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Presentació

Aquesta publicació és el recull dels treballs
presentats en la VII Trobada d’Estudiosos del
Garraf i d’Olèrdola que va tenir lloc el dia 20 de
novembre del 2014 al Centre Cívic de Begues.
El treballs presentats en aquesta setena trobada s’afegeixen a la llarga llista dels recollits en
les edicions anteriors. Són molts els estudis
que, de manera sistemàtica i gràcies a l’esforç
dels participants, es posen a l’abast de la comunitat científica i a disposició dels gestors, els
quals poden prendre decisions i fer el treball de
cada dia recolzant-se en el coneixement adquirit i divulgat a través d’aquestes trobades.
Els parcs del Garraf i d’Olèrdola sumen una superfície de més de de 12.000 ha, situades dins
d’onze municipis de les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Garraf. Constitueixen un paisatge ric des del punt de vista natural
i també des del punt de vista cultural i social, i
la seva fesomia i els elements que contenen donen compte de la presència i l’activitat dels humans al llarg de la història. Avui són un recurs
al servei del conjunt de la societat i continuen
sent un espai viu que dóna cabuda a les activitats productives i de lleure compatibles amb els
valors de conservació, característics d’un espai
natural protegit.
El model de conservació que es practica als
parcs del Garraf i d’Olèrdola, i al conjunt de la
Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona,
té com a paradigma la gestió activa, entenent
que com que es tracta d’ecosistemes dinàmics
i intervinguts al llarg dels segles, cal la tutela i
el seguiment dels processos. I és precisament
aquí on pren especial rellevància el fet de disposar, de manera ordenada i sistemàtica, dels

treballs i estudis que representen un gran cabal
de coneixement en les diferents disciplines que
tenen a veure amb la gestió del territori, en l’àmbit naturalista, històric, social, econòmic i de
gestió. En aquest model de conservació s’ha
incorporat, aquests darrers anys, l’activitat ramadera que, des de fa quasi 100 anys, havia
desaparegut i que ens ajudarà a modelar el paisatge, especialment a potenciar els espais
oberts i l’aclarida del sotabosc.
Les trobades s’han celebrat de manera itinerant
per buscar la complicitat dels agents i les institu
cions del territori, com el Palau Maricel de Sitges, l’Escola Universitària Politècnica de Catalunya a Vilanova i la Geltrú, el Campus Universitari
de Castelldefels i el Museu de Gavà. En aquesta ocasió ha estat el Casal «el Roure» que ha
acollit la Trobada, i sempre s’ha comptat amb el
suport dels ajuntaments implicats en la gestió
del Parc del Garraf i del Parc d’Olèrdola.
Hem d’agrair la bona rebuda pels grups de recerca científica, vinculats a l’àmbit universitari
o al món local, que segueixen presentant els
seus treballs en aquestes jornades, enriquint,
d’aquesta manera, el patrimoni col·lectiu i contribuint a la bona gestió dels espais naturals del
Garraf i d’Olèrdola.
Aquests darrers anys s’ha incrementat l’aportació d’estudis espeleològics arran del descobriment de nous avencs i noves vies. Aquest món
subterrani sempre ens sorprèn amb espècies
noves, que han trobat el seu refugi des de fa
milers d’anys al Parc del Garraf.
Àrea de Territori i Sostenibilitat

