A Catalunya, el corredor mediterrani el formen les comarques de pas de tot tipus d’infraestructures que ens
connecten amb Europa. Aquesta privilegiada situació també el posiciona com una àrea de gran creixement
urbanístic. Però el corredor mediterrani no és un lloc només per passar, els seus ciutadans el volem també
per estar, per viure. És per això que la preservació del paisatge i dels seus valors ambientals han de formar
part consubstancial d’un projecte de qualitat territorial per a la gent que hi vivim i no estem de pas.
Els valors ambientals d’aquesta franja no es circumscriuen només a les muntanyes i els seus boscos; també
les planes agroforestals i els rodals de les nostres ciutats són part fonamental d’aquesta qualitat. Reivindicar
la importància de les planes agrícoles, el treball responsable de la nostra pagesia i proposar instruments de
protecció i gestió és l’objectiu d’aquest document - proposta. Es tracta de posar unes bases visibles i
transparents per a un nou pacte sobre l’espai i l’activitat agrària, un pacte pel territori i amb el territori.

PROPOSTA D’ESPAIS AGROFORESTALS DEL
CORREDOR MEDITERRANI
ESPAIS D’INTERÈS NATURAL I XARXA NATURA 2000 - CORREDORS FORESTALS - PARCS AGRONATURALS

PARCS A GRONA TURA LS o RURA LS
Entitats membres de la federació Eco lo gist es
de Catalunya
Agrupació en Defensa de l’Entorn – ALNUS
Associació Cerdanyola Via Verda

www.pangea.org/aeec/

Associació de Defensa del Patrimoni Natural de Banyoles i
Comarca – LIMNOS
Associació de Naturalistes de Girona – ANG
Associació per a Defensa i Estudi de la Natura – ADENC

Entitats adherides a la federació
Eco logiste s d e Cata lun ya

Associació per a l’Estudi de la Natura d’Anoia - AENA
Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius - CEPA
Col·lectiu Ecologista Bosc Verd – Bosc Verd
Grup de Defensa del Medi Natural de la Segarra - GDMNS

Grup de Defensa del Ter – GDT

Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp – GEPEC

Grups d’Amics de Toni Achón – GATA

Grup Ecologista del Vendrell i Baix Penedès – GEVEN

No a la MAT

Institució Alt Empordanesa per a l’Estudi i Defensa de la Natura –

Salvem el Vallès

IAEDEN

Salvem l’Empordà

Institució de Ponent de Conservació i Estudi de la Natura –

Vallès Net

IPCENA
Valldelges.net – Plataforma antiincineradora de la Vall del Ges

■

PEIN – XN2000

1.- P.A. de les Valls del Fluvià
2.- P.A. de l’Empordà
3.- P.A. de les Valls de l’Onyar – Girona
4.- P.A. de l’Estany de Banyoles
5.- P.A. de la Plana de Vic
6.- P.A. de la Vall d’Aro
7.- P.A. de l’Estany de Sils
8.- P.A. de la Tordera
9.- P.A. del Vallès
10.- P.A. del Maresme
11.- P.A. del Pla del Bages
12.- P.A. del Moianès
13.- P.A. de la Conca d’Òdena
14.- P.A. del Baix Llobregat
15.- P.A. del Penedès
16.- P.A. del Garraf
17.- P.A. del Gaià
18.- P.A. de les Valls del Francolí i Riudecanyes
19.- P.A. dels Plans de Queralt
20.- P.A. de les Valls de Siurana
21.- P.A. de la Ribera d’Ebre
22.- P.A. de les Valls i del Delta de l’Ebre
23.- P.A. de la Sènia

■ PARCS AGRARIS

PARC A GRÍCOLA

Espai obert i delimitat, el propòsit del qual és facilitar i garantir la
continuïtat de l’ús agrari, preservar-lo de la seva incorporació al
procés urbà, tot impulsant programes específics que permetin
desenvolupar el seu potencial econòmic, mediambiental i sociocultural, protegint el patrimoni natural del seu entorn.

Definició elaborada pel Consell de Protecció de la Natura de Catalunya arran d’un informe sobre el Pla Director de Coordinació del Delta de l’Ebre.

PLANA DEL VALLÈS

1. P.A de les Valls del Fluvià

MATRIU ECOLÒGICA D EL
CORREDOR MEDITERRANI

PROPOSTA D’ORDENACIÓ
TERRRITORIAL

Mapa dels sòls no urbanitzables
de protecció especial
CORREDORS FORESTALS
CORREDORS AGROFORESTALS
PARCS AGRARIS – RURALS – AGRONATURALS
PEIN – XN2000 (Pla d’Espais d’Interès Natura – Xarxa Natura 2000)

OBJEC TIUS TERRITORIAL S I DE GE STI Ó
1.Pr otegir les planes a grof orestals
dels proc essos d ’ocupació urbanística.
Actualment les principals àrees de creixement urbanístic estan a
les planes de la costa i de les depressions Prelitoral i Central.
Fer créixer l’espai urbà comporta incrementar les seves
externalitats, veritable motor de la degradació ambiental. Protegir
les planes agroforestals de les dinàmiques d’expansió urbana és
una estratègia absolutament necessària per neutralitzar la
degradació ambiental del territori.

2. C onstituir l’administració
Ambienta l loca l dels espais
agronaturals.

comercialització que ajudin a superar les dinàmiques perverses de
l’agricultura periurbana.

4. Gestionar les con ques hidrogràf iques
en els seus àmbits més conf lictius : les planes.
Això comporta el control de l’erosió, la contaminació fluvial,
l’explotació dels aqüífers associats als rius, la preservació de la
vegetació de ribera...

5.- Protegir i gestionar els paisatges
agronaturals. En especial tots aquells elements

L’excessiva fragmentació municipal dels espais oberts, la no
concordança de la divisió municipal amb els límits ambientals i
l’existència d’una Generalitat no estructurada transversalment en
l’aplicació de les polítiques locals, comporten la necessitat de
crear l’administració local unificada de l‘activitat rural en el medi
agroforestal. Els parcs agrícoles delimitats amb criteris
ambientals han de ser la base d’aquesta nova administració. En
la present proposta de parcs agrícoles s’han triat dos criteris
ambientals bàsics per a la seva delimitació: les àrees on els usos
del sòl són essencialment agrícoles, i fer coincidir aquests espais
dins d’àmbits de conques hidrogràfiques.

LES CLA US DEL MA PA

3. Consolidar uns
espais agrari s que
actuïn com a polarita ts econòmiques del
sector , potenciant àrees de recerca i estratègies de

estructuradors del paisatge que ajuden a mantenir la diversitat
biològica i la connectivitat ecològica. Ambientalitzar l’activitat agrària.

6.- Preservar l’en torn dels PEIN d e les
planes. Els parcs agronaturals poden desenvolupar la funció de
zona perifèrica de protecció dels PEIN de les planes.

7.- Protegir el con jun t de les serralades
Litora l i Prelitora l com a corredors biològics per
garantir la connectivitat ecològica entre els espais PEIN – XN2000
forestals del corredor del mediterrani.

INSTRU MENTS DE PLAN EJAMENT I GE STIÓ
1.- Plan s Territorial Parcials. Han de:

1.1 ser la garantia supramunicipal de protecció dels espais delimitats en
aquesta proposta cartogràfica com a sòls no urbanitzables de protecció especial.
1.2 Han de reconèixer els parcs agrícoles de la proposta amb la
determinació gràfica d’Àmbit amb les finalitats de formular plans especials
urbanístics plurimunicipals per a la seva delimitació i ordenació, crear consorcis
per a la seva gestió, formular plans especials per a l’establiment i aplicació
d’estratègies de conservació, gestió i intervenció en els espais oberts, i consolidar
àrees mancomunades d’activitat econòmica agrària.

2.- Consorcis de cada parc. Han d’incorporar ajuntaments,
departaments de la Generalitat (Acció Rural, Medi Ambient, Política Territorial...) i
les agrupacions locals dels pagesos.

3.-

Plans

especials

ur banístic s

supra municipals.

Delimitació definitiva dels parcs i l’ordenació en detall de les diferents zones,
edificacions i camins.

4.- Plan s de Desenv olupa ment i Gestió. Han de desenvolupar
quatre eixos fonamentals: la defensa del medi ambient i els valors naturals, la
promoció de l’activitat agrària, la protecció del patrimoni cultural i arquitectònic, i la
promoció de la participació ciutadana.

CORREDORS FORESTA LS

CORREDORS AGROF ORESTA LS

PARCS A GRARIS o AGRONA TURA LS

PEIN – XN2000

Són corredors biològics entre els espais
PEIN - XN2000 de caràcter forestal. Es
circumscriuen essencialment a les àrees
forestals muntanyoses no inclosos en el
PEIN i la XN2000.

Són espais importants per raons de biodiversitat o de
connectivitat ecològica. Per les seves característiques
de corredor biològic haurien de ser incorporats a algun
PEIN existent o a algun dels parcs agronaturals de la
proposta.

Són les àrees predominantment agrícoles amb voluntat de constituir-se
com a administració ambiental local de l’activitat rural. Aquests parcs han
d’incloure les àrees de regadiu i de secà, així com els boscos i les
arbredes de les planes. Finalment, els PEIN de les planes haurien ser
inclosos com a àrees d’especial valor natural.

Són els espais naturals, essencialment
forestals i de muntanya, ja protegits
per la legislació i el planejament
sectorial sobre espais naturals.

