
 

                                                                     
                                   
 

 
 

www.pangea.org/aeec/ 
 

Entitats adherides a la federació 
Eco logistes de Cata lunya 

 
Grup de Defensa del Ter – GDT 

Grups d’Amics de Toni Achón – GATA 

No a la MAT 

Salvem el Vallès 

Salvem l’Empordà 

Vallès Net 

 

 
 
 

      
                    

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. 
 

                     PARC AGRÍCOLA 

 

 
 

PROPOSTA D’ESPAIS AGROFORESTALS DEL  
CORREDOR MEDITERRANI 

 
 
 
 

ESPAIS D’INTERÈS NATURAL I XARXA NATURA 2000  -  CORREDORS FORESTALS  -  PARCS AGRONATURALS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
     
     
  

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.  
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PLANA DEL VALLÈS 

       
                                                                                                                                                                                                                      
 

PARCS AGRONATURALS  o RURALS 
 
  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 

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 socio-
cultural, protegint el patrimoni natural del seu entorn. 

Entitats membres de la federació Eco logist es 
de Catalunya 

 
Agrupació en Defensa de l’Entorn – ALNUS 

Associació Cerdanyola Via Verda 

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 

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 d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp – GEPEC 

Grup Ecologista del Vendrell i Baix Penedès – GEVEN 

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

  IAEDEN 

Institució de Ponent de Conservació i Estudi de la Natura – 

IPCENA 

Valldelges.net – Plataforma antiincineradora de la Vall del Ges 

 


