  d’Adarró  funciona  des  de  fa  anys  però  té  un  punt  feble  de  manca  de  seguretat  en  un 
 tram  de  100  m  que  segueix  la  carretera  c-246a  en  el  PK  45+800,  on  caldria  moure  uns  senyals  i  fer 
 una  separació  físic  amb  el  trànsit  motoritzada  de  la  calçada  –  una  actuació  prevista  pel  PMUS  que 
 serà executat per l’Ajuntament de Vilanova aquest proper hivern del 2022. 

 És  evident  que  amb  un  eventual  urbanització  dels  sectors  Ortoll  I  i  II,  el  Camí  Ramader  de  Marina, 
 la  Via  Verda  de  Cubelles  i  la  Ronda  d’Adarró  quedarien  trossejats  i  perdrien  el  seu  atractiu  com 
 també, es perdria gran part de la flora i fauna que actualment caracteritza aquest entorn. 
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 Tema 3: Espai de natura, oci i salut 

 Com  a  conseqüència  de  la  recuperació  dels  camins  històrics  i,  en  general,  del  patrimoni  històric  i 
 de  natura  que  s’ha  mencionat  a  l’apartat  anterior,  l’Ortoll  poc  a  poc  s’ha  convertit  en  un  lloc  amb 
 gran  activitat  de  tot  tipus.  A  nivell  informal  centenars  de  persones  utilitzen  cada  dia  aquesta  zona 
 natural  de  lleure.  Hi  fan  excursions  gairebé  tots  els  centres  educatius  de  Vilanova  i  la  Geltrú  i, 
 també,  escoles  d’altres  poblacions  de  la  comarca.  Sovint  es  registren  caminades  d’associacions  de 
 veïns,  de  centres  excursionistes  o  de  jubilats,  i  cada  any  s’organitzen  curses  en  bici  o  a  peu  i  tallers 
 relacionats  amb  la  natura  i  la  conservació  del  patrimoni.  Fa  poc  més  de  10  anys,  no  es  veia  gairebé 
 mai activitats d’aquest tipus. 

 És  inconcebible  que  el  PDU  no  s’hagi  posat  a  dia  i  tingui  en  compte  aquest  paper  de  l’Ortoll, 
 sobretot  degut  a  la  importància  que  té  el  contacte  amb  la  natura  per  al  benestar  físic  i  mental  de  la 
 gent. 

 Segons  diferents  estudis  i  experiències  en  diferents  ciutats,  queda  àmpliament  demostrada  la 
 necessitat  de  disposar  d’espais  naturals  amplis  i  de  qualitat  (d’alta  biodiversitat)  per  poder  garantir 
 la  salut en general  i, especialment, la  salut mental  de la ciutadania. 

 Els  efectes  beneficiosos  de  la  natura  sobre  la  salut  son  multifactorials.  Confluent  simultàniament 
 sobre  les  persones  quan  s’hi  troben  en  aquest  espai  ric.  Des  de  les  substàncies  volàtils  que 
 segreguen  els  arbres  (mono  terpens  ),  la  millor  qualitat  del  aire  o  la  simple  exposició  mantinguda  al 
 propi  paisatge.  Alguns  efectes  son:  reducció  de  la  tensió  arterial,  reducció  del  cortisol  (hormona 
 del  estrès  )  ,  increment  dels  nivells  d’oxigenació.  Però  hi  ha  molts  més  que,  com  conclou  un  estudi 
 publicat  al  science  direct,  es  pot  agrupar  en  tres  dominis  que  emfatitzen  tres  funcions  generals  :  a) 
 mitiga  i  redueix  danys  existents,  b)  restaura  capacitats,  i  c)  crea  capacitats  noves.  A  continuació, 
 alguns  estudis  que  demostren  que  els  espais  naturals  son  imprescindibles  per  la  salut  humana  i  que 
 per  tant  no  només  no  s’haurien  de  destruir  sinó  que  urgeix  crear-ne  de  nous.  Veure  altres 
 exemples a: 
 Estudi ISGlobal Institut de salut global de Barcelona: 
 El contacto con los espacios naturales produce una mejora de la salud de la población. 
 El contacte amb entorns naturals durant la infància podria beneficiar la salut mental a l'edat adulta. 
 ISGlobal  presenta  el  rànquing  de  les  ciutats  europees  amb  major  mortalitat  atribuïble  a  la  manca 
 d'espais verds  . 
 Viure  a  prop  d'espais  verds  podria  ser  beneficiós  contra  els  símptomes  de  la  síndrome 
 premenstrual. 

 Degut  a  totes  les  evidències  hi  ha  països  on  la  natura  es  recepta,  com  si  fos  un  medicament.  Per 
 exemple a Canadà. Veure enllaç a: 
 https://www.parkprescriptions.ca/ 

 A  l’ANNEX  3  s’adjunta  un  llistat  amb  algunes  de  les  activitats  organitzades  a  l’Ortoll  durant  els 
 últims anys. 
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 Tema 4: Conservar franges costaneres i torrents sense urbanitzar 

 El  PDU  fa  múltiples  referències  a  la  zona  de  protecció  a  500  m  de  la  línia  de  DPMT, 
 però  s’observa  una  forta  contradicció  entre  les  conclusions  i  les  propostes  del  pla.  A 
 ambdós fitxes (Ortoll I i Ortoll II) es pot llegir la mateixa conclusió: 

 «Els separadors urbans entre sòls d’extensió ha de ser de 500 m d’amplada mínima per mantenir 
 franges de sòl no urbanitzable». Per això «s’ha de reduir el sector per garantir una amplada mínima 
 de la discontinuïtat urbana a front de mar i dins la franja costera dels primers 500 m des de la línia 
 del DPMT» 

 Aquest text no és molt diferent al text general de l’antic PDU que cita l’Avanç del Pla d’Ordenació 
 Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú de 2019: 

 Pàg.  51:  «El  Pla  Director  Urbanístic  del  Sistema  Costaner  (aprovat  definitivament  el  25.05.2005) 
 té  per  objecte  protegir  els  espais  costaners  del  litoral  situats  en  una  franja  entre  500  m  i  2  km  de 
 la  costa,  aplicada  en  projecció  horitzontal  terra  endins,  des  de  la  atermenament  del  domini  públic 
 marítim-terrestre,  encara  lliures  d’ocupació,  que  no  han  sigut  objecte  d’un  procés  de 
 transformació urbanística.» 

 No  obstant  això,  no  es  veu  reflectit  a  les  propostes  del  nou  PDU  que,  en  el  cas  d’Ortoll  I,  no 
 indica  cap  reducció  de  l’àrea  urbanitzable  i,  en  el  cas  d’Ortoll  II,  limita  aquesta  reducció  a  l’àrea  a 
 l’oest  de  la  urbanització  de  Santa  Llúcia  i  a  una  franja  d’estretor  indefinida  a  primera  línia  de  mar  a 
 la resta del sector: 

 «Reduir  l’àmbit  del  sector  Ortoll  II  tot  excloent  aquells  sòl  més  situats  a  ponent  del  sector  que 
 redueixen  l’amplada  de  la  discontinuïtat  urbana  a  primera  línia  de  mar  i  dins  la  franja  dels  primers 
 500  m,  així  com  alliberar  d’edificació  la  franja  situada  a  primera  línia  de  mar  entre  els  barris  de  Sant 
 Llúcia i Ribes Roges.» 

 En ambdós sectors es proposa, a més a més: 

 «Fixar un mínim del 35% d’usos d’activitat econòmica i/o dotacionals» 

 «El desenvolupament del sector queda subjecte a la prèvia revisió o modificació del planejament 
 municipal vigent per tal d’adaptar-lo a aquest PDU.» 

 Respecte  als  torrents,  n’hi  ha  dos  a  l’Ortoll  I  i  Ortoll  II.  A  l’Ortoll  I,  hi  trobem  el  torrent  de  Sant 
 Joan i el seu entorn que al PDU es classifica com a zona inundable. 

 Inexplicablement  cursos  menors  d’aigua  com  el  torrent  d’Adarró/Sant  Gervasi,  no  estan 
 contemplats  en  els  Plans  directors  urbanístics  consultats.  Hi  manquen  doncs  l’anàlisi  específic  del 
 sector  limítrof  entre  els  dos  sectors  d’Ortoll  I  i  II,  on  hi  trobem  la  zona  de  flux  preferent  del 
 Torrent  d’Adarró/Sant  Gervasi  (a  Vilanova  també  conegut  com  a  Aragai).  Aquest  s'estén  de 
 l’Avinguda Aragai (Club Tenis Vilanova) fins a la Plaça d’Adarró. 
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 L'agència  Catalana  de  l’Aigua,  tampoc,  no  contempla  l’estudi  de  la  inundabilitat  i  drenatge  d’aquest 
 curs  d’aigua  ni  de  la  seva  zona  inundable.  No  estableix  cap  període  de  retorn,  tot  i  que  s’ha 
 demostrat  abastament  pel  veïnatge  de  Vilanova  la  inundabilitat  i  perillositat  que  aquest  flux  d’aigua 
 porta  associat.  Inevitablement,  en  períodes  d’intensitat  de  pluja,  l’aigua  s’acumula  sota  el  pont  de  la 
 via del tren (efecte de dic) i finalment desemboca a la Plaça d’Adarró. 

 Cal  doncs  adequar  el  sector  al  que  disposen  els  articles  9bis  «Limitacions  als  usos  en 
 la  zona  de  flux  preferent  en  sòl  rural»  i  14  bis  «Limitacions  als  usos  del  sòl  en  zona 
 inundable»  del  Decret  638/2016  pel  qual  modifica  el  Reglamento  del  Dominio  Público 
 Hidráulico.» 

 Mapa 5. Visor ACA (en blau les zones amb inundabilitat i els cursos d’aigua) 

 Dos  enllaços  interessants  s’aporten  al  respecte  són  el  Pla  d’Emergències  en  cas  de 
 pluges fortes del CEIP Llebetx: 

 https://blocs.xtec.cat/escolallebetx/files/2012/09/pla-demergències-de-pluja2.pdf 
 i la següent notícia de l’Eix Diari  sobre les inundacions a la zona: 
 https://www.eixdiari.cat/societat/doc/2951/els-alumnes-de-lescola-llebext-traslladats-amb-tot-terre 
 ny.html 

 També en el Document I: Pla d’acció al canvi climàtic de Vilanova i la Geltru que el Ple municipal va 
 aprovar el Pla el maig de 2019, es pot consultar a:  https://www.vilanova.cat/ciutat_verda/paesc  . 
 Dins el Pla d’Adaptació, podem trobar específicament: 

 "...Núm. acció 34 - Risc o vulnerabilitat afectats:  Inundacions 
 Impactes evitats: Augment del risc d'inundacions, pèrdua de sòl fèrtil 

 …  Recentment  durant  l’any  2018  s’han  iniciat  les  tasques  de  redacció  de  l’Avanç  del  POUM  del 
 municipi,  per  obtenir  un  document  urbanístic  actualitzat  que  inclogui  totes  les  modificacions  de 
 planejament i estableixi quines són les propostes prioritàries. 
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 Algunes  de  les  consideracions  que  es  pretenen  incloure  en  l’Avanç  del  POUM  és  la  revisió  de 
 sectors  de  sòl  urbanitzable  no  desenvolupats.  Entre  altres,  destaca  l’espai  de  l’Ortoll,  una  superfície 
 verda  i  agrícola  de  prop  de  100  ha  situada  al  sud-oest  de  Vilanova  i  la  Geltrú,  a  poca  distància  del 
 nucli  urbà.  Es  tracta  d’un  espai  amb  interès  ecològic,  agrari  i  etnològic  i  amb  un  gran  potencial  com 
 a zona natural i de lleure. 

 És  especialment  interessant  introduir  aquests  canvis  en  el  planejament  en  el  sector  de  l’Ortoll,  ja 
 que tot i el seu interès, no compta amb cap figura de protecció. 

 Actualment,  segons  el  planejament  vigent,  es  tracta  de  sòl  urbanitzable  dividit  en  dos  sectors: 
 Ortoll  I  i  Ortoll  II.  La  línia  de  treball  principal  de  l’Avanç  del  POUM  considera  la  possible 
 transformació  dels  sectors  de  l’Ortoll  d’urbanitzable  a  no  urbanitzable  com  a  sòl  de  valor  agrícola 
 (clau  18).  Es  prioritza  el  sector  de  l’Ortoll  II  per  a  establir  aquest  canvi,  tot  i  que  l’objectiu  és  que 
 l’Ortoll I també s’hi inclogui...." 

 Conclusió sobre aquest tema: 

 Volem  insistir  en  la  necessita  (indicada  en  les  conclusions  del  mateix  PDU)  de  «garantir  una 
 amplada  mínima  de  la  discontinuïtat  urbana  a  front  de  mar  i  dins  la  franja  costera  dels  primers  500 
 m.  des  de  la  línia  del  DPMT»  i  que  aquesta  garantia  no  solament  sigui  vàlida  per  a  la  discontinuïtat 
 urbana  al  costat  ponent  de  Santa  Llúcia  si  no,  també,  per  al  costat  llevant.  També  volem  insistir  en 
 la  necessitat  de  protegir  l’entorn  dels  torrents  de  Sant  Joan  i  d’Adarró/Sant  Gervasi  (Aragai)  i 
 evitar la seva urbanització. 
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 Tema 5: Eliminar sòl urbanitzable 

 El  PDU  no  menciona  res  sobre  la  necessitat  de  desclassificar  l’Ortoll  I  i  II.  Aquí  l’Avanç  del  Pla 
 d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú de 2019 és molt més contundent: 

 Volum  B  Pàg.  39:  «Actualment  Vilanova  i  la  Geltrú  posseeix  sòl  per  a  un  augment  de  42.445 
 habitants,  una  xifra  desmesurada  tenint  en  compte  que  a  dia  d’avui  té  66.274  habitants  i  que 
 l’escenari  de  creixement  més  alt  contempla  un  creixement  de  màxim  20.126  habitants.  En 
 definitiva,  sembla  excessiu  el  sòl  urbanitzable  actual  al  municipi  i  el  futur  POUM  haurà  de 
 reconsiderar-lo per tal d’optimitzar l’ocupació del sòl al municipi.» 

 Volum  C  Pàg.  89:  «Sembla  raonable  limitar  el  consum  de  sòl,  apostant  per  rehabilitar  àrees 
 urbanes  i  densificant  puntualment  d’altres  que  permetin  optimitzar  i  equilibrar  l’ús  del  sòl  a 
 l’objecte  de  contenir  el  creixement  de  l’àrea  urbana  i  les  seves  infraestructures  en  favor  d’una 
 optimització  dels  recursos  endògens,  per  afrontar  emergències  energètiques,  climàtiques  i 
 alimentaries  a  la  regió.  En  aquest  sentit,  sembla  raonable  evitar  la  proliferació  de  la  tipologia  de 
 baixa  densitat  a  les  urbanitzacions  perifèriques,  així  com  la  nova  classificació  de  sòl  urbanitzable  en 
 zones d’alta connectivitat (cas de l’Ortoll). « 

 Conclusió sobre aquest tema: 

 Compartim  el  criteri  dels  redactors  de  l’Avanç  del  Pla  d’Ordenació  Urbanística  Municipal  a  qui  li 
 «sembla  raonable  evitar  la  proliferació  de  la  tipologia  de  baixa  densitat  a  les  urbanitzacions 
 perifèriques,  així  com  la  nova  classificació  de  sòl  no  urbanitzable  en  zones  d’alta  connectivitat  (cas 
 de l’Ortoll).» 

 Conclusió general de tots els temes: 

 Sol·licitem  de  forma  raonable  i  coherent,  a  partir  de  les  conclusions  aportades  en  els  temes 
 anteriors, la desclassificació dels sectors Ortoll I (SUP 2.6.1) - L'Ortoll i II (SUP 2.6.2). 

 Sol·licitem  com  a  mesura  cautelar,  la  suspensió  immediata  de  llicències  als  dos  sectors  fins  que  no 
 estigui aprovat definitivament un nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal a Vilanova i la Geltrú.. 
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 ANNEX 1: 

 ESPÈCIES FAUNÍSTIQUES PROTEGIDES PRESENTS A L’ESPAI NATURAL DE 
 L’ORTOLL I SANT GERVASI 

 AUS: 32 espècies 
 NOM CIENTÍFIC  NOM COMÜ 

 1.  Bubulcus ibis  Esplugabous 

 2.  Accipiter nisus  Esparver 

 3.  Buteo buteo  Aligot (hivernant) 

 4.  Falco tinnunculus  Xoriguer 

 5.  Tyto alba  Òliba 

 6.  Athene noctua  Mussol 

 7.  Otus scops  Xot (estival) 

 8.  Caprimulgus ruficollis  Siboc 

 9.  Apus melba  Ballester (estival) 

 10.  Apus apus  Falciot (estival) 

 11.  Apus pallidus  Falciot pàl·lid (estival) 

 12.  Merops apiaster  Abellerol (estival) 

 13.  Upupa epops  Puput 

 14.  Hirundo rustica  Oreneta vulgar (estival) 

 15.  Hirundo daurica  Oreneta cua-roja (estival) 

 16.  Delichon urbicum  Oreneta cua-blanca (estival) 

 17.  Motacilla alba  Cuereta blanca 

 18.  Motacilla flava  Cuereta groga (hivernant) 

 19.  Troglodytes troglodytes  Cargolet 

 20.  Erithacus rubecula  Pit-roig (hivernant) 

 21.  Phoenichrurus ochruros  Cotxa fumada 

 22.  Saxicola torquatus  Bitxac comú 

 23.  Sylvia atricapilla  tallarol de casquet 

 24.  Sylvia melanocephalus  Tallarol capnegre 

 25.  Phyllocopus collybita  Mosquiter comú 

 26.  Parus major  Mallerenga carbonera 
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 27.  Parus cristatus  Mallerenga emplomallada 

 27. Serinus serinus  Gafarró 

 28.  Carduelis chloris  Verdum 

 29.  Carduelis carduelis  Cadernera 

 30.  Carduelis cannabina  Passerell 

 31.  Fringillia coelebs  Pinsà 

 32.  Certhia brachydactila  Raspinell 

 MAMÍFERS: 7 espècies 

 NOM CIENTÍFIC  NOM COMÜ 

 Aethechinus algirus  Eriçó clar 

 Erinaceus europaeus  Eriçó fosc 

 Pipistrellus pipistrellus  Rata pinyada comuna 

 Myotis myotis  Rat penat de musell  gran 

 Plecotus austriacus  Rat penat orellut 

 Scirius vulgaris  Esquirol 

 Mustela nivalis  Mostela 

 RÈPTILS I AMFIBIS: 11 espècies 

 NOM CIENTÍFIC  NOM COMÜ 

 Hemydactylus turcicus  Dragó rosat 

 Tarentola mauritanica  Dragó 

 Timon lepidus  Llangardaix ocel·lat, fardatxo 

 Podarcis hispanica  Sargantana 

 Psamodromus algirus  sargantaner gros 

 Hemorrhois hippocrepis  Serp de ferradura 

 Coronella girondica  Col·lobra llisa meridional 

 Rhinechis scalaris  Serp blanca 

 Malpolon monspelassum  Serp verda 

 Alytes obstreticans  Tòtil 

 Bufo calamita  Gripau corredor 
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 HÀBITATS NATURALS PRESENTS A L’ESPAI NATURAL DE L’ORTOLL I SANT GERVASI 

 COMUNITAT VEGETAL  ESPECIE DOMINANT  ESPECIE 
 ACOMPANYANT 

 Llistonar 
 Phlomído-Brachypodietum retusi 

 Llistó 
 Brachypodium retusum 

 Fonoll  Phoeniculus vulgaris 

 Herbassar sabanoïde 
 Hyparrhenietum hirto-pubescentis 

 Albellatge 
 Hyparrenia hirtus 

 Brachypodium retusum 

 Fenassar 
 Brachypodietum phoenicoidis 

 Fenàs 
 Brachypodium phoenicurus 

 Brachypodium retusum 

 pradell ruderal 
 Parietarietum murale 

 Morella roquera 
 Parietaria muralis 

 pradell agrari 
 Lobulario-Euphorbietunz pinae 

 Rabenissa 
 Diplotaxis erucoides 

 Brolla calcícola 
 Erico-Thymelaeetum tinctoriae 

 Romaní 
 Salvia rosmarinum 

 Erica multiflora 
 Thymus vulgaris 
 Genista scorpia 

 Pinus halepensis 
 Pistacia lentiscus 

 Bardissa d’esbarzer 
 Rubo-coriarietum 

 Esbarzer 
 Rubus ulmifolia 

 Arç blanc  Crataegus monogynia 
 Englantina  Rosa sempervivens 

 Màquia litoral termòfila. 
 Querceto-lentiscetum 

 Llentiscle 
 Pistacia lentiscus. 

 Pi blanc 
 Pinus halepensis 

 Aladern  Rhamnus alaternus 
 Arçot  Rhamnus licyoides 

 Aritjol  Smilax aspera 
 Margalló  Chamaerops humilis 

 Olea europaea 

 Garriga 
 Quercetum cocciferae 

 Garric 
 Quercus coccifera 

 Llentiscle  Pistacia lentiscus. 
 Pi blanc  Pinus halepensis 
 Arçot  Rhamnus licyoides 

 HÀBITATS NATURALS D'INTERÈS PRIORITARI SEGONS LA DIRECTIVA 95 DE LA 
 UE PRESENTS A L’ESPAI NATURAL DE L’ORTOLL I SANT GERVASI 

 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn 
 _pres_const_listas_ref_especies_IC.aspx 

 CODI  HÀBITAT 

 932  Olea and Ceratonia forests 
 Querceto-lentiscetum 

 9340  Quercus ilex and Quercus rotundifolia forests 
 Quercetum ilicis/Quercetum rotundifoliae 

 Abunden a l’àrea, sobretot al sector occidental on el substrat és calcari, els garrofers 
 centenaris (  Ceratonia siliqua  ), supervivents d’antics  conreus que van rebre podes durant 
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 generacions. Aquests arbres gruixuts presenten cavitats que tenen gran importància com 
 a aixopluc per a aus com el mussol (  Athene noctua  )  o la puput  (Upupa epops). 
 Hi han també oliveres (  Olea europaea  ) però de menor  port. 
 Els alzinars i carrascars es troben en perill d’extinció a l’àrea 
 Com a representació del carrascar (  Quercetum rotundifoliae)  als turons calcaris de l’àrea 
 occidental resten Les dues  Carrasques de la Cruïlla. 
 https://goo.gl/maps/8E38BLmcRxLTgXkS9 
 L’alzinar litoral (  Quercetum ilicis)  podía ocupar  els sòls al·luvials més fèrtils del sector 
 oriental, però el l’esclafit  de 2019 va matar el darrer reproductor  L’Alzina Ortoll  , i 
 actualment a l’àrea hi resten juvenils no reproductors (sembrats per ARBA Litoral de 
 llavor) 
 https://goo.gl/maps/DRXC4cdN1PcN2ah16 
 Destaca la presència de serveres (  Sorbus domestica  )  en alguns punts del camí. 

 20/09/2022. Oriol Millán Blanch. Associació per la Recuperació dels Boscos Autòctons al 
 sistema litoral Català 2017 
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 ANNEX 2: 

 CONSTRUCCIONS DE PEDRA SECA 

 h�p://wikipedra.catpaisatge.net 

 Núm.  Tipus de construcció  Núm. WIKIPEDRA 

 1  Barraca de pedra seca  8041 

 2  Barraca de pedra seca (desapareguda)  1104 

 3  Barraca de pedra seca  25631 

 4  Marges de pedra seca del camí ramader  1317 
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 5  Barraca de pedra seca  21428 

 6  Barraca de pedra seca  21430 

 7  Barraca de pedra seca  4971 

 8  Barraca de pedra seca  11132 

 9  Barraca de pedra seca  11133 

 10  Barraca de pedra seca  26306 

 11  Barraca de pedra seca  11131 

 12  Barraca de pedra seca  26286 
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 ANNEX 3: 

 RESUM D’ACTIVITATS D’ESPORT, OCI, FORMACIÓ I 

 SENSIBILITZACIÓ A L’ORTOLL 

 Any  2016 

 Abril:- Plantada rellotge i pícnic 

 Maig:-  Participació  fira  Blauverd  exposant  qui  som  i  què  hi  fem  a  l’Ortoll.  Passejada  pels  camins  de  l’Ortoll  i 
 Sant Gervasi 

 Juny:- Jornada amb en Tonet Ferrer, historiador 

 Setembre:- Recuperació dels cocons 

 Novembre:- visita d’un grup d’alumnes de la UB 

 Novembre: - Ecocursa 1r edició 

 Any  2017 

 Gener:- Jornada de plantada de Margallons amb alumnes-treballadores del TEGAR 

 Maig:- Taller familiar de menjadores d’ocells 

 Abril:- Instal·lació dels bancs a la zona del Turó i entorns 

 Abril:-  Participació  en  la  sortida  amb  la  Foixarda.  Passeig  informatiu  pel  Turó  i  plantada  de  bufalagues  a  la 
 Platja Llarga. 

 Setembre: Finalització dels treballs de recuperació de la cisterna. 

 Novembre:- Ecocursa 2  a  edició 

 Any  2018 

 Març:- Construcció de la menjadora d’ocells i tancament zona dels cocons. 

 Abril:- Visita als vivers de Pàmies i compra de plantes per al rellotge 

 Agost:-  Organització  i  realització  del  I  Camp  de  Treball  internacional  de  Treball.  15  participants  internacionals, 
 i 10 nacionals. 

 Octubre:- 1a collita d’olives 

 Novembre: Condicionament d’espais i participació en la 2a. transhumància dels cavalls de la Fundació Miranda. 

 Novembre:- Ecocursa 3  r  edició. 240 participants. 
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 Any  2019 

 1.-Formació i capacitació (APSS) 

 Cursos d’aprenentatge i serveis amb els Centres Educatius: 

 14 de gener, INS Montgrós (20h), amb 20 alumnes 

 24 de gener- 27 de juny. INS Lluch i Rafecas (10h.) amb 24 alumnes. 

 Altres col·laboracions amb centres educatius: 

 24  de  gener-4  de  febrer.  INS  Manuel  de  Cabanyes.  Projecte  Reacciona.  Xerrada  introductòria  sobre  els 
 ODS. 90 alumnes 

 30 de maig, Col·laboració amb treball de síntesi de 1r d’ESO del INS. J. Mir. 

 Febrer-març: Erasmus del INS Montgrós (90 persones). 

 29  d’octubre.  Col·legi  Divina  Providència.  Projecte  Reacciona.  Xerrada  introductòria  sobre  els  ODS.  30 
 alumnes 

 2.-Capanyes de sensibilització 

 20 de gener: Finalització caseta per guardar les eines. 

 10 març:- Jornada Dona i natura Organitzada per les entitats Garraf Coopera, Marinada, Bols Tibetans, i 
 Trempetinaires del Vendrell, iI la col·laboració de Tegar. : 50 assistents i 100 plantes plantades, en el Turó del 
 Seu. 

 15 de març. Jornada en contra del canvi climàtic, 20 persones 

 19  de  maig,  21  de  juliol,  15  de  setembre,  17  de  novembre  Caminades  explicatives  de  la  Ronda  d’Adarró  i  Camí  i 
 carrerada.90 persones. 

 13 d'abril - Participació al taller d'instal·lació de caixes niu per aus a Vilanova i la Geltrú 

 16  de  juny.  Jornada  d’inauguració  de  la  senyalització  de  la  Ronda  Darró,  coincidint  amb  la  setmana  de  la 
 natura.  Parlaments  en  els  que  s’han  convidat  antics  (i  actuals)  regidors  i  tècnics  de  medi  ambient,  voluntaris  de 
 Garraf  Coopera  i  el  Sr.  Vicenç  Carbonell,  historiador  i  col·laborador  inestimable.  Entrega  dels  mapes  ja  acabats 
 de la Carrerada. 

 6  juliol.  Col·laboració  amb  activitats  esportives  i  ecològiques,  com  són  la  marxa  nòrdica  de  Juanitas,  (20 
 assistents) 

 21 de juliol Caminada explicativa de la Ronda d’Adarró i Camins amb un grup de marxa nòrdica. 

 Agost:- Organització i realització del II Camp de Treball internacional de Treball. 

 Setembre :- Jornada d’instal·lació de casetes d’ocells, i alliberament de xots a l’Ortoll. 

 Setembre:- Finalització plataforma instal·lació dels dipòsits que aporten aigua al rellotge 

 Octubre:- Instal·lació de bancs a la zona de picnic 

 20  d’octubre.  Inauguració  de  la  part  recuperada  del  camí  de  Santa  Llúcia,  tram  del  camí  dels  Molins.  Passejada 
 explicativa,  xerrada  de  Vicenç  Carbonell.  Assistència  de  col•laboradors,  persones  interessades  i  famílies  (150 
 persones) 
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 10  de  novembre.  Col•laboració  amb  la  IV  Ecocursa.  Assistència  65  equips  de  3  o  4  persones,  300K  de  residus 
 recollits, en tota l’àrea de l’Ortoll, Sant Gervasi, fins a la rasa de Sta. Llúcia.. 

 Any  2020 

 Formació i capacitació (APSS): 

 Per aquest any, estaven previstes les següents actuacions: 

 - I. Montgrós de Sant Pere de Ribes .- programa d’educació per a la Pau. 

 - I. Lluch i Rafecas, de Vilanova.- Determinació dels nivells de contaminació 

 - I. Mir: Passejada explicativa amb alumnes de 1r ESO. Treball Síntesi. 

 Degut  a  la  pandèmia  de  Covid-19,  i  a  les  mesures  que  es  van  haver  de  prendre,  sols  vàrem  poder  realitzar  l'APS 
 de l'Institut Montgrós. 

 Campanyes de sensibilització mediambiental 

 La  previsió  era  de  realitzar  bastants  activitats  de  sensibilització.  Però,  igualment,  degut  a  la  COVID  19,  aquestes 
 s'han vist molt reduïdes. 

 Les activitats previstes eren: 

 -  Realització  de  2  jornades  de  neteja  (coincidint  amb  el  Clean  up  day)  i  3  campanyes  de  plantació...N`hem  fet 
 una, i hem col·laborat amb la neteja de platges. 

 - Organització de passejades explicatives sobre el territori. Tercer diumenge de mes... Realitzades 

 - Setmana de la Natura Realitzada a l'octubre 

 - Eco-cursa... Anul·lada 

 - Organització ” Jornada Dona, esport i natura” - Anul·lada 

 - Participació a la fira Remeiart de Santa Margarida i els Monjos...Anul·lada 

 Participació,  juntament  amb  Medi  Ambient  de  l'Ajuntament  en  una  trobada  amb  tècnics  del  Montsià  i  Terres  de 
 l'Ebre. 

 S'han fet algunes passejades, quan ha estat possible. I s'han portat a terme dos tallers: 

 - les plantes remeieres: L'Àloe Vera 

 - Edificació de marges de pedra seca 

 Disseny i impressió dels plafons per a l'exposició dels Camins Ramaders 

 Hem pogut senyalitzar les plantes del rellotge, de manera que tothom les pugui anar coneixent. 

 Agost: 1a collita de garrofes. 
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 Any  2021 

 Formació i capacitació de l'alumnat sobre el respecte del medi natural 

 Novament  aquest  any,  en  els  projectes  d'Aprenentatge  i  Servei  Solidari  (APSS)  hem  estat  condicionats  per  les 
 mesures  contra  la  Covid.  També  degut  a  la  situació  de  Covid  ens  ha  comportat  l'actuació,  no  sols  amb  un  grup 
 d'alumnes, sinó amb tots els grups cada nivell. 

 A  nosaltres,  això  ens  ha  suposat  la  contractació  de  monitoratge  (Arba  Litoral)  per  poder  atendre  correctament  la 
 demanda. Els grups havien de ser petits, per la Covid, i perquè impliquen l'ús d'eines. 

 Centres Educatius amb els que s'ha fet Apss: 

 - INS Manuel de Cabanyes ( https://agora.xtec.cat/iescabanyes/categoria/servei-comunitari/ ).125 alumnes 

 - INS Lluch i Rafecas. 

 Jornades-taller sobre coneixement i conservació de la natura a l'Ortoll amb altres escoles i entitats educatives: 

 ●  alumnes de 2n de l'E. Llebetx,(20 de juny) 

 ●  Grup de l’Afammg (salut mental) (maig) 

 ●  Grup del programa Singulars, de l'IMET (juny) 

 ●  Esplai de Can Culapi (juliol) 

 S'ha portat a terme la part de pràctiques d'una alumna d'un cicle formatiu de 2n g.de l’Institut Alexandre Galí 

 Campanyes de sensibilització mediambiental 

 Cada 3er diumenges de mes, continuem amb les jornades de voluntaris, obertes a tota la ciutadania: 

 Passejades informatives, els 3rs diumenge de mes. 

 21  març:-  Neteja  per  part  de  voluntaris  de  Garraf  Coopera  del  voral  de  la  C  246,  com  acció  reivindicativa  pel 
 pas de vianants en aquest tram. 

 Juny:- Passejada setmana de la Natura 

 24  d’octubre:-  Jornada  de  celebració  del  desè  aniversari  Plataforma  Ortoll:  tallers,  i  passejada  pel  camí 
 ramader, parlaments, vermut amb actuació musical i dinar de germanor 

 19 desembre:- Celebració final d'any, i recuperació marges al corral d’en Cendres. 
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 ANNEX 4 

 POSICIONAMENT POUM ENTITATS PEL CLIMA DEL GARRAF, 
 SETEMBRE DE 2022 

 Considerem  que  l‘Ortoll  i  els  llindars  entre  el  torrent  de  Sant  Joan,  la  via  del  tren,  Sant  Gervasi, 

 l’Aragai,  fins  l’actual  avinguda  Zamenhoff  per  la  banda  de  Cubelles,  és  un  paratge  únic  amb 

 presència  humana  prehistòrica  adjacents  de  la  vila  iberoromana  d’Adarró.  S’ha  de  considerar  com 

 un tot i no com un conjunt de parcel·les urbanístiques. 

 L’ordenació  actual  NO  posseeix  cap  protecció  específica  des  del  punt  de  vista  ecològic,  urbanístic 

 o  paisatgístic.  La  seva  gestió  és  escassa  o  nul·la,  donat  l’abandonament  de  terres  de  conreu. 

 Queden  molt  pocs  propietaris  que  no  hagin  sucumbit  a  les  expectatives  urbanístiques  i 

 especulatives  per  culpa  d'una  qualificació  d'urbanitzable  des  de  fa  seixanta  anys.  Gràcies  a  l'ús 

 agrícola  resilient  i  a  les  accions  de  la  Plataforma  en  defensa  de  l’Ortoll  i  Garrraf  Coopera,  s’ha 

 preocupat  de  mantenir  els  camins  i  torrents  que  actuen  en  aquests  espai  com  a  veritables 

 corredors ecològics municipals, tal i com passa amb els altres sòls no urbanitzables adjacents. 

 Els  valors  naturals  de  l'Ortoll  són  indiscutibles.  Actua  com  a  corredor  biològic.  Recentment  s’ha 

 constatat  l’atropellament  d’una  guineu  (  Vulpes  vulpes  )  a  la  zona  del  Turó  del  Sèu,  a  la  C-246a,  i  s’ha 

 constatat  la  presència  de  porcs  senglars  a  la  zona  que  segurament  recorren  aquests  corredors  de 

 la serra litoral i pre-litoral. 
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 Aquest  espai  es  considera  un  dels  últims  reductes  sense  urbanitzar  que  disposa  el  litoral  català, 

 amb  una  increïble  xarxa  de  camins  i  poblats  històrics,  fins  avui  dia  mig  abandonats  i  degradats  tot  i 

 que  alguns  d’ells  els  hem  recuperat.  Si  no  hi  posem  remei  urgentment,  degut  també  a  la  pèrdua  del 

 sòl agrícola, poden desaparèixer aquests corredors naturals. 

 Segons  l’Avanç  Pla  d’Ordenació  Urbanística  Municipal  (POUM)  de  Vilanova  i  la  Geltrú,  en  el  seu 

 Anàlisi  i  Diagnosi.  Volum  A  -  Territori  i  planejament,  d’estiu  de  2019,  hi  ha  un  reconeixement  clar 

 dels corredors biològics: 

 "...trobem  dos  espais  naturals  de  gran  interès  a  banda  i  banda  del  nucli  principal.  Aquests  són  el 

 Racó de Santa Llúcia i la Serra dels Paranys que connecten la costa amb el Parc del Garraf…"  

 Aquest document fa referència al Racó de Santa Llúcia, però també hi forma part l'Ortoll. 

 "El  POUM  de  Vilanova  i  la  Geltrú  haurà  de  tenir  ben  en  compte  el  seu  interès  per  definir  la  matriu 

 ambiental." (Extret de l’Avanç del POUM) 

 També,  en  el  Catàleg  del  Paisatge  del  Penedès  es  va  proposar  explícitament  establir  connectors  o 

 corredors  a  l’espai  Ortoll  (Sant  Gervasi)  /  Platja  llarga  amb  Parc  del  Foix/  Torrent  de  Sta.  Maria  de 

 Cubelles. 

 A  nivell  comarcal,  trobem  un  nombre  molt  reduït  de  connectors  ecològics  o  punts  de  contacte 

 natural  de  la  costa  amb  el  seu  entorn.  Dels  cinc  més  importants  (les  Salines,  riu  Foix,  Platja  Llarga  - 

 L’Ortoll,  el  torrent  de  la  Piera,  Colls  Miralpeix  -  riera  de  Ribes  i  als  límits  occidentals  del  Massís  del 

 Garraf. 

 Hi  podem  trobar  elements  de  gran  valor  etnològic,  ecològic,  agrari  així  com  noves  perspectives 

 d’oci  i  lleure  que  poden  esdevenir  un  bon  pol  d’atracció  per  a  un  nou  turisme  de  qualitat  que 

 marqui  la  diferència  envers  altres  indrets  costaners.  A  més,  pot  esdevenir  un  espai  de  treball, 

 d’activitats econòmiques respectuoses amb el medi i un pulmó verd per la ciutat. 

 Com  que  actualment  la  major  part  dels  sectors  de  l’Ortoll  estan  considerats  com  a  zona 

 urbanitzable  i  no  tenen  cap  mena  de  protecció  específica,  estem  a  un  pas  previ  imminent  de  la 

 desaparició  d’aquest  cabdal  espai  natural.  És  l'Ajuntament,  a  través  d'un  nou  pla,  qui  ha  de  garantir 

 la  salvaguarda  amb  la  implicació  directa  de  la  ciutadania  i  de  la  protecció  dels  seus  béns  públics 

 naturals. 

 29 



 La  moció  aprovada,  el  dia  5  de  maig  de  2014,  en  pro  de  la  conservació  patrimonial  i  natural  de 

 l'Ortoll-  Sant  Gervasi  -  Darró  -  La  Millera,  on  es  proposa  la  recuperació  i  neteja  de  la  zona  per  a  la 

 ciutadania,  s’insta  a  assolir  el  compromís  d'estudiar  la  possible  qualificació  com  a  Parc  Natural, 

 (actualment  no  es  té  constància  de  l'elaboració  d’aquest  estudi),  que  reforça  l’objectiu  de 

 conservació enfront de la protecció merament urbanística. 

 A  banda  dels  recursos  econòmics  que  aportaria,  aquesta  incorporació  reforçaria  una  gestió  d’un 

 Espai  d’Interès  Natural,  atès  que  la  Generalitat  és  l’administració  ambiental  de  Catalunya  d’acord 

 amb  l’Estatut  d’autonomia  de  Catalunya,  amb  competències  no  sols  sobre  la  gestió  d’espais 

 naturals  i  hàbitats  protegits  situats  a  Catalunya,  sinó  també  sobre  la  vigilància,  el  control,  la 

 protecció, la prevenció integral i la col·laboració en la gestió del medi ambient. 

 Altres  aspectes  que  reforcen  la  gestió  dels  espais  d’interès  natural  són  la  protecció  penal  davant  de 

 conductes  il·lícites  i  d’infraccions  administratives;  la  declaració  d’utilitat  pública  i  drets  d’adquisició 

 preferent  de  tots  els  terrenys  afectats  a  efectes  d’expropiació,  no  solament  de  les  obres  i 

 actuacions  previstes;  i  la  possibilitat  que  l’òrgan  de  gestió  del  parc  natural  emeti  informe  preceptiu 

 previ  a  l’atorgament  d’autoritzacions  necessàries  per  a  l’execució  de  qualsevol  pla,  obra,  moviment 

 de  terres  o  explotacions  naturals,  a  l’interior  o  a  l’exterior  de  l’espai  protegit  i  que  puguin 

 afectar-lo. 

 Davant  d’aquesta  fita  important,  es  poden  buscar  recursos  de  la  Unió  Europea  i  la  pròpia 

 Generalitat de Catalunya. 

 Per tot això ens POSICIONEM I RECLAMEM A L’AJUNTAMENT: 

 - El reconeixement explícit i catalogació al POUM del circuit d’Adarró. 

 -  El  reconeixement  explícit  i  catalogació  al  POUM  dels  camins  Ramaders,  Carrerades 

 d’Adarró i Sant Gervasi. 

 -  La  preservació  i  conservació  de  la  totalitat  del  territori  de  l’Ortoll  /  Sant  Gervasi  /  Santa 

 Maria  /  La  Millera,  revertint  els  sectors  de  l’Ortoll  com  a  zona  NO  urbanitzable  dins  el 

 proper POUM. 

 -  La  creació  d’un  Espai  d’Interès  Natural  que  connecti  amb  un  corredor  específic  que  uneix 

 amb  el  Parc  del  Foix  i  Garraf  per  Sant  Gervasi,  Torrent  de  Sant  Joan  i  Torrent  de  Santa 

 Maria, potenciant la salvaguarda dels aragalls i torrents encara avui dia existents. 
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