Acord entre la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya i la Diputació
de Barcelona per a la regulació de l'escalada al Parc del Garraf i al Parc
d’Olèrdola.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Els Parcs del Garraf i d’Olèrdola son dos Plans Especials de Protecció del Medi
Físic i del Paisatge que estan van ser promoguts per la Diputació de Barcelona i
aprovats definitivament per la Generalitat de Catalunya l’any 1986, el del Garraf, i el
1992, el d’Olèrdola. Formen part de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona. Estan emprats legalment per la Llei del sòl, coincideixen pràcticament
amb els PEIN del mateix nom, i formen part de la Xarxa Natura 2000.
L’objectiu bàsic dels dos Plans Especials consisteix en dotar al territori d’un règim
de protecció i conservació del medi físic, el paisatge, els sistemes naturals i la
diversitat biològica, compatible amb l’aprofitament sostenible dels seus recursos i
l’activitat dels seus habitants, així com l’ordenació de l’ús públic i el foment del
creixement i el respecte al medi, amb una atenció preferent a l’educació ambiental.
Dins de l’ús públic dels Parcs, una de les activitats rellevants és l’excursionisme. El
massís del Garraf ha estat, des de fa anys, un indret habitual d’escalada,
inicialment per part de gent de la comarca, que havien anat accedint als diversos
sectors atrets per la bona qualitat de la roca. A partir dels anys setanta comença a
convertir-se en una zona popular i coneguda degut sobre tot a la proximitat de
Barcelona, i en pocs anys alguns sectors, com ara el Pic del Martell o la Penya
Ginesta, queden saturats d’itineraris. L’equipament de la zona de Penya de
l’Escofet (“La Facu”) com a escola d’escalada, es va iniciar cap la dècada del 1960,
tot i que prèviament s’havien anat fent escalades aïllades. A partir dels anys
noranta, el gran creixement tant en el nombre de practicants com en la demanda
d’activitats en el medi natural, posa de manifest la necessitat d’establir alguns
criteris de gestió per assegurar la preservació dels valors naturals lligats a aquests
indrets.
Un dels principals valors ecològics presents als Parcs del Garraf i Olèrdola són les
espècies rupícoles que habiten en el Garraf i Olèrdola, com l’àliga cuabarrada, el
falcó peregrí, el duc, el còlit negre, etc troben en les fissures d’algunes parets el lloc
natural on fer les seves nidificacions. Moltes d’aquestes parets coincideixen amb
indrets propicis per realitzar la pràctica de l’escalada.
En alguns d’aquests indrets s’està provocant un deteriorament de les bases de les
parets, la pèrdua d'algunes espècies vegetals significatives i el destorb i possible
abandó en el procés de nidificació d'algunes aus. Si com a conseqüència del
destorb es provoca l’abandó d’un niu, es perd la seva producció de polls de l’any.
Aquest fet pot comportar una disminució del nombre d’individus i fins i tot l’extinció
local d’una espècie. Els destorbs continuats en àrees de cria poden causar
l’abandó definitiu de l’àrea de cria per part de la parella.
En tot cas regirà allò que estableix el Decret 148/1992 sobre les possibilitats de
regulació i les infraccions en aquest àmbit, si bé els textos normatius dels

respectius Plans Especials admeten la pràctica d'activitats esportives o de lleure
vinculades al territori, també plantegen la possibilitat de prohibició o regulació
d'aquestes si poden provocar alteracions significatives, erosió del sòl o perjudicis a
la vegetació o la fauna.
Molts dels hàbitats sobre els que es practica l’escalada estan considerats com a
d’interès especial per les Directives Europees de conservació d’hàbitats i espècies,
i les espècies d’aus a les que pot afectar estan incloses en la Directiva d’Aus. La
legislació vigent en la Xarxa Natura 2000 delimita unes zones de protecció i dins
d’aquestes unes Àrees Crítiques referides a la nidificació de l’Àguila perdiguera.
En diversos indrets de Catalunya s'estan portant a terme iniciatives de consens
entre el col·lectiu d'escaladors, representats per la FEEC i els òrgans gestors de
diferents espais naturals establint normes reguladores de l’escalada en espais
naturals protegits.

OBJECTE DE L’ACORD
Per tot el que s'ha exposat, es proposa acordar la regulació de l'escalada al Parc
del Garraf i al Parc d’Olèrdola, que es complementa amb un mapa d'escala
1:10.000 on es concreten les zones d'escalada diferenciades per les seves
peculiaritats. Aquesta regulació obeeix a tres objectius bàsics en la conservació de
les espècies i els hàbitats que integren els indrets d’escalada:
•
•
•

Garantir la conservació i millora de les poblacions d’ocells, de vegetals, la
geomorfologia i els vestigis arqueològics que estan afectats per l’escalada.
Posar a la disposició dels escaladors les eines necessàries perquè
practiquin l’escalada de forma respectuosa amb el medi.
Sensibilitzar als usuaris dels Parcs sobre la importància de la seva fauna,
flora i gea, i la necessitat de respectar-les per poder fer compatibles els
diferents usos dins l’espai natural.

PACTES
Les parts signants del present document consideren que aquesta normativa té com
a finalitat fer compatible la pràctica de l'escalada amb el manteniment dels valors
ecològics i riquesa natural dels parcs del Garraf i d’Olèrdola, i per aconseguir
aquest objectiu, acorden:
a. Seran responsabilitat de la FEEC tots els aspectes relatius als següents
punts:
1.- No deixar material d’escalada en les vies, excepte l’indispensable com poden
ser les reunions i els elements d’ancoratge per assegurança i progressió (xapes,
parabolts, burins, spits, tacs de fusta, bagues, pitons, i tascons). No s'admetrà la
utilització d'aquest tipus de material per a qualsevol altre activitat a l'exterior diferent
de l'escalada.

2.- S'utilitzarà material mimètic amb les roques (xapes i reunions de color gris).
3.- No s'utilitzarà pintura ni d’altres materials per marcar la situació, el nom o la
dificultat de les vies.
4.- L'obertura de noves vies d'escalada només podrà tenir lloc en les zones
descrites en els apartats "A1 I B1”.
5.- Es tindrà cura de no malmetre la vegetació rupícola i la fauna present en la
paret, sota cap concepte, així com la del peu de via o la de l’indret on estan
ubicades les zones d’escalada.
6.- Els indrets de peu de vies, reunions i altres punts freqüentats pels escaladors
s’hauran de mantenir nets.
7.- La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya farà arribar als seus afiliats,
pel mitjà que es cregui més convenient el present document amb la finalitat que la
seva divulgació contribueixi al compliment de l'esmentada normativa.
8.- La FEEC informarà al Parc respecte a totes les troballes de que en tingui
constància, relatives a diferents espècies o comunitats vegetals rares o
amenaçades, presents en el Parc del Garraf, o de caire geològic. També informarà
sobre qualsevol novetat o canvi que pugui afectar a les diferents vies d’escalada.
b. Seran responsabilitat de l’OTPN tots els aspectes relatius als següents
punts:
9.- Les zones estan convenientment delimitades en el mapa del Parcs del Garraf i
d’Olèrdola (mapa editat per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona, escala 1:10.000) que s'annexa a la present normativa.
10.- Dintre de les possibilitats econòmiques i de gestió, se senyalitzaran les
diverses zones amb les característiques de regulació de cadascuna d'elles.
11.- Així mateix s'editarà la corresponent documentació per al coneixement dels
practicants de l'escalada i usuaris en general del parc.
12.- En funció dels resultats obtinguts pel seguiment de flora i fauna el Parc podrà
restringir l’accés a determinades zones de forma temporal, o bé definitiva en el cas
de ser detectats comportaments reproductors o colonitzacions per part d’espècies o
comunitats vegetals rares o amenaçades. També es podrà procedir d’aquesta
manera en els casos en que es detectin símptomes d’erosió o degradació deguts a
l’ús per part dels excursionistes. En aquests casos s’informarà a la FEEC i es
senyalitzarà convenientment l’indret.
13. Respecte a la desinstal·lació de les vies en indrets on no és permet l’escalada,
l’OTPN podrà sufragar part de les despeses de l’activitat en funció de les seves
disponibilitats pressupostàries.

c. Serà responsabilitat d’ambdos (la FEEC i l’OTPN) el següent:
13.- S’acordarà amb la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya la
desinstal·lació d’aquelles vies que estiguin dins de zones on no és permesa
l’escalada durant tot l’any
TERMINI I VIGÈNCIA DE L’ACORD
Es proposa una vigència de 4 anys, prorrogable anualment de manera tàcita. En el
cas que una de les parts vulgui extingir-lo, cal manifestar-ho per escrit a l’altra part
en un termini de tres mesos abans de la finalització.

ANNEX I
Zones d’escalada:
CLASSIFICACIÓ DE LES ZONES D’ESCALADA
A PARC DEL GARRAF
A.1.- ZONES ON ES POT ESCALAR DURANT TOT L’ANY AL PARC DEL
GARRAF
Si bé en situacions excepcionals, degut a la nidificació d’espècies protegides, es
podrà procedir al tancament de determinades zones, es consideren les següents
com a escalables durant tot l’any:
1. Pic del Martell (sector sud): des del sector Bombers fins al Sector Mutant
World (ambdós inclosos). A la resta no es pot durant tot l’any.
2. Cinglera de Penya Ginesta.
3. Pas de la Mala Dona.
A.2.- ZONES EXCEPCIONALS, ON ES POT ESCALAR DURANT UN
DETERMINAT PERÍODE DE L’ANY.
En aquesta zona estarà permesa l'escalada en el període comprès entre l’1 de juny
fins el 15 de gener. En determinades situacions L’OTPN podra establir també, per
aquestes zones, un règim de limitació del nombre de visitants.
1. La Falconera (al sud del poble de Garraf). Es regula l’escalada en les dates

esmentades en totes les vies de la Falconera compreses entre les vies El
falcó de la foscor i Arqueologia transmediterrània, ambdues incloses.
2. Penyes de Cal Marcer.
3. Can Roca (Penya Negra).

A.3.- ZONES ON L'ESCALADA ÉS RESTRINGIDA TOT L'ANY AL PARC DEL
GARRAF
L’escalada està restringida tot l’any a tot el Parc exceptuant les zones anteriorment
esmentades i amb les limitacions establertes.
En el cas de que alguna entitat excursionista tingui interès en practicar l’escalada
en alguna altra zona no esmentada en els apartats anteriors, caldrà fer una
sol·licitud prèvia al parc natural, que en valorarà la possible idoneïtat.
L’objectiu d’aquesta limitació, com s’ha expressat en el cos del text del present
Conveni, és garantir la reproducció d’espècies que requereixen mesures especials
(àliga perdiguera o cuabarrada, duc, còlit negre, falcó pelegrí, ocell de tempesta,
corb marí emplomallat) i la conservació d’espècies vegetals sensibles i protegides,
com ho són la Lavatera maritima, la Lavatera arborea, la Grandalla (Narcissus
poeticus), la Succowia balearica i els frarets (Arisarum sp).
B. PARC D’ OLÈRDOLA
B.1.- ZONES ON ES POT ESCALAR DURANT TOT L’ANY AL PARC
D’OLÈRDOLA
En aquestes zones estarà permesa l’escalada i l’obertura de noves vies en
qualsevol època de l’any.
1. Penya de l’Escofet (Canyelles). Sector amb una gran afluència d’escaladors,
conegut com “la Facu”: 34 itineraris de 20-30 m.
2. Font de l’Ametlló (Olèrdola). Pendent de concretar, en funció de les restes
arqueològiques que hi ha en l’indret.
En el cas de que alguna entitat excursionista tingui interès en practicar l’escalada
en alguna altra zona no esmentada en els punts anteriors, caldrà fer una sol·licitud
prèvia al parc natural, que en valorarà la possible idoneïtat.
B.2.- ZONES ON L'ESCALADA ÉS RESTRINGIDA TOT L'ANY AL PARC
D’OLÈRDOLA
Zones d’interès excepcional i que necessiten especials mesures de preservació.
L’escalada hi és restringida tot l’any.
La zona de l’ABRIC DE CAL XIMET i l’ABRIC DE CAN CASTELLVÍ, hi ha uns
conjunts de pintures rupestres i estan declarats Bé d’Interès Cultural per la Ley
16/85 , de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, Bé Cultural d’Interès
Nacional per la Llei 9/1993, de 39 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, i
foren inclosos a la llista del Patrimoni Mundial, per la UNESCO, el desembre de
1998. Igualment la Direcció General del Patrimoni Cultural

del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, va emetre un informe el
22 de gener de 2001 on resolia que la pràctica de l’escalada era incompatible amb
la preservació del bé.
Actualment hi ha uns 50 itineraris entre 10-20 metres a l’Abric de Can Ximet, que
s’hauran de retirar.

ANNEX II
Mapa 1:10.000 del Garraf i d’Olèrdola

Zona de restricció de l'escalada a La Falconera
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Prohibit escalar en la zona restringida entre el 16 de gener i el 31 de maig.
Abasta entre les vies El falcó de la foscor i Arqueologia transmediterrània, ambdues incloses.
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