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El Valles Oriental és una comarca que esth sent absorbida per
l'ombra de Barcelona. Es una comarca en creixement demogrhfic
i, sobretot, en creixement urbanístic, que rep una part molt important de la descentralització
residencial i industrial que s'esth
produint a la regió metropolitana d e Barcelona1. Es tracta d'una
comarca amb una proporció molt
elevada de sbl no urbanitzable
(SNU), i en canvi, és una de les
comarques amb una proporció
més elevada d e sbl urbh per habitant (Arribas, 1998),la qual cosa
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ens indica que la tipologia urbana del Valles Oriental és fonamentalment d e baixa densitat. Es
a dir, es tracta d'una tipologia
urbana molt basada en construccions unifamiliars i aillades, que
es localitzen de forma dispersa
pel territori en lloc de fer-ho de
forma agrupada.
La dispersió i baixa densitat del
teixit urbA2, juntament amb les
infraestructures vihries, fan que
gran quantitat d'espais naturals3
es trobin en una situació d'extrema fragmentació. Amb aixb volem dir que s'ha produit un procés
de transformació del territori que

aoristem no asmialmenttmnsiummts per I'expblocii i I'ocvpaci6 humanes, amb crpZtim

ha comportat la divisió d'uns espais naturals i d'uns hhbitats extensos, en unes parcel-les més
petites. Aquest procés de fragmentació afecta de forma diferent les diverses espitcies que hi
pugui haver en l'hhbitat fragmentat. Aixi, les espPcies més afectades seran les que requereixen
molt territori i les que tenen dificultats per creuar ambients estranys (Rosell; Velasco, 1999). En
tot cas, la fragmentació té efectes
sobre l'ecosistema, perque en un
espai amb menor superfície sempre es troben menys esphcies (Begon et al., 1997).
D'altra banda, l'element fragmentador pot actuar amb diferent
grau d'intensitat, i afectar més o
menys el flux d'individus que el
poden superar. Com menys permeable sigui l'element fragmentador, més aillament hi haurh
entre espais, fet que limitar2
l'intercanvi genPtic entre individus d e les diferents parcel.les.
Aixi, trobem infraestructures
d'alta fragmentació, com ara les
autopistes o la C-17, mentre que
altres carreteres tenen més permeabilitat biolbgica.
Ara bé, l'element que més ha dividit els espais naturals de la comarca en les darreres dPcades és,
sens dubte, el creixement urbh
dispers i de baixa densitat (Nel10, 2001). La proliferació d'urbanitzacions i segones residPncies
als anys setanta, i la posterior
reconversió d'aquestes en primeres residPncies a partir de finals
dels vuitanta, acompanyades
d'un creixement més important,
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fruit de la descentralització de
Barcelona, han constitui't un teixit
urbh dispers arreu de la comarca,
especialment a les zones de la
vall del Tenes i el Baix M ~ n t s e n y . ~
Actualment ens trobem que, amb
la generalització del transport
privat i l'augment d e l'accessibilitat a molts municipis de la
comarca, habitatges i indústries
no es localitzen Únicament al
llarg dels grans eixos viaris sinó
que es dispersen pel territori.
ResidPncies i indústries es relocalitzen de forma difusa, d e tal
manera que no podem parlar d'un
desplacament entre residPncia i
lloc de treball polaritzat entre
centre (Barcelona) i periferia, sinó
que hem de parlar d'una mobilitat en forma de núvol, en quP els
desplacaments són diversos i en
totes direccions (Nel.10, 1995).
Enfront de les tendhncies dels
darrers anys, el que ens plantegem en aquest treball és l'establiment d'unes bases estratPgiques
per a una ordenació territorial
més sostenible, centrant-nos bhsicament en els espais naturals.
Creiem que l'ordenació territorial
és un dels pilars d'un desenvolupament més sostenible. Nosaltres
ens centrarem en l'ordenació dels
espais naturals, perb en la mesura
que els espais naturals interaccionen amb molts altres elements
en el territori, creiem que és indispensable tenir e n compte
aquests altres sectors. Una ordenació basada en criteris de més
sostenibilitat5 no es pot fixar en
un Únic element, sinó que és necessari tenir en ment la globali-
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tat. Gs per aixb que, tot i que ens
basem en els espais naturals, ens
atrevirem a fer propostes en
l'hmbit urbh, ja que creiem que
cal trobar en el territori una compatibilitat entre el medi natural i
l'activitat antrbpica, entre I'espai
urbh i l'espai natural.
El que ens plantegem és dissenyar una xarxa d'espais naturals
a la comarca, perb alhora volem
que aquesta xarxa sigui compatible amb el desenvolupament
urbs. Gs per aixb que, un cop
elaborada la xarxa, farem una
anhlisi de compatibilitat amb les
directrius del Pla Territorial Metropolith de Barcelona (PTMB)
(Serratosa, 1998) i plantejarem
propostes globals d'ordenació i
gestió (Parés, 2001).
El PTMB és el pla territorial parcial que desenvolupa el Pla Territorial General de Catalunya en
l'anomenada Regió I (regió metropolitana de Barcelona). El pla
identifica quatre grans illes metropolitanes a la comarca, en les
quals s'ha d e concentrar la població i l'activitat econbmica de
cara al 2026 (vegeu el mapa 1).
Les illes són les següents: Granollers-Mollet, Cardedeu-Llinars,
Sant Celoni i riera d e Caldes.
Aquesta darrera es troba quasi
en la seva totalitat al VallPs Occidental, mentre que a I'Oriental
només afecta una part del municipi de la Llagosta.
Cal dir que tots aquests plantejaments han estat possibles grhcies
a la metodologia utilitzada. Hem
treballat amb un SIG (sistema
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Mapa 1. Pla Territorial Metropolith de Barcelona. Aquestes s6n les quatre illes metropolitanes proposades pel PTMB al
Valles Oriental. (Font: PTMB)

d'informació g e ~ g r h f i c a (Pons,
)~
1996). Es tracta d'una eina d e cartografia digital que, entre altres
coses, permet superposar i combinar diferents capes cartogrhfiques sobre un mateix territori.
Cada capa conté una determinada informació territorial i amb la
utilització d'un SIG podem integrar tota aquesta informació. A
més, un SIG permet realitzar
moltes altres funcions a partir
d'una determinada base cartogrhfica amb informació associada: permet reclassificar la informació, agrupar elements cartogrhfics i seleccionar elements a
partir de determinades condicions

(superfície, atribut d e la informació associada...). Tot aixb ens
ha permPs integrar la informació
necesshria per a desenvolupar la
xarxa d'espais naturals, i també
ens ha servit per a comparar la
xarxa proposada amb les previsions del PTMB i analitzar la compatibilitat entre aquests dos elements territorials.

PER QUE UNA XARXA D'ESPAIS
NATURALS?
El concepte d e xarxa d'espais
naturals sorgeix amb la voluntat
d e superar I'estat actual de pro-

tecció en illes. Es tracta de mantenir una continuitat entre els
diferents espais protegits perb
anant més enllh dels simples corredors biolbgics7 per unir aquestes illes. Es té una visió de conjunt
d e tot el territori i s'adopta una
perspectiva inversa a la que hi
havia fins ara. Fins ara es protegien uns espais d'interPs natural
(illes i corredors) enmig d'un territori humanitzat o per humanitzar; en canvi, amb una xarxa
d'espais naturals, el que es vol és
determinar quins espais es poden urbanitzar enmig d'un territori natural conformat per I'esmentada xarxa (Terrades, 1998).
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Visi6 ahria de l'autopista A7 al seu pas per Sant Celoni. S'observa e l seu gran efecte fragmentador entre espais naturals.
(Font: Institut Cartografic de Catalunya)

Es tracta de canviar la percepció
en el disseny d'espais protegits.
Fins ara es protegien aquells espais naturals que tenien algun
valor especial. Amb les xarxes
d'espais naturals es vol canviar
aquesta mentalitat. Aixi doncs,
tot el territori est3 configurat per
espais naturals i el que cal delimitar són les zones en les quals
es pot urbanitzar. La xarxa ocupa tot el territori que no serh urbanitzat. Aixi doncs, cal establir
uns criteris per identificar aquells
espais naturals que tenen poc
interPs per tal d'excloure'ls d e la
xarxa. La resta d'espais quedaran inclosos dins la xarxa. Tanmateix, cal establir uns criteris
per garantir que cap espai amb
algun interPs natural quedarB
exclbs de la xarxa (Parés, 2001).

S'obté així una visió global del
territori. Perb cal dissenyar-la
amb els criteris adequats per
aconseguir limitar la fragmentació d'espais, garantir les connexions, salvaguardar els valors
naturals de la comarca i respond r e a les necessitats socials
d'espais propers per al lleure
(Carceller, 1998; Martinez et al.,
1998).

DISSENY DE LA XARXA
D'ESPAIS NATURALS
Com hem dit, es tracta d'identificar aquells espais de poc interhs natural per tal d'excloure'ls
de la xarxa d'espais naturals i
alhora assegurar-nos que els espais amb interes rellevant hi que-

den inclosos. Per fer-ho ens centrarem e n una sPrie d e criteris
que especificarem en el proper
apartat. Es tracta d e criteris fonamentalment ecolbgics i morfolbgics. Aixi, ens centrarem més
en la possibilitat de trobar esphcies autbctones i dqinterPsen un
espai, o en la possible degradació d'aquest espai per les seves
característiques morfolbgiques,
que no pas en el valor estPtic del
paisatge. Igualment, tampoc considerarem el valor social i econbmic dels diferents espais, tot i
que creiem que l'ús social serh un
ús fonamental d'aquests espais.
En primer lloc, cal dir que considerem que perquP una Brea sigui
considerada un espai natural no
és necessari que el nivell d'an-

tropització sigui nul o molt baix.
Al nostre entendre una &reapot
ser considerada un espai natural
sempre que els nivells d'antropització i d'intervenció humana
permetin el funcionament dels
ecosistemes presents i garanteixin 1'existi.ncia de fenbmens i
processos q u e n o necessitin
l'acció directa de I'ésser hum&per
a produir-se.R Per tant determinades activitats antrbpiques poden ser compatibles amb el manteniment d'un espai natural. Aixi,
les zones agrícoles seran considerades espais naturals. En canvi,
les zones urbanes seran excloses
de la xarxa d'espais naturals, ja
que considerem que la transformació provocada per l'activitat
humana altera de forma essencial
el funcionament dels ecosistemes.
Una altra de les bases de la nostra xarxa d'espais naturals és tenir en compte el planejament actual. No ens basarem tan sols en
els valors ecolbgics dels diferents
espais segons els usos actuals
sinó que tindrem present que
existeix un planejament aprovat
per les diferents corporacions
locals. Encara que en I'actualitat
no s'hagin desenvolupat molts
sectors del planejament vigent,
hem de considerar que, a aquests
sectors, potencialment els correspon la qualificació establerta pel
.~
en
pla c o r r e ~ p o n e n tIgualment,
l'elaboració de la xarxa tindrem
presents algunes directrius del
PTMB. Tot i aixb, el PTMB no és
un pla aprovat i, en general, considerem la xarxa d'espais naturals com un element independent
d'aquest pla.
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Serralada Prelitoral. En segon pla, la plana antropitzada i la serralada Litoral al
fons, vista des del cim del Tagamanent (Montseny). (Fotografia: M. Parés)

Aixi, doncs, la xarxa d'espais naturals consistir&en la integració
d'una sPrie de criteris fonamentalment ecolbgics i morfolbgics,
perb també legals, per tal d'identificar 1'interi.s natural dels diferents espais de la comarca, basant-nos en el fet que la xarxa es
configurar&Únicament en zones
no urbanes i tenint en compte el
planejament vigent i la presPncia
del PTMB.

CRITERIS UTILITZATS
EN L~ELABORACIODE LA XARXA
A I'hora de dissenyar la metodologia per a elaborar la xarxa ens
hem trobat que no hi ha un coneixement prou exhaustiu de la
totalitat del patrimoni biolbgic
de la comarca. Es coneixen alguns grups molt bé, per6 el co-
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neixement d'altres grups encara
és limitat (Diego et al., 1994). Aixi,
per exemple, es coneix molt bé el
patrimoni biolbgic de les plantes
vasculars i dels vertebrats, que
són els grups tradicionalment
més importants. Trobem nombrosos treballs que aporten gran coneixement en aquest Arnbit (De
Bolós, 1950 i 1984; Terrades, Miralles, 1986; CEEM, 1985, 1987 i
1992; Muntaner e t al., 1983; Gosálvez, 1987). En canvi, és limitat
i fragmentat el coneixement sobre altres grups com ara els invertebrats o els microorganismes.
A més, també ens hem trobat amb
l'inconvenient que els estudis
sobre biodiversitat no han estat
pensats per tractar problemes de
planejament, i aixb dificulta que
es puguin incloure en una metodologia per a delimitar una xarxa d'espais naturals.

Visió aPria d'algunes urbanitzacions del municipi de Lliei dlAmunt. Es pot veure el teixit urbi de baixa densitat de
l'anomenada ciutat difusa. Un teixit urbs característic de la zona de la vall del Tenes, altament fragmentador del territori i
dels espais naturals. (Font: ICC)

Enfront de la nostra incapacitat
per aconseguir dissenyar una
metodologia a partir del coneixement del patrimoni biolbgic i dels
estudis d e biodiversitat, hem
optat per utilitzar metodologies
indirectes q u e e n s permetin
conPixer I'interPs biolbgic i la fragilitat d ' u n espai a partir d'uns
parimetres generals i senzills de
valorar (superfície, connexió entre espais, pluviometria, pendent, substrat litolbgic ...). Així,
els criteris que utilitzarem per a
dissenyar la xarxa es basen en
diferents metodologies per a
conPixer I'interPs biolbgic d'un
espai natural sense haver de recórrer a parimetres com la biodi-

versitat o el patrimoni biolbgic
de l'espai. Gs cert que aquests
parhmetres resultarien molt més
eficients i interessants per al disseny de la xarxa, per6 no hem
trobat una metodologia per a integrar-10s a partir del seu estat
actual d e coneixement. Tot i aixb,
creiem que el fet d e no basar-nos
en un Únic criteri, sinó en la integració de diversos criteris, suavitza les limitacions de la nostra
metodologia i li dóna un grau
més elevat d'efichcia en el disseny.
D'altra banda, a més d'aquests
mPtodes indirectes, també utilitzarem criteris d e tipus legal, com
són el Pla d'Espais d'1nteri.s Na-

tural, la Directiva d'Hibitats
d'1nteri.s Natural de la Unió Europea o els parhmetres d e pendents establerts al Pla Territorial
General de Catalunya.
En tots els criteris, perb, caldrh
parametritzar i establir nivells
d'acceptació o rebuig, de tal manera que en els casos d'acceptació
introduirem l'espai a la xarxa, i
en els casos de rebuig considerarem que per aquell criteri concret no es justificaria l'interPs de
l'espai, si bé es podria justificar
per u n altre criteri. Concretem a
continuació els sis criteris utilitzats per tal d'entendre millor com
s'elabora la xarxa.

Mapa 2. Espais PEIN al Vall& Oriental. Hi podem veure tots els espais PEIN de la comarca i les principals vies de
comunicaci6 (les autopistes i la C-17).

Espais PEIN
El Pla d'Espais d'InterPs Natural
(PEIN) és un pla territorial sectorial en I'hmbit d e Catalunya i amb
vigPncia indefinida. Aquest pla
té per objecte ala delimitació i
I'establiment de les determinacions necesshries per a la protecció bhsica dels espais naturals la
conservació dels quals es considera necessari d'assegurar, d'acord amb els valors científics,
ecolbgics, paisatgístics, culturals,
socials, didhctics i recreatius que
posseeixen,,.1° Així doncs, tot es-
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pai que formi part del PEIN té
garantida la seva conservació per
protecció legal. Tanmateix, entre
els espais del PEIN trobarem diferents categories i diferents
graus de protecció."
Tot i que el mateix PEIN reconeix
la necessitat de garantir la connectivitat biolbgica entre espais
naturals, el Pla se centra a delimitar els espais en forma d'illes
sobre el territori. Per tant, quant
a protecció legal, actualment a
Catalunya disposem d'un sistema d e protecció d'espais ai'llats.
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Al Va1li.s Oriental trobem sis espais PEIN, tots localitzats a les
serralades: el massís del Montseny, les serres d e MontnegreCorredor, la Conreria - Sant Mateu - Céllecs, els cingles d e Bertí,
la Sauva Negra i el MoianPs.
Els espais PEIN d e la comarca
són les zones que actualment gaudeixen d'una p r ~ t e c c i ó . Per
' ~ tant
és evident que aquests seran els
primers espais que s'inclouran en
la xarxa, ja que el seu interPs natural est&reconegut de forma legal.
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Zones prioritiries
Zones no prioritiries
Zones excloses de la directiva

Mapa 3. Espais afectats per la Directiva HBbitats de la Uni6 Europea. Els espais prioritaris s6n els que tenen mes interhs pel
seu risc de desapareixer.

Directiva Habitats de la Unió
Europea
Aquesta directiva, de l'any 1992,
té com a objectiu la conservació
de la biodiversitat al territori de
la Unió Europea mitjangant la
conservació d'una sPrie d'hhbitats naturals i d'especies de flora
i fauna silvestres. La Directiva
identifica aquells hhbitats que
tenen un interPs especial sota tres
criteris: bé perqui, estan amenacats, bé perquP ocupen una
zona de distribució redui'da o bé
perquit són representatius d'una
regió biogeogrhfica de la UE. Tots
tres criteris ens han semblat significatius per a incloure els espais que ocupen aquests hhbitats
dins de la xarxa d'espais naturals.

Així, per exemple, un dels hhbitats que la Directiva considera
prioritaris és la verneda, un hhbitat que trobem en diverses rieres de la nostra comarca que es
conserven en un bon estat. 6 s el
cas de la riera de Vallforners, la
riera de 1'AvencÓ a Aiguafreda o
la riera de Vallchrquera al Figueró. Igualment, aquesta directiva
reconeix altres hhbitats, la majoria dels quals es localitzen al
Montseny i a les serres del Montnegre-Corredor, especialment a
Sant Celoni i Vallgorguina.
D'altra banda, cal destacar la
importhncia d'aquest instrument
en el nostre treball, ja que és l'únic
que ens permet analitzar el medi
natural a partir dels hhbitats i les

espPcies concretes que trobem en
el territori.

Pla Territorial General de
Catalunya
El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) és un instrument
legal aprovat pel Parlament de
Catalunya l'any 1995. Una de les
directrius que estableix el PTGC
és que no convé edificar en terrenys de més d'un 20% de pendent; així es posa en relació el
desenvolupament humA amb els
límits del medi natural.
Com hem dit, la xarxa ha d'incloure tots aquells espais que no
són aptes per a ser urbanitzats i
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Mapa 4. Estructura biolbgica del Vallh Oriental. Mapa resultant de l'agregacid dels usos del sbl en cinc categories en funcid
de la diferent permeabilitat biolbgica. El mapa s'ha simplificat eliminant els polígons amb una superfície inferior a 25 hectarees per tal d'obtenir una millor visualitzacid de l'estructura en el territori.

ha d'excloure aquells que, pel seu
poc interZrs natural, podrien esdevenir espais urbans. Així, basant-nos en el PTGC,inclourem a
la xarxa d'espais naturals tots
aquells espais amb un pendent
superior al 20%.13

L'index de fragilitat
ecopaisatgistica (IFE)
Es tracta d'un index que vol parametritzar la fragilitat del paisatge en el context mediterrani
amb l'objectiu d'introduir mesures limitatives en la projectació.

El chlcul d'aquest index es fa a
partir de tres parhmetres: pluviometria, pendent i substrat litolbgic. De l'agregació dels tres
parhmetres s'obté el grau de fragilitat ecopaisatgistica d'un espai (Acebillo; Folch, 2000).14
Considerem que aquest és un índex interessant que cal tenir en
compte en l'elaboració d'una xarxa d'espais naturals. En primer
lloc, perque posa l'atenció en altres variables que no són les estrictament biolbgiques. No es
basa en les especies que poden
viure en un espai, sinó en la qua-

litat paisatgística d'aquest espai
a partir de parlmetres morfolbgics i climhtics. Aixb no vol dir
que deixi de banda els parlmetres biolbgics sinó que els té en
compte basant-se en els tres parhmetres que incorpora, ja que
tots tres tenen a veure amb la
vegetació en la mesura que regulen un recurs bhsic com és l'aigua.
En segon lloc, 1'IFE 6s un index
que posa en relació el medi natural amb l'activitat humana, i estableix en quins casos és més o
menys acceptable una activitat
humana enun indret. Evidentment

que cada cas particular és un món
i dependrh del projecte en qiiestió que sigui més o menys impactant, perb almenys I'IFE ens dóna
una idea d e la capacitat que té un
medi natural concret per a suportar activitats antrbpiques o
d'artificialització En la mesura
que la xarxa ha de limitar les artificialitzacions del territori,
creiem que I'IFE és un bon índex
per a assolir aquest objectiu.

l'estudi de I'ADENC a la plana
del Vallds
Aquest estudi va ser realitzat per
1'AssociaciÓ per a la Defensa i
Estudi d e la Natura a Catalunya
(ADENC) en col~laboracióamb
la Direcció General d e Patrimoni
Natural i del Medi Físic l'any 1994
(Diego et al., 1994). A partir dels
limits amb les serralades, les barreres urbanes, les barreres vihries
i els eixos de fragmentació, es
delimiten les hrees naturals de la
plana del VallPs. Les barreres
urbanes i vihries i els eixos de
fragmentació delimiten els diferents espais naturals en la mesura que actuen com a barreres biolbgiques, originant una discontinui'tat ecolbgica i dificultant o
impedint els fluxos demogrhfics
i genPtics entre espais naturals.15
Amb aquestes consideracions,
l'estudi d e I'ADENC obté una
sPrie d'hrees naturals i procedeix
a determinar, basant-se en crite-

Zona agrícola típica de la plana vallesana. Al fons, s'observen les urbanitzacions
de la zona de la vall del Tenes, típiques de la ciutat difusa de baixa densitat amb
elevada fragmentaci6 dels espais naturals. (Fotografia: M. Parés)

ris d e superfície16 i de connectivitat" (Mac Arthur; Wilson,
1967), quines Arees tenen un interPs biolbgic i quines es poden
considerar de poc interits. Estableix dos limits d e superficie: un
limit de 1.000 hecthrees com a
superficie per sobre de la qual hi
ha més possibilitats de mantenir
poblacions viables d'animals i vegetals en el context d e la plana
del VallPs, i un altre limit d e 200
hecthrees com a superficie mínima viable. Aquests limits s'estableixen segons les característiques d e la plana del Va1lZ.s i les
seves poblacions animals. Diversos estudis (Telleria, 1986) afir-

men que 200 hecthrees és la superfície mínima necesshria per
a la viabilitat d e les poblacions
animals que requereixen més espai en el context de la plana del
VallPs.
Posteriorment, i basant-se en criteris de connectivitat, estableix
dues categories per als espais
amb importhncia c o n n e c t ~ r a ' ~
perb amb superficie inferior a 200
hecthrees. Finalment, tots aquells
espais amb una superficie inferior a 200 hecthrees i sense cap
importhncia connectora quedaran catalogats com a espais no urbanitzats de poc interPs natural.

15 A b r a m b d a h a ' ~ c b e i x w ~ ~ a ~ & b x m ~ ~ i a ~ h ~ ~ ~ & & ~ ~ 8 ~ ~ a ~ 8 ~ e i x a .
8espais delimitats, pqu¿ m podi¡ a p r i els
&s
u h T per
~ I'AMNC a b pkna, p quc b pkm iks rambda clkn fonmda per scprirkma Indl difenntr i, per bnl,amb a r n minimes v i a k b m k

~~

Indlflfarentr.

Per elaborar la xarxa d'espais naturals al VallPs Oriental, utilitzarem el mateix estudi d e I'ADENC
per catalogar les zones de la plana.
Aquest estudi serh convenientment actualitzat amb la situació
urbanística actual i les previsions
de planejament, per la qual cosa
ser3 modificat mantenint els mateixos criteris metodolbgics amb
quP va ser realitzat.19

El sbl no urbanitzable
a les serralades

Exemple de compatiblitat d'activitats antrbpiques als espais naturals, típic dels
parcs naturals, com ara aquest cas del massís del Montseny. (Fotografia: M. Parés)

Si operem amb els criteris exposats fins ara ens trobarem que la
xarxa a la plana quedar2 molt
ben definida. En canvi a les serralades ens trobaríem per un cantó amb els espais PEIN, que són
els espais de més interPs biolbgic
ja que tenen ecosistemes amb un
alt grau de conservació i unes
caracteristiques d'elevada biodiversitat, motius pels quals són
els espais que actualment disposen d e protecció legal. D'altra
banda, perb, tindríem els espais
d e la serralada localitzats entre
les zones PEIN. Entre aquests,
trobaríem una sPrie d'espais dels
quals coneixeríem el seu interPs
especial segons els criteris descrits anteriorment (Directiva Hhbitats, IFE, pendent). Perb restarien una sPrie d'espais d e sbl no
urbanitzable (SNU) dels quals no
podríem justificar I'interPs per
cap dels criteris exposats fins ara.
Ara bé, el fet que no puguem
justificar el seu interPs amb

aquests criteris no vol dir que no
tinguin un interPs especial, ja que
no hi ha cap d'aquests criteris
que faci referPncia de forma explícita a les caracteristiques biolbgiques d'aquests espais. Així,
sembla que si apliquéssim criteris de superficie o de connectivitat, o si estudiéssim la seva biodiversitat, trobaríem que la majoria d'aquests espais tenen un
interPs biolbgic important. De fet,
s'estan fent estudis que analitzen
els espais naturals no protegits
entre espais PEIN i atribueixen a
molts d'aquests espais un alt valor ecolbgic (Pino i Rodh, 2001).

tant com a connectors entre espais PEIN, ja que poden establir
la connexió biolbgica entre el
Montseny i Sant Llorenq del
Munt. De la mateixa manera, a la
serralada Litoral, molts espais
guanyen importhncia com a connectors entre la Conreria - Sant
Mateu - Céllecs i el Montnegre Corredor o bé com a connectors
entre aquests espais PEIN i els
espais d e la plana del VallPs, que
a la vegada connecten amb la serralada Prelitoral.

No podem aplicar criteris de superfície de manera estricta, com
fa l'estudi de I'ADENC a la plana, perqui. estem parlant d e conDe forma general, podem veure
textos i d'ecosistemes diferents, i
com aquests espais poden tenir una
important funció c o n n e c t ~ r a . ~ ~per tant el limit de superficie
minima viable a la plana no ha d e
Podem veure que a la serralada
correspondre necesshriament al
Prelitoral gran part dels espais
limit a les serra la de^.^'
podrien tenir un carhcter impor-

19 En ds carn que b k r l i i i o n s deixin un n p i sens ks m d r t i q u a de supditie o connectivitat que el ddnien, pmparsm, a b mnum gw rigui possible, modiions en d pkneioment.
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6 s en aquest punt on podem tenir en consideració les directrius
del PTMB. El pla estableix que
els creixements urbanístics s'han
de concentrar a les illes metropol i t a n e ~ mentre
,~~
que en els espais oberts han de predominar
els espais naturals. Ambdues serralades de la comarca del VallPs
Oriental estan plenament incloses a I'espai obert. Aixi les coses,
sota els principis de precaució i
prevenció, tenint en compte que
la nostra metodologia no ens permet obtenir un coneixement més
rigorós d'aquestes zones,23tenint
en compte també la seva potencial funcionalitat connectora i els
indicis que tenim sobre la seva
qualitat biolbgica, i basant-nos
en les directrius del PTMB, podem incloure el SNUZ4d'aquests
espais a la xarxa d'espais naturals, ja que no es preveu un dese n v o l u p a m e n t urbanístic e n
aquestes zones.
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Integració de criteris:
modificacions del planejament
L'elaboració de la xarxa d'espais
naturals s'ha fet integrant els sis
criteris esmentats anteriorment.
Com hem dit, una de les bases de
l'elaboració de la xarxa era tenir
en compte el planejament vigent.
Aixi, en principi els espais de la
xarxa haurien d'estar qualificats
com a SNU. Tot i aixb, hem considerat que, si hi havia algun criteri que ho justifiqués, podíem
proposar modificacions en el sbl

urbanitzable, de tal manera que
hem plantejat modificacions de
planejament en aquelles zones
qualificades com a sbl urbanitzable i afectades bé per una qualificació IFE de molta fragilitat, bé
per un hhbitat de la Directiva
Hhbitats, bé per un pendent de
més del 20% o bé per un espai
d'inter6s segons l ' e s t u d i d e
I'ADENC. Aixi, plantegem algunes modificacions importants,
com és el cas de Gallecs, per la
reducció d'un espai natural per
sota de la superficie mínima que
defineix el seu interPs, o algunes
modificacions a la Roca del Va116s per pitrdua de connectivitat
entre serralades.
El tractament de les dades amb
un SIG és el que ens ha permhs
detectar aquestes zones en les
quals calia modificar el planejament, i és el que ens ha permes
agregar els sis criteris per tal
d'obtenir definitivament la xarxa d'espais naturals.
Finalment, doncs, hem obtingut
una xarxa en la qual podem identificar els diferents espais en funció del seu criteri de selecció o bé
agrupats en funció de les característiques estructurals i funcionals de les diferents hrees separades pels eixos de fragmentació
(viaris i urbans). Excloses de la
xarxa han quedat les zones qualificades com a sbl urbh, les qualificades com a sbl urbanitzable
no subjectes a cap proposta de
modificació, i les qualificades

com a sbl no urbanitzable per6
amb poc inter6s natural (vegeu
el mapa 5).
En funció de les característiques
funcionals i estructurals de les
diferents hrees delimitades pels
eixos de fragmentació, trobarem
les categories d'espais següents,
seguint bhsicament els criteris
utilitzats a l'estudi de I'ADENC:
AI gran superficie: hrees d'inter6s natural de la plana amb més
de 1.000 hecthrees.
AI conjunt zonal: hrees d'interPs natural de la plana entre 200
i 1.000 hecthrees.
AI connexió serralades: hrees
d'inter6s natural de la plana amb
una superficie entre 200 i 1.000
hecthrees i que connecten amb la
serralada.
AI connexió interna: hrees
d'interPs natural de la plana amb
una superficie entre 200 i 1.000
hecthrees i que connecten diferents espais de la plana.
Connexió interna: espais de
menys de 200 hecthrees amb una
funció connectora a l'interior de
la plana.
Connexió externa: espais de
menys de 200 hecthrees amb una
funció connectora entre plana i
serralada.
PEIN: hrees afectades pel Pla
dtEspais d'InterPs Natural.
Altres zones fragils: zones que
en l'estudi de I'ADENC eren considerades de poc interPs natural,
perb que nosaltres hem inclbs a la
xarxa per algun dels altres criteris.

22 Al V a k Orianklel PTMBe b k @re illa n e t m p k i Sant Cebni, Cur&dwütwn, G m d k n - m , i R ' ¡ & Cokh [d
k IbpslaI.

23 ~ ~ r o q v a t t o n e i x w n e n t a m b d i f m t r & n e ~ & k b i d i v c n ~ a k m r c a , p a r d k r a v p i ~ m ~ a k n ~ l n d D d d o g i m c nseinbkrexguhmpkm
sho
per pDdsrho limr mdwonc.
24 Com hrm dit,si cap crikri no ju&

el m h n , a principi mpc*mel $m+md vigent. Pw a U dinclouran els apis q u a l i i ma SNU.
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Mapa 5. Mapa resultant de la Xarxa d'Espais Naturals al Valles Oriental amb la diferent tipologia d'espais segons la seva
funcionalitat.

Serralada: zones del SNU de les
serraladesque hem inclbs a la xarxa.
Poc interhs: zones de 1'SNU
que s'han exclbs de la xarxa per
poc interes natural segons els criteris descrits.
SU: sbl urbl; exclbs de la xarxa.
SUNP: sbl urbanitzable programat; exclbs de la xarxa.

COM GESTIONAR LA XARXA
Nivells de protecció
Amb la xarxa que hem descrit
seguint la metodologia exposada hem identificat quins són
aquells espais de la comarca que,
seguint aquesta metodologia, te-

nen un interes natural, i quins
són aquells espais que estan mancats d'un interes natural. Així, al
nostre entendre, caldria preservar aquells espais que, per algun
dels criteris esmentats, queden
dins la nostra xarxa d'espais naturals. I quan diem preservar,
volem dir que creiem que no
s'haurien d'urbanitzar, ja que si
es converteixen en sbl urbh
s'elimina qualsevol viabilitat biolbgica i es destrueix per tant el
seu interes natural. Ara bé, que
no s'urbanitzin no vol dir que no
puguin ser espais compatibles
amb altres activitats antrbpiques
que permetin, en un grau més o
menys elevat, el manteniment
dels ecosistemes inclosos en
aquests espais.

A partir d'aquí, creiem que dins
de la xarxa podem trobar diferents regims de protecció i d'ús
del sbl. Els espais que tenen més
protecció són els espais per als
quals ja s'ha reconegut un interes
natural especial mitjanqant el
PEIN.
Tenint en compte l'ús social de
molts d'aquests espais, creiem
que una bona manera de gestionar el territori ocupat per la xarxa seria estructurant-10 en lrees
concentriques als espais PEIN
(Calow, 1998; Carceller, 1998),de
tal manera que els nivells de protecció disminuissin progressivament a mesura que s'allunyen
dels espais PEIN i s'apropen a les
zones urbanitzades. D'aquesta

manera s'aconseguiria més superfície protegida, tot i que en
diferents graus. S'aconseguiria
també garantir la bona conservació de les zones centrals (PEIN)
perquP es crearien zones prPvies
que farien d e coixí. I, finalment,
s'aconseguiria satisfer les necessitats de lleure d e la població
urbana en disposar d'espais naturals per a aquest ús a prop dels
nuclis urbans.
En concordanqa amb aquesta
mesura plantegem la creació d e
parcs periurbans, d e carBcter
agrícola o forestal al voltant dels
grans nuclis urbans de la comarca, especialment a l'illa de Granollers-Mollet, pel seu elevat nivell d'antropització. Amb la creació de parcs periurbans acostem
l'entorn natural als nuclis urbans.
Es tracta que aquells ciutadans
que busquen el lleure en espais
naturals no s'hagin de desplaqar
fins als espais PEIN, i així evitar
massificacions en aquests paratges. A través dels parcs agrícoles
es fomenta l'agricultura vallesana i el sbl deixa de ser una simple
reserva per urbanitzar i passa a
ser un espai utilitzat per a la producció agrícola i el lleure. D'altra
banda, es frenaria el creixement
dispers en busca d'aquesta qualitat de vida perqui! els espais
naturals quedarien més propers;
tot i que per aixb caldrh també
una bona política d e parcs urbans i d'esthndards urbanístics.
Tanmateix, aquesta estructura de
gestió mitjanqant hrees concPntriques de diferent grau de protecció hauria de tenir molt en
compte les especificitats d e cada
espai i la seva funcionalitat. Caldria diferenciar unes zones de
protecció especial per a aquells

Verneda d'alt interes natural
a la riera d e Vallchrquera.
Ecosistema considerat com a
prioritari per la directiva
HBbitats.
(Fotografia: M. Parés)

elements que ho requerissin, independentment d e 1'Brea concPntrica a qui. pertanguessin.
Aquests espais es podrien gestionar com a parcs ecolbgics. La
figura d e parc ecolbgic es caracteritzaria per restringir determinats usos i limitar els itineraris a
usos educatius i pedagbgics (MaciB i Quirante, 1995), de tal manera que es garantís una bona
conservació d'aquests espais per6
no se'n privés un ús educatiu. Els
hhbitats catalogats com a prioritaris per la Directiva HBbitats
entrarien en aquesta catalogació
d e parc ecolbgic. A més caldria
identificar altres zones amb un
interPs o un estat de conservació
tal que mereixessin aquest tipus
de qualificació (boscos d e ribera,
rieres molt ben conservades com
la de Vallchrquera, la de 1'AvencÓ
o la de Vallforners ...).

Gestió de les connexions:
cap a una disminució
de la fragmentació
Un altre element d'importhncia
en la gestió dels espais naturals
d e la comarca són les diferents
connexions i barreres entre Brees.
Com hem dit es tracta d'una comarca forca fragmentada per barreres urbanes i viBries. Creiem
q u e les principals actuacions
s'haurien d e dirigir a les barreres
viBries, ja que són elements lineals en el territori que impossibiliten la connexió biolbgica entre grans Brees.
Dins d e les barreres vihries distingim entre les d e baixa fragmentació (carreteres secundhries
i tercihries) i les d'alta fragmentació (les autopistes i la C-17). En
els eixos d e baixa fragmentació

es pot parlar de certa permeabilitat biolbgica, mentre que en els
eixos d'alta fragmentació la permeabilitat és quasi nulsla. Aixi
trobem dos grans elements altament fragmentadors: l'autopista
A-7, que fa difícils les connexions entre la serralada Litoral i la
Prelitoral, i la C-17, que, entre
d'altres, limita les connexions
entre grans espais com el Montseny i Sant Llorenc del Munt.
Les actuacions podrien ser diverses i depenen molt del tipus d e
fauna que vulguem connectar.
Tot i aixb, podem destacar els
viaductes i els túnels com a elements d e connexió (Rosell, Velasco, 1999). Tots dos elements
són limitats en les infraestructures que estem analitzant. L'únic
túnel és a la C-17 a l'alcada de
Figueró-Montmany, mentre que
els ponts se solen trobar en zones
urbanitzades. Cal reforcar aquests
elements i condicionar-10s com a
passos d e fauna, i també caldria
habilitar-ne d e nous (tal com es
preveu, per exemple, amb la mot la C-17entre
dificació del t r a ~ ade
la Garriga i Tagamanent).
D'altra banda, no tan sols cal actuar sobre els eixos d e fragmentació alta sinó que també caldria
potenciar la connectivitat en els
eixos d e fragmentació baixa. Ara
bé, en tota actuació encaminada
en aquesta direcció, cal una anhlisi pr6via d e les diferents hrees
que s'ha d e connectar, i potenciar només la connexió entre espais amb un grau elevat de similaritat,25ja que no té sentit unir
Brees on la fragmentació ja hi és
d e forma natural.
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Túnel del Figuer6. Espai que pot permetre la connexi6 entre banda i banda de la
carretera C-17. (Fotografia: M. Parés)

Quan parlem de connectar espais
ho fem a diferents nivells d'anhlisi, i és important diferenciar10s. Aixi, ens podem referir a
l'augment de la permeabilitat biolbgica d'una infraestructura que
fragmenta un espai, o bé ens podem referir a connexions a escala
més gran entre espais separats.
En el primer cas les actuacions
són puntuals (Rosell, Velasco,
1999) per permetre els fluxos d'un
cantó a l'altre d e la infraestructura (ponts, túnels i altres elements que actuin com a passos
d e fauna). En el segon cas la connexió s'ha de fer per mitjh d'altres
espais que connectin els dos espais separats. En aquest cas, els
espais connectors han d e ser prou
grans per mantenir els processos
ecolbgics en el seu interior i per
albergar hhbitats i organismes en
quantitat i varietat suficient (Pino
i RodB, 2001), i aixb és el que hem
intentat fer amb la xarxa d'espais
naturals.

En I'hmbit d e les connexions a
gran escala, hem elaborat un
mapa agrupant els usos del sbl
en cinc categories en funció del
diferent grau de permeabilitat
biolbgica. De més a menys permeabilitat trobaríem: boscos,
conreus de sech, conreus de regadiu i sbl urbh. A més hem eliminat
les hrees d'un mateix ús amb una
superfície inferior a 25 hecthrees
per tal d'obtenir una millor visió
territorial (Terrades, 1998; Mayor, 1997). Observant el resultat
(vegeu el mapa 4) veiem com la
millor connexió entre serralades
es produiria per la zona del Baix
Montseny, ja que és on existeix la
mBxima continuitat de vegetació
forestal; mentre que altres zones
estan més fragmentades, ja sigui
per urbanitzacions disperses (és
el cas de la zona de la vall del
Tenes i la riera de Caldes) o pel
predomini d e l'agricultura. Cal
dir, perb, que la connexió per la
zona del Baix Montseny pot que-

dar altament fragmentada amb
el desenvolupament de les noves
infraestructures previstes: el tren
d'alta velocitat, la variant LlinarsCardedeu i la prolongació de la
840.

Analisi de compatibilitat
amb el PTMB
Un cop establerts els espais de la
xarxa d'espais naturals hem volgut veure si aquesta xarxa és o no
compatible amb les previsions de
creixement del PTMB. El pla divideix el territori en illes metropolitanes i espai obert. Les illes
metropolitanes són les Brees del
territori en les quals s'ha de concentrar tant la població com
l'activitat econbmica. Mentre que
la resta, l'espai obert, ha de ser
una zona en que predominin els
espais naturals. Ara bé, el pla
parla d e predominis. Per tant, és
possible que hi hagi zones urbanes a l'espai obert i que hi hagi
espais naturals a les illes metropolitanes.
El pla estableix una sPrie de previsions, tant demogrhfiques com
de sbl urbanitzat, per a l'any 2026.
Aquestes previsions es detallen en
cada illa, i s'estableix també la densitat d'edificació de cadascuna.
Per fer l'anhlisi de compatibilitat
hem de veure quant espai requereixen les previsions del PTMB i
quant espai queda exclbs de la
xarxa per a cada illa.26A partir
d'aqui hem calculat la superfície

d e SNU requerit per a fer efectius els creixements previstos pel
PTMB, restant previament les
modificacions que havíem proposat en el sbl urbanitzable en
l'elaboració d e la xarxa. D'altra
banda, hem fet el chlcul de 1'SNU
d e poc interes natural contingut
en cada illa. I, finalment hem
comparat les dades obtingudes
(Parés, 2001). Es tracta d e veure
quant sbl mancaria si s'apliqués
la xarxa d'espais naturals i es
mantinguessin les previsions del
PTMB. fis a dir, quant sbl inclbs a
la xarxa s'hauria d e sacrificar (urbanitzar) a cada illa si es mantenen les previsions de creixement
del PTMB. A la taula 1 teniu el
resultat d'aquests chlculs.

Veiem com, aplicant les densitats d'habitatges que estableix el
PTMB per a cada illa, la xarxa
d'espais naturals és incompatible amb el PTMB a les illes metropolitanes de Sant Celoni i d e
la riera d e Caldes. Així doncs,
tenint en compte les necessitats
previstes pel PTMB a l'any 2026,
en aquestes dues illes metropolitanes no n'hi hauria prou amb el
s61 de l'illa que queda fora de la
xarxa d'espais naturals: s'ocuparia tot el sbl previst pel planejament, s'ocuparia tot I'SNU d e
poc interPs natural exclbs de la
xarxa i encara mancarien 127 hecthrees a l'illa de Sant Celoni i 66 a
la de la riera de Caldes (només al
municipi de la Llagosta).

Urbanitzacions de la zona de Vallromanes, típiques de la ciutat difusa de baixa
densitat amb elevada fragmentacid dels espais naturals. (Fotografia: Cinta Cantarell)

TAULA L S

~ QUE
L MANCARIA SI S'APLIQUI?SLA XARXA D'ESPAIS NATURALS I ES MANTINGUESSIN
LES PREVISIONS DEL PTMB
La Llagosta

Total nou sbl (ha)
I'oc 1ntert;s ( h a )
Ha q u e manquen

Granollers-Mollet

Cardedeu-Llinars

Sant Celoni

-

68
2
66

Espai obert Total illes

-.-

41 5

Total nou sbl fa referencia al sbl n o urbh (SNU) q u e requereix el creixement del PTMB, #s a d i r el sbl q u e s'hauria d e
requalificar. Si #s positiu, aleshores el valor #s el nombre d'hecthrees q u e hauran d e passar d e SNU a sbl urbanitzable (SU)
per tal d e complir les previsions del PTMB a l'illa e n qüesti6. Si #s negatiu, aleshores el valor #s el nombre d'hecthrees d e SU
q u e quedaran sense urbanitzar segons les previsions del PTMB.
Poc interes fa referencia a I'SNU que, seguint la metodologia per establir la xarxa, s'ha considerat com a sbl a m b poc interes
natural.
Ha que manquen #s la resta dels d o s factors anteriors. El sbl q u e n o e s pot encabir e n el q u e actualment #s urbh o

urbanitzable caldrh encabir-10 e n I'SNU. Cal veure doncs s i la xarxa exclou suficient SNU com per encabir els creixements
previstos pel PTMB. Si aquest valor #s positiu, aixa vol d i r q u e les previsions del PTMB requereixen mes SNU del q u e
exclou la xarxa i, per tant, el desenvolupament del PTMB seria incompatible a m b la xarxa d'espais naturals. Per contra, s i el
valor #s negatiu vol d i r q u e s i e s desenvolupa el PTMB encara sobrarien hecthrees d e sbl d e poc inter6s natural sense
urbanitzar i, per tant, les previsions del PTMB e s poden encabir e n I'SNU exclbs per la xarxa, a m b la qual cosa, la xarxa i el
PTMB s6n compatibles.

De la incompatibilitat
a la sostenibilitat
Enfront d'aquesta incompatibilitat entre la nostra proposta de
xarxa d'espais naturals i les directrius del PTMB, veiem necessari
plantejar alternatives. Creiem
que la xarxa d'espais naturals és
un element necessari per a la comarca, donada la situació de fragmentació en qui. es troba el medi
natural. Per aixb, ens centrarem
e n propostes d'alteració d e l
PTMB, tot i que no plantegem
una modificació total d'aquest pla
sinó només en alguns aspectes.
D'altra banda, les propostes que
fem en els següents apartats no
s'han fet només pensant en la viabilitat d e la xarxa descrita, sinó
que creiem que són propostes que

permetran una ordenació territorial més sostenible, en la mesura que sembla que garantiran un
aprofitament dels recursos més
eficient.

Planejament des de I'oferta:
limitar el creixement
El PTMB fa una planificació des
d e la demanda. 6 s a dir preveu
que per a l'any 2026 la població
demanarh un nombre determinat
d e residi.ncies al Va1li.s Oriental.
Un nombre que, d'altra banda,
creiem que és forca elevat en illes
com Sant Celoni i la Llagosta.
Especialment en aquest darrer
municipi, on, mentre que tots els
nuclis d e la comarca creixien demogrlficament e n els darrers
anys, aquest disminui'a.

Independentment d e la probabilitat que es doni o no l'escenari
de futur que planteja el PTMB, el
que nosaltres proposem és una
planificació des d e l'oferta. Aixi,
en lloc d'oferir tanta superfície
com es demani, el que plantegem
és la necesshria ordenació del
creixement: oferir tanta superficie com sigui sostenible per a la
comarca. Aixi, entenem que oferir sbl de I'interior d e la xarxa
d'espais naturals és contrari a
determinats criteris d e sostenibilitat ambiental.

La ciutat diversa i compacta
Un altre element sobre el qual
creiem que es pot actuar és la
densitat d'habitatges. Algunes d e
les densitats q u e planteja el

Visi6 ahria d e la ciutat d e Granollers. E s pot veure e l teixit u r b i d e major densitat característic d e l'anomenada ciutat
compacta. (Font: ICC)

PTMB, d e 20, 30 i 45 habitatges
per ha, són densitats clarament
de ciutat difusa. Són densitats
que poden arribar a permetre el
desenvolupament urbh en habitatges unifamiliars ai'llats e n
parcel.les de 600 m2. Aquest tipus d e teixit urbh de baixa densitat requereix grans ocupacions
d e territori i implica una gran
ineficiPncia en la utilització dels
recursos energPtics i naturals
(Rueda, 1995), a la vegada que té
uns grans efectes en la fragmentació del territori. Es tracta d'un
teixit urbh que dificulta molt
l'establiment de transport col.lectiu i dels serveis públics, a la vegada que est2 mancat d'identitat
social i fomenta l'individualisme

(Nel.l0,2001). A més, és un teixit
que respon molt poc a les necessitats de la societat actual, en la
qual cada cop hi ha més habitatges monoparentals i en la qual
els joves que s'emancipen no poden assolir els costos dels habitatges grans.
Creiem que, fins i tot en aquelles
illes on les densitats proposades
pel PTMB ja permeten la compatibilitat amb la xarxa d'espais
naturals, seria convenient apostar per un tipus de ciutat molt
més compacta, augmentant les
. ~ ~vol
densitats d ' h a b i t a t g e ~ No
dir que en tota la zona urbana
s'hagin d'assolir els mhxims de
densitat permesos per la llei, per-

que és necessiria una certa diversitat en el teixit urbh i en el
tipus edificatori. Tenint en compte que la societat és diversa i desigual, si uniformitzem els tipus
edificatoris i les densitats ens trobarem que els qui no poden accedir a aquests habitatges o els qui
desitgen unes condicions millors
acabaran marxant del municipi
per anar a residir allí on es donin
les condicions que requereixen.
Es tractaria, doncs, de fer una
ciutat diversa2Rper tal d'evitar
que la gent emigri a residir a les
periferies, ja que amb aquestes
migracions s'incrementa la mobilitat obligada (residPncia - lloc
de treball) i es trenca l'estructura
social de la ciutat.

D'altra banda, en certs nuclis es
podrien aplicar polítiques per
moderar els nous creixements i
potenciar els creixements interns.
Aixi, amb reformes interiors i
aprofitament d'habitatges i solars deshabitats, les ciutats existents encara tenen en el seu interior un gran potencial de sbl per
ser habitat.

Resituar les previsions
Finalment, un tercer mitjh per fer
compatible la xarxa d'espais naturals i determinats creixements
demogrhfics seria a través de la
relocalització d e les previsions.
Aixi, si bé algunes illes són incapaces d'acollir les previsions del
PTMB, veiem que, observant
I'anhlisi d e compatibilitat des
d'una perspectiva comarcal i no
de forma independent per a cada
illa, sí que existeix una compatibilitat global. Aixi doncs, potser
hi hauria més compatibilitat entre el desenvolupament urbh i el
natural si les previsions de creixement urbh del PTMB es replantegessin i part dels creixements
previstos per a illes on es detecta
una incompatibilitat amb la xarxa d'espais naturals (Sant Celoni
i la Llagosta) es reubiquessin a
l'illa d e Granollers-Mollet, on
resten 46 hecthrees de sbl urbanitzable i 415 de sb1 no urbanitzable
que, segons els criteris utilitzats
en el disseny de la xarxa, tenen
poc interPs natural i no seran urbanitzables amb les previsions
actuals del PTMB. Aixb no vol
dir que es sobrecarregui l'illa de
Granollers-Mollet amb tots els

sobrants d e les altres illes, ja que
aquesta no és I'única mesura que
proposem per passar d e la incompatibilitat a la sostenibilitat.
En efecte, aquesta mesura s'hauria d'acompanyar d e les propostes abans esmentades; d e tal manera que, limitant el creixement i
potenciant una ciutat més compacta, la necessitat de territori
per urbanitzar seria molt menor
que les 193hecthrees que manquen
per fer compatibles les illes de la
Llagosta i de Sant Celoni segons
les previsions actuals del PTMB.

parcs periurbans; a la vegada que
cal actuar en les connexions
d'aquesta xarxa, especialment en
els espais de més permeabilitat.

D'altra banda, cal anar molt amb
compte en aquesta opció perqui.
el que reubiquem són persones
que trien lliurement el seu lloc
d e residPncia. Per tant, si el que
volem és modificar aquestes previsions haurem d'actuar limitant
el creixement en unes hrees mitjancant el planejament i afavorint-10 en unes altres amb polítiques de promoció, accessibilitat i millora de serveis.

Mantenint la proposta d'illes
metropolitanes del PTMB, creiem
que les illes han d e guanyar autonomia respecte a Barcelona per
evitar la macrociutat polichntrica on els subcentres (Granollers,
Mollet, Cardedeu, Sant Celoni)
són totalment dependents i absorbits pel centre (Barcelona).
Enfront d'aixb plantegem una
comarca estructurada com a ciutat multinucleada en quP els centres (illes metropolitanes de la
comarca) tinguin més autonomia
perb es mantinguin integrats i
connectats per una xarxa d e
transport col.lectiu. Proposem
ciutats més denses del que proposa el PTMB, perb també amb
més espais verds.29A més, la xarxa d'espais naturals limitaria el
creixement d e les illes metropolitanes, les separaria les unes d e
les altres i permetria estructurar
un sistema d e parcs periurbans a
les ciutats amb el qual satisfer les
necessitats d'oci i de qualitat d e
vida, tot mantenint la necesshria
estructura ecolbgica dels espais
naturals de la comarca.

CONCLUSIONS
La dinhmica territorial d e les
darreres dPcades a la Regió Metropolitana de Barcelona ha condui't a una elevada fragmentació
dels espais naturals del VallPs
Oriental. Malgrat tot, encara és
possible mantenir una mínima
estructura ecolbgica a nivell regional, i així ho hem proposat
amb la xarxa d'espais naturals.
Cal, perb, una correcta gestió d e
la xarxa amb 5rees conchtriques
d e protecció, parcs ecolbgics i
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Tanmateix, garantir una mínima
estructura d'espais naturals a la
comarca hauria d'anar en detriment d'algunes de les previsions
del PTMB, sense fugir gaire dels
seus objectius. Aixi doncs, creiem
que caldria replantejar-se les densitats d'habitatges i modificar o
relocalitzar algunes previsions
demogrhfiques.

Aquestes són algunes de les propostes que creiem que permetrien
una ordenació territorial més sostenible a la comarca basant-se en
l'ordenació dels seus espais naturals. Som conscients que es
tracta d'una anhlisi superficial
que no baixa gaire al territori,
perb tampoc era aquest l'objectiu
d'aquest article. En tot cas, hem
volgut mostrar una metodologia
innovadora, bé que basada en la
integració de metodologies existents, per tal d'ordenar els espais
naturals d'una regió.
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Hem fet una proposta t&cnica,
des de criteris ecolbgics i des de
diverses teories urbanístiques i
hem utilitzat una metodologia
integradora. Tot i aixb, no n'hi ha
prou amb la integració perquir
una planificació obtingui bons
resultats i acceptació ciutadana.
Si volem una planificació realment sostenible, cal comptar amb
la participació dels ciutadans i
ciutadanes. Són els processos bidireccionals els que garanteixen
l'hxit. Cal establir processos de
dalt a baix (Van Meter i Van Horn,
1975) que garanteixin els principis funcionals establerts pels tircnics. Perb a la vegada calen processos de baix a dalt (Berman,
1978) que permetin la participació ciutadana en la presa de decisions a través del coneixement
de l'especificitat local (Camagni,
1999). No podem oblidar el principi de subsidiarietat segons el
qual cada ciutat té les seves característiques i ha de proposar
solucions de forma endbgena.
Només d'aquesta manera aconseguirem controlar els processos urbanístics amb garanties d'efichcia.
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La figura d e Josep Estrada i Garriga (Granollers,
191 2-2001) és per si mateixa un element destacat de
la histbria cultural del nostre país. fis també la seva
figura l'exponent del que fou tota una Ppoca carreg a d a d e decepcions, d e risc i t a m b é p l e n a
d'esperances dins d'un endarreriment que més tard
fou possible superar.
Josep Estrada es mogué després d'una histbria molt
complicada i difícil com a conseqüPncia de la Guerra Civil, i fou u n personatge clau per a la recuperació arqueolbgica d'un territori ampli com és el
que coneixem com a VallPs Oriental, una recuperació centrada en l'acció de Josep Estrada a la ciutat
de Granollers.
La postguerra tingué com a característica un intent
d'ordenació de les activitats arqueolbgiques mitjancant tota una sPrie d e comissariats, l'últim graó
dels quals fou el dels comissaris locals, hmbit en el
qual s'enquadrh Josep Estrada. Devem a la voluntat
dels que exerciren abreujadament aquesta tasca tot
un seguit de notícies, d'esforqos de salvament i d e
risc en la defensa del patrimoni arqueolbgic en
circumsthncies crítiques.

Caldrh u n dia escriure una histbria objectiva
d'aquest període, que malgrat el quadre advers fou,
per l'entusiasme dels qui s'entregaren a la defensa
del patrimoni, un moment també d e relativa llum
e n u n a tenebra cultural imposada. Afortunadament
el seguit de noms que es feren chrrec d'aquesta
activitat arqueolbgica corresponia a uns homes
metbdics i ordenats que dintre de les limitacions
que els eren prbpies han deixat una documentació,
en molts casos abundosa, i de tota manera suficient
per escriure aquesta histbria. Una histbria que explicarh la postguerra i les seves dificultats, la lenta
reestructuració en circumsthncies difícils i com
aquests personatges, veritables personalitats culturals del moment, anaren formant, entorn d'ells,
uns teixits espessos de gent contagiada d e la seva
vocació que es mogueren tant en l'hmbit ciutadh i
d'afeccionats com al de més alt nivell científic.
Practicament les circumsthncies continuaren invariables fins a I'inici del període democrhtic amb la
seva llarga i esperancadora transició. El restabliment d e la Generalitat féu que des del primer moment aquest grup important de persones i els seus
entorns, veritables estols de deixebles, col.laboressin
amb el Servei dtArqueologia de la Generalitat, no-

Reunió de la comissaria
provincial d'intervencions
arqueolbgiques a Vilanova
i la Geltrú el 2 de maig de
1953. Hi apareixen al

darrere: Miquel Oliva i
Prat (de Girona), Francesc
Rivió (de Girona), Pere
Giró i Romeu, Josep de
Calasanc Serra-Rhfols i
Teresa Basora; e n segona
fila Josep Estrada, al
centre del grup, i e n
primera fila, Isidre Clopas
Batlle (de Martorell).
(Fotografia: Bellmunt,
arxiu família Estrada.
Agrai'm al personal del
Museu Nacional
dlArqueologia de
Catalunya la identificació
d'aquestes persones).

vament creat, i donessin pas a la situació actual, en
quP la normalitat és la tbnica que presideix I'activitat
arqueolbgica.
Entre aquests personatges, alguns d'ells molt vinculats a Josep Estrada, cal esmentar Llogari Sala i
Sala, de Caldes d e Montbui; Marih Ribas i Bertran,
a Mataró; Josep Cuyhs i Tolosa, a Badalona, i per
descomptat, el comissari provincial Epifani de Fortuny, baró dqEsponellh.En l'hmbit més proper, Fermi Vinyals, a Santa PerpGtua de Mogoda i Martí
Cassany a Vic.
Els que virem tenir el privilegi de conPixer bona
part d'ells, podem certificar el caliu humh, la modPstia, i al mateix temps la saviesa que generosament repartien entre els que eren els seus
col-laboradors i deixebles directes i entre tots els
joves investigadors universitaris.
Els alts i baixos de la postguerra portaren a la dissolució de la comissió d e les excavacions arqueolbgiques l'any 1956 i a donar un paper d e responsabilitat creixent a la Universitat, situació que sense
gaires reformes es mantingué fins a la creació del
nou Servei dtArqueologia d e la Generalitat.

La universitat de la qual depengueren fou naturalment l'única que existia en aquell moment, la de
Barcelona, i cal recordar figures com les d e Martín
Almagro, I'entranyable i enyorat Lluis Pericot i la
incorporació de Joan Maluquer de Motes i, més
tard, l'arribada d e Miquel Tarradell i Pere d e Palol,
i ja que dediquem aquestes phgines a Josep Estrada,
Anna M. Muñoz i Amilibia, que tingué una gran
relació amb el gran savi de Granollers.
Organitzat ja el Servei dlArqueologia d e la Generalitat, la col-laboració dtEstrada fou incondicional i
tant Ramon Ten, cap del Servei, com Araceli Martin, arquebloga territorial, poden, des dels seus
llocs d'activitat, donar fe d'aquesta tasca de suport
incessant i viva que es perllongh mentre Josep Estrada mantingué les seves forces.
En un hmbit més local, joves granollerins descobririen de la seva mh l'arqueologia i la histbria: tres
d'ells ocupen i han ocupat llocs clau en el desenvolupament del Museu d e Granollers, secció arqueolbgica, d e la qual fou hnima Josep Estrada, com ho
fou d e l'arqueologia catalana: Pep Castells, responsable de 1'Inventari i Documentació del Patrimoni
Arqueolbgic i Paleontolbgic de Catalunya; Josep

Josep Estrada al jaciment neolític de la necrbpolis
del Coll, Llinars del Valles, el 26 de gener de 1964.
(Fotografia: arxiu familia Estrada)

Josep Estrada dirigí els treballs de l'excavaci6 al puig Dari, Sant
Quirze Safaja, el 24 de mar$ de 1963. (Fotografia: arxiu família
Estrada)
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Muntal, coordinador del Museu de Granollers, i
Jordi Pardo, que ha jugat un paper primordial en
l'arranjament del Museu de Granollers, exdirector
del Museu de Gavh, exdirector gerent del conjunt
monumental i Museu d'Empúries i ara encarregat
de projectes de gran volada a 1'Ajuntament de Barcelona.
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Si la vhlua d'un mestre es jutja per la dels seus
deixebles, la de Josep Estrada queda ben provada.
No voldria, perb, tancar aquestes phgines sense
recordar un fet cabdal, no només per a la vida de
Josep Estrada sinó per a l'arqueologia de casa nostra: I'any 1987 -pot semblar molt Ilunyh per a les
generacions més joves perb tingué una gran significació per a tots aquells que avui ocupen llocs clau
en el camp d e l'arqueologia, el seu ensenyament i la
seva gestió- les Jornades Internacionals d'Arqueologia Romana com a homenatge a Josep Estrada al
Museu d e Granollers, amb participació d e prhcticament la totalitat dels arqueblegs de Catalunya i
amb una representació nodrida d'importants investigadors de tot l'Estat, així com una selecta representació estrangera, jugaren un paper decisiu no tan
sols e n la renovació metodolbgica de l'arqueologia
sinó també en el moment de relleu generacional,
amb el consentiment i el suport dels mestres, que
d o n i pas a la situació arqueolbgica actual a Catalunya, i possibilith el desenvolupament i la gestió

d e l'arqueologia d'una manera de la qual tots ens
podem sentir justament orgullosos.
No fou sense transcendencia que aixb es produí
com a homenatge a un personatge com Josep Estrada, les intui'cions del qual, com la de las villae
romanes republicanes, han tingut sobrat encert i
han mostrat com eren de correctes les seves investigacions de camp, ja que Josep Estrada fou fonamentalment un home de treball de camp. El mateix
podem dir d e les seves col-laboracions amb Ricard
Pascual, que en bona part encara no han estat superades i que mantenen la seva vigencia.
No vull allargar una enumeració d e fets i coses que
Jordi Pardo haurh fet millor que jo des d'aquestes
mateixes phgines, per6 sí que crec que resulta important una reflexió final: sense figures com la de
Josep Estrada, sense la implicació profunda del
teixit social, poc p o d e n fer la universitat o
I'administració. Josep Estrada ha estat una mostra
d e com es pot dinamitzar la societat envers
l'arqueologia i de com s'ha de fer el retorn social
dels coneixements que aquesta comporta.
Només implicant-hi el teixit social és viable la protecció del patrimoni arqueolbgic i només amb la
implicació profunda d'aquest teixit social és factible la seva pervivPncia.

