L'Atles del Baix Llobreqat descriu la comarca amb mapes, qrañcs i textos

La síntesi més atractiva
o Atles Comarcal de Catalunya, núm.
11 . Centre d'Estudis Comarcals del
Baix L1obregat, Consell Comarcal del
Baix Uobreqat i Institut Cartoqr áñc de
Catalunya, 1995. Direcció i coordinació científiques, elaboració de la
informació de is mapes i qrafics i redacció: Centre d'Estudis Comarcals
del Baix Llobreqat amb la participació
de 67 autors. Direcció i coordinació
tecniques i disseny: Institut Cartoqráñc de Catalunya.
L'Atles del Baix L1obregat, després
de tres anys d'elaboració, surt al carrer esperant esdevenir aquell instrument de coneixement i d'identificació
de la rea litat comarcal que ens havíem
proposat que fos . No hi ha dubte que
entre els materials existents sobre el
Baix l.lobreqat ocupara un 1I0c privilegiat. És visual , d'interes general i
sintetlc. Plasma qr áñcament i atractiva la realitat del conjunt comarcal,
I'actual i la histórica, rnitiancant una
gran varietat i nombre de mapes i qr áfics ternatics que suposen de fet la
primera i més completa aportació en
cartografia tem ática sobre el conjunt
comarcal. És també I'aportació més
actual a I'abast comarcal i inciou temes fins ara poc o mai tractats. Sera
una eina de gran utilitat, especialment
per als que viuen a la comarca, pero
també per als qui s'hi vu lguin aproximar.
El recorregut que fa I'Atles per la
comarca s'estructura en els següents
blocs temática:
Geografia g eneral. En aquest bloc
se situa la comarca en el context catala i europeu , es presenta la comarca
a través d'una cartografia general i es
passa a identificar el seu component
urb á, els nuclis urbans. Tanca aquest
bloc un apartat sobre la historia i el
present de les divisions polítiques i
administratives del Baix L1obregat, del
seu creixement urb á i plantejament
urbanístic i deis usos del sol.
Historia i patrimoni artístico L'aproximació cartoqr áfica al poblament,
característiques i grans transformacions de la comarca a través de la
historia, des deis primers pobladors
fins a meitat de l seg le XX I és I'objecte
d'aquest bloc. Així com posar de relleu
el patrimoni artístic que ha perdurat i
que constitueix un deis valors actuals
de la comarca.
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Geografia física. L'objecte de coneixement que més immediatament
ens pot identificar amb el territori,
plasma la gran diversitat existent al
Baix Llobreqat en clima, geología,
vegetació i so is. La hidro logia, a més
d'ésser I'element vertebrador per excel-l éncia, mostra com aquesta ha estat i és una de les grans riqueses i
motor de les transformacions conternpor ánies.
Geografia humana. Aquest bloc, el
més ampli per tractar-se d'una de les
comarques més productives i poblades de Catalunya, pero també per
incloure un ampli ventall de temes,
tracta I'activitat humana damunt el
territorioMostra i analitza, en el moment actual, el poblament, les activitats econ órnlques (activitat agraria,
industrial i activitats terci áries), les
comunicacions i els mitjans de transport, les infrastructures de serveís ur-

bans de subministrament (energia i
aigua), els serveis i equipaments i la
din ámica social cu ltural (ensenyament, sanitat, serveis socials, serveis
de protecció i seguretat, cu ltura i esport).
Patrimoni natural i medi ambiento
Els principals valors ecolóqícs de la
comarca, actuals i potencials, es posen de relleu en aquest apartat, on
s'assenyalen les árees de la comarca
particularment singulars des d'un punt
de vista ecol óqic i paisatgístic , estigu in protegides o no. A ixí mateix el
medi ambient, on conflueixen en una
especie de síntesi els elements humans interactuant amb els físics ,
aporta una visió de la situació , característiques i problern átlca mediambiental de la comarca. S'hi tracta l'atmosfera , les aigues (su perficials i
subterr ánies), les platges, els residus
i el sol. - M.O.
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