Massís del Garraf
Begues
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Emplaçament:
Alçada:

Baix Llobregat
Sud del municipi
370

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.3121
1.9005
407967
4573987

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estat de conservació:
Protecció:
Tipus de protecció > Europea
> Atributs Inspire:

08020-377
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Legal

Xarxa natura 2000
Natura 2000
Àrea especial de conservació
Observacions protecció:
Data aprovació:
Número inventari
Generalitat i altres inventaris:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
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Decret 328/1992, de 14 de desembre
dt., 05/09/2006 - 12:00
si, PEIN
Fàcil
Social
Privada

Titular:
Varis propietaris
Fitxes associades:
LIC i ZEPA Serres Litoral Central
Autor de la fitxa:
Josep Anton Pérez
Data de registre de la fitxa:
dg., 05/07/2009 - 02:00

Descripció
Espai d'interès natural protegit integrat per 14.764,11 ha, de les quals 3541,63 ha són de
Begues. El seu interès ve determinat per l'existència del Massís de Garraf, que ocupa un
àrea triangular entre la costa i el riu Llobregat i l'alineació muntanyosa que uneix les
poblacions de Calafell i Martorell. Forma part de la Serralada Litoral Catalana. El massís
perd alçària cap a ponent i desapareix prop del Vendrell, lloc en el qual la depressió Prelitoral es veu limitada pel mar i s'enfonsa. Presenta una superfície total de 9.967,35 ha, que
orogràficament va des del nivell del mar fins a altures prop del 600m (la Morella, 595m). Al
litoral alternen sectors de platges, espadats gairebé continus i cales minúscules. Per la seva
naturalesa litològica i el grau de carstificació, el Massís de Garraf esdevé una massa
muntanyosa amb perfils suaus, mancada de sòls de cultiu i amb escassa cobertura arbòria.
El Massís de Garraf es pot considerar una zona d'elevat valor científic per la diversitat de
processos que han actuat i per la seva representativitat com a massís càrstic, esdevé el
prototip clàssic de massís càrstic a Catalunya, ja que constitueix un magnífic exemple en el
qual es representen les morfologies clàssiques del modelat càrstic fòssil i un sistema de
carst actiu profund, com és ara el de la Falconera. Des del punt de vista de la geomorfologia
càrstica s'hi poden reconèixer pràcticament totes les formes del carst clàssiques: poljés,
dolines, rasclers, avencs, canons i surgències submarines. La geozona del Massís de
Garraf es troba totalment inclosa en el règim de protecció PEIN i forma part del Parc Natural
del Garraf.
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