
Vies d´escalada a la penya 
del Moro  
 

 
 

1. Correu electrònic de l´ANT per al CET (18/4/2012) 
 

Benvolguts, 
 

   En l´última reunió de junta de l´ANT es va acordar contactar amb el CET per comunicar-vos 
el següent: 
   Hem comprovat que des de l´any passat s´estan obrint i equipant vies d´escalada al sector 
de la penya del Moro i cap al terme municipal de Begues. A més s´estan promocionant per 
internet (http://escaladatorrelles.blogspot.com/). 
   Aquesta zona està protegida ja que és dins l´Espai d´Interès Natural de l´Ordal i, per tant, 
inclòs dins de la xarxa Natura 2000 i el PEIN de Catalunya. 



   En aquestes cingleres o parets rocoses on s´estan obrint vies d´escalada hi nidifiquen 
algunes espècies d´aus rupícoles protegides que s´han vist afectades, o podrien ser-ho en el 
futur, per l´activitat d´escalada durant el període de nidificació. 
   Per això us demanaríem que, si ho podeu fer, féssiu arribar aquesta informació als 
promotors d´aquestes vies d´escalada perquè ho tinguéssin en compte i, almenys, 
s´autoregulessin per evitar l´activitat d´escalada en període de cria de l´avifauna a la 
primavera o, més concretament, des del mes de febrer al mes de maig. 
   Moltes gràcies per la vostra atenció. 
 

   El secretari de l´ANT 
 
 

 
Mapa de sectors 

 
 
 



 

 

Vista satèl·lit 
 

2. Instància de l´ANT als serveis territorials del 
DARPAM (16/4/2012) 
 
 

Serveis Territorials del DARPAM 
Àrea de Medi Natural   
Avinguda Meridiana, 38 
08018- Barcelona 
 

Ref.- Vies d´escalada a la zona de la Penya del Moro a Torrelles de Llobregat i a 
l´Abeurada a Begues 
 

Francesc Capdevila i Torrell, amb DNI núm. 46.237.089 M, com a president de l´Associació 
Naturalista Torrellenca La Formiga (ANT), amb NIF G 62266952, amb seu al Parc de can 
Sostres de Torrelles de Llobregat, associació legalment inscrita al Registre d´Associacions 
de la Generalitat de Catalunya amb el número 23259 de la secció 1ª de Barcelona i al 
Registre d´Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat del DMAH, i traslladant l´acord pres en 
reunió de junta directiva, 
 

EXPOSA: 
 

Que la nostra associació us va enviar, amb data del 16 de maig el 2011, un escrit en el qual 
s´alertava que s´havia observat, en període de cria de diverses espècies d´aus rupícoles, 
diverses vies d´escalada, promocionades per internet 



(http://escaladatorrelles.blogspot.com/), amb presència d´escaladors a la paret de roca de 
la Penya del Moro, en el terme municipal de Torrelles de Llobregat i dins de l´EIN de l´Ordal. 
 

Que en el mateix escrit també s´alertava de que en les penyes d´un sector molt proper, a la 
Penya del Malric aprop de l´antic mas de l´Abeurada, hi havia nidificat una parella de Duc 
(Bubo bubo) i que al niu hi havia dos polls ja crescuts i que els hi faltava ja poc per volar, per 
la qual cosa es temia que s´obrissin noves vies d´escalada en aquestes parets.  
 

Que davant de possibles afectacions, en concret, al niu de Duc, i, en general, a la resta de 
fauna i flora d´aquesta zona de l´EIN de l´Ordal, demanàvem que es regulés l´activitat 
d´escalada dins de l´EIN de l´Ordal, de la forma que permet la legislació vigent i que 
s´informés als promotors de les vies d´escalada dels diversos sectors en els quals l´escalada 
podria afectar a la fauna i la flora. 
 

Que enguany s´ha comprovat que els promotors de les vies d´escalada continuen equipant 
les diverses parets d´aquesta zona i ja ho han fet a les parets de la zona de l´Abeurada, on 
havia nidificat el Duc. 
 

Que acompanyem aquest escrit, al costat dels mapes de situació, d´un reportatge fotogràfic 
amb detalls de les diverses vies d´escalada instal.lades a la zona de l´Abeurada. 
 

Per la qual cosa, 
 

DEMANA: 
 

Que es reguli l´activitat d´escalada, dins de l´EIN de l´Ordal, de la forma que permet la 
legislació vigent, limitant-la en el període de cria de les aus rupícoles. 
 

Que es contacti amb els promotors de les vies d´escalada per informar-los de les afectacions 
que poden provocar a la flora i la fauna d´aquesta zona protegida, i      per evitar una possible 
massificació i expansió de les vies d´escalada cap a d´altres zones properes com ara l´àrea 
de nidificació de l´Àguila cuabarrada (Aquila fasciata), en el terme de Vallirana, però situada 
a uns 500 m de la penya del Moro. 
 

La qual cosa esperem obtenir.  
 

Torrelles de Llobregat, 16 d´abril del 2012. 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIACIÓ NATURALISTA TORRELLENCA LA FORMIGA 
PARC DE CAN SOSTRES 
08629 – TORRELLES DE LLOBREGAT 
T. 936890366 
ant.laformiga@gmail.com
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3. Instància al Cap dels Agents Rurals del Baix 
Llobregat (16/5/2011) 
 

Sr. Raimon Roda 
Cap d' Agents Rurals del Baix Llobregat 
Carrer Tints, 13 
08830 Sant Boi de Llobregat 

 

Ref.- Vies d´escalada a la Penya del Moro a Torrelles de Llobregat 
 

Francesc Capdevila i Torrell, amb DNI núm. 46.237.089 M, com a president de l´Associació 
Naturalista Torrellenca La Formiga (ANT), amb NIF G 62266952, amb seu al Parc de can 
Sostres de Torrelles de Llobregat, associació legalment inscrita al Registre d´Associacions 
de la Generalitat de Catalunya amb el número 23259 de la secció 1ª de Barcelona i al 
Registre d´Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat del DMAH, i traslladant l´acord pres en 
reunió de junta directiva, 
 

EXPOSA: 
 

Que alguns membres de la nostra associació han observat, recentment i, per tant, en període 
de cria de diverses espècies d´aus rupícoles, diverses vies d´escalada i presència 
d´escaladors a la pared de roca de la Penya del Moro, en el terme municipal de Torrelles de 
Llobregat i dins de l´EIN de l´Ordal. 
 

Que, posteriorment hem tingut accés a la informació publicada a aquesta següent pàgina 
web, http://escaladatorrelles.blogspot.com/, on es promociona aquesta zona d´escalada 
preferentment entre els escaladors de l´àrea metropolitana per la seva proximitat. 
 

Que en els mateixos dies que es van veure les noves vies d´escalada obertes, amb afluència 
d´escaladors, també es va veure a la Penya del Malric al sector de l´antic mas de la Beurada, 
una parella de Duc (Bubo bubo) i que al niu hi havia dos polls ja crescuts i que els hi faltava 
ja poc per volar. Aquest niu està, en el terme municipal de Begues, a només 750 metres del 
vèrtex de la Penya del Moro,. 
 

Que si bé és cert que no tenim informació de que a la paret de la Penya del Moro hi hagi criat 
en els últims anys cap espècie d´au rupícola, en zones properes, dins de l´EIN de l´Ordal, hi 
ha, a més del sector esmentat abans de la Beurada, d´altres que si que són utilitzades per a 
la nidificació: Salt del Bou, a la vall d´Arús, a Vallirana, Turó de la Bruguera, a Torrelles, 
Penyes de Can Riera, a Torrelles i Cervelló, etc. 
 

Que a la Penya del Moro, única zona de roca calcària del terme municipal de Torrelles de 
Llobregat, hi ha te de roca (Jasonia saxatilis) acompanyada d´altres espècies de plantes 
lligades a les comunitats pròpies d´afloraments rocosos calcaris, les quals es podrien veure 
afectades per una excessiva afluència d´escaladors.  
 

http://escaladatorrelles.blogspot.com/


Que el decret 172/2008 de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de 
Catalunya, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 5204 del 
28/08/2008 conté tres anexos. En el primer hi ha el llistat d´espècies considerades com a “en 
perill d´extinció”, en el segon hi ha el llistat d´espècies “vulnerables” i el tercer és el llistat 
d´espècies protegides pel Pla d´Espais d´Interès Natural del 1992, en el qual cada espècie 
està vinculada a l´espai en el qual és protegida. Concretament hi figura la crassulàcia 
Crassula campestris de l´EIN de les Muntanyes de l´Ordal, espècie que, si bé no ens consta 
la seva presència estricta en la Penya del Moro, podria ser en altres possibles llocs afectats 
per futures vies d´escalada si es continués practicant i expandint aquesta activitat en el 
nostre entorn. 
 

Que davant d´aquestes informacions la junta directiva de l´ANT va tractar el tema i, tement 
una possible massificació de la zona d´escalada i una altra possible ampliació de les zones 
amb vies obertes, acordà dirigir-se a l´administració pertinent per demanar que es reguli 
l´activitat d´escalada en aquesta zona i s´informi als seus promotors dels diversos sectors en 
els quals es podria afectar a la fauna. 
 

Per la qual cosa, 
 

DEMANA: 
 

Que el cos d´Agents Rurals informi als promotors de les vies d´escalada en aquestes zones 
incloses dins de l´EIN de l´Ordal, dels diversos sectors en els quals l´escalada podria afectar 
a la fauna i la flora.  
 

Que es reguli l´activitat d´escalada, dins de l´EIN de l´Ordal, de la forma que permet la 
legislació vigent, evitant-ne una possible massificació i  limitant-la en el període de cria de les 
aus rupícoles. 
 

La qual cosa esperem obtenir.  
 

Torrelles de Llobregat, 16 de maig del 2011. 
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   En aquest document recollim un correu electrònic per al Centre Excursionista 
Torrellenc i dues instàncies enviades a l´Àrea de Medi Natural del DARPAM de la 
Generalitat relacionades amb les vies d´escalada obertes a la penya del Moro i a 
les cingleres del seu entorn. 
   Si bé a la penya del Moro des de fa anys que s´hi feia escalada i hi havia oberta 
una via, des de l´any passat es va observar una expansió tant de les zones on 
s´obrien més vies com de l´activitat d´escalada i de la freqüentació de la presència 
humana en aquestes parets de roca calcària. 
   Des de l´ANT creiem que, entre altres possibles afectacions a aquest espai 
natural protegit, la presència d´escaladors pot haver alterat o ho podria fer en el 
futur la nidificació d´aus rupícoles presents en aquesta zona. 
   En el correu electrònic enviat al CET se´ls hi demana que informin als 
promotors de les vies d´escalada d´aquestes afectacions i que, si és possible, 
s´autoregulin l´activitat en període de nidificació. 
   En les dues instàncies als Agents Rurals i als serveis territorials, una del maig 
del 2011 i l´altra de l´abril d´enguany, es demana que intervinguin regulant 
l´activitat d´escalada, durant la nidificació de les aus, en aquest espai natural i 
s´informi als promotors de les vies i als escaladors del problema que poden 
provocar. 
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