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LES MADRIGUERES, LA DARRERA PLATJAI
La zona de les Madrigueres es troba situada a la comarca dei Baix Penedés, al terme
muntcipal del Vendreil, entre ia desembocadura de la Riera de la Bisbal i les primeres
edillcacions abans d'arribar al Sanatori de Sant Joan de Déu. Cap a I'interior s'estén flns
arribar a la via del tren. És el clarrer reducte on poclem trobar una mostra del que eren abans
els nostres ecosistemes litorals: sistemes dunars i aiguamolls costaners, que van quedant
perduts per sempre sota l'asfbit i els blocs de fbrmigó tiuit d'un progrés mal entés, o com a
mínirn, poc respectuós amb el inedi.
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Vista qeneral de les madrigueres. Tamariu en primer terme.

Ét ut espai amb una extraordinária capacitat de recuperació que espera i'acció ben
f-eta dels qui ens preocupem per ia natura. La restauració de les dunes permetria la
conservació de les platges, augmentant-ne l'ampiada i protegint-les de l'erosió. Aconseguir
una zona humida implicaria un altre punt de parada de nombroses aus rnigratories i també un
augmcnt de la biodirersitat.

Text Maria Josep Figueras - GE\¡EN

[I-S YALORS NATT]RALS I EL SETI ESTAT DE CONSERVACTÓ
Aquesta zona és un espai únic en tota la comarca. Els principais valors naturals són
les comunitats vegetals de dunes i de zones humrdes molt malmeses per l'activitat humana.
Podem distingir-hi tres zones, una de dunes, una on abans hi havien llacunes i maresrnes
litorals i una de més tnterior.

Zona interior:

La part més interior actualment está ocupada per camps de conreu. on, s'hi planten
principalment girasols, vinves,... Alguns d'eils s'han reforestat amb pins i també hi ha restes
de vegetació iitoral: tamarius i bufalaga hirsuta. principalment. Podem obsen,ar alguns pous
arnb el niveil freátic (de I'aigua) ben a prop de la superfície, per aixo proposem que seria
interessant crear dues llacunes que afavoreixin la introducció d'aus aquátiques mreratóries o
estables. Tarnbé aconsellem el manteniment del conreus existents o i'ins i tot variar-ne alcuns
per tal que siguin més aprofitabies per les aus.
Zona litoral:

En la zona litorai en distingim una de dunes que caldria recuperar urgentment I
reintroduir-hi la vegetació autóctona característica, eliminant tota aquella que ha estat
introduida. com ara el bálsam, i altres espdcies de jardineria. Ara es tb més dificil 1a
recuperació de les dunes de forma natural, perque la sorra de la regeneració de platges és més
gruixuda i aixó comporta aigunes dificultats a I'hora de
transportar-se.

Actualment hi ha tamarius (arbustos típicament
litorals) en rnolt bon estat de conservació. com el que
veieu a primer terme en ei dibuix de la vista
panorárnica2. També hem inventariat diferents espécies
vegetals: lliri de i¡art, rale de mar. lleteresa marina,
panical rnarí, obione. ...

Cal presen'ar totes aquestes especies de

lliri

de mar,

la
pressió antroprca a la que es \,'euen sotmeses, perque de
mica en mica van essent substituides per espécies
ruderals, que són aquelles adaptades a viure en indrets
molt humanitzats, i per tant. molt degradats, com són
per exemple les malves, les ortigues, ...

Pel que fa a la fauna, podem

obsen'ar-hi-principalment ocells:
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gavines-riqllerys i capnegra, xatracs, gavians argentat i tbs-c,, Aquesta, es veuria
incrementada si la zona restés protegida de la massiva afluéncia humana. També observem
alguns réptils.
caman_e*gre,

Dibuix realttzaf per Manel Soria
Dibuix reaiitzat per Manel Soria

La zona de rera-duna es troba en un larnentable estat de consenació. Fa uns anys era
una veritable zona hurnida, possibiement uns aiguamolls costaners. Ara només trobem
algunes espécies vegetals que testimonien aquest f-et- petites zones on hi creix el canvis que

va essent substituit per la canva.

No costaria gaire recuperar aquestes zones humides, ja que quan es produeixen pluges
o menys abundants resten inundades d'aigrra durant fbrga temps. Ara només serveixen
com a zona d'aparcament de vehicles pels usuaris d'alguns espais de lleure com ara les
discoteques i difererents bars que obren princrpalment a l'época estival. La restauració
d'aquest espai portaria una progressiva instal.lació d'espécies animals, sobretot, ocells, que
farien escala entre el Pantá de Foir i els Salats i Muntanyans d,e Torredembar¡a. Ocells com
atala polla d'aigua- el marttnet blanc. ei con'iol camanegre*, l'ánec collverd, la fbtja, el bernat
pescaire-... serien fácils de veure. i ara en canvi, alguns d'ells no són presents en tota la
colnarca dei Baix Penedés.
r-nés

També és molt

interessant
saivaguardar el darrer tram de la riera de la
Bisbal, ja que funciona com a corredor
biologic (lloc de pas) per moltes espécies
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orriol camanegre,
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S'ha de recuperar

el

animals que troben banat el pas amb les
nombroses carreteres, autopistes, vies de
tren,... En primer lloc cal netejar-la de
deixalles i de vegetació introduida. En el cas
que s'hi instal.li la depuradora, es convenient
deixar-hi circular aigua, sempre i quan
cornpleixi uns requisits minims de salubritar.

a través de repoblacions i també del
desenvolupament espontani. El fet d'enderrocar el marge est de la canahtzació implicaria una
lliure circulació de les aigües cap a I'interior de la zona protegida i Ia creació d'.,nu plana
inundable que esmorteiria els efectes catastrófics de possibles avingudes i enriquiria en
diversitat aquest tros de litoral.
bosc de ribera

Cal iniciar rápidament les accions per recuperar aquesta zona en tot el seu conjunt. El

fet de recuperar-ne només una part suposaria una mena de 'Jardinet" pels turistes,

tindria,un escás valor científic i ecológic.

Dibuix realitzat per Mercé Farré

peró

ITI\ERARI
Lazona de ies lvladrigueres té una superfície aproximada de 25 ha. pertant qualser,ol
itinerari és curt i s'hauria de fer a peu. El ciue nosaltres us proposem s'inicra a la platja. a la
desembocadura de la riera de la Bisbal. arran de dunes.

Cai anar en compte de no trepitjar la vegetació

que lluita per ocupar la part alta de la platla.
generalment ei rave de mar i el panical'mari-'. Veurem
algunes espécres que constitueiren 1es comunttats

arenícoles costaneres i també els tamarius. Si I'itinerari
es fa a la pnmavera. hi ha possibilitats de veure fbrces
espécies ben representades. Si es fa a l'estiu. ja potser
no hi serem a temps- perqué moites d'elles hauran vist
truncada la seva vida sota el pes d'alguna xancieta o
esperdenva d'un banr ista inconscient o desconsiderat
amb ei medi.
Farem tota I'amplada de 1a platia, tins passada ia
i on comencen 1es primeres edificacions. A1lí
Panical mari. Erlt rgt mt mar i f i m u nt
agatbrem la carretera que porta cap a la urbanització
del Rornani, que ens conduirá tlns al fbns de l'espai on
prendrem un camí que ens menara a passejar entre pins, garrof-ers- tamarius. but-alagues i
ginestes florides per gaudir d'aquesta natura que tenim tant a prop i que rnolts de nosaltres
desconeixem.
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Mapa de detali. Extret de I'Institut d'Estudis Penedesencs

En una zafia tan densament poblada com és el nostre litoral, és imprescindible
preservar indrets com les Madrigueres per mantenir i millorar la nostra qualitat de vida. El
poder gaudir o perdre per sempre l'última platja" mostra de l'abans esplendorós litoral del
Baix Penedés, és el que hem de decidir a partir d'ara i ho tenim a 1es nostres Ílans.
Dibuix reaiitzat per Josep Blasco

