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Les fifladrrguet'es rxo es poden ¡J!'banitzar
Salvem-les una vegada rnés
CEVASA presenta l'últir:n projecte que ja ha estat a[:rovat inicialment per !a
Generalitat. S'obre ará un nou període per continuar la !!'uita.

Entre bastidors
Aquestes són algunes de les
manifestacions dels nostres
interlocutors durant la campanya
per salvar les Madrigueres.

"Nosaltres posavem els 500

milions per expropiar les
Madrigueres en el cas que
l'Ajuntament les hagués
requalificat."
Direcció General de Costes
El 29 de setembre a Tarragona ja vam aturar la urbanització.

D".pre.

d'anul.lar-se tres vegades el

GEVEN

"Urbanitzar les Madrigueres és

a la Comissió que faci un nou projecte

el

projecte presentat per Cevasa,

salvant

propietaris de les Madrigueres, als

projecte per urbanitzar l'espai.

concentrant les cases a l'esquerra de
l'espai. Com?
1. Les 12 ha considerades zona verda
han de passar a ser sol protegit pels
seus valors ambientals
2. Els 100 metres de protecció de la

El projecte aquesta vegada no

llei Ce Costes, entre el mar i la carretera

només inclou les 25 hectárees de les
Madrigueres sinó 20 hectárees més,

tarnbé s'han de desclassificar.
3. S'ha de incloure al projecte,

mesos de marg, juny i setembre de l'any

passat, finalment al mes de desembre

la Comissió d'Urbanisme de la
Generalitat va aprovar inicialment el

100 % de l'espai

l'lnventari de Zones Humides que na

al costat del Sanatori. Per tant la intenció

let el Departament de [4edi Aml¡ient
que qualifica tota I'antiga llera com a

riera de la bisbal i la nova resten com a

zona verda. Des de el Geven hem
presentat les al.legacions pertinents,
assessorats per un reconegut buffet
d'advocats

Que

demanem?

zoná humida.

4. flue es faci cas de I'informe
orcarregat a la Universitat per

Departament de Medi Ambient

"Les Madrigueres les podríem
haver salvat si l'Ajuntament del
Vendrell hagués volgut. I no ho
ha volgut."
Alt cárrec Direcció General
d'Urbanisme de Catalunya

"Us.oferim ta gestió de la zona
verda de les Madrigueres ,de la
meitat de l'espai si pa:reu la
campanya que esteu fent. Volem

i'Ajuntanrent clei Vendrell qu€ recomana

la preservació del 100% de l'espai.
Amb tot aixó, s'hauria de
presentar un nou projecte excloent tots
aquests espais protegits iconcentlant

Salvar el 100% de les Madrigueres.
Aquest és el nostre objectiu. Penseu l'edificació fora de I'espai de les
que en aquests moments ja n'hem salvat .h4adrigueres. Esperem que els poders
el50%. Per aconseguir-ho hem demanat púbiics finalment rectifiquin.

PROPOSICTÓ NO DE

interessos polftics els que manen."

i

enlre el Cámping i el Poliesportiu Tano

és urbanitzar 33 de les 45 hectárees.
Les altres 12, entre I'antiga llera de la

una salvatjada, peró són els

LLEIAL PARLAMENT DE CATA!.UNYA

"Si

no

fos

per

tota la campanya

que ha fet el Geven

,

les

Madrigueres ja faria temps que
estari e n u rban itzad es. "
Departament de Medi Ambient

PER COMPRAR ¡.ES I./IADRIGUERES

El gr,.rp municipal del PSC del Vendreli ha ¡rresental una propcsició no de iiei al parlament de üatalunya instant al mateix

cue compri les Madrigueres tal com ha fet la Generaliiai al 'píl!'atge litoral Ce la ple.tja del Castell a Palarnós.
Així mateix, el PSC tar,rbé ha preserrtat al.legacions al projecte de les MaCriguore!.

a

Gá;de

E¡ llarg camí deEs especuladors cap, a la
possible urlcan[tzacié Ce ['espai
Fa4

ES VA

Perqué es volen urbanitzar

les

ctar Ia urbanització de les
Madrigueres?

E,.

,uo.ooO m2 de les Madrigueres amb els anys han
esdevingut un símbol a favor de la protecció del medi ambient
i de rebuig a la urbanització incontrolada del nostre litoral.
De fet, aixó es degut en bona mesura a que aquest espai
és l'únic que encara no s'ha urbanitzat de tota la costa del
Baix Penedés.

Comarf ell
Cevasa
Concretament

iVlad

ueres

Al costat mateix de l'espai peró, el que en podríem dir la
prolongació de les Madrigueres l'Ajuntament autoritza una
urbanització arran de mar totalment fora de lloc i feta de
pressa i'corrents abáns que entri én vigor a llei de costes. És
a partir de l'any 95, que les Madrigueres es comencen a
moure. L'Ajuntament, ara governat per CiU i PP, i Cevasa

signen un conveni de cessió de 2000m2 per

la

instal.lació

. d'una.canonada que inclou el compromís de CiU d'urbanitzar
l'espai en un futur. Aquí l'Ajuntament ja es quan comenga a
hipotecar el futur de

¡

al

les Madrigueres.

litoral del municipi del

Amb aquest pacte
amb els propietaris

Vendrell, des de els
anys 20, ja s'inicia el

sota el

brag,

procés constructiu.

l'Ajuntament fa mans

A mitjans dels anys
60 hi ha un primer

i mánigues per

dir

que la decisió

es

intent d'urbanitzar les

irreversible, que ells

Madrigueres.

han fet tot

el
possible. Fins i tot

Després de desviar

ffiffi

litqíiit|lii,1i:ti:!,l,r1ti:rli

l'antiga llera per la
por que hi havia a

possibles

encarreguen

inundacions a Sant

Salvador, una
immobiliária
anomenada

un

informe
al
Departament

Representació virtual de les zones inundables de les Madrigueres

d'Ecologia de la UB
que diuen que será

decisiu el futur de

Comarfell compra les finques de I'espai i en fa una escriptura
única. En aquesta escriptura s'apropien il.legalment de l'antiga
llera de la riera de la Bisbal. Finalment peró, la urbanització
no tira endavant i Comarfell ven la finca l'any 19BG a Cevasa,
els actuáls propietaris. Cevasa, immob.iliária que cotitza en

borsa, no presenten un projecte per edificar I'espai fins al
1997. És el famós projecte Felicity del qual us informem el
número anterior i que el presenten enmig de la revisió del
Pla General del Vendrell per pressionar així a l'Ajuntament
delVendrell.

lll Paper de l'Ajuntament

l'espai. L'informe, que va estar amagat un mes en un calaix
a la casa consistorial, recomana la preservació el 1007o de
l'espai. Evidentment, l'Ajuntament no en fa cas i segueix
amb la postura urbanitzadora.
El que ha vingut després és pura fagana. Moltes excuses
per convéncer als ciutadans que ells han salvat l'espai, que
són més ecologistes que ningú peró en definitiva la seva
decisió ja estava pressa des de feia molt temps rient-se així,
de les més de 6400 signatures presentades per particulars
de tota la comarca per salvar l'espai. CiU va guanyar les
eleccions municipals amb 4467 vots.

Durant els 14 anys de govern socialista al Vendrell les
Madrigueres no van fer cap canvi, ni en positiu ni en negatiu.

El Pacte

Sobre Animals

Protegim el Medi Ambient??

El 1 1 de Juliol de 1996 l'Ajuntament i
CEVASA signen un conveni per a la
cessió d'uns terrenys per instal.lar una
tuberia per dins les Madrigueres En el
document també es diu:

Al ple municipalde l'aprovació inicial
del Pla General del gener de 1999, el
regidor d'Urbanisme, Lluís Mercader,
justifica la decisió d'urbanitzar les
Madrigueres amb aquesta frase:

Als documents de la revisió del pla
General delVendrell feta per CiU i
relatius al MediAmbient es diu:

'Que l'Ajuntament del Vendrell

i

CEVASA tenen interés en programar
aquest sector de planejament,
d'acord amb els parámetres u¡banístics

del PGOU delVendrell'

"Siles Madrigueres no serveix pels
animals de quatre potes ,servirá pels
animals de dues potei" , '

'S'han de conseruar els espais naturals
, la biodiversitat, i racionalitzar l'ús
dels recursos naturals. Entre altres
espais elegits amb aquesta distinció
- hiha les árees inundables iles

Madrígueres"

'i,

Sense contentaris .....
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Els polítics passen dels técnics i no
rect¡fiquen a fons el Pla General del Vendrell
Els 83% dels canv¡s
El Pla General sempre és un tema

ts no s'lran ti

D'aquestes 267 ha:

dilícil d'explicar peró intentarem ser

I lzl ha del pla de mar ocupades per

pedagógics. El Pla General és a grans

vinya rendible.
)> OS na entre Mas l-evy i Sant Viceng

trets, l'instrument amb el qual es regeixen
els Ajuntaments per planificar elterritori
en un futur, marcant la tendéncia de tota

la població respecte als recursos que
ha de tenir el municipi, quins pot explotar,

quins ha de mantenir, les noves vies
que s'han de potenciar, etc..

27.478 Habitatges
En el cas que ens ocupa, el Pla General

del Vendrell aprovat provisionalment

l'any passat per l'Ajuntament és
clarament expansionista i especulatiu;
Preveu la urbanització de 957 ha amb
capacitat per construir 27.478 habitatges.
Bona part d'aquestes es troben en el
Pla de Mar (del Vendrell a les Platges).

Aquest creixement está totalment fora
de lloc en aquests moments.
Diversos municipis, per exemple
del Maresme o el Baix Llobregat que ja
han passat per aquest creixement ara
és queixen amargament dels resultats
obtingut. A Girona, els municipis litorals
s'encaminen cap a la preservació dels

espais naturals i agrícoles que els hi
queden. Aquí es fa tot el contrari, ens
llencen cap un desenvolupament digne
dels anys 60.
Urbanitzar entre altres, el Parc del
Botafoc -el més gran dins el nucli del
Vendrell-, el bosc de la Muntanyeta, el
bosc del Francás, bona part del Pla de
Mar ocupat per terres fértils, l'únic espai
litoral de la comarca Les Madrigueres,etc.. és hipotecar el futur del Vendrell i
donar via lliure als voltors especuladors

que

ja se sap que' sobrevolen

de Calders amb vinya

)

IS

i

garrofers.

n" al voltant de la sinuosa llera

del torrent del Lluch.

) fl,q ha al bosc de les Mates a la
sortida del poble en direcció Barcelona.
L'endemá els polítics en base a aquestes
final. El resultat han passat completament

Sostenible si, sost¡ngut no

fan aquesta fugida endavant, obviant els

situats sota

suspés l'aprovació definitiva

el Coll de Calafell.

Gran valor agrícola,

preceptes mediambientalistes dels que
ells tan s'omplen la boca.
La conclusió de tot plegat, es que s'ha

i

ara

l'Ajuntament ha d'escriure un nou text i
exposar-ho al públic. El Geven tornará

paisatgístic i mediambiental a presentar al.legacions
L'argumentació que fan els polítics, peró,
creiem des de el Geven que es aplicable
a tots els terrenys que demanaven els
técnics protegir.
Sobre els terrenys del Pla de Mar,
literalment es diu que:
"Aquesta previsió de creixement resulta
totalment inadequada en consideració al
valor agrícola dels terrenys, els qúals, a

demanant
sobretot un Pla General basat en un

desenvolupament ecologicáment
sostenible i no en un creixement sostingut,

tal com pregona CiU, que simplement
ens porta cap a l'esgotament del sól.
Pensem que el sól és un recurs no
renovable.

més, tenen una posició de gran
importáncia paisatg ística i mediambiental"

Es evident que tenen aquests
mateixos valors tant les vinyes protegides
com les que no ho han estat. Unes estan

al costat de les altres i objectivament
totes per tant, tenen els mateixos valors.
Per tant quin criteri s'ha fet servir per
protegir unes vinyes i no les altres?.
Entre El Vendrell i Sant Viceng de
Calders, on tampoc s'ha protegit el que

proposaven els técnics

ja que afecten terrenys de carácter
d'Urbanisme van recomanar forestal o de valor
agrícola que cal
preservar, com a ccndició necessária
perqué la própia protecció de
l' ésme

Incompeténcia
Com a tall d'exemple aquestes són
algunes de les observacions escrites pels
técnics respecte al Pla General
"El Pla no fa cap análisi ni valoració sobre
l'estat de consolidació, urbanització,
"Com a paradigma d'aquesta manca de
treball técnic destaca el tractament d'un

ha passat tres

lnfor'mes contradictoris

agrícoles de gran válua.

a

"continuista amb el pla general vigent,.
.amb la incorporació massiva de sól
urbanitzable, i que prácticament esgota
el sol apte per al procés urbanitzador,
amb I'excepció d'una zona a Llevant de
la Riera de la Bisbal"

D'aquestes 50,47 al Pla de Mar, 38 entre
Mas Levy i Sant Viceng. A canvi peró,
els polítics ofereixen a l'Ajuntament que
pugui urbanitzar uns terrenys de 38 ha

'Els creixements residencials proposats
a continuació de la zona de protecció
paisatgística prevista alnord del nucli de
Sant Viceng són totalment inadequats,

majoria d'elles perqué són espais

defineixen el Pla General com

de les recomanacions i només han Els polítics peró, amb les orelles ben
desclassificat 50 de les 267 ha. tapades i amb interessos inconfesables

l'Ajuntament des de fa forga temps.

desclassificar 267 ha de les 756. La

Perqué doncs, no s'ha protegit tota la
zona tal com proposaven els técnics?
I tot aixó malgrat que els técnios

recomanacions tenien que fer l'informe

quarts del mateix. Literalment es diu:

La Generalitat peró, havia de revisar el
Pla. I ho hafet. Els técnics de la Comissió

en com

ntada" sigui efectiva.

Que s'ha de fer alVendrell ?
Durant un ple a l'any passat per aprovar
provisionalment el Pla General, el regidor
de CiU Jaume Domingo va dir
textualment:
"Entre ElVendrell i les platges hi ha un
buit que s'ha d'omplir"
Aquest buit alque es referia el regidor és
l'anomenat Pla de Mar ple d'explotacions
agrícoles d'alta rendibilitat.

Les agression§ continues i [a.nnanca:de
protecc¡ó arnenacen de notl e[. IVlon:¡tmell

.

autoritza arrasar una zona boscosa de la Vall de Sa¡rt Marc
l.

El

Departament d'Agricirltura (ara Medi

Ambient) de la Generalitat continua
agredint lá sena clel Montmell. A mitjans

del passat rhes de gener, aquest tota la documentació de l'expedient als
Departament va autoritzar la taia i responsafles de l'autorització per
rompuda d'una zona forestal de tres
llectárees situa<Ia entre Mas Solá i
l'Obaga de l'ermita de Sant Marc dins
la vall de Sant Marc, la vall més
emblemática de la nostra cornarca.

Un privat va

demanar
autorització per "netejar" la zona amb
l'objectiu de tornar-hi a conrear. El
Departament, amb l'enginyer forestal de

la comarca Joan Llagostera

al

capdavant, sense tenir en consideració
que la Vall de Sant Marc és un espai
natural de gran importáncia i que está
inclosa dins la futura ampliació del PEIN,

ha autoritzat que es realitzi aquesta
destrossa. Primer s'han talat els pins,
roures i alzines bi-centenáries que hi
havien i després s'ha netejat tot fins que

ha quedat la terra nua. La lamentable
actuació de rompuda creant talussos de

Precisament en una carta errviada als

propjetarité els drets de plantació que
exigeix [a denominació d'origen..Després
d'explicar-ho a la prenrsa hem demanat

estudiar possibles accions a prendre.
La Serra del lvlontmell és I'espai natural

més ben conserrrat i extens de tota la

comarca. De les més de set mil
hectárees que posseeix el municipi del
Montmell, mil tres-centes seixanta estan
incloses dins el Pla d'espai
d'interés natural (PEIN) que sobre el
paper els atorga una certa protecció.
La mateixa llei per la qual es va aprovar

el PEIN, especificava que a I'espai es
tenia que gestionar mitjangant un Pla
especial .Fins avui, a I'espai protegit no
s'hi ha destinat una sola pesseta per
aquest aspecte. Ara bé, el Departament

d'Agricultura que "gestiona" les zones
forestals si que ha efectuat actuacions,
algunes d'elles peró encaminades a

.

mitians de comunicaqió, alguns propietgris

del fo4ontmell mostren la seva commoció

vers la rompuda salvatge de la Vall de
Sant Marc i demanen la ferma voluntat
de protegir ei patrimoni natural del
Montmell.

La Resposta del

DARP

El Delegat territorial del DARP, Xavier

Farriol en una resposta per escrit al
Geven assenyala que la rompuda,
"no implica cap perjudici ecológic. No
afecta ni a.la flora ni a la fauna. En estar
ubicada eq qna valltancada, no produeix
impacte negatiu al paisatge i per tractar-

se d'una rompuda, que enllaga amb
finques agrícoles en producció
envoltades de zona forestal, produeix
l'efecte d'área tallafoc, la quat cosa és
molt positiva'
L'excusa del foc sempre la utilitzen per
justificar el que faci falta !l!

treure'n un benefici económic

més de 10 metres d'algada, eliminant
els marges i fent clesaparéixer arbres

Al nostre entendre, la vall entre l'Ermita

de Sant Marc i Mas Solá, i el de la

El Compromís no acomplert

centenaris respon més a un lipus
d'agricultura agressiva amb I'entorn

majoria de propietaris delvoltant, alguns

Amb una carta per Joan Del Peso,
subdirector General de Boscos del

insostenible a llarg plag, malgrat la seva

rendibilitat económica immediata.
L'objectiu creiem que és plantar-lti
vinya sense conéixer, peró si aquest

dels quals volen impulsar el turisme
rural i els interessa preservar el paisatge

i el territori, era de les que calia
conservar mantenint la seva fisonomia
i estructura.

DARP de la Generalitat, l'abril de 1997
ens expressava literalment:

'Com a resultat de la reunió amb
representants del GEVEN hem acordat
la conveniéncia de tenir en compte en
els treballs que es realitzen a la Serra

del Montmell, una série

de

cons'ideracions: (...)
Relacians amb el Geven:

.Considerar com a primordiat

.

comentar préviament amb represehtants
del Geven, qualsevol actuació prevista
a la Serra del Montmell.Tenir en compte
el seu parer.
.Per a qualsevol actuació tenir

en compte: Diagnosi dels sistemes
naturals de la Serra del Montmell, fet
pel Geven amb pressupostos del DARP. "
Fins el moment, cap representant del

DARP ens ha comentat cap de les
actuacions, i ni molt menys s'ha tingut
en compte l'estudifet per aquesta entitat,

Lá rompu<.la !rn corrveriit un boss ajull. en ilrt o¡:l3rPP.r cjesériica

GEVET',:

ia que les duesccnes agrecf;des'esla¡
considerades rf ir,ierés prior itari en la
seva cons.ervació.

,

Cádec
8000 pins, alguns d'ells de més de 65 anys,
s'estan tallant a Mas Campanera
La finca és pública i esta situada dins el pEIN del Montmelt

Breus

Nova secretaria l'Aeec.
El Gepec ha assumit la secretaria de

l'assemblea d'entitats durant els
próxims sis mesos. S'han establert uns
quórum de representativitat per número
de socis perqué davant d'una resposta
rápida de l'Assemblea es pugui actuar

idecidir.TamM s'ha establert que cada
grup aportará una quota anual per
financiar el secretari técnic de
I'Assemblea. La quota que ha de pagar

el Geven pel seu número de socis és
60.000 pts anuals.

Trobades a Molins de Rei.
A principis de febrer, el Geven
I bosc de Mas Campanera es troba

als peus de la carena principal de la
serra del Montmell, és un bosc adult

format per pi blanc i en menor mesura
per alzines i roures. Els incendis forestals
que tant mal han fet a la serra, no han
afectat peró, Mas Campanera. La
propietat és pública, i la gestió és de la
Generalitat . A més a més, es troba dins
del PEIN del Montmell. Per tant, en
principi, hauria de tenir alguna mena
de protecció legal. Aquest bosc tendia
a l'estadi superior de l'alzinar, actualment

molt escás al Montmell . En aquesta
talada fa sis mesos que s'estan tallant
més de 8000 pins, molts de dimensions
considerables, creant moltes clarianes
que alenteixen la successió natural cap
els alzinars i augmenten el risc d'incendi.
També ens lamentem perqué pensem

assistir la quasi totalitat de grups més

importants de Catalunya. Durant les
trobades, várem fer dues xerrades,

que en un bosc públic dins un espai
protegit cal cercar altres formes de
gestió basades en la preservació del
patrimoni i no pas en la rendibilitat
económica, que és el que busca

Calafell l'any passat.

administració.

Arrel de la denúncia de la talada a Mas

aquesta discutible actuació de la

Demanem a l'administració que crei
un Consell Coordinador per defensar les nostres serres
Per intentar reconduir les actuacions
que es fan a les nostres muntanyes,

o, com a mínim per comengar, la Serra

hem proposat tant al Consell Comarcal

del Montmell. Proposem que sigui
presidit per els responsables de la

com als Ajuntaments del Montmellisant

administració local icomarcal, i que hi

Jaume, la creació d'un Consell
Coordinador que planifiqui, concreti i
avalul les actuacions per preservar el
medi natural. Per exemple la gestió de
la fauna i dels boscos, la recuperació
de la coberta vegetal en les zones
cremades, la integració paisatgística de
les actuacions en el medi rural iforestal,

va

assistir a les XVllTrobades Naturalistes

participin responsables de la Generalitat

(Dep. de Medi Ambient, Bombers,

Agents Rurals), ADF'

s,

técnics

assessors,propietaris, l'lnstitut d'Estudis
Penedesencs, membres de la comunitat
educativa i el Geven Pel Consell haurien

de passar

i

consensuar-se les
actuacions que afectin al territori
relacionades amb el que hem comentat.

i Ecologistes de Catalunya on hi van

una sobre les Madrigueres i l'altre sobre

l'experiéncia de participació ciutadana

(NlP's) que es van dur a terme a

El Geven aTY2 iTV3.
Campanera, TV2 va fer un reportatge
que va sortir a I'informatiu del Migdia
i TV3 en va fer un altre que es va
veure pel telenotícies comarques. A

mitjans de gener, TV2 ens feu un
reportatge sobre les. Madrigueres.

Plataforma Cívica per la
reducció de residus.
Aquest any hem ingressat Ia quota a
aquesta plataforma que integra a cent

entitats catalanes. Després de la
recollida de 100.000 firmes per
presentar la iniciativa legislativa popular

c les

Després de tres mesos, encara

contra la incineració de :.esidus,

Consell hauria de tenir abast comarcal

esperem algun tipus de resposta dels
destinataris de la proposta.

Catalunya pendeni

campanyes de sensibilització
ambiental entre la població. Aquest

aquesta es troba ara al Parlament d;
-de'
á¡dcussiO.

6
cádeé
Per fi, l'administració es pren seriosame nt
la gest¡é dels residus ala comarca
El Vendrell iniciará la recollida selectiva de brossa

ánica a la tardor

Fins aquest moment són 6 els La gestió d'aquestes deixalleries será a
E,. o¡rn,rrents del Baix Penedés no Ajuntaments que han delegat les cárrec de l'empresa mixta.
sabem si per Pressió d'altres competéncies, entre ells Calafell i El ó
^. Abocador de Runes
administracions o per empenta prÓpia Vendrell.
estan comengant a desencallar el greu
problema de la gestió dels residus.

Membres del Geven han mantingut
diverses converses amb ajuntaments
de la comarca. Aquí us exPosem les
conclusions a les quals hem arribat.

1 . Cest¡O de la recollida de vidre,
paper, cartró i Piles.
L'opció que s'ha pres finalment és la

delegació de comPeténcies sobre
aquesta gestió dels Ajuntaments al
Consell Comarcal. El Consell Comarcal
del Baix Penedés donará aquest servei
a una empresa privada a¡nb75% capital
privat i 25"/" capilal Públic.

La constitució d'aquesta empesa
será immediata. Esperem que el procés

d'elecció d'aquesta emPresa sigui
totalment transparent degut al volum de

negoci del qual s'está treballant.

rr

La mateixa empresa fará la gestió del

nou abocador de runes que es situará a
una antiga cantera a la carretera de la
Cobertera delterme municipal de Bellvei.

4.

Recou¡oa de Brossa orgánica

Z.

L'Ajuntament delVendrell s'ha decidit a
tirar endavant la recollida de brossa

comarca. Una, la de Bellvei del Penedés

orgánica. Será a partir del mes de
novembre d'enguany, i el primer barri

Deixalleries
Es construiran tres deixalleries a la

ja está construida i la promesa es que
entri en funcionament el mes de maigjuny. L'altre s'ha d'ubicar al terme del
Vendrell, ja sigui al Polígon La Cometa
o a la zona dels Masos. Per últim la

premiat per aquesta iniciativa és el barri

del Tancat i Mas d'en Gual amb una
població aproximada de 11.000 persones.
Calafell i Cunit, que també estan obligats

tercera deixalleria la construirá el municipi
de Calafell.

a fer-ho, encara no s'han pronunciat.

3.

Abocadors incontrolats
A la comarca proliferen com a altres

denúncies del Departament de Medi

comarques molts abocadors incontrolats.
N'hi ha de totes les mesures, encara que
els més nombrosos són els abocaments
de runes de la construcció degut al gran
augment d'aquest sector. Molts han estat
denunciats per els responsables de fer-

actuat amb fermesa.

ho peró ni els Ajuntaments

o/o.

I
I

1. Pnnta de compostatge
Quan el projecte i I'emplagament ja
estava llest, finalment per'batalletes"
polítiques s'ha perdut la possibilitat de

construir la Planta de Compostatge
comarcal. I s'ha perdut básicament,
perqué la meitat del pressupost provenia

d'una subvenció euroPea que ha
caducat. A curt termini, tampoc sembla
que la Generalitat tingui la més mínima

ni

Medi

Ambient és preocupen per aturar aquest
problema.

intenció de construir-la. Per tant els

4. l¡ocaOor municipal de Runes
L'abocador municipal de runes del

ciutadans del Baix Penedés ens quedem
sense aquesta instal.lació tan necessária

Vendrell, situat a la zona dels Masos de

Coma-ruga té

per instaurar la recollida de brossa

greus problemes.

orgánica a la comarca, avui inexistent.

El més greu és que

2.

es il'legal, es a dir
no té la llicencia

Contenidors

Tothom que visqui al Baix Penedés sap
que el número de contenidors per vidre,
cartró i llaunes és totalment insuficient
tant per la població estable com per la

corresponent.
Per tant tampoc té

contenidors tenint en compte els llocs

l'abocador está

estacional. Cal incrementar els
on es generin més residus -grans nuclis
de població comergos, tenint en compte
que la població estacionales multiplica,

i per últim oferint contenidors a les
múltiples urbanitzacions difuses
comarca.

de

la

les mesures de
seguretat adients.
Tant és així que
cobrint la riera de
Mas Astor, que
neix a la Serra del

Vendrell i mora al
Francás. Aquest
abocador ha rebut

Ambient sense que aparentment s'hi hagi

5. Seguim sent

ta última comarca de
Catalunya en recuperació de residus.

De

les

40.349,9 tones de residus

generades el 1998 a la comarca, només
se'n han recollit selectivament el 2,07
La resta ha anat a parar als abocadors.
Per tant, encara fa falta molta feina per

aconseguir una gestió sostenible dels
residus.

.:..
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Festa de Ia
transhumáncia
al Penedés
Et

passat dia17 d'octubre, es va fer

la festa de la transhumáncia al Penedés

i el Geven hiva participar. Es tractava
d'anarfins als Monjos amb bicicleta, un
trajecte d'uns 27 quilómetres forga fácil
i

divertit que várem fer tot xino-xano amb

dues hores. Tot i l'amenaga de pluja, la
sortida es va fer a un quart d'onze del
matí des de Les Madrigueres, on els
assistents van poder gaudir de la
bicicleta anant per una de les carrerades

més importants que passen per la
comarca, la carrerada de Mar. Tot i que
actualment queden pocs indicis de que
sigui o hagi estat una carrerada, ja que
més de tres quartes parts d'aquesta es
troba asfaltada degut al gran nombre de
urbanitzacions per on passa, es la que
va de Clariana fins la masia el Francás.
Un cop a Clariana vam anar per la
carrerada de Santa Coloma fins a
l'Arbog, després vam seguir un brancal
d'aquesta que ens va dur fins la carretera
de Sant Margal, on per tal d'evitar els

nuclis de població de la Rápita i dels
Monjos, vam agafar una drecera que
ens dugué fins a mas Catarro. Aquí vam
poder veure la primera concentració de
balls de pastorets de'Catalunya , el

concurs de Mastins dels Pirineus

La ruta anava de les Madrigueres fins als Monjos, a I'Alt

El passat mes de Novembre, el Geven
va participar en el Coastwatch'99 en

un dels trams del Baix Penedés.
Juntament amb nosaltres el l.E.S
Camí del Mar de Calafell i el l.E.S

Baix Penedés del Vendrell van
completar l'observació del litoral del
Baix Penedés. El Coastwatch és una
campanya que organitza a nivell
europeu Greenpeace i que consisteix
en l'análisi del litoral partint de diversos

indicadors. Aquest indicadors, residus
trobats a la platja, preséncia d'animals

o restes de vegetació

construccions a la platja com dics,
espigons, ports o altres són analitzats
per un índex que es va utilitzar per primera
vegada l'any passat. El tram que vam fer

nosaltres anava de la desembocadura
del Foix a Cubelles fins el Port de Segur
de Calafell. No sabem encara, el resultat
que donará l'índex, peró sembla que la

situació no ha millorat respecte I'any
passat ja que en el mateix tram es va
obtenir un índex lncas de qualitat de la
costa 3 que significa una situació
insuficient. L'índex oscil.la de 1 a 8.

marina,

i

aquesta festa de la transhumáncia.

lera trobada festiva i
ecológica del Baix Penedés
El passat mes de novembre, el Geven

t

i el Col.lectiu Naturista Xarel.lo, vam
celebrar aquesta trobada a I'ermita de
Sant Antoni d'Albinyana per básicament
intercanviar idees i experiéncies. La

trobada va servir per fer una petita
plantada i un reconeixement de les

plantes medicinals de

la

zona.

Esperem poder celebrar enguany la
segona trobada.

GEVEN

El GEVEN participa al Coastwatch '99

d'altres exposicions relacionades amb

i

Penedés

La desembocadura ciel riu Foix a Cubelles

¡V Cicle de Sortides

Gaudeix de la natura
rmeten conéixer

Onze sortides ens

ArO

un cert retard hem engegat el lV

Cicle de Sortides, que repeteix sortides

ja históriques de l'entitat com

les

o Serra

del

Madrigueres, Montmell

is emblemátics

la preservació estan gestionats per grups

Totes les sortides lenen com a punt

ecologistes: Sebes a Flix gestionat pel
Grup Freixe, la Punta de la Mora per
Depana, o la desembocadura del Gaiá
per l'Associació Ambiental la Sínia.
De les 11 sortides n'hi ha de totes

de partida la Rambla delVendrell a les
9:00 del matí. Per apuntarse es preferible
trucar al nostre teléfon i dir les persones

a

que venen i si portaran cotxes particulars.
El disseny del póster i deltríptic ha
estat a cárrec del Jordi Caralt, llicenciat

Santsuies amb l'Angels ens quedarem

en belles arts i que ha fet diverses

espais precisament amenagats com

a dinar disfrutant dels productes ecológics

exposicions al Vendrell.

l'Atmetlla de Mar, la Mola de Colldejou
o la Serra delVendrell amb sortides a
espais que després d'haver aconseguit

que tant un com l'altre produeixen, i les
dues últimes sortides ens quedarem a

Vendrell amb noves sortides.
Aquest any hem volgut dividir unes
sortides més de caire reivindicatiu en

les durades: la sortida al Gaiá

i

dormir a un allotjament encara per
decidir..

Próximes Sortides

: Data
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30ÁBRIL,

Sortida

Diumenge
28 MAIG
Diumenge
17 i 18 JUNY

Dissabte i Diumenge
1 i 2 JULIOL
Dissabte i Diumenge
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EI proiecte

als tribunals

detr TAV,

"=t$

l:l Geven lra de rJonar una inlorrnacié a la Comissió Europea sobre

ei

I-gv que l'Estat espanyol no ha aportat durant rnesos
ls grups GEVEN, BoscVerd, GEPEC,

ecologistes.

El redactat-del contenciós
lpcena, I'Escurgó i la Barqueta \iarn.
iniciar el 13 de desembre passat el argumenta que l'oposició al-projecte té
primer trámit per a la presentació d'un a veure .amb causes de carácter
contenciós administratiu contra la línia mediambiental, social i económic.
del Tren d'Alta Velocitat (IAV) en el tram

Recordem que des de el GEVEN sempre

comprés entre Lleida

hem defensat la viabilitat d'un sistema
ferroviari alternatiu, aprofitant l'actual

i

Martorell.

En concret es va impugnar l'acta

d'aprovacié de I'estudi informatiu del
projecte en les comarques del Segriá,
les Garrigues, la Conca de Barberá, l'Alt
iAlt Penedés, i el Baix
Llobregat. Ara s'ha presentat una petició
davant la Sala del Contenciós de

Camp, el Baix

l'Audiéncia Nacional (a lr/adrid) per
demanar la suspensió cautelar del
projecte, a l'espera que es resolgui la
demanda.

Posteriorment,aquesta iniciativa

judicial es clourá amb la redacció
definitiva del contenciós administratiu,
que haurá d'anar acompanyat d'un seguit
d'informes pericials sobre els perjudicis
de l'obra pels sistemes ecológics de les
nostres comarques, per la qualitat de
vida de la població i per la buüaca dels

contribuents.

L'Audiéncia Nacional haurá de
requerir en pocs dies al ministeri de
Foment tot l'expedient del projecte de
tragat delTAV entre Lleida i Martorell,
per fer-lo arribar als promotors de la
demanda, Es a dir, a les entitats

infraestuctura

i rnillorant-la, invertint

només uns 300.00 milions, una quarta

part del que costa el projecte a

a

Catalunya.

Les set entitats ecologistes abans
esmentades ens oposem absolutament
al pas delTAV per les nostres comarques
i actuem en nom de la Coordinadora per

una Alternativa alTren d'Alta Velocitát
(COPALTAV), tota vegada que aquesta
coordinadora no té entitats juridica própia.
Recordem també que un total de 19
ajuntaments, la meitat dels afectats en
el tram entre Lleida i Martorell, han
subscrit l'anomenat "Manifest del Poble"
que s'oposa al TAV com a model ferroviari,
ja que només el§ paisos més rics i amb
tecnologia própia desenvolupen aquesta
xarxa de transports.

La majoria d'aquests ajuntaments
s'han compromés a tirar endavant un

contenciós administratiu contra tot el
projecte, si no són ateses les seves
peticions.

Cop al Tav!!!
Contacte ámb Europa
A partir de la denúncia que vam preseniar
a la Comissió Europeaper incompliment
de la normativa europea en la tramitació

del TGV, la resposta que hem rebut
d'Europa ha estat que hem d'aportar més
informació. Una d'aquestes informacions
és la declaració d'lmpacte Ambientalque
el Ministeri de Foment va fer públic ja fa
uns mesos peró que ells no l'han rebut
de l'estat encara que ha estat demanada
reiterades vegades.

L'obra pot comengar al

2001

Segons es després de les informacions
de l'Ajuntament delVendrell, les obres al
seu pas pel Baix Penedés poden arribar

l'estiu de l'any que ve. En aquests
moments, una consultoria está redactant
el projecte constructiu definitiu que ha
d'estar acabat abans de que s'acabi l'any.
Després hi d'haver un perióde d'exposició

pública on es podran f<¡rmular
al.legacions. El Geven en presentara.
Llavors es podria adjudicar l'obra.Tot aixó

en el pitjor dels casos, ja que tant els
alcaldes de la Conca de Barberá, com el
de Santa Oliva com la Copaltav han

presentat recursos contenciós

administratius als tribunals.
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Amics del Geven, en vistes de que el navegar per lnternet cada cop agafa més importáncia dins aquest
món en que vivim, hem cregut prou interessant, crear aquest nou espai per informar-vos d'algunes de
les infinites Webs que deambulen dins d'aquest món virtual.
Aquestes, obviament seran Webs properes al món de I'ecologia (associacions, temes d'interes, actualitat,
curiositats, etc..).
L'intenció d'aquest apartat, peró, no es disenyar-lo exclusivament nosaltres sino fer-lo amb l'ajuda de
tots els navegants. Així doncs si tens alguna adreqa que creguis interessant, ajudans i feu-nos-la arriba.

Anem al gra doncs, i comencem amb les primeres Webs que hem seleccionat per aquesta secció:
http ://www. 2. uj i. eslcyes/i nte rn atu ral
Web molt complerta, disenyada per dos socis del Grup D'estudis i
protecció dels rapinyaires - Castelló (G.E.R.), on es pot trobar una
mica de tot:consells per l'estalvi d'aigua, informació sobre diferents
campanyes arreu de la península, guia de tots els parcs Naturals,
nacionals, reserves naturals i fins i tot espais sense protegir,
contactes' amb altres grups, actualitat......
Un altre apartat interessantísim, en especial per tots aquells
"Garrulos" que quan anem a la muntanya no sabem distingir entre
una garga i un rapinyaire, és la "Guia de la Naturaleza", amb fotos,
característiques, evolució, situació actual i histórica, etc; on s'inclouen tant espécies de fauna com de
flora.
En fi, una web molt recomenable, impossible de comentar-la amb aquestes quatre línees. Millor que hi
aneu vosaltres mateixos i, qui sap, a lo millor trobeu Les Madrigueres dins l'apartat d'espais protegits.
http ://pa n gea. u pc. es/o rglam icsbici/
ti¡s*{u*r* x*,§*¡r
Web de I'associació Amics de la Bici.
Proposa la bicicleta com a mitjá de
irñ ¡*ñ* tr*s* {*{ñdifi{¡r&
transport alternatiu i net. Aquí pots i*"*ffii l{¡f*.¡É{i:
§nr**rri t
Mtftr{ürai§
trobar: Mesures de seguretat, carrils
bici per Barcelona, viatges, etc, i tot
f¡l
d'activitats alvoltant d'aquest mitja de
&r_¡
Ñ¡:je
transport.
Una altra adrega interessant per tots els que li agrada la bicicleta en una vessant més esportiva és:
http://teleline.terra. eslpersonal/jom00002/
On hi ha tota mena d'itineraris, contactes i.una extensísima llista de links relacionats amb la bici; Web
molt divertida.
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http://www.ctv. es/USE RS/j uanmac/
Que podem dir de I'amiguet Juanma???
Es la millor página si el que vols és anar de vacances i no saps
a on, de ben segur que després de veure-la, ja comences a fer

les maletes

i a comprar el bitllet cap a Formentera.

Musica, fotos, bon rotllo, llibre de visites unic, tot i més. L'has de
descobrir i segur que tu també la inclous dins els teus "Favorits".
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Et Gol.lbctiu Naturista Xarel.lo
El referent er una,vida sana a! Baix Penedés

t-

procedent de tota la
rodona sobre comarca fou el "Mercat

a terme dues sortides, una

ElCol.lectiu Naturista

taula

Xarel.lo és una entitat agricultura

ecológiba a les d'intercanvi de productes
-més
dependéncies de la biólógics" que es va fer
sense ánim de lucre
que
es va Cooperativa Agrícola del cada dijous al vespre a
aviat al contraril'any
1997 Vendrell, i diversos cursets: L'Estació fins a finals de
formar alVendrell
arran de les inquietuds d'un dos de cuina, dos de I'any 1998. Malgrat l'éxit
grup de persones decidides geobiologia,...Alhora, des assolit, es va deixar de fer
a facilitar les condicions per del Xarel.lo s'organitzen básicament per dues
viure d'una manera sana i tanrbé classes de raons principals: la manca
natural en un món cada cop Microgimmástica i de Q- d'instal.lacions adequades

més artificial

Així,

i

malalt.

després

gong, impartides

i la falta de proveidors cie

setmanalment per

fruita i verdura biológica

grup.

principals productors que

d'unes primeres reunions professors membres del de la comarca, ja que els

al local que Els Feixucs
tenen el Centre Cívic

L'última activitat ens abastaven i van

L'Estació i que ens van del Grup Naturista Xarel.lo canviar díactivitat.

Esperant poder
cedir gentilment pcr a les va tenir lloc el 21 de
nostres activitats, vam l.lovembre passat, rependre aquest
comengar a treballar per organitzada conjuntament interessant intercanvi
difondre els avantatges amb el GEVEN, i va quan les condicions siguin
d'una vida sana i natural i consistir en un dinar de més favorables, us
l'accés a un tipus de germanor a I'ermita de Sant animem des dí'aquesta
productes que complissin Antoni d'Albinyana, en un página, com a persones
aquestes característiques. fred diumenge de tardor amants de la natura i de
Amb aquests que vam aprofitar per la vida sana, a aportar
objectius, vam iniciar un plantar espécies autóctones noves idees per portar a
cicle de xerrades que, des als voltants de l'ermita i per terme durant el mil.lenni
d'aleshores fins ara, han fer una neteja de l'entorn, que está a punt de
tractat diversos temes: que va tenir com a resultat comengar i a col.laborar
l'alimentació, l'hábitat, els més de vuit sacs de en les activitats del nostre
problemes de salut, els deixalles que es van recollir grup. Per localitzar-nos,

productes transgénics, el per la zona que envolta només cal que contacteu
amb el Pep al lel.977
comerÁ solidari...i que han l'área recreativa
Una de les 665810 i sereu molt
estat ofertes per

.

EIs Nous Socis del Geven
Ada Carné de Cunit
Xavier Ribera de Cunit
Montserrat Carreras de Cunit
Marisa lbáñez de_Vilanova
Josep Manuel Alvarez de Cunit
Marta Ustrell del Vendrell
Teresa Maria l-luch del Vendrell
Francesc Gonzalez de Tarragona
Fructuós Moncunill de Calafell
Oiiol Sole delVendrell
Magí Miret de Barcelona
Josep-Maria Guitart del Vendrell
Montserrat Perez del Vendrell
Vanessa Lozano del Vendrell
Jordi Caralt del Vendrell
Ana Laje de Barcelona

Nous Projectes
.lll Cicle de Xerrades.
Aquest nou cicle versará segurament
sobre lnfraestructures, Espais Naturals
Espais Agrícoles .Si tot va bé
anunciar per aquest estiu.

.PáginaWEB.
Estem creant una página web amb tota
la informació de l'entitat. Si estás interessat

en col.laborar-hi només has

Esperem la vostra col.laboració

en aquests nous projectes!!
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de

trucar-nos.

personalitats relevants de iniciatives que van tenir més benvinguts.
éxit i que van comptar amb Salut i felig mil.lenni.
cada camp.
També vam portar més participació de públic
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'.Teléfo¡:rsd'[nterés

lii ir¿¡beu álgun anirnal ferit o voleu denunciar una actuació que
veieu irregular
Cos d'Ageclts Forestals del DARP:
Cficina Ccmarcal clel DARP;
Ajunrtainent del Vendrell :
Bcr¡nhers

977217878
977660122
9771 66400
085

A"drepa licci:í.' C;i^t:c Cíi,ic l-'e:t¿ció
4370C. I:tVenijiell

(IGt{)

:

:

leléfon : P77664439 f'ax: 97 7 664439
.Coordinació i § iisc:ny :
Andrerr (iarali

- .

flépre.grt'Íia:l

Sitrobeu alg¡un animala la platja

i

lmpremta [1arn':n.

935600052
Centre dc Rccerca d'Animals Marins:
premsa
posar
comarcal:
amb
la
en
contacte
Si rrs voleu
977666602
,Radio ¡ TV El \rendrell:
977694444
Calaicii Ratlio:
938902455
La Fura:
977256500
.tll funt:
977664161
ElTres de Vuit:
977661177
Tarragond:
üiari de
977665428
DiariCel Baix Penedés:

:';,

ELUTCITIAL
Encetcm el segorl número de Cádec en
un format diie:'cnt al que s'liar.ria plantejat
en un prirnor moment. La dificrrltat pel'

suportar económicamenl. una revista
trin',estral de 16 nagines, ens ha pc,rta: a

reduir ta revista a 12 pdgines amb la
seguretat de aquest nou format, més
assumibk' a la capacitat de la nostra
entitat, tingui la estabilitat i continuitat

I.INI\ IMATGE VAL MÉS QUE IJIIL PARAULES

que tots desitgem.
Tres eixos marcaran la revista, informació

relativa a les últimes actuacions de
I'entitat, informació sobre les activitats
que durem a terme i informació genérica
sobre temes que afectin concretament a
la nostra comarca.
La nostra voluntat respecte Cádec es
que es gestioni en part de publicitat, per
tant si algú de vosaltres vol col.locar un
anunci només al que us poseu én
c<¡ntacte amb nosaltres trucant al teléfon

977664439.

ElVendrell en venta.
El regidor del PP de I'Ajuntament del Vendrell Carlos Armengol es dedica
a vendre el nostre territori tan preuat
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', §á*PeneCé§),ég'uniá e.rfr f'sén§e ánim:'
':,;'6si cia fúndadá át III1.'i lormali)e¡1¡,
apns da''aWtii,V,§ue *',fi|¿¡ ffititatS!
Promouré., Estudiar i.,D*fensar: lá fauna,.'la
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Sivols fer una aportació económica a la nostra entitat, ef núm de cornpte és:2073-0101-21-011007544§
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