
Les MadrigrueÍes,
Ia lluita

6124 persones i 92 entitats reclamen preserrür les Madrigueres

EI Geven es llenEa a
una cornpanyd sense pre-
cedenfs al Boix Penedés

Salvar les Madrigte-
res.

Tbts els informes eme-
sos sobre les Madrigueres
re,colzen la idea de prese-

var tol l'espai.

L'Ajuntamenl del
Ve ndrell ap rov a ini c i al-
ment el Pla General con-
vert int les Madrigueres
en un* urbanitzqció.

Benet fané guanya
les eleccions municipals

r 250 vots, compreme-
fent encara més el futur
de l'espai .

CEYA§A, I'empresa
ietdria dels terrenys

treu a la llum pública un
"bluff'anomenat
Felicity que suposaria la
total urbanització de
I'espai i la destrucció de

la diversitat existent.
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-Redaccio.

La fluita continua, aquesta és

la conclusió despres d'aquests 6 anys
dernanañ hprservaciode ks Maeige
res. Sor frr a¡a sis, recmdo.r que

el prinm acte parhnt de les Ma-
driguees elvam fer al deernb,re
del 93, peró ha estat sobretct ú¡-
rar¡t I'ultim a¡ry qr s'ha c€ntrat

nnlta part de la canpanya.

Perqué! dorrcsperqtrees

a¡nb la rwisio del Ph Gersal
Urbanístic delVql&ell mes pc
dien -i encara es poden salvar- les

Ma&iguenes smse pmar una pes.

sda- Fs per aixo que els actes es

van anant ir¡tersificarú a mi$a§
de I'arry passat, en prinu lloc err
ca¡rega¡r r¡na auditsia arnbierfal
sobre fespai a I'enpresa de Rels
J,imoniwn s.c.p. .El resultat ccrr
Urd€rlt deia que cal presenrar-ho

tct

Tot seguit vam aca-

ba¡ els fámits legals quetlaüem
anat realitza¡f per acabar pr€s€rF

lant tm Rear s C ont enc i ós -
Aúninisfrafiu al TSIC contra
l'Ajuntonmt del Ven*ell i la

Consellerío d'obres Públiqtes i
Política Terrítorial de h Genera-

litd de Cdalwp.Elrocurs es

basa eir I'inter6 ganeal de prco
gir el €spals nat¡rals de h cmta amb

moltes nunbrmes judicials que aixího
cüsat€rl i per I'alhe les caracterlstlques

&zmahúmidade les Ma&iguercs h
qual cca furycsibilit¿ h ssvaedificacó.

Despr6 d'hava pneserfrat a Ia

Ilumpública aquestes accirxs, fequb de

govon de CiU i PP van aproar inbiaL

nHú d Pla General aI 28 de G€nÉr.th

pla absohtarmt CIAarrsicni"a gue p€r-

m* urbanizar boma part dd Pla de Ma¡
(frÉ €rda\iarú us infsnsn abastanvÉ

sobre les repercrsios d'aquest PIa G+
rsal). Cumtanrent h Maeigueres
restencom a sol trbanizabballffioA,

un4ff/oja edificable i r¡n 6trá ambtac-
tanuú de parc urbá- Aquest 60plo ha es-

tat t¡n&ls cavalls de batalbefrtre rsal-
tes i l'Ajurfranrent del Verdrell, perque

d'aquest6ff/o hi tra unbortog que esta

protegir per Ia llei de cct€s, un aleetug
está prcegitp€r la zura de prcúeccó de

larier¿dehBbhl ir¡nahheá h cessiS

dezmaverda a I'uüaniEacó que es

pqnr fü. Per tant és aholutarrent frb
qrre es volguin saha; les lWadriguercs,
d gr reaM volen és u¡tanitzarúot
d qre poden Fter s".rt hi ha du€s lleit qoe

mpe&{\ür la s*a lctal desrucció. Eü-
dertulrÉ ptrü-d6de Ccrn'a_errcia es diu

qr dh son nrü ecobgstes ique
tqrn una gran rcrlrrnt¡t per pres€f-

rar les \{@rraes.
Pq re+crxke a a{ues1a decissó

\"n preparar urn alQacki tipus

drrla¡ail h rs¡nlificaci«i detm
I'espai ,Je Ies \la,üigrraes csn a sól

no urbanieab{e d'esptial prcfeccó

i l'datr-rracil d'r-rn pti de restaua-

có r* tt'r l'e+al El 7 de Fehrr
coriitiú dd [»8 ]lmdialde
ks ZoG Hffits rzm cdebrar
rE & a §arr Sdldor perprs
¡€rürrys¡¡ l"g¡ri.¡rrs. Iá
rtcoeU 6¿tegec¡rs b¡ e§Et

ññi:'6¿f frG de Frtk+
hrsi9€ffienipdbi
des
El24 d'Abril \a s€r urla ahe iE,

digrr d'esnur \aJn orurniu3r JEr

cercavih i mccrrret de rodi p=
reivindiJar e¡rcara anü rrÉ fcrga h
preseniacó de l'espai

-mes endava¡rttambew qr infs-
nsn nÉs absstamer[-.

A la n¡ateixa sdrarn que

van fer aques§ acfes varn pres€rrtar

a la prursa I'auiitcria qr el nateix
ejurranut dd VerÉdl lnrü

sollicitat per cobrir-se les espadles.

Aqrcsúa auditorh ercarregú aI Ds
pa¡tamt d'Eco@ia de h LB va do
nar oün e resüú gre te+p¡ es fu
bstr¿ ara m¡ftrr ñfj¡ deg.ad4 perü
qtremErdeixot*r rgranpd*
cirü de r€úeÉrrit ¡ m ñ bair



G

L'Ajuntament del Vendrell que
tant verbalment com per escrit o uu,
comprometer a fer cas de l,Auditoria
van ti¡ar enrera en la seva decissió al
conéixer el resultat d,aquesta i ens
van enganyar a tots amb excuses de
mal pagador.

Per enémisa vegada, es va de
mostrar que Benet Jans IrAIcaIde, i
el seu equip de govern tenen com a
Iry voluntat politica urbanibar
les Madrigueres.

.. .. Despres de presentar a la IIúm
publrca tant aquesta auditoria, com
j: rytT de firmes que haviem rec+llf , r demostrant amb un informe ju_
rídic encarregat per nosaltr* qu" r.

General. El resultat es desolador; no
canvien ni una coma.Les Madrigu;_-
res resten al I00 % urbanitzablÁ,
40% ja es poden edificar i el60%
com ajardinet.

Benet Jané amb una postura

l1*:Tt|l. va enganyar a rora ra po-
blació- dient que les Madrigu".o no

T p{."n salvar perque valen milers
oe rrulrons,etc,stc..

Una üargn*
Així mateix delimitava

cla rament els diferents ecosistemes
de la zo¡a i reco¡nanava que lrinte
res més important de les fmO.igr*
res 

-radicava en la preservació de
tot I'espal espais amb aquestes ca_
racterístiques són escassos en el lito-
ral catalá i per tant d,un gran valor
tant desde el punt de vista ecológic,
paisatgístic i com a nou interes-tuiís-
tic en una zona totalment massisfi-
cada i urbanitzada.

Ertrem ja a h canparya elect+
ral i evibúrmtles Maeiffi tonrat
a s€rprotagmist€s.

- T6ebpartisksvobnsatvar,
amb madihia, pSCimCd
lüüo/o |CIU i ppvolea qan¡arab
docúon ditrrt qrre &ran ur nrc Natr
rat P€r sim n,hi hague pru¡ CiU
eirtma roda de prmsa anrmcia qrrc

requalificar les Madrigueres no val
ni u1a pesseta, fet reconegut pels
mateixos equips de tecnics de l,a_
luntamenl i que comprar I,espai se
na aseq.uible ja que es compraria a
r:1 i:tir, I'Ajunrament ¿.i V.n¿rrU
el 13 de Maig -una setmana abans de
la campanya electoral- ens va clavar
una altre punyallada pe, I,esquena i
va aprovar provisionalment el pla

etx És cn en ¡mgsá de les n6tes
que Éran pasardes de

$, fry*"r, *-egdació autócron&ffi de rfuem, en ñ.*toüom pot
eútrrc les swesod¡$m
. M¿lgat quedurar* b canpanya

ddoralhernsquit ferf acks i acciqs
per reivindicarl'espai i qrrehi hagut un
gran pnessii en aquest t€rn4 a les elec_
clns BerH Jarr ha gr:arry.at per 250 vo6
r ha pac n a¡nb el pp -recnegub espeqrhdm dd knitori-.

Aixó significa ura al& ocasió

,¡trd$p.r safuar l,espaij.q* rd.
I'Acicir5.tavia apostar claraÁat per h
presenacóde I'espai

Ara furcs, conesganá un alfre ca_
pítol d'aqma fluita,eperem que sigui
I'úfrim
I,ES MTNICIPAI§ AL T'ENDRELL

7 Regidors tOR.S,for"

TRegidors gRegi&rs

2 Regidors 2 Regidors

I Regidors 0Pqgídors



-R.edacció-

El PGOU és l'instn¿menf arnb el qrwÍ es regeixen
e,ls Ajuntaments per plcniJicar el territari en un.futur.
Es l'eina més impnrtant perqué marc6 la terudincia cle

tota Ia poblacio, c¡wins recuysos te el muruictpi, quins poÍ
explotar, quins h« cle rnantenir, les noves vies que s'ltcn
pote nciar.ctc.

Al Vendreil, el FGGU datava detr l9&3 í durant
aquests 15 anys e{ Vendrell ha crescutd'mma fonna des-
mesurada, ajudada per Íes noves oü'fiurlicacions, la proxi*
mitat amb Barcel$úa, el niveli de vieta de la costa i tarnb,é
victima dels errors etel desa-
rollisme dels anys 50 i 6CI

(Coto del Rey, Masos,
Francás,etc..) i de les per-
mesivitats del pla en v'igor.

Fer tant era ei" rno-
ment de revisar-flo aju<famt-

se de les noves tendencres

urbanístiques sobr€Éot em

municipis costamers sn eada
vegada més es busca m
equilibri entre creixsnneftt

urbanístic i presarvació ctrel

territori. 66Et P[* #ernera{
del Vendre§l apnovat pro-
visionalmennt pel Alumta-
rnent és digne peró, dels
anys 60 en plema ópoca de-
sarrollista."

Us indiquem &ra" de {brma resi¡rnida tres

al.legacions que van entrar desde el {}etan perque es tirr-
guessin en consideració. Evidentrnent rlo hern rebrit cap
resposta ni verbal, ni escrita.

-_Sohre 

eñ §ro{ic§ de FEa que es proposava,
"...donar sütistacció a un con1unt d'objectius i a

I'adquisició de diversas criteris que afecten els diferents
elements o aspectes de l'estructura del tercitori ???" o
"el rnodel. que s'adopti findrá la seva mdxima expressió
en el tractament que es faci d'aquest element,s ??? " ,
s'extreu que no hi ha model. 0 bé, si que n'hi ha, és un
model desarrollista basat en el creixement residencial
amb un sistema viari concéntric i radial de la capital a ies
urbanitzacions de la costa i de la muntanya, res més.

De Ia taula que teniu en aquesta página cal dir que
dues terceres oarts del municioi es dediouen a sól urba o

urbanitzable, i basicament a resiCencial el que representa
hipotecar el futur del patrimoni natural, paisatjístic i agrí-
cola .

-§65lenibilitat
Aquest és un pla que segons I'equip de govem "..es prio-
ritzen els següents objectius -No ocupar terrenys de valor
ecológic i regular progressivament ei consum dei nou te-
rritori" o "..es considora de valor ecológic -entre altres -

Xes Madrigueres".
Cal recerrdar que Sostenibilitat signi{ica

"L'kabilimr ci'assegrar«r les necesslftrts el present s#xse
cornprormetr€ la fuabil:itoÍ de tes genar*cions fuÍures ¡ter

cabrir les seves Strd*
íes neces,yitats" t

qrie erx aquest Fna iii
ha actuacions cf.ara-

ment insoste¡ribies:

fer portar i'aigua de

l.'Ebre per poden su-
ministrar aigua a tot
el cneixemest residen-
cial que es preveu o
generar {nna gran mo-
bilitat en trajectes
casa-treball a fora de
la cornarca perqué no
es preveuen activitats
econdmiques dins el
mturicipi que ho evi-
tin.
--EI Sistema Viari

{brmat per grans "autovies" que entarenyinen tot el FIa
de ft{ar és utilitzat com a element colonrtzador i genera-
dor d'una estmctura territorial que oblida el suport topo-
gráfic i vegetal preexistent i fr pensar que nomes e[ que
importa és el valor de canvi d'aquest territon.

-§s,bre el Sól No Urbanitzatrle varn
demanar a l'Ajuntament t'inclusió a zones de protecció
natural i paisatjística: el Fálag, el Puig, la Masia Blanca,
el torrent de l'Aragall, la riera de la Bisbai, el Fla de
Mar, el tsosc del la Muntanyáa, el Bosc de les Guárdies i
eüdentment les Madrigueres.

Ara aquest Pla está a la Generalitrt a l'espera de l'apro-
vació definiti"¡a aquesta tardor. Desde el Geven frrem les ac-
cicns necessáries per que es rectifqui aquesl pla destructor del
territori i pogur significar una aut&rtica mrllora de la vila de to.
tes les persc*res qui üuer al municipi.



CEVA§A i üEfecte ,'Felicity,,

"EI I-, de Marg d'enguany, va
sortir s la llum pública el qne es veia a
venir desde feir mesos: et projecte
d'urbanització de les Madrigueres.,

CEVA§A (Compañia Españolo de
Yiviendas de Alquiler), l'empresa que
poseeix el90 o/o dels terranys ,davant la
revisió del Pla General del Yendrell que
preveu deixar la meitat de les Madrigue-
res com a zsna verda i davant la cam-
panya que duiem a terme desde el Geven
recollint mes i mes al.legacions, es van
decidir a presentat davant els mitjans de
comun icació :n FeliC ity :

Vivir el M ediferníneon.
Aquests són els numeros que van

presentar: I 5.000 milions d'inversió, 44
vivendes unifamiliars, 680 apartaments,
equipaments hotelers de 120 habitacions
i un complexe d'oci amb restaurants.

Tot aixó ben amanit arnb mestres
correctores medioambientals: Fer dues
basses a davant de mar ja que es l'únic
lloc on poden edificar, inúoducció de
peixets que frcin bonic, recuperar les du-
nes... "en definitiva crear eIjardí per
I'urbanització alli on la llei de Cmtes
els impideix edific¡r.,

Sortosarnent el 'bluff' Feticity tal
com va pujar ha hixat: I'Ajmtament ha
dit taxativament que si no respecten la
meitat de zana verda no es pot desemvo

lupat el projecte, la comissío d'I"hba-
nisme de la Generalitat a Tarragona ho
ha ccrroborat, i

"desde fonts consultades pel Ge-
ven s'ha assegurat que els 15.000 mi-
lions no hi són, que aquest projecte no
esti consensuat dins el consell admi-
nistratiu i que en definitiva ér un*bluff."

Arribats a aquest punt, us oferim
un ret¿ll de l'article -'Telicitis" a les
Madrigueres- ftt pel Pau Batlle i que ja
va sortir a la premsa en el seu moment:

"Quina és lafinalitat d'aquesf
projecte? Les promeses tn deixen de po-
sar en evidéncia el fet fonamental: I 'es-
peculació urbanística sobre l'última
platja verge del Bqix Penedés"

"Felícity", només poÍ cotrvencer
els que aconsegueixen vewe que, més
enlld de les dubtoses promeses, es tracta
d'una simple i planera operació de pelo-
tuo.Unq empresa, fa uns an-s, compra
els terrenys o 150 milions i I'endemd
que l'Ajtmtament aprovi el Plo General
els ven per 3.500 milions sense ni tan
sols posor un to*o."

"No hem aprés la lligo, no sabel
estimar el que eru dóna la vida, seguim
enlluernats per qualsevol promotor es-
pavilot que ens porta colarets de vi&e
de colors i li regalem a csrwi el més

!.i 'r"fAry, vivir en e! Med¡tenáneo unitá una
excelente al¡dad de anstrucción y diseño urba_
nístia ctn una peiúa integración en e! en-
tomo natural--

2= 'r.trclty, 6 un comptejo ¡mñobit¡ario ré-
petwso con et med¡oambiente far?nado Wr un
conjunto rá¡denc¡al y de servic¡os de atta cati
dad-.

3a-t, ora"*ción ncional det teffitorío, ta prc-
servación de los panj6 y ta lucha contra la con-
tarn¡nación son las grand* tíneas de aduación
medioambiental que marcan el proyecto Fe!¡city.

*i"tu laguna que se pretende construir pre-
tende ocnveft¡rse en un elaÁn §enc¡al entre
¡9s d_¡f?ryntes lagos ex¡stentes en la zona: lago
de Glafell,Coma.ruga, Sata§ y Muntanyarg-de
Creixel I yTorredenbarra,d*em bocad u ra de!
Ga¡á.-.

5i"et ,rÉ*¡*o exponente de! escrupuloso ra-
peto de Fel¡city por el medioamb¡eflte de tes ta-
driguere * la ubicación de un parque natural
frente al mar que ¡ncluye ta co¡tstncción de una
laguna, la repenención de los margene de la
Nera de fa Bisbal y la ueación deamplios v¡al6
y zonas uad6 con un gran número de plantas y
a¡bolado-.

preuat i valuós suport per l'economia del
rastre futw"

"Retracedim als anys setanfa?en
pleno especulació
salv at ge. No, avui la gent respon : 5 000

Wrsones i més de 50 entitats defensem
Ia integritat territorial de les Madrigue-
res rebutgen el projecte especulatiu i de-
menen una actitut democrdtica enfront
de l'interés particular d'uno empresa
forana"



i. GE'EN
2. GEPEC -{}ntp e!'estutlis í pxtte.cc:ír't del,r

ec a s i s t mte"s ¿lel c am p-
3. flEP¡lNA -Llíga per Í* d*fen.w ¡zel

Wtimoni-
4. IAEDE\I" -Instihteió "lltempu«la*esc per k
DeJ'msa i Estudi ¡le la trlatum'
5. CEPA:{lenre d'estadis i Prüiecte,
.4lternatias-
6. Col.lecnu Ecoktgisrtt ñ$^lC ['fÑe de í"iia'

franea del Penedés

7. LI|INO§ -l)!a ¿,1'¿:;ktn-v-

8. Aceitf Ecologi*u -Ecod*g:st'rr.r ¿n "lraiú:r"-.
9. ,4nimal Hetp
tA..*YEGr -Agrupaeió de li«!**¡listes i §eo'
tagistes de la Ücrroom-
t t .IPMA -Agntpació per fus protecció dei
ruedi a¡nbient tlel tiarraf-
t 2 .4NG -Associació de Nat*ralis{es ¿le

Ciro¡w-
{3. CCOABU|I Fenetlés

¡1 {GT. BcixPal¡.úé*
15. Studieat Unid de Fryesos
16. I.ES. El Ve¡*drettr

f 7. l.ES Bak Pe*r.dés <]ei l¡ex¿lret{

¡8. C.E.í.P. Pax C¡esck tÍe[ l'*ndretl
!9. C.E.t.P. ,4ngeis G*rrig* del L'en¿l¡retl

2A. C E.I.P. inget Gub*erá def fiendre[l

!1. CE.I-P. Les Ctnietes cle f-,{oreng ée{ P¿'

*e.dés

22. C.E.|.P. Ek §ecallets de ilorna.r'ttgtr

33. Escola Eresscl l,funícípa!.[I Prrig ¿lel l:en'

drell
24. Cen*'e ¿t'¿dxeecio especial Ga¡bi det L'¿¡t'

dreÍt
25. AP.A Poa Ca¡als del l'enelret¡.

26" Bibliteca Poytfar del l"efldrell
]7. Biblioteca Popatar tle Cunit
28. Bibtioteca "f''entnÍa Gaesol" ¡le- {Jafal'etl

29 ,+fi/f'' Strrf Jordi de Santa )Íiva
30. ,1-11* Sant lticmg ¡le CaWers
3¡. ,14?'f,'Sünf Ra¡non de {oma-ruga
32. E^rplai Xalm ¿lel llendrell
+

El passat 24 d'abril el Geven

juntament amb altres entitats adheri-
des va celebrar l'acte central de la
campanya "Salvern les Madrigueres".

A les set de la tarda va co-

mengar [a Cercavitra Reivindicativa
pels carrers de la vila,amb la partici-
pació d'unes 2AÜ persones,abans
perd es van enumerar totes les enti-
tats adherides a [a sa¡]rpanya(92 en

aquest rnament) í es va llegir el man-
fest que després seria entregat a l'A-
juntarnent"

&i*htesrGegan(s, NansrBall
de Bastoms,Gra¡lers i Malabars van

partieipar-hi eativenlent dirnant festa

i color a una reivindicacíó cada cop

rmes recolzeda per la societat sívil del
tsaix Femedes {64.2,Í persanesja han

signat I'al"legació q{re demana la

requalifrcacié de tr'espai ele les

Madrigueres a sül no urbaraitzable).

A la nit i per acabar la festa

s'organitzá un concert de Rock amb

la participacií dels Whiskyn 's que

desinteresadament va actuar per la
causa;els van acompanyar els grups

locals'.P op- Ko ru, 8 o sf o n AsP iri ns

,Trulls i Capitdn Amor.EL concert a
pesar del fred va ser tot un éxitja que

més de 500 persones hi van assitir.

33. Esplai §aps i eals" tle Ll*lalbll
34. {l*¡'al ?'eus det Pahle ¿le Smta {)[i"-u
-li. Ct¡¡ {}tfe<í Ptrr*squíul del L"erulrell

36. tlr,lf* Cg.stei{era Nova deÍ Í;erubeü
37. News del ?'endre{Í
38. ürxp de [-]aues del L'epdrell

39. Gr"tp de !)a*es Rasa det E¡ents del Vendreli

$Q. .,,l*sue it¡t:ió de Dones §o! [xepd de Sunta
üiivu
.ll. Grztp ¿Í'Escoites $lergt de tr;Miwa de l2n-
dreIf
42. §att áe ho.gows tlo f,lor*tq del Peneóris
.i-i. ilalá dc &*.túo¡n* dei 'Íendrell
-1.Í. &slt de iliüh,§-s de§ Í;qn&eltl
1-í. §lall de Diable* de Santa {-)l*;a

-Í6 (1otlc üegantem de Sante L)lh;*
47. üegants,gegantons i Nans dei L-endreÍl

48. Grup defae La Mukrssa Fcfuugadel ?'en-

ctrel!
49. Grall¿* t{e Santa Ülh,a
5A. Gruü¿rc del Baix Pene¿üés

5 f {sLlectia ¿le Jsves Els §eite¿e;s dei t'c**
¿lrell

":?. ds,rez¡¡áfs l-[ ífseg*ria. ¿lel f; ürrrbui !
i-i. lsse¡¡rtrrja -i¡¡f¡¡r¡i¿i¡¡x"Eda del Eaix lmeclés
54. {nmr Anrrfxixisi* ¿fet Baix P¡ndedé.t

55. {,1;ap rie.ibves f'em G¡e,rea de Sant¡¡ {}[iva
56. {lof.§ediu ind*¡;ertáe.»tista E Tfunbaler dei
Bruc de '{',tredcnbawu

57. {}rup.ie Ji¿¡¿li {ag*nt *fe§odíes de V'¡¡rr-

¿lenban a

i8. ilL'"1.-Flatafonxa p*r f "r¡nir¡¡f rJ trccio¿Jef

Bc¡-r Per¡¡e.{ás-

i9. ..{¡'.sr¡ciaciri CruJ:u¡'r¡/ f.es Maxjes tle lkxla
¿le Berd
6A. Co*¡i:¡sio defestes luniar de Santo {}lita
61. Carai.vsió 6 l'¡¡lls de Santa Üliva
ó2. C¡s¡ttissió fla Benelt Boti de Frunga del

Yen¡lre[t
6 3. C. ¿n t ro Ctitura I Gatcia l,orco d el L'efi d rel {
íl.jsaciaci(tn Cultuml Ettremaút¡a ¿lel l"en-

drell
6 5. Casul P'*wiüa¡ Pa¡'¡'oquial del L'en¿lrell
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66.Societat HCentre & IJarery del patdés
67.Instilsf d'efiidis pet edeseücs
68.Ca¡tissió Jon Fa¡té det Vendrell
69.Ssció deHandbot det Club D,*potts yen-
drell
T0.Partido Democmtico del pueblo
TlAgrupació Excurcio¡tista Totaia de Vi[onwa
i la Geltrl
72.Grup Natuisra Xo¡ello det vendrelt
73.Col.lectia per la Satvaguarda del Sanafoi
de SantJmn de Deu
74.Grup l,ocal Interntdn del votdrell
Tí.GrapMantaryvtc de la Lira yaúrellanca
T6Anics dels Ca¡i¡u Ramaders
TTAgntpció Submanirista SotowA del Vat_
dretl I

78.4ssxiació l'age del Remei Gant Grot de
Santa Oliva

L. Després d'a¡rassar un canyisset l,estiu de
t.'any passat a ra part 

:ud de res Madrigueres per engrandir er seu par-
king particular, el sr.suau -propietari de la li.arpa,iorpito i Merendero
(el l0% de les Madrigueres)- ha tornat a donar mostres aquest any de la
seva absoluta insensibilitat ambiental.

uEl passar 16 de Gener, I'individu en questió vafel obocar entre
20 i 25 camionades de so*o o la zona de to itorpo t ot 

"rpix 
del vol-

tsflt que ell utilitza com a parking dursnt l,estiu,
Assabentats de lanotíciavam anar atreurefotos i després

d'assesorar-nos amb I'advocat de Depana vam entrar una denúncia als
Jutgats de Guardia per si els abocaments podien constitutr delicte ecoló_
gic. Així mateix vam entror un escrit a l,Ajuntoment del yendreil on de_
manavem que s'atiressin els abocaments i que es retiressin els que s,ha_
vien efectuat ja que no hi havia permís per'fer moviments de teiro en
aquesta zona de domini marítimolerrestre, i perqué segons el nostre pa-

79-4ssociació per Ia difusió
de la Históia de Santa
Oliva
8 0 Assuiació d,Artises A¡_
teso¡s del Baix parcdés

8l .Gntp de tafie la
K-Mona de Calafell

8 2. Foment Sadanista yan-

drellarc
8 3.Movi man t d e R*twaci ó
Pdagogica del Baix ptdés

É &l.Cqtre de Recttrsos pe-
I aagogics

E 5.P unt d' Informac í ó Juv e_

, nil de l'Ajuntonatt de Belt-
vei del pendés
E 6. P un t d' I nfa rmació J uv e -
nil de f 'Ajuntunant de Cunit

¡rer s'incomplien tant la Llei
de Costes com la Catalogació
d'una part de la Madrigue-
les com a zona hamida

El resultat és el següent:
o L'Aj antamcnl, tol poncio

Pilotus, ho deixat que es fes-
sin els oplanatrenls, oqu{ no
ha passat res.'

Al Jutgat vam anar a decla-
rar a mitjons de febrer no te-
nint constdncia de com estd el
procediment en aquests mo-
ments.

uPer la seva parl, el Sr.
STAgnrpanent escolta Toil com hrc del var
drdl
&8.Gntp de Coloniar i Campnants pad¿ia de
Llorotg del Parcdts
89-Catre Excttrsimista del püdés p.E-p.)
n.Anti6 tle 14 Bici
gl.Grup Cinematogrúfrc det yadrcIl
92.Grup de Natum F¡eixe de FIix

Suou no prou cufitent, ho tor_
naf a principis d'Abril a obocar unes i0 remolcades de ter¡o al mafeix
indret'

Aíxí doncsja ha té tot ben apranadet, net de vegetacié i sense ra
possibilitat de que l'aigua s'hi entoili..El parking deia Karpa ja estd a
punt.

'Nosoltres, des der Gevenfarcm rot et que estigui a res nostres
runs perque pef§ones com aque§res no segueircn apticat* lo política
de lena c¡emsda als espai naturals».

Grácies pel vostre suport
ol-,es Madrigueres,
Patrimoni de Tots,



-Miquel Bevé, sr¡embre úel Geve*

La construcció de la línia del Tren ¿l'Aha Velacitat
Madrid-Barcelona-Franqa ha aixec*t fortes protestes so-
cials a la ma.joria de comarques afectades de Catalunya,
en donar-se a conéixer els projectes cle cor¡skr¡cíó durant
['últim any.

"tE ÉragaÉ peE Fenedes Ámcfrdf,rá megativnmemt en
rmolts nucEis errhans, vÉles i pobles que quedaram rnutÉ-
Eats en els seus plans de desenmvoluparnent, en Ea seva
econornia dornestica, en el se¡¡ cmtorn aruhr{ental, em Ea

seva xarxa de comunicacioms tenrestres, em Ea qualit*t
de vida dels seus habitantso etc."."

Els gestors polítics han dis-
fressat el projecte de "prioritat esta-
tal" tot i que, atés el seu pressupast,
que preveu inversions d'antre 1"20A
milions i 2.000 milions de pessetes
per Kilometre constrult, es tracta
més aviat d'una infrnestrusúura fufa
a qualsevol pneu i a mida dels inta-
ressos de les grans empreses oons-
tructores i dels fabricants de, tesrmlo-
gia (francesos i alernaerys prinoipal-
ment).

També nesulta paradoxal qr"le

un país que es troba e¡ltre els cinc més pobres de la Unió
Europea, amb urm serveis et'educació, sanitat, i benestar
social més que mocfestos, vulgui embrancar-se sn tlr} íno-
del de tranport que srornés ha reeixit en poténcies intfus-
trials de primer ordre com ara el Japó, Alernanya o

Franga.

"Es de preveure que fl,excés de despesa en eñ

TAV el paguem com sempre tots ets contribuients É, es-
peciahnent els usuaris dels Énens de rodalies i del fep"¡"o-
carril convencionalo o les invercions ham quedaÉ prácÉi-
carnent congelades des de fa dos anys.r,

De fet, la millora de les velocitats de pas a les línies
ferrovidries de tot Catalunya,la construcció d'una via
d'amplada europea i la inrnplantació de la velocitat alta
(uns 200 Km/hora) costaria [a meitat de diners que el Tren
d'Alta Velocitat.

El tragat del TAV té un impacte demoledor en el
paisatge.|a que no ad¡net pendents
superiors als f 2,5 me{res per Kilo-
me{re wi eorbes amb we radi infe-
yiar sls 3.$A0 metres, quan per un
trer¡ corwelroiona$ es permetes radis
de ru¡més 500 metres i desnivells
quetre vegades superiors.

'uAixó vqll dir que Ea capacitat
d'aquesta Émf,raestructura p€r
adaptar-se a[ relle¡r és práctica-
rnent nul.tra."

Hi podem afegir el fet que ataca
lbrtament [a propietat privada ja
que abarca una prirnera fianja de

suhordinacíó de 50 ywetres més, q*e impedeix als propie-
taris del sdl iels edificis aixecar moves construccions o
modificar-les, sense pern'lís del ministeri de Foment.

:
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A més, l'amplada del pas de les dues vies pot arri-
bar, en alguns casos, als 15 metres entre tanca i tailca,
que será [a superficie pro-
piament "expropiada"
per i'execució de les

obres i ['ocupació de les

vies.

Afegir igualment
entre els inconvenients del
TAV, la gran contamina-
ció acústica que provoca,
amb emissions superiors
als I l0 Decibelis, cosa
que resulta fortament per-
judicial per [a salut dels

habitants situats a menys

de 300 metres de la font
emissora.

"Nombrosos estu-
dis de É'Agéncia Euro-
pea de Medi Ambient
han detectat malalties
importants per E'exposi-

ció a elevats nivells de
soroll (per damunt dels
50 Decibelis) com són I'apanicció de neurosis, insomni É

altres Éranstorns del son, taquicárdies, canvis de corn-
portament i crisis cardíaques."

Pensem que el mateix Estudi d'Impacte Ambiental

realitzat pel Ministeri de Foemtn reconeix que quedaran

afectats per nivells de soroll importants els nuclis urbans a
una distáncia menor als 220 metres de les vies.

També s'ha notat l'increment sensible de casos de

leucémia per culpa de l'acció dels camps electrmagnétics
de la catendria del tren, on s'hi registen poténcies d'alta
tensió de fins a 25.000'volts i 8.800 Kilowats.l

I

-Andreu Caralt, membre del
Geven-

El passat dia 13 de Desembre es

va fer la continuació de la gran manifes-
tació contra el TGV que es va fer al Ven-
drell al maig de I'any passat.Va ser a
Santa Perpétua de la Mogoda (Vallés), i
el Geven hi va ser.

Amb el nostre estimat president al
davant ,B persones i una gran pancarta
ens vam presentar a Santa Perpétua .A la

manifestació hi havia representació de

moviments cívics,ecologistes,algún partit
polític(Ic) i les plata/brmes contrq el
TGV que eren les convocants. A mitja
manifestació ja erem unes 7500 perso-

nes,ciÍia que no va minvar durant les 2

hores aproximadament de manifestació.
La manifestació va transcorrer

sense incidents,encara que hi havia forta
preséncia de protecció civil. El recorregut
va passar per on está previst que el TGV
deixi la seva emprenta,de Santa Perpétua

a la Florida i a I'inversa.
Vam deixar palés un altre cop el

nostre rebuig i el de totes les associacions
assistents no només altragat aberrant del
TGV pel nostre país sinó al TGV en si
mateix ja que no aporta cap millori a la
vida de la majoria dels catalans.

Si el sentit comú prevalgués sobre
els diners tot estaria solucionat.

Cop al TAV!!!

t

I



-Antoni Beneyto, membre del Gevea-

6l-cs muntanyes que conformer [a Serralad¡ Pre'
litoral a les comarques de Taragona sén un conjunt ecolü
gic de primer ordre'

Des del Montmell fins els Ports s'enllacen indrets tant
represantatius com les Muntonyes de Prades, la Molo de Coll-
dejou, el Montsan4 el Carü...N seu rec€r s'hi apleguen els
ambients mediterranis mes ben conseryats deCatalunya.
La millor població (mundial ?) de l'Átiga Perdiguera, les uni-
ques serres de Catalunya amb C¡bra Sotvatge, alguns dels
rius mediterranis mes ben conservats, la fageda més meridio-
nald'Europa, l'únic bosc de Roure Reboll de Catalunya...son
alguns dels trets mes significatius que s'enmarquen a aquests
indrets, de paisatge colpidor, feréstec i -sovint- árid. L'única
disc.srtinuitat que, ara per ara, hi fob€rn és el riu Eke.

És precisament per la seva vall per on s'hi escola un
dels e¡emics més

destac¿ts d'aquesta
terra: el vent de po-

nent, que atia els

incendis forestals,
fent-los devasta-
dors. Perd d'uns
anys cap aquí, una
noYa amela9a es

rerx:.lza en aquest

vent: eI desemve
lupament de les

Centrals Eéliques

A principis de 1996 van comengar a sorgir informa-
cions sob,re la possible instal.lació de Parcs-Centrals Edliques
a les comarques de Tarragona. Els norls avengos tecnológics
dels aerogeneradors, les millors condiciurs económiques i les
polítiques de foment de les energies renovables han fet dispa-
rar les expectatives d'aquest tipus d'energía, la mes rendible
de totes les d'origan solar.

Un gran noticia pel movimant ecolqgista!!

Tot són aventatges, i nomes té un greu inconvenient: la
seva ubicació. Actualment, hi ha ñns a 60 projectes eolics a les
comarques de Tarragona, la majoria a les carenes de les serres
més importants, i que repres€nten un problema d'enorme
magrritud, molt més enllá del que podem imaginar-nos. No ne-
guan l'induptable aveng cap o la sostenibilitaf que repre-
senta produir anergia no contaminant i inesgotable, peró
també és evident que la construcció d'una instal.lació indus-
kial d'aquesta mena comptrt¿ rur impacte sob,re I'espai, de
considerables proporcions (qui ho vulgui veu¡e amb els seus
propis ulls només ha d'anar a False pel Coll de la Teixeta i
girar la üsta cap a la serra de I'Argantera).

Compatibilitzar la conservació dels espai naturals i , al-
hora desernvolupar plenament I'energia eolica, foren els pilars
básics en la redacció del Manifest per un deserwolupament ple
i regulot de l'energia eólica, que l'han signat rma gran quan-

titat d'associa-
cions de Cata-
lunya.

Un dels punts
fa referüncia a no
instalar cap Parc
Eólic dins a espai
delPein (Pla
d'Espais d'Inte-
rés Natural) .

Aquest es l'objec-
tiu prioritari dels

grups conservacionistes de Tarragona i Gi¡ura, on s'enmar-
quen (fins avui), la totalitat dels projectes del país.

Malgrat la feina feta el 5 de marg de 1998, el Departa-
ment d'lndústria ha presentat el Pla Director de Parcs Eólics
de Cotalwya (PDPEC), que desft totes les esperances de tro-
bar una solució ideal. No contempla les instal.lacions



m{i.ma conservació (que vol dir no transformar). Aquest és el
problema de fons de tot plegat.

eóliques de menys de 2 Megawats, que els grups sig_
nants del Manifest considerem clau dins d'un model én".g-ati"
descentralitzat i ef,rcag. EIs petits productors i consumidoÁ,
tornen a veure's obridats i marginats. Deixa oberta via lliure a
la-instal'lació de parcs eólics, dins de qualsevol espai inclós al
Pla d'Espais d'Interés Natural eEfN) quan, de fet, les dues
árees on hi ha actualment un major interés per desenvolupar
parcs eólics (serres de Tarragona i Girona) no tenen cap fi_
gura de protecció legal més enllá del pEIN.

"Es a clir, els parcs eitlics no tindron més limitsció s
ia s.evy instal.lució que els diversos criteris técnics que pu_
guin imposar els diferents Departaments implicatsi

En comptes d,incentivar positivament la instal.lació de
parcs eólics en les zones de gran intensitat de vent i on l,im_
pacte de la seva construcció sigui mínim, el pDpEC opta per
do1a1,una falsa aparenga de penalització exigint una Declara_
ció d'Impacte Ambiental per a aquells projectes que estiguin
dins del PEIN (cosa ja contemplada a liAnnex 2 de les piOpi.u
normatives que el regulen).

No podem deixar que una font d'energia amb tantes
avantatges quedi desprestigiada per la mala planificació terri_
torial de l'administració. Tampoc podem ,"*" 

"o- alguns
dels nostres espais més importants i pels que s,ha lluitat tant
per defensar, és transformin i destruiixin sense fer_hi res. L,a_
bast de la problemática és enorme, donades les previsions de
producció que fa l,Institut Cataldde I'Energia, i les experién_
cies que estan patint a altres comunitats dJ'Éstat. car conti-
nuar treballant, amb esforgos renovats i amb més ajuts, per as_
solir els objectius que planteja el Manifest.

Les própies estimacions de I'ICAEN indiquen que, com
a.minim, existeix la possibilitat d'instal.lar 400 Mw de potén_
cia fora d'espais inclosos al pEIN. És evident, doncs, que és
possible la protecció dels pEIN amb el desenvolupament de
I'energia eólica, sobre tot si considerem que les prospeccions
de potencial edlic estan al seu inici.

_ Les muntanyes de Tarragona han estat les grans oblida-
des per I'administració de conssrvació de la nafura.

"Avai, cop parc Natural protegek ni una solu hectd-
Els que no han de patir tant són la gent de Barcelona.

Com que dins els parcs

Naturals no es poden fer
Centrals eóliques, el Ga-
rraf, Montserrat, Sant
Lloreng de Munt, el
Montseny, Collserola...
es veuen lliures d'a-
questa transformació.

"Peró nosaltres,
els del cul de Coto-
lunya, ilo ens lliurem de
tes."

L'únic espai pro-
tegit de veritat (hem vist
que el Pein no significa
res) és el Delta de l,E-
bre. Cap racó de les nos-
tres muntanyes
(excepcionals, ja ho hem
dit) té garanties d'una 

]

rea d'unes serres on els
ecosistemes mediterra-
nis es presenten en la
seva mdxima expressiti
en el conjunt de Cata-
lunya".

Exigim,

ldoncs, la declaració
d'algunes de les nostres
muntanyes com a parc
Nafural, i recolzem els
projectes -que cal
accelerar- queja s'han
sol.licitat, com els dels
Ports i les Muntanyes de
Prades-Montsant.



-Pau Batlle,arquitecte i membre del Gevea-

El dissabte 5 de Desembre de 1998 a la sala d'actes

del centre cívic I'Estació del Vendrell va tenir lloc la con-

ferencia sota el títol "La porticipació ciutadano base

d'un desenvalupament comarcol harminic" a cdrrec del

socióleg Hans Harms, doctor en filosofia i lletres, on va
exposar de forma clara i didáctica, per un públic interes-

sat, els grans trets d'una nova manera de participació ciu-
tadanr: - Els N. I. P.'s (Nuclis d'Informació Participativa)

Que són els lllP's?

"Els hllP's són un grup de gent -un 1%- elegides
tl'afuar d'un determinat lloc -municipi, comarca, rF
gió... -que representen a les diferents capes socials de l¡
població on resideixen"

Aquestes persones se'ls reuneix per grups de 25 du-
rant uns dies -tres o quatre- i se'ls dona tota mena d'infor-
m¿ció - sociológica, geogrifica, rconómica, cultural, me-

diambiental, €tc...- sobre el lloc. La gent contesta a pre-
guntes i pregunta als ponents que imparteixen cada maté-

ria sobre assumptes d'interés produint-se una relació d'in-
tercanvi d'informació i d'opinió.

Les conclusions finals es fan públiques, de tal ma-

nera que qualsevol persona pot tenir constáncia del que ha

opinat, decidit o preguntant la gent que ha participat en

aquesta experiéncia.
Posteriorment aquesta informació serveix de base

per elaborar projectes públics per part de les administra-
cions.

A Calafell
Un cas que pot servi¡ com exemple es el del muni-

cipi de Calafell on, I'duntamelt, a fi de recalar I'opinió
ciutadana per preparar I'elaboració de Ia revisió del Pla
General, -i per obtenir informació contrastada que rebati i
neutralitzi la pressió a la qual I'Ajuntament esti sotmes
per part dels grups de pressió immobiliária- va posar en
prictica aquest sistema de participació, i de la que estan a

punt de sortir a Ia llum els resultats.

El Geven va ser convidat a participar-hi com
a ponent explicant dos dels grans problemes comarcals:

"L'arbre de Ia com¿rcaz l'estructura geomorfold-
gica que des del parc del Montmell passant pels corre-
dors biológics de les rieres s'arriba al mar produint els

aiguamolls en l'intercanvi enfre els dos medis: el lerre-
nal i el mar"

i El residu mínim: El perqué i el quanÍ de la co-
marcq que menys recicla de Catalunya. Consideracions
sobre el compostatge, el reciclatge i les deixalleries. ".

El debat posterior a la conferéncia va donar molt de

si:

Són aquestes noves tecniques de participació ciuta-
dana el succed¿ni de la societat civil?.

*La decadéncia dels grups de pressié social -Les
associacions de veins, els grups politics, les associacions
cíviques,..- han delegat als partits poHtics la frrnció de
la democrlcia i de la presa de decisions?"

I aquestes han perdut el contacte amb el medi so-
cial, ja no saben si les decisions són reconegudes pels seus

administrats?
Perqué I'Administració h¿ de recórrer a aquest sis-

tema artificios d'anar a buscar a les persone, pagar-los el

sou perqué donin la seva opinió.
Es que I'Administració no sap per on anar sense I'o-

pinió d9 I'Administrat?
Es que I'administrat ja shi troba bé amb la forma

d'administrar de I'Administració?

Un joc de paraules que porta a una sola qüestió: Ni
que estiguessim al paradís, quin avorriment, i mentrestant

en altres indrets del planeta deu nens es moren cada minut
i vint bombes personals esclaten als peus de víctimes inno
cents i nosaltres asseguts davant la TV empassant-nos
píndoles adormidores que ens aillen cada vegada mes

d'una realitat que qualsevol dia ens explotará als dits i ex-

clamarem: Ai! No m'ho sperava que em toques a mi!.
"Sí, els hllP's estan mott bé quan la consciéncia

falla.'



-Carta 

rebuda al GEWN el 5/10/98

"No estic conforme en que les madri-
gueres continuin com fins ara.Si ha de convertir-se
en lloc d'esbarjo o en parc,que estigui urbanitzat t
net. Atr llarg de la costa no hi ha un lloc més aban-
donat,fa unitat amb el Sanatori de Sant Joan de
Déu,és la vergonya del Vendrell.

Cal que desapareixi aquest indret tal com
fins ara el contemplem. EI Grup Ecologista crec
que es passen.Segons vosaltres no es faria mai
res,en tot trobeu pegues.

Sigueu més positius, Col.laboreu,no aneu
sempre en contra de tot."

Anónim.

Calafell B,adio
Durant aquests mesos hem estat ralitzant
uru programa setmanal a Calafell Radio
sobre temdtiques mediambientals de la
nostra comarca.Qualsevol persona inte-
ressada en parlar sobre aquests temes
que es posi en contacte amb nosaltres

AEEC
Aeec són les sígles de l'A-
s em b lea d' Entitats Ecologis -
tes de Catalunya, drgan que
engloba la gran majoria del
moviment ecologista catald.
L'Aeec treballa en comis-
sions i cada any es fan
dos reunions assemblearies

on es morquen les pautes de
treball.
A més a més cada any orga-
nitza les Trobades Ecologis-
tes,Fa 2 anys van ser a To-

rredenbarra (amb el
Geven d'organitza-
dors), l'any possat

a Manresa,i
el febrer del 2000
serán a Molins de
Rei i les organit-
zard el CEPA.

--Corta 

rebuda al GEWN el7/11/98

"Sóc de Vilafranca. Benvolguts
amics,estava llegint La Fura del dia 18 de De-
sembre el vostre article sobre les Madrigueres.Jo
no ser a on voleu dir que són,peró només per de-
fensar aquests espais naturals que cada vegada
les persones només per diners fan malbé sense
cap sentiment,estic de totes-totes amb vosaltres i
ojald algú es escolti.

Sóc una gran fan dels animals i de
la natura."

Paquita Domingo.

Drets Humans
El Geven ha col.laborat en la celebració
del 50é aniversari de la Declaració del
Drels Humans fent una pancarta que va

formar part d'una exposició que ha reco-
rregut aquests mesos diversos pobles del

Baix Penedés.

Pr-tZ
Pel Vendrell hi passen dos senders,un

d'ells és el Pr-l2.Us aconsellem que l'a-
gafeu desde el Vendrell passant per Eden
Park,Romaní i acabant a les Madrigue-

res. Veureu I'evolució que ha sofert el pla
de Mar durant aquests últims anys.

EIs Nous Socis
Ángels Mercadé MercacÍé de Torredenbarra

Marta {loil Marlés de LLarenq
Pau Mitjans Figueras de Llorenq
Pau Mitjans Rafok de Ve1drell

Montse Cunillera Catd de Lloreng

ARadioBiTVz
Si companys, ens van entrevistar

q Radio 3 ( al programa Peligrosqmente
.fwntas)per parlar de les Madrigueres en
castetlano i també ens van fer un repor-
tatge a{. teléfon de l'Informatiu de la 2

porlont de les Madrigueres.

IIIaerua
l:x aquesía reyista hi podeu lrobar el dossier

Ect¡ilfa. que és I'orgán de di-fusió de I'Aeec- Es
possible que aquest hivern la podeu rebre per-
sonalment sense cdp mena rfe cost.En tút cas
teniu la revistcr a la va¡tra disposició al locqf.



-Josep Maria Mata,membre del Geve*

n esti situat?
El terme d'Albinyana,está situat al l,oest de la comarca.

La part est del terme es situada a la depressió poredesenca i la
riera de la Bisbal és gairebe al lÍmit uiental del terme. El seu
terme té una extensió de 19,46 km2 i límita al nord amb el
terme de la Bisbal del penedés, al nord_est amb el de Banyeres
del Penedés, a I'est amb el de Santa Olivq al sud amb el del
Vendrell i a I'oest amb els termes de Bonastre i Maslloreng.

El nucli urbá es al cenke del termg sotzla Sena del
Qaadrell. El poble esta situat a la falda ¿'un tu¡O i aixó fa que
es destaqui dels voltants d'una manera molt pintoresca. La
cota má alta del terme es de 410 m d,altitud i es troba al NW

rEs important destacar, que aqu€stes
gUlli.eacions representen * ,rg*.ot important de po
blació i que Ia gran majoria de caLs s'utililen de segona

1esiOé-n¡ia-ner als caps de sefmana o bé a I'estiu i quc-sOn
desh¡bitades la nnajor part de l'tny.,

A principis de I'any 199g, el nombre dhabitants del
municipi dAlbinyana ura de l lg2,acfualment el seu nomb,re
es hoba prop del l2i1habitants. peró aquest es veu augmentat
considerablement quan arriben els mesos d,estiu i arriben les
nombroses famíties que tenen rma segona residéncia al terme.

ffi;xrnLf,,"!3J:il,,*.
esdemmtra amb el gren nombre de pous i mines de capta-
cióque, des de temps immemorials, s'han explotat en lamajor part del terme.,

Sta de destacar Tomoví,que dona aigua abundant i dede l'eraúta de Sant Antoni,
a la Serra del euadrell.
L'ermita esta situada a 330
m, el poble d'Albinyana es
troba a 198 m i Les peces a
134 m.

Les Peces es troba
situat al NE del poble d'Al-
binyana a má esquerra de
la carretera del Vendrell a
Valls, ja a la plana. Les pe-
ces ha üst incremsntada la
seva població i I'extensió
dels nucli degut a la cons-
trucció de dues urbanitza-
cions, Sant Jordi i Santa
Anna, que es construiren a

molt bona qualitat a la
üla del Vendrell. Tot i
que pertany al terme d'AI-
binyana, les seves aigües
son utilitzades pels van-
drellencs des de fa dese-
nes d'anys. Tambe sha de
destacar a Albinyana /a

del Neix, que va pro-
veir d'aigua durant molts
anys tot el poble fins al
1982, que es va construir
un pou degut a la gran de-
manda d'aigua i de la bai-
xada considerable de les
aigües zubterránies d'a-

tocar el nucli vell.

_ L'any lgTl vacomengar a construi¡_se la urhnització
Bonaterra.I, situada a la dreta de Ia carretera del Vendrell a
valls. un any mes tard es construi? a l'altra banda de la carre-
t_era i just al peu de Ies muntanyes que duen el seu nom: La
Papiola. Bonaterra II es va comengar a construi¡ l,any 1975, a
I'alka banda de la riera de la Bisbai i al costat de Bonaterra I.
Mentre durava la construcció d'aquestes urbanitzacions es

tambe un conjrurt de cases anornenat Molí del Blan_
quUo.

aquesta se segueix .,,, nffi"t:lli HT;,JtXflT:.
de la part alt¿ del mwricipi.

Nomb,roses són les_c¿üt¿ts naturals que hi ha en aquest
terme, de les que sha de destacar la Cova di vallma¡or, in
s'han trobat pintures rupestres del tipus esquernátic i material
arqueológic de ledat de broze ambuna antiguitat de 3500
anys. Tambe altres avencs com els d,Arttis, tl nacó ¡ de
l'Arld, són importants degut a petites troballes arqueoldgiques.



La Vegetació

"La vegetació del terme s'ha vist forga afectada de-
gut a la construcció d'urbanitzacions en zones de muntanya
i sobretot als incendis, que han arribat a devastar gran
part de les serreg d'aquest terme."

Actualment peró, aquestes serres cremades s'estan recu-
perant formant petites bosqui-
nes de garrigues i d'altres espd-
cies de la máquia.

Tot i els incendis, a Ies

zones no cremades es poden

trobar algunes clapes d'alzines
que no arriben a formar cap al-
zinar, sinó que son testimonis
d't¡n bosc en degradació que
dóna pas a bosquines depÍ
blanc, brolles i mdquies.
Aquestes últimes estan poblades
per plantes heliófiles, de les que

es destaquen la bufalaga, la
foixarda, laforigola, el llentis-
cle, el cddec, el garric, l'arge-
Iagq les estepes,la sajolida, la
maganella iles

Josep Cardona,soci del Geve*
Volem informar-vos que el passat 30 d'Octub're vam or-

ganitzar una plantada de llavors a la Serra del Montmell.
Amb I'ajut de 80 nois i noies d'edats compreses entre els 7 i els
17 anys i d'un grup de monitors,tots ells del Centre excursio
nista de Catalunya de Grlcia.

Es van plantar al voltant de 18.000 llovors d'espécies

d'arb,res i arbustos reb,rotadors en una zona molt castigada pel
foc en els darrers anys.
Garrofer s, o I iv er e s, c Me c,s av i na, I I e ru isc I e, margal I ó, al adern, ar
got i pi blanc van ser les espécies escollides i cada noi tenia
una bossa amb llavors de tots els arbusts. Ahns d'iniciar la

plantes típiques de la máquia : l'argot, l'ullastre i el margalló,
del qual se'n treia molt de profit al poble per I'elaboració de
llates que trenaven per fer senalles, sárries, estores i cabassos.

Mes al pla hi kobern herbes com ara el llisfó, el fenos,
lo sanadella i lafarigola borda, a més d'altres plantes típiques
de marge on sovintegen les revenisses, les lletreres de camp,
la corretjola i d'altres plantes que formen les bardisses. En ge-

neral totes aquestes són plan-
tes gramínies molt resistents
al trepig.

A la zona NE del terme es

koba la zona drenada pel cr:rs
de la riera de la Bisbal. Aquí
es troben les comunitats tlpi-
ques que poblen les rambles
mediterr¿nies, plantes resis-
tents a les secades, de les que
shan de destacar el ginestó i
el magraner. També es co-
rrent la presüncia de colonit-
zadors de les riberes medite-
rránies, nm la canya, l'esbar-
zer, l'olivarda i eljonc.

plantada se'ls va fer una xerrada explicant-los diferents proble-
mes i aspeclesdel ecosistema de Ia zona.

Ens agradaria donar el resultat de la plantada de pi i a
ztna fe¡a a la primavera de I'any passat a la zona de Roca
Agailera sntre el Geven i I'Esbart Dansaire.

La supervivencia dels plangons ronda el 65%q resultat
molt positiu tenint en compte que ha estat un any extremada-
ment sec.

Així doncs tenim mes de dos-celts arbres més en la
nostra serra que lluiten perqué algún dia ens puguin donar
ombra.



El Geven (Grup kologista del Yendrell i tsrr Peneüs) és una entitat sense

dnim de lwrert¿ndoda al 1981 iformalment constítuida aI 1987 que té perrt-
nalítats:Promowe, Estudiar i Defercar: lafaun+ laflora, els paratges i en ge-

neral, els sistemes nnturals. Així mateix el grup és totalmenl laic i apolftic.

F€s-te Soci .rnüvidast: i500 pts üraal

del Geven
.FamiEo¡ 2 Pelriones:§600 pts uaal
.FctÁilis¡ 3 Percones:7300 pú anuill

Secrclui: Andrzu Caralt $
T¡esoreta:Erika Garcia 

§:ar-^-l;-t f:----l B---2 ftVocdls:lvhquel Bové
Eugénia l,ab,rador
Joan Blasco
Josep Maria lvlata

Coordincció i Disse*y: Andreu Caralt
I mp ress ió : Gr itfi ques Iturat.

E Gemr ás fire¡nÚre da fAEEC.Asse¡nüba
derüÍafs fco*ogefes e cá/duny+, memile *
DEPAIIÚ , & b Pffiafuma Civts pr a la tún-
ciá dels Resil¡s (PRCC) , & h Plaffioma g
rrre elt6rnafi¡a aITAV 6dBak ftfioüs(PATAV) í
a h Codhs&rada GrupsEóofoEúsfes Fe¡¡edás-
Gsrraf.

Defasa dapas natamls,lrldngs'es il lulüÍttail

.frCe de SaMes W caÉtv* Í'dttün r la natlJra

.tanqnya per una alt?natfia al 7ü/
.üc/e de Xetdes

E'lCRmCfi TP}R- I.,h NñIRA

EIS IRTtsÁRÁS Cfi}A

}[\/IhDRM I LES Uffi
[LCENTRE DfflC ]§TfiCIÓ

Socisl: Centre Clvic L'estació
43700-EI Vendrell (TG¡$

T elefón:91 7 664439 Fax97 7 66M39
E-M s iI : geven@sinix net
Ho¡sri d'Atenció aI Públic: Dillu¡s, Dmecres,

i Dive,ndres de 17:30 a 20:00
Diructiva-


