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El micli d'Olat s'csicn per ki falda volcánica del Mi.»mac(}¡M. 

El creixement urbá 
a la zona volcánica 
de la Garrotxa 
Margarida Castañer 

E
l Decret 71/1986 de 13 Je 
fcbí'cr, Je la Generalirat de 
Cainlimyn, apniva la concre
ció topográfica deis límits del 
Pare Nacural de la Ztma 
Volcánica de la Garrotxa i 

de les seves árees de reser\'a natural. Aqiiest 
perímetre incUní una superficie de 119,08 
km'. A l'interior del pen'metre dcfinit peí 
Decret, s'hi .sitúen espais classificats urbanís-
ticament ctiin a sol urhá i com a sol Lirhanir-
zable que el inateix Decret exclou de la deli-
mitació. Aixf, existcixen uns "límits inte-
riors" del Pare que son definits peí planeja-
ment urhanístic de cada municipi. 

El conjunt de nuclis urhans inclosos 
en l'ámhii del Pare sumen al voltant ilels 
35.000 haliitants, entre els (.|uals destaca 
Olor, caj^ital comarcal amh uns 26.000 
hahitants, centre de servéis i nucli indus
trial important. De fet, la major part deis 

nuclis urhans i industriáis (.le la comarca de 
la Garrotxa se sitúen a la Baixa Garrotxa i, 
mes concretament, al llar^ del riu Fltiviá 
— l'eix (.leí FluN'iá— que travessa el pare 
peí sector nord. 

La dinámica urbana i industrial que 
actualment es dona en aquest eix tendeix a 
accelerar el creixement LICI teixit urbá. En 
les re\'isions i modiiicacions puntuáis deis 
planejaments urbanístics es pretén classíficar 
non sol Lirbanitzable que modifica els 'dímits 
interiors» del pare, amb la Ljual cosa la zona 
prore^^ida experimenta un procés de reduc-
ci(i real de la seva superficie, que, a !a Harija, 
pot comprometre seriosament la se\'a super-
\ ' i \ 'encia. A mes, ¡ 'existencia d'aquescs 
nuclis urbans-industr ials en expansici a 
l'interior provoca altres íenómens problemá-
tics per a ia bona gestió del Pare Natural; 
confluencia d'infrastructures en els límits 
interiors, consum de sol per vials de circum-
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vnl-lació a les poblacions, fusió de 
iiLicIis que tormén un continu iirbii, 
tendencia a la sef^ona residencia en la 
periferia deis nuclis, íenomens peri-
urbans, pressió recreativa incontrolada, 
abocadors de residus... 

Aquest conJLint de tactors compro
meten ima degradació tísica i paisatgís-
tica en totes les arees trontera, i també 
altres conseqüencies encara mes greus, 
com Taillament d'alguiies arees de 
reserva natural situades al costat deis 
nuclis urbans, la perdiia irreversible de 
les millors terres de cultiu de tota la 
comarca o la sobreexploració de recur
sos bídrics subterranis, amb la conse-
güent desapariciií d'alguns sistemes 
naturals associats. 

Aquest problema és el que mes 
preocupa actualment tots els agents 
que col-laboren en la gestió de la zona 
protefíida i bona part de l'opinió públi
ca de la comarca. Des de la creació del 
Pare Natural de la Zona Volcánica 
aquesc és un dilema que s'ha anat plan-
cejant de manera inés o menys tímida i 
que va esclatar en el mtiment que des 
d 'O lo t i les Preses es va demana r 
Tampliació del seu sol industrial. 

D'altra bant-la, la recent i esperada 
solució al problema de l'extracció de 
gredes. mitjani^ant la compra majorita-
ria d'accions per part de la Generalltat 
a l'empresa explotadora Mines d'Olot 
SA, ha permés que altres i_¡üestions 
tant o mes importants sottissin a la 
Uum i s'afrontessin amb decisió. 

Un campus europeu 
de medí ambient 

Amb I'objecriu d'estudiar aquesta 
problemática i buscar possibles solu-
cions es va celebrar a Olot , del 15 
d'agost al 15 de setembre de 1991, el 
Campus Europeu de Medí Ambicm del 
Pare Naiurcú de la Zona Volctinica de la 
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Garrüixa. Els campus europeus de 
Medi Ambienc son una iniciativa que 
la Direcció General de Medi Ambient, 
Seguretat Nuclear i Protecció Civil de 
la Comissió de les comunitats europees 
va impulsar l'any 1990. Els objectius 
tonamenta l s d 'aquests campus son 
tacilitar la realització d'un treball prac-
tic real a un grup d'universitaris proce-
dents de diversos paisos europeus, en 
base a un cnfcjcament: pluridisciplinari 
i en col - laborac ió amb els poders 
públics locáis. 

El Campus del Pare Natural de la 
Zona Volcánica, l'únic que al Ilarg de 
1991 es va celebrar a l'Estat espanyol, 
va teñir finan(;ament comiinitari, del 
Consell Comarcal de la Garrotxa i del 
Pare Natural de la Zona Volcánica de 
la Garrotxa. Es van rebre mes de 200 
soMicituds d'aspirants procedents de 
tots els paísos de la CEE, deis pa'i'sos de 
l'Esr (.l'Europa i i.lei Magrib, Del con-
junt de soMicituds, tal com estava pre-
vist en el projecte inicial, es van esco-
Uir 12 protessionals que cobrien un 
ampli \'enrall <ic disciplines, en con-
cret: ecologia humana, geojiratia, biolo-
gia, dret, arL[uiteetura, paisatgística. 
economía i enginyeria, sociología i 
ciéncies naturals. 

E! Campus es va portar a terme 
sota la Direcció de Josep Ma. Malla-
rach —gcolcg i director del Pare Natu
ral de la Zona Volcánica de la Garrot
xa— i sota la Direcció Científica de 
Margarida Castañer —geografa i pro-
íessora de la Unitat de Geografía de la 
Universirac de Girona. 

Del treball realitzat en el Campas 
en sortiren unes conclusions que es 
potlen agrupar en dtjs grans blocs. El pri
mer hi reteréncia al marc territorial i a la 
seva planiticació; i, el segon, al marc 
economic i social. Tot seguit s'exposen 
algunes d'aquestes altematives: 

Un creixement urba descoordinat 

El Pare Natural de la Zona Volcáni
ca de la GaiTotxa té unes característiques 
molt especifiques peí tet de contenir al 
seu inrerior 11 municipis, entre els quals 
compren els de majot dinámica urbana 
de la comarca amb una població d'uns 
35.000 babitants. De tet, a l'interior de 
Pare Natutal es constata l'existéncia 
d'una subcomarca ben diferenciada que 
compren l'eix les Preses - Olot - Castell-
follit de la Roca, i que constitueix una 
unitat urbanística que no pot ésser igno
rada per intercsstíS municipalistes, puix 
que es convertiría en un obstacle per al 
desenvolupament barmónic del conjunt. 

La visió localista que fins ara ha 
inspirar els criteris de redacció de la 
majoria de plans d'ordenació i normes 
siibsidiáries de la zona produeix contra-
diccions internes de diverses menes i 
magniíuds. No bi ha coordinació entre 
els diferenrs ajuntaments en temes que 
tequeririen una solució supramunicipa! 
entre els quals destaquem: 

- La gestió i planiticació de l'acti-
vítat i del sol industrial. 

- La instal-lació de sistemes de 
t iepurac ió d 'a igües domes t iques i 
industriáis. 
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Oíüt, sen del Cam¡nis Eurü¡>eu del Medi Amhiem de J99i 

De fet, tins ara, es cons ta ta la 
tendencia al creixemeiit irrücional deis 
nuclis urbans cap a la periferia qiian 
encara hi ha terrenys disponibles en el 
sol urbíi i Lirbanirzabltj —tant de carác
ter residencial com de carácter indus
trial— i gran nombre d'habitatges biiits. 

Per tot aixo, les concln.sion.s del 
Campiis recomanen la Mudificació de 
l'An. 2 de la Llci 211982 de Pmiecció de 
la Zona Volcánica de la Ganotxa, i del 
Decrct deis Límits del Pare Natural 
7/1986 de 13 de febrer, que estableixen 
el seu ambit territorial i les seves zones 
de protecció, a ti d 'adaptar-lo a les 
següents propostes: 

- L'establiment de límits fixos ina
movibles per a Testabliment de corre-
dors biologics, en dos sentits: 

1. Longit i idinalment, al sud de 
l'eix Olot-Beguda-Castellfollit de la 
Roca. 

2. Transversalment, a les zones 
interurbancs de les Preses-Olot; Olot-la 
C^anya; la Canya-Sant Joan les Fonts; 
Sant Joan les Fonts-Castellfollit de la 
Roca. 

- La reL[ualiticació de sois urhanit-
zables que encara no han estat iirbanit-
zats, situats irracionalment fora de! tei-
xit urba. 

- La requalilicació de les reserves 
naturals de Montolivec, Montsacopa i 
Garrinada en pares naturals o en una 
figura jurídica mes adequada. 

Sembla lógica VAmpliado deis 
límits exieriors de Pare Naiural en una 
superficie aproximada de 800 hectarc-
es cap a la zona de Santa Maria de 
Finestres que el PEIN proposa com a 
área protegida. 

- La pre\'isió realista del creixe-
inent deis nuclis urbans que teñen 
potencialitat ]"ier fer-ho, i l'orientació 
que els convindr ia per minimitzar 
l'impíicte negaciu sobre el Pare Natural 

- La dotació d'intrasrructures que 
facilitin la connexió interior i millorin 
l'accessibilirat externa. 

- La planiticació integral de les 
activitats turístiques de la zona, etc. 

Com a conseqüéncia, les conclu-
sions del Campus recomanen l'elabora-
ció d'un PUi d'Urhanisme Siipramunici' 
¡xd. Per complir acjuesra f inal i ta t , 
s'hauria de constituir una Mancomuni-
Uil Urbanisticu que garantís la máxima 
eficacia d'aquest planejament conjunt. 
Ella mateixa l'hauria Lpelabiirar i ges

tionar (Art. 10 RO 3288/1978 Regla-
nient de üestió Urbanística). La Man-
comunitat hauria de teñir la finalitat i 
la composició esmentada anteriorment 
i no coinci>-lir amb el Consell Comar
cal que, coin a organisme representatiu 
de la comarca, té unes funcions molt 
mes amplíes. 

La fragilitat deis límits interiors 
del Pare Natural 

La fragilitat técnica de la detinició 
deis «límits interiors» del Pare Natural 
en la Llei 2/1982 de Protecció de la 
Zona Volcánica, dona possibilitais 
iMimitades d'expansió ais nuclis urbans 
situats a l'interiordel Pare. 

Mala planificació del sol industrial 

La majoria deis municipis volen 
teñ i r el seu propi sol indust r ia l i 
s'observa una manca il'atenció envers 
l'oferta que presenten altres municipis. 
No exisreix una correspondencia entre 
la demanda rea! de sol industrial i el 
ritme de noves qualificacions, la tjual 
cosa provoca una gran diferencia entre 
sol qualificat i el realment ocupat. 

Com a conseqiJencia i segons les 
conclusions del Campus. es ta necessa-
ria la planificada i gema conjimia del sol 
indusirial articiilat en un Pía General 
Sup ramun ic ipa l (Ar t . 3 2 ( 2 ) RD 
1346/1976 Llei del Sol i RD2159/1978 
Reglament de Planejament, Art. 124). 
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Complexa integració 
de l'espai rural i I'espai urbá 

La raajoria deis inarges urbans son 
de mala qualitat i la vegetació de ribera 
és pobra i disconcínua, sobretot en ei 
sector urbá d'Olot. El deteríorament 
del paisatge a la zona de l'eix de les 
Preses-Olot-CasrelIfoUic de la Roca no 
s'ha pogut aturar després de la declara-
ció de Pare Natural. Els nuclis d'Olor, 
la Canya i Sant Joan les Fonts corren 
el perill de perdre la seva identitat i de 
desapareixer en una dissolució periféri
ca sense confins, privats d'una morfolu-
tjia i d'un carácter que li son propis. 

És necessária una major inter\'enció 
pública en el tractanient deis espais tron-
terers camp-ciutat. Cal un tracrament 
espccífic a cada zona. A mes, és básica 
l'adquisició pública deis espai.s fronterers 
de carácter escrategic, amena^ats per 
altres usos incompatibles amb la seva 
conservado, i e! seu tractament mit-
jan^ant plarLS parcials, plans especiáis de 
retomia interior o estudis de detall. 

Incomunicació deis ecosistemes 

El creixement urbá ocasiona la for-
mació d'una barrera que podria inco
municar els ecosistemes del nord-oest 

O E 

del Pare Natural amb els de! sud-est, 
restringint les possibilitats d'intercanvi 
de fluxos i energía dins l'ámbit del 
Pare. Aixó provoca una alta degradació 
de les reserves naturals limítrofes amb 
la ciutat d'Olot (la Garrinada i Mont-
sacopa}, que es veurá accenruada la 
construcció de les noves barreres ecolo-
giques N-260 , vial in te rvo lcan ic i 
zones industriáis Pía de Baix i la Canya 
Escola Llar. 

La pérdua de riquesa deis ecosiste
mes de ribera deis rius Pluvia i Turo-
nel!, la pérdua de diversitat en la fauna 
i la flora i la degradació d'alguns boscos 

de gran valor científic també son con-
seqüencia del creixement urbá. 

Per tanc, i segons els participants 
del Campus, és neces.sari establir a la 
valí del Fluviá un sistema de corredors 
biologics que alternin amb les zones 
la'banes i permetin la connexió perma-
nent entre la zona nord-oest del Pare 
Natural i la sud-est, particiilarment en 
les arees Iliures d'urbanització compre
ses entre: 

Les Preses i Olot, Oloi i la Canya, 
la Canya i Sant Joan les Fonts i Sant 
Joan les Fonts i Castellfollit de la Roca. 
Aquests corredors interconnectaran els 
boscos d'ambdues vessants de la valí 
del Fluviá i bauran de permerre, entre 
altres coses, els moviments de noves 
especies, la disminució deis impactes 
acústics creats pels nuclis urbans conti-
gus i les principáis carreteres, l'absorció 
de gairebé la meitat de les emanacions 
nocives del transir rodat i el fre a la 
conurbació deis nuclis de l'eix les Pre-
ses-Olot-CastelIfollit de la Roca, que 
conservaran així la seva identírat i 
milloraran la qualitat paisaCgística deis 
seus marges. 

Miirgarida Castañer i Vivas. 

Unit;it de Gcoííiatiii. Univcrsirat tic Girona. 
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