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1. Introducció

1. INTRODUCCIÓ
Des de la dècada del 1950 – 60, les regions muntanyoses mediterrànies, dedicades
tradicionalment a l’agricultura de subsistència, han estat sotmeses a importants
transformacions ambientals i socials que n’han modificat el paisatge (Serra, 2002). Els
paisatges d’aquestes regions, predominantment agraris han vist modificada la seva
estructura bàsicament per dos motius: el primer, la intensificació i especialització
agrària derivada de la mecanització del sector; i el segon, l’abandonament dels
conreus per la seva escassa rendibilitat; juntament amb l’expansió urbana, el turisme i
les infrastructures que hi estan associades.
La intensificació i especialització agrària, per tal d’afavorir la mecanització dels cultius i
fer-los més rendibles, ha comportat importants moviments de terres, anivellacions i
aterrassaments, provocant modificacions importants en l’estructura del paisatge
original.
L’abandonament de les terres de cultiu, que s’ha donat al mateix temps, és un
fenomen derivat de múltiples problemes socio-econòmics. Durant les dècades del
1960 i 1970, els importants moviments migratoris cap a les ciutats, deguts al
desenvolupament

industrial,

van

provocar

l’abandonament

i

el

conseqüent

deteriorament del paisatge agrari d’aquestes regions.
A Europa, aquests dos fenòmens han adquirit gran importància en les darreres dues
dècades. Així, amb els subsidis de la Política Agrària Comunitària (Reglament (CE)
Núm. 1493/1999, de 17 de maig, pel que s’estableix la organització comuna del mercat
vitivinícola, adoptada més tard en la reforma de la PAC del 2003) es fomenten els
moviments de terres (anivellaments i aterrassaments) per tal d’afavorir la mecanització
de les parcel·les de cultiu (Figura 1.1).
A la regió Mediterrània, la vinya és un dels cultius que més ha sofert aquest tipus de
transformacions. Per tal d’incrementar la grandària de les parcel·les s’ha recorregut als
anivellaments, s’han modificat les terrasses existents i se’n han creat de noves; tot
plegat amb l’objectiu de facilitar-ne la mecanització (Martínez-Casasnovas, 2008).
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Amb l’entrada d’Espanya a la Unió Europea, el desenvolupament agrícola se’n va
veure molt beneficiat. El conreu de la vinya, tal i com va passar amb altres conreus
llenyosos - olivera i ametller, principalment – va experimentar un creixement a indrets
on fins aleshores tan sols s’hi trobava de forma marginal. Aquesta expansió es va
veure estimulada per la PAC amb subsidis directes per la modernització dels conreus
extensius així com amb ajudes al desenvolupament rural.
La regió del Priorat és un clar exemple dels canvis de l’estructura del seu paisatge com
a conseqüència de les pràctiques esmentades. A aquesta comarca, el conreu de la
vinya es va introduir al segle XII, durant la reconquesta. Al segle XIX la vinya fou
monocultiu a la comarca, però a finals del segle XIX i principis del XX, l’aparició i
expansió de la fil·loxera va provocar que es replantessin vinyes amb peus americans.
La superfície de vinya cultivada es va anar reduint notablement degut a
l’abandonament i als canvis per altres cultius llenyosos com l’ametller, l’avellaner i la
olivera als terrenys de major pendent i més difícils de treballar.

Figura 1.1. Parcel·la de recent creació destinada al cultiu de la vinya en terrasses i en costers
(J. Alberich, 2009)

2

1. Introducció

Tot i aquest retrocés, el cultiu de la vinya va renéixer a la dècada del 1990 amb la
millora de les tècniques de mecanització, produint canvis significatius sobre la
cobertura del sòl en pocs anys (Figura 1.2). Els subsidis de la P.A.C. han estimulat els
moviments de terres, anivellaments i aterrassaments, amb la finalitat de facilitar la
mecanització dels conreus de vinya. Aquestes noves plantacions estan dissenyades
per tal de reduir les limitacions morfològiques del territori, construint grans terrasses
mitjançant grans moviments de terres (Cots-Folch, 2004).
La reintroducció del conreu de la vinya, i concretament de la vinya aterrassada, ha
modificat l’arquitectura del paisatge. S’han produït canvis en els usos i cobertes del sòl
que han comportat l’aparició de noves estructures en el paisatge, que han estat
especialment importants durant la última dècada.

Figura 1.2. Entorns de Porrera on s’observen vinyes tradicionals, vinyes aterrassades i vinyes
en construcció (J. A. Martínez Casasnovas, 2006)

En aquest context de canvis en els usos del sòl, s’estableix com a hipòtesi de partida
que la reintroducció del conreu de la vinya està comportant un procés de fragmentació
del paisatge del Priorat.
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Per confirmar-ho es proposa aquest estudi com a Projecte Final de Carrera, estudiant
els usos del sòl i la seva dinàmica al llarg del període comprès entre els anys 1998 i
2006 en el terme municipal de Porrera. Aquest període coincideix amb el renàixer i
màxima expansió del cultiu de vinya a la darrera dècada. A més, s’estudia l’anàlisi de
l’estructura del paisatge per cada classe d’ús del sòl, mitjançant l’ús d’índexs del
paisatge i la seva evolució en el període definit. La combinació de l’anàlisi dels usos
del sòl i dels índexs del paisatge, permetrà explicar els processos de transformació
estructural del territori i la seva implicació amb el paisatge.
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Els objectius que es plantegen en aquest projecte de fi de carrera són els següents:
1. Proporcionar evidències del canvi en l’estructura del paisatge tradicional del
municipi de Porrera a una escala detallada (1:5.000), com a àrea model dins la
Denominació d’Origen Qualificada Priorat, provocat fonamentalment per
l’aparició de noves tècniques de conreu de la vinya durant els períodes 19982003-2004-2005-2006.
2. Analitzar els canvis d’usos i cobertes del sòl en el paisatge mitjançant l’ús
d’eines SIG.
3. Càlcul d’índexs del paisatge per cada un dels períodes i anàlisi de l’evolució
d’aquests.
4. Avaluar la modificació de l’estructura del paisatge provocada pels canvis en els
usos i cobertes del sòl deguts a la reintroducció del conreu de la vinya.

5

3. ANTECEDENTS

3. Antecedents

3. ANTECEDENTS
3.1. ANTECEDENTS HISTÒRICS
3.1.1. EL CONREU DE LA VINYA AL PRIORAT
Del conreu de la vinya al territori del Priorat ja se’n tenen referències en l’època
romana, així ho demostren àmfores de vi trobades a les proximitats de Marçà i Siurana
amb segells impresos d’aquestes viles. Després de la caiguda de l’imperi romà, el
conreu de la vinya només tenia caràcter domèstic i local, bé formant part de la dieta
diària o d’actes litúrgics i religiosos (Rico, 2008).
El posterior domini de l’imperi sarraí només va representar un breu parèntesi en el
conreu de la vinya, ja que a mitjans del segle X el territori ja fou reconquerit. L’any
1162, el rei Alfons I el Cast, per tal d’estimular el repoblament del territori hi va establir
la Cartoixa d’Scala Dei. Els monjos cartoixans de l’ordre de Sant Bru van ser els
responsables de tornar a impulsar el conreu de la vinya, de incorporar millores en el
cultiu i de l’elaboració de vins i aiguardents. Aquests primers indrets que van quedar
sota el domini del Prior, són en general els que actualment conformen el Priorat
Històric. Els vins que s’hi feien van anar adquirint ràpidament fama i reconeixement
sota la denominació de vins del Priorat.
El segle XVIII va ser l’època de més prosperitat econòmica, demogràfica i social
derivada del conreu de la vinya i les indústries derivades. A finals del segle XIX, la
fil·loxera fa estralls a les vinyes d’Europa, i amb especial virulència a les franceses. El
1892, la fil·loxera entra al Priorat provocant la major crisi que ha patit el territori. Tot i
les replantacions, la crisi no es va superar, la demanda no es va recuperar i la
superfície plantada va minvar notablement. Dels 110.050 hl que es produïen l’any
1897, es van passar als 29.396 hl l’any 1927 (Enciclopèdia Catalana, 2009).
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El conreu de la vinya ha retrocedit a tota la comarca (taula 3.1) degut a
l’abandonament i a la substitució per altres conreus mediterranis com l’avellaner,
l’ametller i la olivera.
Taula 3.1. Hectàrees conreades amb vinya. Font: Enciclopèdia Catalana.
ANY

HECTÀREES AMB VINYA

1900

20.000

1963

8.664

1978

6.976

1989

2.613

Al llarg dels anys noranta i de la mà d’un grup d’empresaris aliens a la producció de vi
de forma tradicional, els vins del Priorat van tornar a ressorgir. Aquests productors
elaboraven vi a partir de les varietats tradicionals de la comarca (la garnatxa negra i
Carinyena) però també amb altres de noves, modificant substancialment els
procediments d’elaboració del vi. Tot aquest procés va donar lloc als denominats vins
d’autor, que es diferencia del vi comercialitzat fins aleshores en que es venia
embotellat i no a granel, en que allò important del vi és que sigui de gran qualitat,
presentat amb un bon disseny i que tot el procés d’elaboració estigui calculat,
organitzat, mercantilitzat i documentat. A diferència d’un vi fet a un lloc i que només en
aquest lloc s’hi pugui fer, apareix el vi fet per una persona i que només aquella
persona pot fer (Molleví, 2004).
En la darrera dècada, s’han replantat entre 200 i 400 ha i s’han incorporat noves zones
per a la producció. Aquestes s’han realitzat generalment sobre sòls aterrassats per tal
de facilitar el treball mecanitzat.
L’any 2001, la fins aleshores D.O. Priorat es va convertir en D.O. Qualificada amb
subzones de producció, la segona a Espanya després de la D.O. Rioja. Aquest últim
ressorgiment vinícola del Priorat ha anat en paral·lel del ressorgiment en altres terres
vinícoles del seu entorn com la zona de Falset (D.O. Montsant) i la Terra Alta.
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L’apogeu vitivinícola del Priorat ha estat i és un element fonamental per la revitalització
econòmica de tota la comarca. Aquest fet no només ha aconseguit aturar el
despoblament incessant, sinó que ha estabilitzat la població i ha augmentat el teixit
empresarial comarcal. Així mateix, el grup LEADER de la comarca, el Consorci per al
Desenvolupament del Priorat, ha articulat la seva estratègia de desenvolupament
entorn a l’anomenada “cultura del vi” com a element d’arrossegament de l’activitat
productiva de la zona (Libro blanco de la agricultura y el desarrollo rural, 2004).

3.1.2. LA DINÀMICA DELS USOS I COBERTES DEL SÒL
Els canvis en els usos i cobertes del sòl més significatius que han tingut lloc a tot el
paisatge agrari mediterrani durant les darreres dècades, es deuen principalment a la
mecanització del camp a principis dels anys 1950 i a la influència derivada de
l’aplicació de la Política Agrària Comunitària (PAC) juntament amb l’Agenda 2000
(Comissió Europea, 1996, 1997; Ritson i Harvey, 1997). Fins els anys noranta, la PAC
tenia l’objectiu de garantir la independència en la producció de béns alimentaris bàsics.
El resultat va ser una política de subsidis orientats a la producció, que va permetre
assolir els objectius al mateix temps que van aparèixer alguns efectes no desitjats
(Comissió Europea, 2004). El 2003 la PAC es va reformar cap a una agricultura més
sostenible que a més de garantir la producció, assegurés la supervivència de les
zones rurals europees, tot lligant els subsidis a la conservació de l’agricultura i no a la
producció. Amb l’entrada d’Espanya a la Unió Europea l’any 1986, la PAC ha estat el
motor que ha dirigit el desenvolupament agrícola.
Des de l’any 2000, la Unió Europea a través del FEOGA ha concedit ajudes i
subvencions per aconseguir la reestructuració del sector de la vinya i el vi, en aplicació
del Reglament (CE) núm. 555/2008 de la Comissió, de 27 de juny de 2008, pel que
s’estableixen les normes de desenvolupament del Reglament (CE) núm. 479/2008 del
Consell, de 29 d’abril de 2008, establint l’organització comuna del mercat vitivinícolaEs modifiquen els Reglaments (CE) núm. 1493/1999, (CE) núm. 1782/2003, (CE) núm.
1290/2005 i (CE) núm. 3/2008 i es deroguen els Reglaments (CEE) núm. 2392/86 i
(CE) núm. 1493/1999.
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A Espanya, la normativa bàsica específica, és el Reial Decret 1472/2000, de 4 d’agost,
pel qual es regula el potencial de producció vitícola. A Catalunya, és l’Ordre
AAR/175/2009, de 6 d’abril, per la qual es modifica l’Ordre AAR/62/2009, de 18 de
febrer, per la qual es regula la gestió dels plans de reestructuració i/o reconversió de la
vinya a Catalunya.
Les aportacions comunitàries per finançar els costos de reestructuració i reconversió
poden arribar fins el 50% dels costos màxims de les actuacions necessàries (CotsFolch, 2006). Aquestes actuacions poden ser: arrancada, plantació, anivellament del
terreny, abancalaments, despedregaments, etc., així com la compensació als
productors per la pèrdua d’ingressos derivada de l’aplicació d’aquests plans.

3.2.

ANTECEDENTS METODOLÒGICS

L’anàlisi de la distribució espacial dels usos i cobertes del sòl és un requeriment
essencial en una gran quantitat d’investigacions i disciplines com la planificació
territorial, l’estudi de corredors biològics i hàbitats, estudis d’impacte i riscos
ambientals i l’estudi de dinàmiques paisatgístiques (Serra, 2000). La dinàmica dels
canvis en els usos i cobertes del sòl, és deguda sobretot als processos de
transformació de les estructures humanes, econòmiques i ambientals d’aquella regió.
En primer lloc, les fotografies aèries i les ortofotos han estat els elements fonamentals
d’on s’han obtingut la informació dels usos i cobertes del sòl, mitjançant procediments
de fotointerpretació i l’ajut dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG).
Són molts els estudis sobre els canvis en els usos i cobertes del sòl que s’han efectuat
a partir de la informació que proporcionen les ortofotos.
Simpson (1994) en un estudi sobre els canvis en un paisatge d’Ohio (EE.UU.) entre els
anys 1900 i 1988, va fer ús de fotografies aèries dels anys 1940, 1957, 1971 i 1988
que combinades amb arxius històrics va transferir a un SIG. Un altre autor (Farina,
2000) afirma que per realitzar una bona classificació de la informació del paisatge i que
sigui útil, els principals recursos són les fotografies aèries i les imatges de satèl·lit
juntament amb mapes dels usos i cobertes del sòl. També afirma, que el SIG i la
monitorització amb Sistemes de Posicionament Global (GPS) es convertiran en eines
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essencials en l’estudi del paisatge i específicament en l’ecologia del paisatge.
A la comarca del Priorat són nombrosos els estudis que s’hi ha realitzat a partir de la
reintroducció del conreu de la vinya.
Cots-Folch et al. (2006 i 2008) en el seus estudis sobre les conseqüències dels plans
de conversió de les vinyes sobre la trajectòria agrària i el seu paisatge, va utilitzar
fotografies aèries de l’any 1986 a una escala aproximada de 1:18.000 i ortofotos de
l’any 1998 (Institut Cartogràfic de Catalunya) i també imatges de satèl·lit QuickBird-2
pancromàtiques del 2005, amb una resolució de 0,7 m.
Martínez-Casasnovas et al. (2008) va estudiar els efectes de la Política Agrària
Comunitària (PAC) sobre la morfologia i el conreu de la vinya al mateix municipi de
Porrera entre els anys 1998 i 2003. Per l’estudi, es va treballar a partir d’ortofotos a
escala 1:5.000 de l’any 1998, proporcionades per l’ICC; i de fotografies aèries
encarregades expressament per aquest treball, de l’any 2003 i amb una escala de vol
de 1:10.000.
Altres temàtiques estudiades a la comarca del Priorat, són els estudis que van fer
Ramos et al. (2006) sobre l’estabilitat dels nous aterrassaments que es creaven pel
conreu de la vinya. Ramos et al. (2007) també va estudiar la quantificació dels volums
de terres implicats en els aterrassaments i dels efectes sobre les propietats del sòl
com la textura, quantitat de matèria orgànica, conductivitat hidràulica, capacitat de
retenció d’aigua i les relacions entre ells.
Respecte la dinàmica d’usos del sòl d’aquesta regió, Sánchez (2005) va realitzar un
estudi sobre els canvis en els usos del sòl entre els anys 1986 i 2002,i la seva
implicació en la modificació de l’estructura del paisatge en el terme municipal de
Poboleda, fent ús d’algun índex del paisatge; Menchén (2005) també va estudiar els
canvis d’usos del sòl d’aquesta regió entre els anys 1956 i 2002 i va proposar un
model de predicció dels usos del sòl futurs a partir dels mapes del 2002.
Malgrat això, no es disposa d’estudis amb dades més actualitzades ni s’ha dut a terme
cap estudi sobre la fragmentació física del paisatge que ha pogut produir o no la
reintroducció de la vinya després d’un llarg període d’abandonament sofert a rel de la
fil·loxera i la crisis agrícola de la zona durant dues terceres parts del segle XX.
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D’altra banda, la utilització dels índexs de fragmentació del paisatge està molt lligada
a l’estudi de l’ecologia del paisatge. Això és degut a que molts d’aquests índexs
expliquen a conceptes com la connectivitat, la fragmentació, l’efecte marge, etc., que
es refereixen a aspectes funcionals i ecològics de poblacions animals i/o vegetals.
Malgrat això, molts d’aquests índexs analitzen paràmetres estructurals del paisatge
(número i grandària dels polígons o tessel·les, connectivitat entre elles, distribució en
el paisatge, etc.), sense tenir en compte aspectes ecològics o funcionals.
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4.1.

LOCALITZACIÓ

La comarca del Priorat es situa al nord de la província de Tarragona, limitant amb la
província de Lleida al nord i ocupant una extensió de 498,7 km2 (Figura 4.1). Aquesta
superfície representa un 1,5% del total del territori català, sent una dimensió molt per
sota de la mitja de les comarques catalanes, que és de 783,1 km2.
Al nord de la comarca, les serralades del Montsant i de Llena coincideixen amb el límit
de la província de Tarragona amb Lleida. A l’est, les muntanyes de Prades separen la
comarca del Priorat de la Conca de Barberà. I all sud i oest, les serralades de Pradell,
Llaberia i Montalt, fan de frontera natural amb les comarques del pla de Tarragona i de
les Terres de l’Ebre.
El Priorat es caracteritza per una orografia accidentada, sobretot a la meitat nord de la
comarca. Aquest fet provoca que en una extensió relativament petita, s’hi localitzi una
gran varietat d’ambients força heterogenis.
El municipi de Porrera es situa al centre de la comarca del Priorat, limitant a l’est amb
la comarca del Baix Camp. El terme municipal té 28,8 km2 i s’estén per quasi tota la
vall del riu Cortiella, afluent del riu Siurana. El nucli de Porrera es localitza al centre del
terme municipal i actualment és l’únic nucli de població del municipi. Porrera es situa a
una altitud de 316 m sobre el nivell del mar i té una població de 464 habitants (Institut
d’Estadística de Catalunya, IDESCAT, 2008).
Cal afegir també, que la comarca del Priorat està dividida administrativament en quatre
sectors acceptats tradicionalment i que responen sobretot a criteris històrics i
eclesiàstics. Aquests sectors són:
•

El Priorat històric, el centre del qual és Escala Dei i que engloba els municipis
de Gratallops, la Vilella Alta, la Vilella Baixa, Torroja del Priorat, Poboleda,
Porrera, Bellmunt del Priorat, Lloà i la Morera de Montsant. Aquest sector
comprèn l’àrea de la Denominació d’Origen Qualificada Priorat (DOQ Priorat).
Aquesta regió es troba al sector meridional de la serra del Montsant.
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•

La Baronia de Cabassers, que engloba els municipis de Cabacés, la Bisbal de
Falset i Margalef. Aquest territori, d’unes dimensions més reduïdes es troba al
nord est de la comarca.

•

L’Alt Priorat, al nord oest de la comarca, engloba els municipis de Cornudella
de Montsant i Ulldemolins juntament amb el Priorat històric.

•

El Baix Priorat és la resta del territori de la comarca, situada ja a la Depressió
de Móra i que engloba el tram baix del riu Siurana i els entorns de Falset.

Figura 4.1Localització del municipi de Porrera dins la comarca del Priorat. Font: elaboració
pròpia en base 1/25.000 i capes disponibles del DMAH.
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4.2.

GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA

El territori que conforma la comarca del Priorat, pot dividir-se en unitats diferents
atenent a les seves característiques geològiques i geomorfològiques. S’hi troben
materials molt heterogenis i d’èpoques geològiques molt distants; des de materials
procedents del paleozoic fins a d’altres més recents dipositats pels rius. Aquestes
unitats són dues: el sòcol paleozoic amb coberta mesozoica i el sector terciari
septentrional. També es localitza una petita àrea que correspon a un petit sector
occidental en contacte amb la Depressió de Móra (Gran Enciclopèdia Catalana, 2004).
El sector del sòcol paleozoic, és el que ocupa una major superfície de la comarca,
comprenent tot el territori conegut com a Massís del Priorat. Els materials que
composen aquest sector són sedimentaris amb anterioritat al carbonífer i
metamorfosats posteriorment. Aquests materials es van veure afectats per plegaments
hercinians, seguits per etapes erosives i de recobriment amb sediments durant el
mesozoic. Els materials paleozoics estan formats per pissarres del carbonífer a la
major part del territori, excepte al sector de Falset que estan formats per roques
granítiques. Les pissarres (licorelles) representen l’element és característic i identitari
de la comarca del Priorat (Figura 4.2) i juntament amb el granit molt meteoritzat (en
forma de sauló) defineixen el paisatge geològic. La coberta mesozoica, està formada
per un conjunt de materials molt diversos: als nivells inferiors s’hi localitzen
conglomerats i gresos i als nivells superiors s’hi localitzen calcàries, dolomies,
margues i argiles entre altres.
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Figura 4.2. Detall de l’aflorament de pissarres al costat de la carretera T-740, prop del municipi
de Gratallops (J. Alberich, 2009)

El sector terciari septentrional, es localitza al sector nord de la comarca i la serra del
Montsant. Els materials quaternaris es redueixen a les zones baixes. Les més
extenses corresponen al riu del Montsant en el sector de la Bisbal de Falset –
Cabassers, les del riu Siurana prop de Cornudella, les del riu de Cortiella a partir del
Lloar i les de la riera de Capçanes a partir de Capçanes.
El relleu de la comarca del Priorat està fortament relacionat amb la tipologia de
materials que componen el territori (Figura 4.3). Així, a les zones on els materials
dominants són pissarra i granit, l’erosió hi ha actuat d’una forma important, tot definint
un paisatge de turons, tossals de formes arrodonides, superfícies d’erosió on
s’acumulen materials sorrencs, valls encaixades, avencs, surgències càrstiques,
espadats, etc.
A les zones amb materials terciaris, l’erosió ha format paisatges molt diferenciats
segons l’agent erosiu. En vessants meridionals, els penya-segats assoleixen altures
considerables, i els estrats hi són molt fàcilment visibles.

15

4. Caracterització de l’àrea d’estudi

A les vessants nord, l’erosió no és tan intensa degut a la vegetació.

Figura 4.3. Mapa geològic del terme municipal de Porrera. Font: elaboració pròpia a partir del
Mapa Geològic de Catalunya a escala 1:50.000. ICC, 2007.

Els punts més elevats de la comarca del Priorat es localitzen al N i NW, tot
sobrepassant els 1.100 m d’altitud (figura 4.4). La serra del Montsant és la unitat
topogràfica més important de la comarca, per la seva disposició aïllada de la resta de
serralades que l’envolten. Té una allargada aproximada de 20 km i està ben definida
pel riu Montsant i el riu Siurana. La serra va perdent altitud a mesura que avança cap a
l’oest, cap a la Depressió de Móra.
Les Muntanyes de Prades també representen una important unitat de relleu, amb pics
que sobrepassen dels 1.000 m, tot creant un contrafort al NW sobre el riu Siurana.
La resta de serres, que limiten amb la comarca del Baix Camp són de menys entitat i
les alçades es situen entorn dels 600 – 700 m. La major part de la comarca però, està
situada a la depressió que han format els rius Siurana i Capçanes.
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Aquesta depressió baixa fins als 200 – 300 m d’altitud a les zones més occidentals de
la comarca, en el tram final del riu Siurana tocant a la Depressió de Móra.

Figura 4.4. Model Digital del Terreny (MDT) del municipi de Porrera. Font: Elaboració pròpia a
partir de les capes del DMAH (2002).

Aproximadament la meitat del territori es situa per sobre dels 600 m d’altitud, mentre
que tan sols el 8% està per sota dels 200 m.

4.3.

SÒLS

Segons la classificació que estableix la

USDA Soil Taxonomy (Soil Survey Staff,

1999), els perfils característics de la regió del Priorat es classifiquen com a Lithic
Xerorthents (Ramos, 2007). Es tracten de perfils desenvolupats sobre esquistos
paleozoics de poca profunditat (inferior als 50 cm) i més o menys metamorfosats, que
alternen amb gres, conglomerats i quarsites; encara que hi pot haver presència
d’elements calcaris (Alsina, 1989).
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Aquest caràcter metamòrfic dóna lloc a la “licorella” (figura 4.5), un tipus de sòl típic de
la comarca i originat pel trencament d’esquistos i pissarres en direcció de les capes
d’estratificació, que recobreix tota la superfície del sòl.

Figura 4.5. Detall de la licorella (J. Alberich, 2009)

Els sòls de la comarca del Priorat presenten una elevada pedregositat en la majoria
dels casos, tot i que és variable segons la localització. En general són poc fèrtils,
escassos en matèria orgànica (inferior al 2%) i amb una capacitat d’intercanvi catiònic
baixa (Nadal, 2002).
Des del punt de vista químic, els sòls són lleugerament àcids amb pH entre 4,4 i 7,6
(Ramos, 2007) . A la matriu del sòl, la reacció a l’alcalinitat és nul·la, confirmant
l’absència de carbonats al perfil. Aquestes propietats físico-químiques fan que siguin
sòls molt adequats pels conreus de secà com ara la vinya (Alsina, 1989).
Les classes texturals presents en aquesta regió són franco-argilosa i franco-sorrenca,
amb una presència important d’elements grossos, que pot superar el 90% en alguns
indrets. Aquest percentatge, provoca una infiltració elevada i per tant una capacitat de
retenció baixa (CRAD) (Ramos, 2007). En superfície, la disposició de la licorella evita,
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en part l’evaporació d’aigua, que queda emmagatzemada en les capes d’argiles més
profundes i per tant disponible per les arrels (Nadal, 2002).
Els fenòmens d’erosió en pendents es veuen atenuats per les pissarres aplanades. El
procés de disgregació contínua d’aquestes pissarres compensa l’erosió física i
l’arrossegament d’elements fins, dotant els sòls d’una aparent estabilitat (Nadal, 2002).

4.4.

HIDROLOGIA

El riu Siurana és el principal curs d’aigua de la comarca del Priorat. El seu naixement
té lloc a les Muntanyes de Prades, concretament al cim dels Motllats. La hidrografia de
la comarca no és gaire rica, degut a l’extensió limitada, l’escassa precipitació i el fet de
que es localitzi a la capçalera de les conques hidrogràfiques.
El Siurana travessa la comarca d’est a oest, fins a desembocar al riu Ebre, ja a la
comarca veïna de la Ribera d’Ebre. Per la dreta, l’afluent més destacat és el riu de
Montsant que neix a prop de la població de Poblet, i que s’uneix al Siurana a les
proximitats del municipi de Bellmunt del Priorat. Altres afluents del Siurana de cabal
més reduït són el riu de Cortiella, que neix a la serra del Molló, i la riera de Capçanes
que recull les aigües procedents de petits torrents i rieres com ara la riera de Marçà i la
riera de la Vall. Els rius del Priorat tenen un cabal reduït i un règim irregular, degut al
comportament pluviomètric característic de la comarca.
En quant a les infrastructures hidràuliques de la comarca, diferents embassaments
regulen els cabals dels rius Siurana, de Montsant i la riera de Capçanes. D’aquests en
destaca l’embassament de Siurana, amb una capacitat de 12,22 hm3 (ACA, 2009) que
regula el cabal del riu homònim i que es situa a la capçalera de la vall de Cornudella. A
Margalef, s’hi localitza un petit embassament que regula el cabal del riu Montsant i
finalment l’embassament de Guiamets, amb una capacitat de 9,7 hm3 (ACA, 2009),
regula el cabal de la riera de Capçanes. Tant l’embassament de Margalef com el de
Guiamets són d’ús exclusivament agrícola.
Al terme municipal de Porrera, el curs principal és el riu de Cortiella que el creua d’est
a oest (Figura 4.6).

19

4. Caracterització de l’àrea d’estudi

Els afluents del riu de Cortiella són petits barrancs amb un règim hídric intermitent
entre els que destaquen el barranc de les Escomelles, el barranc de les Comes, el
barranc de la Garratxa, el barranc de les Sentius i el barranc de les Solanes.

Figura 4.6. Riu Cortiella al seu pas pel nucli de Porrera i el pont Vell, del 1804 (J. Alberich,
2009).

4.5.

CLIMA

El clima de la comarca del Priorat s’explica per la seva localització geogràfica i la
pròpia geomorfologia interna. El clima presenta un caràcter interior i està clarament
influenciat per la vall de l’Ebre, per on circulen corrents procedents de l’interior i del N
de la península. Per tant, es pot afirmar que el clima de la regió és de tipus mediterrani
amb tendència a la continentalitat.
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El relleu però, és el principal responsable de la formació de microclimes. Al nord, la
serra del Montsant obstaculitza l’entrada de corrents freds i les serres del sud i l’est
dificulten l’entrada de corrents procedents del Mediterrani. Així mateix, l’altitud,
juntament amb l’exposició i la orientació provoquen modificacions notables en el clima.
Tot això provoca que hi hagi diferències significatives de temperatura, precipitació i
amplitud tèrmica d’una localitat a una altra de la comarca.
Els estius són càlids i secs i els hiverns relativament suaus. A la tardor i primavera és
quan es produeixen els màxims pluviomètrics i és quan trobem una major amplitud
tèrmica entre les temperatures diürnes i nocturnes. La temperatura mitjana anual es
situa als 14,9ºC i les precipitacions mitjanes anuals oscil·len entorn als 660 mm. Des
de finals d’octubre fins entrat al mes d’abril, poden produir-se glaçades a la comarca. A
la taula 5.1 es detallen els paràmetres climàtics de l’estació meteorològica del municipi
de Falset (altitud: 350 m, coordenades UTM: x: 317.456; y: 4.557.980), ja que aquesta
és l’estació més propera a la zona d’estudi i les condicions geofísiques són força
similars.
Taula 4.1. Paràmetres climàtics anuals de l’estació meteorològica automàtica de Falset (Servei
Meteorològic de Catalunya, METEOCAT, 2003).
PARÀMETRE

VALOR

T mitjana (ºC)

14,9

T màx. (ºC)

21,3

T min (ºC)

9,7

Núm. dies de glaçada (Tmin. ≤ 0)

20

Precipitació (mm)

666,8
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4.5.1. CLASSIFICACIÓ CLIMÀTICA
Atenent a les diferents classificacions climàtiques, trobem (Nadal, 2000):
-

Climes de Gaussen (Mapa UNESCO – FAO): Mesomediterrani atenuat amb un
número mig anual de dies secs de 61.

-

Climes de Lautensach – Mayer: Clima semihumit (subhumit).

-

Pisos fotoclimàtics d’Emberger: Subhumit temperat.

-

Classificació de Thornthwaite:: Mediterrani temperat amb règim d’humitat
Mediterrani humit i clima d’aridesa atenuada.

-

Climes d’Allué (1990): Clima IV (VI)i – Medis mediterranis arboris transicionals
cap a planicaducifolia mesetaria.

4.5.2. DIAGRAMES OMBROTÈRMICS
Els diagrames ombrotèrmics permeten una caracterització senzilla del règim
termopluviomètric i mostrar amb claredat els períodes secs, relacionant les dades de
precipitació i temperatures mitjanes. Per l’estació meteorològica automàtica de Falset,
el diagrama ombrotèrmic es representa a la figura 4.7.

Figura 4.7. Diagrama ombrotèrmic de Falset (Servei Meteorològic de Catalunya, 2003)
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Com a conclusió, es pot afirmar que el clima de la regió té un caràcter semiàrid, degut
a la manca d’aigua durant l’estiu per efecte de la forta evaporació, les pluges
escasses, unides a l’alta pedregositat dels sòls i a la seva baixa retenció d’humitat pot
donar lloc a problemes d’estrès hídric, freqüents en les plantacions de vinya.

4.6.

VEGETACIÓ

4.6.1. VEGETACIÓ POTENCIAL
La vegetació potencial representa la probable successió en l’ocupació vegetal del medi
segons el grau d’evolució del sistema, fins arribar a l’etapa clímax, que seria la
comunitat que aprofités de forma més eficient el medi, d’una forma estable (Rivas
Martínez, 1987).
Aplicant un model fitosociològic, Rivas Martínez, defineix quin pot ser el següent pas
evolutiu de les comunitats vegetals existents en l’actualitat, així com explicar quines
han estat les etapes anteriors. La sèrie que correspon a la zona d’estudi és la 21B,
que correspon a la sèrie mesomediterrània catalana de Quercus ilex o alzina (Viburno
tini-Querceto ilicis sigmetum). Així doncs, la vegetació potencial està determinada per
la comunitat vegetal de l’alzinar, amb l’alzina (Quercus ilex ilex) com a espècie
principal.
L’Atlas Fitoclimático de España

(Allué, 1990), desenvolupa una classificació

fitoclimàtica per Espanya, a escala 1:1.000.000, a partir de les dades de l’Institut
Nacional de Meteorologia (INM), les Sèries de Vegetació Potencial (Rivas Martínez, S.,
1987) i treball de camp. El resultat és la caracterització de 19 subtipus de vida vegetal,
cadascun d’ells associats a unes característiques climàtiques concretes i que es
reuneixen en quatre tipus fitoclimàtics generals: Àrids, Mediterranis, Nemorals i
Oroborealioides; i que s’ordenen de climes més càlids i amb sequeres associades a
les altes temperatures, a climes més freds que també poden implicar deficiències
hídriques, tot i que en aquest últim cas associades a les gelades. L’àrea d’estudi, es
troba a la divisió VI (IV)1, defineix la vegetació com bosques nemoromediterráneos
con planicaducifolia obligada marcense subesclerófila.

23

4. Caracterització de l’àrea d’estudi

La vegetació climàcica a la que s’associa és en gran part a rouredes de roure valencià
(quejigares) (Quercus faginea) i en menor mesura a rebollars (melojares) (Quercus
pyrenaica), alzinars (encinares alsinares) (Quercus ilex ilex) i escassa presència de
coscollars (Quercus coccifera).
Taula 4.2. Sèrie de regressió de Rivas Martínez per Quercus ilex.
NOM DE LA SÈRIE

Catalana acidòfila de l’alzina

Arbre dominant

Quercus ilex

Nom fotosociològic

Asplenio onopteridis-Qerceto ilicis sigmetum

I. Bosc

Quercus ilex
Asplenium onopteris
Teucrium scorodonia
Luzula forsteri

II. Matoll dens

Erica arborea
Pteridium aquilinum
Cytisys scoparius
Prunilla hastifolia

III. Matoll degradat

Calluna vulgaris
Erica scoparia
Cistus salvifolius
Viola canina

IV. Pastures

Agrostis capillaris
Sedum forsteranum
Hypochoeris radicata
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4.6.2. VEGETACIÓ ACTUAL
L’Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya és l’eina que permet una descripció
acurada de l’estat de la vegetació natural de tot Catalunya. Considera aspectes
estructurals (densitats, diàmetres, etc.) i funcionals de les forests de cada una de les
vuit regions forestals de Catalunya. El Priorat es troba dins la Regió VII, que també
afecta a les comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta (Figura 4.8).
Regió Forestal VII 375.812 ha
Bosc dens
Bosc clar
Matollars
Prats i herbassars
Improductiu natural
Altres
Improductiu artificial
Conreus

76.397 ha
4.842 ha
100.725 ha
1.611 ha
10.495 ha
1.160 ha
7.792 ha
172.290 ha

Forestal: 195.730 ha

Priorat

Montsià

49.620

70.873

Terra Alta
74.004 ha

Ribera d’Ebre
82.529 ha

Baix Ebre
98.786 ha

Figura 4.8. Superfície forestal de la Regió Forestal VII i de cada una de les comarques que la
componen. Font: Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya, CREAF (2004).

Dos són els dominis de vegetació existents a la comarca del Priorat: la terra baixa i la
muntanya mitjana mediterrànies. Aquest fet, combinat amb el relleu irregular, els sòls i
les orientacions i pendents fan que a la comarca s’hi localitzin diferents comunitats
vegetals.
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L’acció humana ha pertorbat substancialment la vegetació climàcica de la comarca.
Així doncs, el domini de l’alzinar típic es troba reduït a alguns indrets de les muntanyes
del SW, on hi és l’espècie dominant.
En els indrets més àrids de la comarca, l’espècie arbòria dominant és la carrasca
(Quercus rotundifolia) acompanyant el pi blanc (Pinus halepensis), amb un estrat
arbustiu poc dens.

Figura 4.9. Distribució de la superfície arbrada del Priorat ocupada per les diferents espècies i
número de peus (en milers) de les diferents espècies. Font: Inventari Ecològic i Forestal de
Catalunya, CREAF (2004).

Segons l’Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya, la superfície arbrada a la comarca
del Priorat, ocupa 17.916 ha, amb unes existències de 15.736 milers de peus. Tal i
com es mostra a la figura 4.9., les espècies dominants en l’estrat arbori són el pi blanc
(Pinus halepensis) i l’alzina (Quercus ilex). El pi blanc, ha desplaçat l’alzina, que en
condicions naturals hauria de desaparèixer beneficiant a l’alzina. El pi blanc viu tant
sobre sòls calcaris com silícics. Sobre sòls saulencs es troben petites comunitats de pi
pinyoner (Pinus pinea).
A les zones més muntanyoses de la comarca, on es superen els 700 m d’altitud, s’hi
localitzen les comunitats d’alzinar muntanyenc acompanyades per comunitats de
pinassa (Pinus nigra) i en alguns indrets i de forma més reduïda per comunitats de pi
roig (Pinus sylvestris). Acompanyant les pinedes de pi roig a les proximitats de les
Muntanyes de Prades i a la serra del Montsant, les comunitats de boix (Buxus
sempervirens) ocupen bona part de l’estrat arbustiu. A les parts més altes, ja superant
els 1.000 m, tan sols el roure de fulla petita (Quercus faginea) n’és l’espècie dominant,
tot i que també l’acompanyen alguns exemplars de pi roig.
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Pel que fa a l’estrat arbustiu, la comunitat més important és la garriga (Quercus
coccifrera), que ocupa l’espai dels carrascars que han estat degradats. Altres espècies
arbustives rellevants a la comarca són el romaní (Rosmarinus officinalis) en sòls
calcaris i les estepes (Cistus sp.) en sòls silícics.
Associades als corrents d’aigua, principalment al riu Siurana, s’hi troben les comunitats
d’espècies de ribera com ara els pollancres (Populus alba i P. nigra), freixes de fulla
petita (Fraxinus angustifolia), oms (Ulmus minor) i alguns verns (Alnus glutinosa) i
salzes (Salix alba) on les condicions són millors. Tot i això, aquestes comunitats
representen un percentatge molt poc destacat del total de comunitats presents a la
comarca.

4.7.

ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS

El parc natural del Montsant és l’espai natural més emblemàtic amb figura de protecció
legal que es troba dins de la comarca del Priorat. La presència d’aquest espai natural
protegit a la comarca condiciona les activitats que es poden desenvolupar, tot i que el
municipi de Porrera no se’n veu afectat. Aquest espai, que ocupa 9.242,07 ha, fou
declarat com a Parc Natural el 30 d’abril del 2002 mitjançant l’aprovació del Parlament
de Catalunya (decret 131/2002, DOGC núm. 3636), amb l’objectiu de “protegir els seus
valors geològics, biològics, paisatgístics i culturals, respectant el desenvolupament
sostenible dels seus aprofitaments”.
D’altra banda, 1.106,25 ha de la meitat est del terme municipal de Porrera estan
incloses en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) del “riu Siurana i planes del
Priorat” (CODI: ES5120015) que té una superfície total de 2.879 ha (Figura 4.10).
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Figura 4.10. Ubicació de la zona PEIN del riu Siurana i plans del Priorat en el municipi de
Porrera. Font: elaboració pròpia a partir de les capes del DMAH (2007) disponibles a Internet.

4.8.

SOCIOECONOMIA I POBLACIÓ

El sector econòmic més important de la comarca del Priorat és el primari. En destaca
especialment l’agricultura. Tot i tractar-se d’una comarca amb una orografia
accidentada, 16.164 ha de la seva superfície està dedicada als conreus (Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, 2008). La major part d’aquests cultius són de
secà (84.42%) i els principals cultius de la comarca són l’olivera, la fruita seca i la
vinya. El sector del vi i els seus subproductes representa el 51.1% del VAB del sector
primari; seguit per la fruita seca (13,7%) i l’oli d’oliva i els seus subproductes (11,9%)
(Anuari Econòmic Comarcal, Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, 2007).
Tot i que la ramaderia està en clara decadència no es pot ignorar la seva importància
històrica a la comarca del Priorat. A causa del clima àrid del Priorat, només l’oví i el
cabrum han estat les espècies capaces d’aprofitar els pocs recursos que ofereixen les
pastures de la comarca.
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Pel que fa al sector industrial, cal assenyalar que el Priorat no ha tingut mai un paper
destacat en aquest sector, ni des del punt de vista històric en el procés
d’industrialització de Catalunya ni en l’actualitat. Tan sols la mineria, desapareguda
completament, va tenir rellevància en algunes zones de la comarca, com ara Bellmunt
del Priorat amb les mines de galena, de les que s’obtenia plom. Actualment, el sector
industrial es concentra a la capital, Falset i a altres poblacions com Cornudella i es
tracta d’indústria de productes derivats de l’agricultura (sobretot vitivinícola).
El sector terciari o de serveis a la comarca, té una presència similar al sector industrial.
De la mateixa manera, aquest sector es troba concentrat a Falset i a Cornudella en
segon lloc. En la seva majoria es tracta de serveis d’àmbit local i municipal.
L’estructura comercial és feble a la comarca, ja que no hi ha subministradors
majoristes i els proveïments procedeixen d’altres nuclis fora de la comarca
(Enciclopèdia Catalana, 2004).
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Figura 4.11. Piràmides de població del municipi de Porrera i la comarca del Priorat, 2001. Font:
IDESCAT, 2008.

La població del Priorat està agrupada en vint-i-tres municipis, repartits en 498,6 km2.
Gran part dels municipis tenen un terme municipal petit, ja que la majoria tenen menys
de 30 km2. És una de les comarques amb menys població de Catalunya, amb 9.869
habitants (padró del 2008, IDESCAT); la densitat de població de la comarca és de19,8
h./km2. Aproximadament la meitat dels municipis tenen menys de 300 habitants. Tan
sols la capital Falset, és el municipi més poblat amb 2.807 habitants.
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El municipi de Porrera té una població de 464 habitants (IDESCAT, 2008) amb una
densitat de 16,1 h./km2.
En els últims anys, el municipi de Porrera ha tingut un saldo migratori negatiu, ja que a
més d’emigració s’ha produït immigració, aconseguint així que es mantingui el volum
de població (Figura 4.12). L’any 2001, el 49% de la població del municipi provenia de
la mateixa comarca, mentre que la resta ho feia d’una altra comarca catalana, de la
resta de l’estat o de l’estranger.

Evolució de la població municipal i comarcal
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Figura 4.12. Evolució de la població a la comarca del Priorat i el municipi de Porrera. Font:
elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT, 2008.
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5. MATERIALS I MÈTODES
5.1.

MATERIAL UTILITZAT

En aquest apartat es descriuen els materials cartogràfics i informàtics que han estat
utilitzats per a l’elaboració d’aquest projecte.

5.1.1. MATERIAL CARTOGRÀFIC
El material cartogràfic utilitzat per a la realització d’aquest treball és el següent:
•

Cartografia d’usos del sòl:
o

Cartografia d’usos del sòl dels anys 1998 i 2003: elaborats per CotsFolch (2004).

o

Cartografia d’usos del sòl dels anys 2004, 2005 i 2006:
confeccionada a partir de la correcció geomètrica d’imatges obtingudes
pel satèl·lit Quickbird i de composicions en fals color, efectuades i
actualitzades al Laboratori de SIG i Teledetecció de l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida (ETSEA, UdL).

•

Cartografia temàtica:
o

Base topogràfica digital 1:5.000, elaborada per l’Institut Cartogràfic de
Catalunya en format dbf/dxf.

o

Base geològica digital 1:50.000, elaborada per l’Institut Cartogràfic de
Catalunya (ICC), l’Instituto Geológico y Minero de España (IGME) i el
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya (DMAH), en format dbf/dxf, transcripció de la informació
geològica continguda en els fulls del MAGNA publicats per l’IGME sobre
la BC-50M.

o

Base de la Xarxa de rius de les conques principals de Catalunya
elaborades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Departament de
Medi Ambient i Habitatge (DMAH) i la Subunitat de Sistemes
d’Informació Geogràfica; a partir de la base temàtica de la xarxa
32

5. Materials i mètodes

hidrogràfica de la Base topogràfica 1:50.000 (BT-50M v.3.0) que
procedeix del mapa topogràfic a la mateixa escala.
o

Base dels Espais naturals de protecció especial elaborada

pel

Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) a partir de la
transcripció de la delimitació de les diferents figures de protecció
damunt del mapa topogràfic a escala 1:50.000 de l’ICC, en format
dbf/dxf.
o

Base del Patrimoni geològic. Inventari d’Espais d’Interès Geològic
de Catalunya elaborada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge
(DMAH) a partir de les delimitacions de les geozones i geòtops
transcrits damunt del mapa topogràfic a escala 1:50.000 de l’ICC, en
format dbf/dxf.

5.1.2. MATERIAL INFORMÀTIC
Els equips informàtics han estat:
•

Processador INTEL PENTIUM 4, 2.80 GHz, 1.00 GB de RAM, amb sistema
operatiu Microsoft Windows XP Profesional, Versió 2002.

Els softwares utilitzats en aquest treball han estat:
•

ArcGIS Versió 9.1 d’ESRI (Enviromental Systems Research Institute). És un
programa professional de SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica) dels
anomenats desktop, per el processament d’imatges i el seu anàlisi geogràfic.
S’ha utilitzat per a la classificació de la cartografia d’usos del sòl, l’anàlisi de
dades, l’obtenció d’informació de la superfície del terreny a partir de l’MDT
(model digital del terreny), etc. Dels diferents mòduls que componen el
programa, s’ha treballat amb:
o

ArcMap: mòdul per a visualitzar, consultar i analitzar la informació
continguda en els mapes, crear i publicar mapes, desenvolupar
aplicacions i moltes altres tasques relacionades amb la informació
geogràfica.
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o

ArcCatalog: mòdul que fa que les dades geogràfiques siguin fàcilment
accessibles i consultables. Serveix bàsicament per a visualitzar les
dades geogràfiques i taules associades de forma ràpida.

o

ArcToolbox: mòdul que proporciona un entorn de treball per dur a terme
operacions de geoprocessament com ara, canvis de projecció,
conversió del format de les dades, etc.

•

FRAGSTATS Versió 3.3 (McGarigal i Marks, Universitat Estatal d’Oregon,
1995). Es tracta d’un programa que permet l’anàlisi espacial d’estructures i que
està dissenyat per al càlcul d’un ampli ventall de mètriques del paisatge per a
mapes categòrics. S’ha utilitzat per l’anàlisi dels patrons del paisatge.

•

Microsoft Office 2002: processador de textos WORD i fulla de càlcul EXCEL

•

STATGRAPHICS PLUS 5.1 Enterprise Edition, (1994 – 2001) Statistical
Graphics Corp. Programa per a l’anàlisi estadístic de dades.

5.2.

MÈTODES

5.2.1. CARACTERITZACIÓ I ANÀLISI DE LA DINÀMICA DELS
USOS DEL SÒL
5.2.1.1.

TREBALL DE CAMP

Aquesta és una tasca fonamental a la hora de saber reconèixer els usos i cobertes del
sòl, així com les característiques que defineixen cada una de les classes amb les que
més endavant es treballarà. Es van realitzar diverses sortides a camp durant el mes de
maig del 2009. Els objectius que es persegueixen amb aquest treball de camp són en
primer lloc, el reconeixement de la zona d’estudi i en segon lloc, la creació d’un catàleg
fotogràfic tant de les classes d’usos del sòl com del paisatge en general de la zona
d’estudi.
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5.2.1.2.

DESCRIPCIÓ DELS USOS I COBERTES DEL SÒL

IDENTIFICATS.
A continuació es descriuen les 9 classes d’usos i cobertes del sòl a partir de la
fotointerpretació, la consulta bibliogràfica i les sortides a camp. La descripció
s’acompanya d’una ortofoto del 2007 i d’una fotografia feta a camp, representatives de
cada classe. La numeració associada a cada ús, correspon a l’assignada a cada
classe al llarg de tot el treball.

1. Bosc dens

Figura 5.1. Fotografia (esquerra)i ortofoto (dreta) de la classe “bosc dens” (J. Alberich, 2009 i
ICC, 2006)

Són zones formades per espècies forestals, amb una estructura irregular i amb una
fracció de capçada coberta superior al 50% (Figura 5.1). Les espècies principals que
ocupen aquestes zones són el pi blanc (Pinus halepensis), l’alzina (Quercus ilex ssp.
Ilex) i la pinassa (Pinus nigra). En una proporció molt menor també s’hi troba el pi roig
(Pinus sylvestris). El sotabosc no està gaire desenvolupat. Està compost per espècies
arbustives com el llentiscle (Pistacia lentiscus), l’arç blanc (Crataegus monogyna),
l’ullastre (Olea europea var. sylvestris), el càdec (Juniperus oxycedrus), la farigola o
timó (Thymus vulgaris).
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2. Bosc clar

Figura 5.2. Fotografia i ortofoto de la classe “bosc clar” (J. Alberich, 2009 i ICC, 2006)

Són àrees compostes per espècies forestals, amb una estructura irregular i amb una
fracció de capçada coberta d’entre el 20% i el 50% (Figura 5.2). Les espècies arbòries
principals són el pi blanc (Pinus halepensis) i l’alzina (Quercus ilex ssp. Ilex). La baixa
densitat de l’estrat arbori fa que arribi més llum als estrats arbustius i herbacis. Per
això, el sotabosc està més desenvolupat que en el bosc dens. Les espècies més
representatives del sotabosc són el romaní (Rosmarinus officinalis), el càdec
(Juniperus oxycedrus), l’arç blanc (Crataegus monogyna) i la farigola o timó (Thymus
vulgaris). A més, en aquesta classe és freqüent trobar-hi restes de cultius d’avellaner,
ametller, oliveres i vinyes; així com feixes de pedra seca erosionades i discontinues.
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3. Matoll

Figura 5.3. Fotografia i ortofoto de la classe “matoll”. (J. Alberich, 2009 i ICC, 2006).

Representen zones en les que la fracció de capçada coberta d’espècies arbòries és
inferior al 5% i de les espècies arbustives és superior al 20% (Figura 5.3). Les
espècies arbòries són el pi blanc (Pinus halepensis) i l’alzina (Quercus ilex ssp. Ilex).
Les espècies arbustives dominants són el càdec (Juniperus oxycedrus), el romaní
(Rosmarinus officinalis), el coscoll o garric (Quercus coccifera), el llentiscle (Pistacia
lentiscus), el bruc d’hivern (Erica multiflora), l’arboç (Arbutus unedo), el lligabosc
(Lonicera implexa) i l’esbarzer (Rubus ulmifolius) Aquestes zones acostumen a
presentar un relleu similar a les zones de bosc i estan presents en qualsevol
orientació. Les àrees de matoll generalment apareixen per la degradació de les zones
de bosc o per la revegetació i evolució forestal de les àrees que anteriorment eren
aprofitades per l’home en forma de cultius. En aquesta classe d’ús del sòl doncs, és
freqüent trobar-hi vestigis de cultius abandonats com ara murs de pedra seca.
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4. Cultius fruits secs (o conreus llenyosos)

Figura 5.4. Fotografia i ortofoto de la classe “conreus llenyosos”. (J. Alberich, 2009 i ICC, 2006)

En aquesta classe, s’agrupen totes aquelles zones on s’hi troba qualsevol altre tipus
de cultius llenyós diferent de la vinya; principalment ametllers, oliveres i avellaners
(Figura 5.4). Els marcs de plantació d’aquests conreus acostuma a ser força gran (uns
4x4 metres) i tenen unes formes força regulars. Es tracta de zones amb un relleu força
més suau que les zones forestals i de matoll, i es localitzen a les proximitats dels
nuclis urbans. Els avellaners ocupen en la majoria dels casos la superfície de les
parcel·les, mentre que els ametllers i oliveres es limiten a posicions més marginals.
5. Cultius fruits secs abandonats (o conreus llenyosos abandonats)

Figura 5.5. Fotografia i ortofoto de la classe “conreus llenyosos abandonats”. (J. Alberich, 2009
i ICC, 2006).

Es tracta d’àrees on és clara la dominància de cultius llenyosos, però que presenten
una quantitat significativa de matolls i fins i tot alguna espècie arbòria (Figura 5.5).
Aquesta classe és un estat intermedi entre el cultiu llenyós i les zones forestals.
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6. Vinya tradicional

Figura 5.6. Fotografia ortofoto de la classe “vinya tradicional”. (J. Alberich, 2009 i ICC, 2006).

Són zones on la vinya es conrea de forma tradicional, amb les tècniques existents
abans de la introducció dels nous abancalaments. Localment, també es coneix aquest
tipus de conreu com “vinya en coster” o “vinya vella” (Figura 5.6). Els ceps estan
plantats en la pròpia vessant, presentant en la majoria dels casos terrasses o marges
de pedra seca de poca alçària que ressegueixen les corbes a nivell. Les espècies
principals que s’hi troben són de la garnatxa i la carinyena. Els ceps, que en general
presenten poc vigor, es tan plantats de perpendicularment a la línia de màxim pendent
i amb uns marcs de plantació força estrets: 2 x 1 metres o fins i tot 1,5 x 1 metres, amb
unes densitats de plantació d’entre 4.000 i 6.500 ceps/ha. Les produccions d’aquestes
zones oscil·len entre els 1.000 kg/ha i 2.000 kg/ha tot i que en alguns casos pot arribar
als 3.000 kg/ha (Nadal, 2002). Els treballs de camp són del tot manuals o
ocasionalment amb l’ajut d’animals.
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7. Vinya aterrassada

Figura 5.7. Fotografia i ortofoto de la classe “vinya aterrassada”. (J. Alberich, 2009 i ICC, 2006).

Es tracta de conreus de vinya en terrasses construïdes en els darrers anys mitjançant
fortes anivellacions del terreny (Figura 5.7) Els pendents naturals es compensen per
l’abancalament dels vessants. La longitud dels talussos és en la majoria dels casos de
2 a 2,5 m tot i que en alguns es superen els 7 m. Els ceps, de les espècies Carinyena,
Garnatxa negra, Cabernet Sauvignon, Merlot i Syrah, es planta en dues fileres i de
forma emparrada, presentant una forma de “T” molt característica. Les densitats per
hectàrea són força variables, situant-se entre els 2.500 ceps/ha i els 5.500 ceps/ha.
Els marcs de plantació són més amplis que la vinya tradicional: 2 – 2,5 x 0,9 – 1,2 m.
En algunes plantacions, els ceps disposen d’un sistema de reg que compensa els
requeriments hídrics derivats de la major alçada del tronc del cep. Les produccions
d’aquestes zones varien entre 3.500 kg/ha i 6.500 kg/ha en funció de la varietat, la
fertilitat, la densitat i la precipitació.
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8. Usos urbans i vies de comunicació

Figura 5.8. Fotografies i ortofotos de la classe “usos urbans i vies de comunicació”. A dalt, el
nucli urbà de Porrera i a baix la carretera T-740 entre Porrera i Falset. (J. Alberich, 2009 i ICC,
2006)

Aquesta

classe

compren

els

nuclis

urbans

(Porrera),

edificacions

aïllades,

construccions rurals així com carreteres i altres vies de comunicació d’importància
significativa per l’escala del treball (Figura 5.8).
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9. Llera fluvial

Figura 5.9. Fotografia i ortofoto de la classe “Llera fluvial”. (J. Alberich, 2009 i ICC, 2006).

Aquesta classe representen les àrees properes als llits fluvials amb cursos d’aigua
permanents o estacionals, amb una vegetació de ribera i una configuració ben
diferenciada de la resta d’usos (Figura 5.9). Les

espècies vegetals presents en

aquestes àrees són principalment l’àlber (Populus alba), el xop o pollancre (Populus
nigra), l’om (Ulmus minor), el freixe (Fraxinus angustifolia) i el vern (Alnus glutinosa).
10. Altres
En aquesta classe s’hi troben aquelles superfícies que no han pogut ser associades a
cap de les anteriors classes d’ús del sòl, ja sigui perquè simplement no hi pertanyen o
perquè presenten una dificultat elevada a la hora de ser fotointerpretades.

5.2.1.3.

ANÀLISI DELS CANVIS DELS USOS DEL SÒL.

Els 5 mapes d’usos i cobertes del sòl a escala 1:5.000 (format vectorial, shapefile)
obtinguts a partir de la fotointerpretació i la digitalització en pantalla de ortoimatges,
són els elements bàsics per a desenvolupar els treballs de quantificació de totes les
variables espacials i temporals que defineixen la dinàmica dels usos i cobertes del sòl
durant els intervals de temps donats en el municipi de Porrera.
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Els mapes d’usos originals corresponen als anys 1998, 2003, 2004, 2005 i 2006; i per
tant els mapes de canvis d’usos resultants seran 4:
•

Període 1: any 1998 – 2003

•

Període 2: any 2003 – 2004

•

Període 3: any 2004 – 2005

•

Període 4: any 2005 – 2006

A la figura 5.10 es pot veure l’esquema seguit per a l’elaboració de cada un dels
mapes de canvis d’usos i cobertes del sòl, a partir dels mapes vectorials inicials.

Vectorial “any_1”

Vectorial “any_2”

Spatial Analyst: Convert Features to Raster

Ràster
“any_1”

Ràster
“any_2”

Spatial Analyst: Raster Calculator
“any_1 x 10”

Ràster “any_1x10”

Spatial Analyst: Raster Calculator
“any_1x10 + any_2”

Ràster
“any_1x10_any_2”

Figura 5.10. Esquema del procés d’elaboració dels mapes de canvis d’usos i cobertes del sòl
(J. Alberich, 2009)
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Els mapes vectorials a escala 1:5.000 es converteixen a format ràster, definint una
grandària de cel·la de 5x5 m. Aquesta resolució es considera suficientment detallada
per l’escala dels mapes inicials. El procediment de rasterització de les capes vectorials
o shapefiles es fa amb l’eina Convert Features to Raster que es localitza dins el mòdul
Spatial Analyst del programa ArgGIS 9.1. La conversió a format ràster permetrà fer
operacions matemàtiques entre les capes d’usos de cada any.
Les operacions matemàtiques es fan amb l’eina Raster Calculator (Figura 5.11) que es
localitza dins el mòdul Spatial Analyst del programa ArcGis 9.1. Es tracta d’una eina
que permet fer càlculs algebraics, aritmètics, trigonomètrics i logarítmics entre altres.

Figura 5.11. Eina Raster Calculator dins del mòdul Spatial Analyst (ESRI ArcMap 9.1, 1999)

En primer lloc, es multipliquen els valors del ràster de l’any 1 per 10. Aquest pas es fa
únicament per transformar els valors de la llegenda del mapa d’usos de una a dues
xifres. Així, la primera xifra indicarà la classe d’ús, mentre que a la segona (inicialment
amb valor 0) (Taula 5.1.).
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Taula 5.1. Codis inicials, modificació i classes d’usos corresponents
Codis inicials

Codis inicials x 10

Classe d’ús

1

10

Bosc dens

2

20

Bosc clar

3

30

Matoll

4

40

Conreu llenyós

5

50

Conreu llenyós abandonat

6

60

Vinya tradicional

7

70

Vinya aterrassada

8

80

Usos urbans i vies de comunicació

9

90

Llera fluvial

10

100

Altres

En segon lloc, a la capa ràster amb els valors de la llegenda modificats, es suma la
ràster de l’any 2, que manté els codis d’usos originals. Així s’obté una ràster amb uns
valors que permeten desxifrar si s’ha produït un canvi en l’ús o coberta del sòl i si s’ha
produït, quin tipus de canvi ha estat. La llegenda d’aquests valors es mostren en les
taules 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10. i 5.11.

45

5. Materials i mètodes

Taula 5.2. Valors dels canvis de la classe d’ús “bosc dens” a qualsevol altra classe.
Ús inicial

Codis usos
finals

Usos finals

Codi mapa de canvi

1

Bosc dens (sense canvis)

11

2

Bosc clar

12

3

Matoll

13

4

Conreus llenyosos

14

Bosc dens

5

Conreus llenyosos abandonats

15

(1 x 10) +

6

Vinya tradicional

16

7

Vinya aterrassada

17

8

Usos urbans i vies de comunicació

18

9

Llera fluvial

19

10

Altres
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Taula 5.3. Valors dels canvis de la classe d’ús “bosc clar” a qualsevol altra classe.
Ús inicial

Codis usos
finals

Usos finals

Codi mapa de canvi

1

Bosc dens

21

2

Bosc clar (sense canvis)

22

3

Matoll

23

4

Conreus llenyosos

24

Bosc clar

5

Conreus llenyosos abandonats

25

(2 x 10)

6

Vinya tradicional

26

7

Vinya aterrassada

27

8

Usos urbans i vies de comunicació

28

9

Llera fluvial

29

10

Altres

30
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Taula 5.4. Valors de canvis de la classe d’ús “matoll” a qualsevol altra classe.
Ús inicial

Codis usos
finals

Usos finals

Codi mapa de canvis

1

Bosc dens

31

2

Bosc clar

32

3

Matoll (sense canvis)

33

4

Conreus llenyosos

34

Matoll

5

Conreus llenyosos abandonats

35

(3 x 10)

6

Vinya tradicional

36

7

Vinya aterrassada

37

8

Usos urbans i vies de comunicació

38

9

Llera fluvial

39

10

Altres
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Taula 5.5. Valors de canvis de la classe d’ús “conreus llenyosos” a qualsevol altra classe.
Ús inicial

Codis
usos finals

Usos finals

Codi mapa de canvis

1

Bosc dens

41

2

Bosc clar

42

3

Matoll

43

4

Conreus llenyosos (sense canvis)

44

Conreus
llenyosos

5

Conreus llenyosos abandonats

45

(4 x 10)

6

Vinya tradicional

46

7

Vinya aterrassada

47

8

Usos urbans i vies de comunicació

48

9

Llera fluvial

49

10

Altres

50
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Taula 5.6. Valors de canvis de la classe d’ús “conreus llenyosos abandonats” a qualsevol altra
classe.

Ús inicial

Codis
usos
finals

Usos finals

Codi mapa de canvis

1

Bosc dens

51

2

Bosc clar

52

3

Matoll

53

4

Conreus llenyosos

54

Conreus
llenyosos
abandonats

5

Conreus llenyosos abandonats (sense
canvis)

55

(5 x 10)

6

Vinya tradicional

56

7

Vinya aterrassada

57

8

Usos urbans i vies de comunicació

58

9

Llera fluvial

59

10

Altres

60

Taula 5.7. Valors de canvis de la classe d’ús “vinya tradicional” a qualsevol altra classe.
Ús inicial

Codis
usos finals

Usos finals

Codi mapa de canvis

1

Bosc dens

61

2

Bosc clar

62

3

Matoll

63

4

Conreus llenyosos

64

Vinya
tradicional

5

Conreus llenyosos abandonats

65

(6 x 10)

6

Vinya tradicional (sense canvis)

66

7

Vinya aterrassada

67

8

Usos urbans i vies de comunicació

68

9

Llera fluvial

69

10

Altres

70
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Taula 5.8. Valors de canvis de la classe d’ús “vinya aterrassada” a qualsevol altra classe.
Ús inicial

Codis usos
finals

Usos finals

Codi mapa de canvis

1

Bosc dens

71

2

Bosc clar

72

3

Matoll

73

4

Conreus llenyosos

74

Vinya
aterrassada

5

Conreus llenyosos abandonats

75

(7 x 10)

6

Vinya tradicional

76

7

Vinya aterrassada (sense canvis)

77

8

Usos urbans i vies de comunicació

78

9

Llera fluvial

79

10

Altres

80

Taula 5.9. Valors de canvis de la classe d’ús “usos urbans i vies de comunicació” a qualsevol
altra classe.

Ús inicial

Usos urbans
i vies de
comunicació
(8 x 10)

Codis
usos
finals

Usos finals

Codi mapa de canvis

1

Bosc dens

81

2

Bosc clar

82

3

Matoll

83

4

Conreus llenyosos

84

5

Conreus llenyosos abandonats

85

6

Vinya tradicional

86

7

Vinya aterrassada

87

8

Usos urbans i vies de comunicació (sense
canvis)

88

9

Llera fluvial

89

10

Altres

110
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Taula 5.10. Valors de canvis de la classe “llera fluvial” a qualsevol altra classe.
Ús inicial

Codis
usos finals

Usos finals

Codi mapa de canvis

1

Bosc dens

91

2

Bosc clar

92

3

Matoll

93

4

Conreus llenyosos

94

Llera fluvial

5

Conreus llenyosos abandonats

95

(9 x 10)

6

Vinya tradicional

96

7

Vinya aterrassada

97

8

Usos urbans i vies de comunicació

98

9

Llera fluvial (sense canvis)

99

10

Altres

100

Taula 5.11. Valors de canvis de la classe “altres” a qualsevol altra classe.
Ús inicial

Codis
usos finals

Usos finals

Codi mapa de canvis

1

Bosc dens

101

2

Bosc clar

102

3

Matoll

103

4

Conreus llenyosos

104

Altres

5

Conreus llenyosos abandonats

105

(10 x 10)

6

Vinya tradicional

106

7

Vinya aterrassada

107

8

Usos urbans i vies de comunicació

108

9

Llera fluvial

109

10

Altres (sense canvis)

110
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5.2.1.4.

CÀLCUL DEL BALANÇ NET I DE LA TAXA DE CANVI

NETA
En aquest apartat es descriu el càlcul de dos paràmetres que permeten dotar de més
contingut els resultats que s’obtenen dels mapes de canvis d’usos del sòl. Aquests
paràmetres són el balanç net (en ha)i la taxa de canvi neta (en ha/any). Tant un com
altre es calculen per cada classe i període.
El balanç net permet conèixer la superfície total en ha que han sofert un canvi en el
seu ús original. El seu valor pot ser positiu o negatiu. Serà positiu quan la classe
objecte d’estudi haurà guanyat superfície; i serà negatiu, quan la classe hagi perdut
superfície. La fórmula pel càlcul del balanç net és:

BALANÇ NETi (ha) = superficiei any final (ha) – superfíciei any inicial (ha)

La taxa de canvi neta permet conèixer la superfície que una classe determinada ha
perdut o ha guanyat per any. Aquest paràmetre és especialment útil en els resultats
que s’obtenen del primer període, ja que aquest té una durada de 5 anys. Per la resta
de períodes, la taxa de canvi neta coincideix amb el balanç net ja que la durada és
d’un any. La fórmula pel càlcul de la taxa de canvi neta és:

TAXA DE CANVI NETAi (ha/any) = balanç neti (ha) / número d’anys del període
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5.2.1.5.

ELABORACIÓ DE LA TABULACIÓ CREUADA

Per la obtenció de la tabulació creuada s’utilitza la eina Tabulate Area (Figura 5.12)
que es localitza dins el grup d’eines d’anàlisi espacial Spatial Analyst de Arc ToolBox
del mòdul ArcMap. Aquesta eina calcula una tabulació creuada d’àrees de dos
conjunts de dades.

Figura 5.12. Imatge de l’eina Tabulate Area del mòdul Spatial Analyst (ESRI ArcMap 9.1, 1999)

Per aquest estudi, els conjunts de dades que es creuen són les superfícies que ocupa
cada classe d’ús en cada any estudiat. El resultat de relacionar aquesta informació, és
una taula on es pot observar la superfície de cada classe que ha sofert un canvi d’ús
entre els anys de cada període. En aquest treball es realitza una tabulació creuada per
cada període estudiat.
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5.2.2. DINÀMICA DE L’ESTRUCTURA DEL PAISATGE
Aquest és l’apartat on s’estudien els canvis que es produeixen sobre l’estructura del
paisatge en el temps i en l’espai.
L’estructura del paisatge és el conjunt de característiques espacials (grandària, forma,
número, tipus i configuració) dels ecosistemes, unitats o tessel·les (patches) del
paisatge, així com de les relacions espacials entre ells (McGarigal i Marks, 1994), que
condicionen els processos ecològics i que al mateix temps creen nous patrons.
L’estructura del paisatge i les seves variacions al llarg del temps, no poden explicar-se
sense els processos ecològics i antròpics que hi tenen lloc.
Per tractar els aspectes funcionals i canvis temporals en el patró espacial de la zona
d’estudi, cal abans que res, quantificar l’estructura del paisatge. Aquesta quantificació
es realitza a partir de l’estudi de les tessel·les de cada ús o coberta del sòl i de l’anàlisi
d’una sèrie de paràmetres que hom anomena índexs del paisatge i que tenen la
finalitat de reduir la complexitat dels càlculs del paisatge.
A mode d’exemple, alguns dels índexs que s’han utilitzat en aquest treball han estat: el
número de tessel·les, la grandària mitja de les tessel·les, longitud de marges, índex de
forma, índex de cohesió, i altres.
El càlcul d’aquests i altres índex comporta treballar amb un gran número de dades i
variables, la qual cosa és força complexa. Per aquest motiu, s’han desenvolupat
diferents

programes

informàtics

específics

que

en

faciliten

les

operacions

(FRAGSTATS, GRASS, PATCH ANALYST, V-LATE, etc.)
Un d’aquests programes informàtics és el FRAGSTATS, creat per McGarigal i Marks.
El programa original (versió 2) es va publicar en accés lliure l’any 1995, en associació
amb USDA Forest Service General Technical Report. L’any 2002, aquesta versió fou
revisada i modificada pels mateixos autors, donant lloc a la versió 3. FRAGSTATS és
un programa que ha estat dissenyat pel càlcul d’índexs quantitatius de composició i
configuració de l’estructura del paisatge, que habitualment s’utilitzen en l’ecologia del
paisatge. Es tracta d’una eina molt utilitzada en aquest tipus d’estudis ja que és un
dels programes més complert en quant a la quantitat d’índexs que permet calcular.
En l’estudi de l’estructura del paisatge del terme municipal de Porrera, s’ha utilitzat la
versió 3.3 d’aquest programa, actualitzada amb data de 30 d’agost del 2002.
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5.2.2.1.

CARACTERÍSTIQUES DE LES DADES A ANALITZAR

AMB FRAGSTATS
Els mapes d’usos i cobertes del sòl originals en format vectorial, s’han de passar a
format ràster (grid) abans de ser incorporats al programa FRAGSTATS. El
procediment de rasterització es fa per cada un dels mapes i de forma separada. En
aquest procés es determina la resolució dels mapes rasteritzats, definint una grandària
de cel·la de 5 x 5 m de costat. Es considera que aquesta resolució és suficientment
detallada per que les distorsions de formes i grandària degudes al procés de rasterització siguin petites.

Figura 5.13. Finestra de configuració dels paràmetres de FRAGSTATS (McGarigal, Marks.,
1995).
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5.2.2.2.

PARÀMETRES DEL PAISATGE SELECCIONATS

Donada la complexitat en l’estudi de l’estructura del paisatge, és necessari treballar
amb diferents índexs per caracteritzar els diferents aspectes que hi intervenen.
El programa FRAGSTATS 3.3 (McGarigal, Marks, 1995) és capaç de calcular més de
270 paràmetres de l’estructura del paisatge, tot i que molts d’aquests es calculen a
partir d’altres paràmetres previs. Davant d’aquesta basta oferta, s’han escollit aquells
paràmetres que presentaven un major interès a l’hora d’assolir els objectius del treball.
Aquests paràmetres s’han calculat a partir dels mapes d’usos i cobertes del sòl dels
anys 1998, 2003, 2004, 2005 i 2006 en format ràster i a una escala de 1:5.000.
Els paràmetres estudiats s’agrupen en 4 grups (McGarigal et al., 1995):
1. Paràmetres de fragmentació (area/density/edge metrics)
La fragmentació del paisatge representa una seria amenaça per la conservació i
preservació dels hàbitats i de les espècies que hi viuen. El grau de fragmentació d’un
àmbit determinat es descriu a partir del número de les tessel·les que el composen, la
seva grandària, la seva distribució, etc.
Els paràmetres de fragmentació que s’han utilitzat en aquest estudi són els següents:
(a) número de tessel·les (Number of patches, NP) que proporciona el número de
tessel·les per classe d’ús o coberta del sòl; (b) densitat de marges (Edge density, ED)
que informa de la longitud que tenen els marges de les tessel·les de cada classe d’ús
o coberta del sòl.
2. Paràmetres de forma (shape metrics)
La forma de les tessel·les està molt lligada a la classe d’ús o coberta del sòl. La forma
de les tessel·les serà més regular i simple en aquells indrets on els usos del sòl estan
sotmesos a activitats humanes com ara l’agricultura. Aquestes tessel·les tenen formes
fortament anguloses i amb uns marges clarament definits. D’altra banda, les tessel·les
amb formes més irregulars i marges més difusos, estaran ocupades per usos i
cobertes menys antropitzades.
El paràmetre de forma que s’ha utilitzat en aquest treball ha estat (c) l’índex de forma
mig de les tessel·les (Shape index, SHAPE_MN), que proporciona informació sobre la
simplicitat o complexitat de les tessel·les per a cada classe d’ús o coberta del sòl. De
forma que els valors més baixos corresponen a tessel·les de formes simples i a
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mesura que augmenta el valor de l’índex, la tessel·la té una forma més irregular,
sinuoses o allargades (Saura, 2006).
3. Paràmetres d’agregació i interspersió (contagion/interspersion metrics)
L’agregació es refereix a la tendència de les classes de tessel·les per estar adjacents
espacialment, és a dir, quan les distribucions d’una classe de tessel·la està agregada.
D’altra banda, la interspersió es refereix a la mescla de tessel·les de diferent classe.
Ambdós paràmetres són aspectes de la textura del paisatge i ambdós informen de
l’adjacència de classes de tessel·les però de formes diferents. La textura del paisatge
és un aspecte fonamental del patró del paisatge i té molta importància en un gran
número de processos ecològics. La subdivisió d’una classe de tessel·la juga un paper
crucial en el procés de fragmentació dels hàbitats. De fet, la fragmentació d’hàbitats
comporta la subdivisió d’hàbitats contigus en tessel·les disgregades; a mesura que un
hàbitat es fragmenta, l’agregació disminueix i la subdivisió augmenta (Saunders et al.,
1991).
A nivell de classe, ambdós paràmetres tenen bàsicament la mateixa interpretació; tot i
que l’agregació s’aproxima més al concepte de subdivisió perquè tracta exclusivament
amb l’agregació o disgregació de la classe focal.
Els paràmetres d’adjacència i interspersió utilitzats en aquest treball han estat (d)
l’índex d’adjacència (Clumpiness, CLUMPY); que mostra la freqüència amb la que
parells diferents de classes de tessel·les apareixen de costat en el mapa i (e) l’índex
d’interspersió i juxtaposició (Interspersion & juxtaposition index, IJI); que calcula les
adjacències de totes les tessel·les en general, és a dir, que proporciona el grau de
mescla de les tessel·les de cada classe.
4. Paràmetres de connectivitat (connectivity metrics)
La connectivitat es refereix al grau amb el que un paisatge facilita o impedeix fluxos
entre tessel·les d’una classe determinada. Tot i que la connectivitat és un “element
vital de l’estructura del paisatge” (Taylor et al., 1993), s’al·ludeix una definició més
precisa perquè és difícil de quantificar i dur a la pràctica. Això és degut a la diferència
entre els conceptes de connectivitat estructural i connectivitat funcional. La
connectivitat estructural es refereix a la continuïtat física d’una classe de tessel·la en el
paisatge. D’altra banda, la connectivitat funcional entre tessel·les depèn clarament de
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l’organisme o procés objecte d’estudi; les tessel·les que estan connectades per certes
aus poden no estar-ho per petits mamífers o dispersió de llavors, etc.
En aquest estudi només es treballa amb la connectivitat estructural, ja que la
connectivitat funcional forma part d’estudis sobre l’ecologia del paisatge que no es
treballen en el present estudi.
El paràmetre escollit en aquest estudi ha estat (f) l’índex de cohesió de tessel·les
(Cohesion index, COHESION), que mesura la connectivitat física de cada classe de
tessel·la.

5.2.2.3.

DESCRIPCIÓ DELS PARÀMETRES SELECCIONATS

(a) Número de tessel·les (Number of patches, NP)

NP = ni
On ni és el número de tessel·les en el paisatge de la classe d ús o coberta del sòl i.
Descripció: NP és el número de tessel·les per a cada classe d’ús o coberta del sòl.
Rang: NP ≥ 1, sense límit. NP = 1 quan el paisatge només conté una tessel·la d’una
classe determinada, o sigui quan una classe només conté una sola tessel·la.
Consisteix una mesura quantitativa del número de vegades que està fraccionat el
territori. És un índex bàsic, que s’utilitza pel càlcul d’altres índexs més complexos.
El número de tessel·les no varia quan es produeixen fenòmens com la perforació o la
incisió, i només augmenta quan es produeix la ruptura o dissecció del mateix. Pel
contrari, aquest índex disminueix quan es perden tessel·les completes.
Unitats: sense unitats.
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(b) Densitat de marges (Edge density, ED)
m

ED =

∑e
k =1

ik

A

× 10.000

On: eik és la llargada total del marge d’una classe de tessel·la en el paisatge; i inclou
la frontera del paisatge.
A és l’àrea total del paisatge (m2).
Descripció: ED és la suma de la longitud (m) de tots els segments dels marges d’una
classe de tessel·la, dividit per l’àrea total del paisatge (m2), multiplicat per 10.000 (per
convertir a hectàrees). El marge del paisatge s’inclou en els segments dels marges de
cada tessel·la que es troba a la frontera del paisatge (límits del terme municipal de
Porrera). ED dóna una idea de la complexitat de les formes de les tessel·les. Així, a
igualtat de superfície de dues tessel·les, una presentarà un valor de ED més elevat
quan més marge tingui i per tant més complexa sigui la seva forma.
Rang: ED ≥ 0, sense límit. ED = 0 quan no hi ha cap marge de la classe corresponent.
Unitats: m/ha.
(c) Índex de forma mig de les tessel·les (Shape index, SHAPE_MN)

m

⎛ 0,25 ⋅ p ij ⎞
⎟
⎟
a
j =1
ij
⎝
⎠
n

∑∑ ⎜⎜
SHAPE _ MN =

i =1

N

On: pij = perímetre (m) de cada una de les tessel·les de la classe ij
aij = àrea (m2) de cada una de les tessel·les de la classe ij
N = número de tessel·les de la classe
Descripció: L’índex de forma mig equival a la suma del perímetre de tessel·la, dividida
per la rel quadrada de l’àrea de la tessel·la en el paisatge, ajustat per una constant a
un quadrat estàndard i dividit pel número de tessel·les. Aquest índex equival a la mitja
de la forma de les tessel·les del paisatge, quan presenta gran complexitat augmenta el
seu valor i quan té formes simples disminueix fins a un mínim de 1. Aquest índex es
basa en la complexitat i perllongament de les formes de les tessel·les.
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Rang: SHAPE_MN ≥ 1, sense límit. SHAPE_MN = 1 quan es tracta de tessel·les
quadrades, ja que es treballa en format ràster, sent aquestes les tessel·les més
compactes possibles, i adopta valors més grans quant més irregular i complexa sigui la
forma de la tessel·la. No existeix límit superior en el rang de valors de l’índex (Saura,
2002).
Unitats: sense unitats.
(d) Índex d’adjacència (Clumpiness, CLUMPY)

⎛
⎜
gu
⎜
Donada una Gi = ⎜
m
⎜ ⎛⎜ ∑ g u ⎞⎟ − min ei
⎜
⎝ ⎝ k =1 ⎠

⎞
⎟
⎟
⎟ aleshores,
⎟
⎟
⎠

CLUMPY =

Gi − Pi
Pi

CLUMPY =

Gi − Pi
per qualsevol altre valor de Gi
1 − Pi

quan Gi < Pi & Pi < 0,5

On: gii = número d’adjacències entre píxels de les tessel·les de classe i.
gik = número d’adjacències entre píxels de les tessel·les de classe i i k.
min ei = perímetre mínim de la tessel·la de classe i per la classe màximament
agregada.
Pi = proporció del paisatge ocupat per la tessel·la de la classe i.
Descripció: CLUMPY és la desviació proporcional d’adjacències esperades de la classe
corresponent en una distribució espacial aleatòria.
Rang: -1 ≤ CLUMPY ≤ 1. Donat qualsevol valor de Pi, CLUMPY = -1 quan les tessel·les
d’una classe determinada estan màximament disgregades en el paisatge. CLUMPY =
0 quan les tessel·les d’una classe determinada estan distribuïdes aleatòriament en el
paisatge, i CLUMPY s’aproxima a 1 quan les tessel·les d’una classe determinada
estan màximament agregades en el paisatge.
Unitats: sense unitats.
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(e) Índex d’interspersió i juxtaposició (Interspersion & Juxtaposition index,
IJI)

⎡⎛
⎞ ⎛
⎢⎜ e ⎟ ⎜ e
− ∑ ⎢⎜ m ik ⎟ ln⎜ m ik
⎜
⎟ ⎜
k =1 ⎢
e
⎜
⎟ ⎜ ∑ eik
∑
ik
⎢
⎣⎝ k =1 ⎠ ⎝ k =1
IJI =
ln (m − 1)
m

On:

⎞⎤
⎟⎥
⎟⎥
⎟⎥
⎟⎥
⎠⎦
(100)

eik = allargada total (m) del marge en el paisatge, entre les classes de tessel·les
i i k.
m = número de classes de tessel·les presents en el paisatge, inclòs el límit del
paisatge, si és que n’hi ha.

Descripció: IJI es basa en les adjacències entre tessel·les i no les adjacències entre
cel·les com altres índexs. mostra el grau de contactes entre les diferents tessel·les. Els
valors alts doncs, vindran donats per l’augment de la fragmentació.
Rang: 0 < IJI < 100. IJI s’aproxima a 0 quan la classe corresponent de tessel·la és
adjacent només a un altre classe de tessel·la. IJI = 100 quan la classe corresponent de
tessel·la és igualment adjacent a totes les altres classes de tessel·la.
Unitats: percentatge.
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(f) Índex de cohesió de les tessel·les (Cohesion index, COHESION)

⎡
⎢
COHESION = ⎢1 −
⎢
⎢
⎣
On:

m

∑p
j =1

n

∑p
j =1

ij

⎤
−1
⎥
⎥ ⋅ ⎡1 − 1 ⎤ ⋅ (100 )
⎥
⎥ ⎢
A⎦
a ij ⎥ ⎣
⎦

ij

pij = perímetre de la tessel·la ij en termes de número de superfícies de cel·la.
aij = àrea de la tessel·la ij en termes de número de cel·les.
A = número total de cel·les al paisatge.

Descripció: COHESION mesura la connectivitat física de la classe corresponent de
tessel·la corresponent. Aquest índex és sensible a l’agregació de la classe que
s’estudia, de manera que COHESION augmenta a mesura que les tessel·les de la
classe corresponent esdevenen més agregades en la seva distribució, és a dir, més
físicament connectades. A més, aquest índex no és sensible a la configuració de la
tessel·la.
Rang: 0 ≤ COHESION < 100. COHESION s’aproxima a 0 quan la proporció de
paisatge comprès per la classe de tessel·la disminueix i esdevé més subdividida i
menys físicament connectada, i a la inversa.
Unitats: sense unitats.

La consulta d’informació més detallada sobre aquests índexs de valoració del paisatge
(i molts altres més relacionats amb l’ecologia del paisatge), es poden trobar a l’ajuda
del programa FRAGSTATS 3.3 (McGarigal i Marks., 2002) o bé també a la mateixa
adreça

electrònica

des

d’on

es

pot

descarregar

el

programari:

http://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/fragstats.html
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5.2.3. ANÀLISI DEL PATRÓ DE CANVIS EN RELACIÓ A
DISTÀNCIES, ALTITUD, PENDENTS I ORIENTACIONS
En aquest apartat es fa un estudi sobre la distribució dels usos del sòl respecte
diferents aspectes del medi que poden condicionar la composició i configuració
espacial dels usos i cobertes del sòl :
•

Altitud: relacionada amb les variacions de temperatura entre altres, pot
condicionar la disposició de les classes d’ús en indrets més elevats.

•

Pendent: determina la configuració espacial ja que en indrets amb pendents
més elevades són més difícils de conrear.

•

Exposició: indica el nivell de radiació solar i està relacionat amb la posició de
les diferents classes d’ús del sòl. En zones orientades al nord, la radiació solar
és inferior i el grau d’humitat és major que les zones orientades al sud.

•

Distància a vies de comunicació i al nucli urbà de Porrera: indica la facilitat
d’accés a les finques des de la població i vies de comunicació (carreteres
principals i secundàries).

El primer pas per avaluar les relacions entre aquests aspectes i la distribució dels usos
és elaborar els mapes d’altitud, de pendent i d’exposició que caldrà manipular
juntament amb el mapa d’usos i cobertes del 2006. Es treballa només amb aquest
mapa d’usos perquè és el més recent de que es disposa i perquè es considera que és
el resultat de l’evolució dels canvis en els usos i en l’estructura del paisatge durant els
anys estudiats.
Finalment, amb les dades obtingudes en els mapes es presenta un càlcul estadístic,
elaborat amb el programa STATGRAFICS Plus 5.1 amb l’objectiu de mostrar possibles
relacions entre la superfície dels conreus de vinya aterrassada introduïts i els 4
paràmetres descrits anteriorment.
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5.2.3.1.

ELABORACIÓ DEL MAPA D’ALTITUDS

El mapa d’altituds o elevacions s’elabora a partir de la base topogràfica digital a escala
1:5.000 de l’ICC en format dbf/dxf. De la informació continguda en aquests mapes se’n
extreu la relativa a les corbes de nivell i altituds associades. A partir d’aquí, mitjançant
el programa ARCMAP d’ARCGIS s’elabora el model digital d’elevacions o model digital
del terreny (MDT) del municipi de Porrera.
L’MDT obtingut és una capa contínua de punts que cal reclassificar en intervals
definits. Aquests intervals es presenten a la taula 5.12..
Taula 5.12. Intervals d’altituds proposats en l’elaboració de l’MDT
INTERVAL

ALTITUDS (m)

1

De 0 a 200 m

2

De 200 a 400 m

3

De 400 a 600 m

4

De 600 a 800

5

Més de 800 m

La tabulació creuada es fa entre les superfícies de cada classe d’ús de l’any 2006 i els
intervals d’altitud proposats

5.2.3.2.

ELABORACIÓ DEL MAPA DE PENDENTS

Per l’elaboració d’aquest mapa és necessari disposar de l’MDT de la regió. El mapa de
pendents es crea mitjançant l’eina SLOPE de SPATIAL ANALYST del programa
ARCMAP, sobre el mateix MDT amb el que s’ha treballat en l’elaboració del mapa de
classes d’elevacions. Caldrà definir que la pendent es mostri en graus i que la
grandària de cel·la sigui la mateixa que en l’MDT d’orígen.
Tal i com passa en el mapa anterior es reclassifica el mapa de pendents en un mapa
de classes de pendents. Les classes de pendents proposades es basen en les
proposades en altres estudis similars que s’ubiquen prop de la zona d’estudi del
present treball (Menchén, 2005). Les classes es presenten a la taula 5.13.
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Taula 5.13. Valors de les classes de pendent proposades en el mapa de pendent.
CLASSE DE PENDENT

VALORS (º)

1

De 0 a 10

2

De 10 a 20

3

De 20 a 30

4

De 30 a 40

5

De 40 a 50

6

De 50 a 60

7

Més de 60

La tabulació creuada es fa entre les superfícies de cada classe d’ús de l’any 2006 i els
intervals de pendent proposats.

5.2.3.3.

ELABORACIÓ DEL MAPA D’EXPOSICIONS

Tal i com passa amb el mapa d’orientacions, per l’elaboració del mapa d’exposicions
es necessita haver creat abans l’MDT de la zona d’estudi. En aquest cas però, es fa ús
de l’eina ASPECT de SPATIAL ANALYST del programa ARCMAP. Aquesta eina crea
el mapa mostrant la direcció de màxima pendent des de cada cel·la cap a les cel·les
veïnes de la malla regular de l’MDT.
Igual que en el mapa anterior, es fa una reclassificació dels valors d’exposició per a
obtenir un mapa de classes d’orientació. A la taula 5.14. es presenten els valors
d’orientació i la classe d’exposició associada.
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Taula 5.14. Valors de les classes d’exposició del mapa de classes d’exposicions.
CLASSE D’ORIENTACIÓ

VALORS (º)

PLA

-1

NORD

De 0 a 45 i de 315 a 360

EST

De 45 a 135

SUD

De 135 a 225

OEST

De 225 a 315

La tabulació creuada es fa entre les superfícies de cada classe d’ús de l’any 2006 i les
classes d’orientació.

5.2.3.4.

ELABORACIÓ DEL MAPA DE DISTÀNCIES A USOS

URBANS I VIES DE COMUNICACIÓ
Per la creació d’aquest mapa es disposa de les capes de carreteres secundàries per
una banda i de superfície urbana per altra. Ambdues capes s’extreuen de la base
topogràfica digital a escala 1:5.000 de l’ICC.
L’eina DISTANCE STRAIGHT LINE de SPATIAL ANALYST del programa ARCMAP
permet visualitzar les distàncies a la capa que es desitja (en aquest treball, carreteres
secundàries i nucli urbà de Porrera) en diferents intervals que el programa crea per
defecte. Aquests intervals són modificables i els proposats en aquest treball es
presenten a la taula 5.15. (respecte carreteres secundàries) i 5.16. (respecte el nucli
urbà de Porrera).
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Taula 5.15. Valors dels intervals distàncies a carreteres secundàries.

INTERVAL DE DISTÀNCIES

VALORS (m)

1

De 0 a 100

2

De 100 a 500

3

De 500 a 1.000

4

De 1.000 a 2.000

5

Més de 2.000

Taula 5.16. Valors dels intervals de distàncies al nucli urbà de Porrera.

INTERVAL DE DISTÀNCIES

VALORS (m)

1

De 0 a 100

2

De 100 a 500

3

De 500 a 1.000

4

Més de 1.000

La tabulació creuada es fa entre les superfícies de cada classe d’ús de l’any 2006 i les
distàncies a carreteres secundàries i al nucli urbà de Porrera de forma separada.

5.2.3.5.

ANÀLISI ESTADÍSTIC DE REGRESSIÓ

El programa STATGRAPHICS Plus 5.1 permet el càlcul de regressions simples i
múltiples entre altres. Prèviament al treball amb aquest programa, cal preparar les
dades amb les que es calcularan les regressions.
Les dades s’obtenen en primer lloc del mapa vectorial d’usos de l’any 2006, i en segon
lloc dels mapes d’elevacions, de pendents, d’exposicions i de distàncies descrits
anteriorment. Les dades s’obtenen amb l’eina ZONAL STATISTICS de SPATIAL
ANALYST del programa ARCGIS que permet extreure valors estadístics d’una capa
ràster sobre el vectorial d’usos del sòl del 2006.
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En aquest estudi, les capes ràster seran doncs els mapes d’elevacions, de pendents,
d’exposicions i de distàncies a nucli urbà i a carreteres secundàries.

Figura 5.14. Imatge de ZONAL STATISTICS del programa ARCGIS (McGarigal, Marks., 1995).

De la capa vectorial, se’n destacarà la corresponent a la classe d’ús “vinya
aterrassada”.
Amb el procediment del ZONAL STATISTICS, s’obté una taula amb valors estadístics
de la capa ràster referits a la capa vectorial. Aquest procediment doncs, es fa per a
cada una de les capes ràsters. Els valors estadístics que s’obtenen per a cada un dels
ZONAL STATISTICS són els màxims, mínims, mitjanes, rang, desviació estàndar, etc;
tot i que per pragmatisme es treballarà només amb:
-

elevacions: rang i mitja

-

pendent: rang i mitja

-

orientació: mitja

-

distància a carreteres: mitja

-

distància al nucli urbà de Porrera: mitja

L’objectiu de la regressió és determinar si existeix o no relació significativa entre les
superfícies de la classe “vinya aterrassada” amb els valors descrits anteriorment.
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El següent pas és inserir aquests valors al programa STATGRAPHICS per poder
realitzar les regressions simples entre la superfície de les parcel·les de “vinya
aterrassada” i els paràmetres.
En primer lloc es planteja una regressió simple entre la superfície de les parcel·les de
“vinya aterrassada” (com a variable dependent) i les dades obtingudes en el ZONAL
STATISTICS de forma separada.
En segon lloc es planteja la regressió múltiple (Figura 5.15) entre la superfície de les
parcel·les de “vinya aterrassada” (com a variable dependent) i la resta de variables
com a independents.

Figura 5.15. Finestra de configuració de regressió múltiple del programa STATGRAPHICS
(Statistical Graphics Corp. 1994 – 2001)
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6. RESULTATS I DISCUSSIÓ
Aquest és el capítol on s’exposen els resultats obtinguts de l’anàlisi dels mapes de
usos i cobertes del sòl i dels canvis que han sofert. Els resultats es presenten en dos
blocs per separat. El primer fa referència als resultats de l’anàlisi dels usos i cobertes
de cada any i la seva evolució. Al segon bloc s’hi mostren els resultats obtinguts de
l’anàlisi dels índexs del paisatge per valorar-ne la seva estructura i evolució.

6.1.

ELS USOS I COBERTES DEL SÒL

6.1.1. ANÀLISI DELS USOS DEL SÒL
En primer lloc es mostren els mapes d’usos i cobertes del sòl dels anys 1998 (figura
6.1.), 2003 (figura 6.3.), 2004 (figura 6.5.), 2005 (figura 6.7.) i 2006 (figura 6.9.)
realitzats a partir de la correcció geomètrica de fotografies aèries i imatges de satèl·lit
en composicions en fals color. La cartografia representa la distribució de les classes
d’usos i cobertes del sòl corresponents a cada any d’estudi, dins el terme municipal de
Porrera.
En segon lloc, la informació que donen els mapes s’acompanya de:
•

Taules numèriques amb valors de superfície per a cada una de les classes
d’ús i coberta del sòl, en ha i en percentatge respecte el total del terme
municipal per a cada un dels anys d’estudi (taules 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., i 6.5.).

•

Gràfics de tipus histograma, obtinguts a partir de les anteriors taules, amb
l’objectiu de facilitar la interpretació de la informació continguda en aquestes
taules (figures 6.2., 6.4., 6.6., 6.8. i 6.10.).

•

Comentaris breus sobre la informació que aboquen les taules i gràfics
obtinguts.
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Figura 6.1. Mapa d’usos i cobertes del sòl del terme municipal de Porrera, 1998.
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Taula 6.1. Superfície d’usos i cobertes del sòl en hectàrees i en percentatge, 1998.
USOS I COBERTES DEL SÒL

SUPERFÍCIE (ha)

SUPERFÍCIE (%)

1

Bosc dens

824,7

28,4

2

Bosc clar

923,9

31,9

3

Matoll

459,5

15,8

4

Conreus llenyosos

232,7

8,0

5

Conreus llenyosos abandonats

185,9

6,4

6

Vinya tradicional

95

3,3

7

Vinya aterrassada

111

3,8

8

Usos urbans i vies de comunicació

23,9

0,8

9

Llera fluvial

35,7

1,2

SUPERFÍCIE TOTAL (ha)

2.892,7

Figura 6.2. Histograma de superfícies d’usos i cobertes del sòl del T.M. de Porrera, 1998.
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A la vista dels resultats obtinguts per a l’any 1998 destaca la dominància de les tres
classes forestals (“bosc dens”, “bosc clar” i “matoll”) sobre la resta de classes d’ús del
sòl. La classe “bosc clar” és la més extensa de totes, ja que ocupa quasi un terç del
terme municipal de Porrera en aquest any. Les classes agrícoles ocupen menys
extensió, sobretot el conreu de vinya en les dues classes estudiades. La diferència de
superfície entre “vinya tradicional” i “vinya aterrassada” és poc important en aquest
any. Finalment comentar que les classes “usos urbans” i “llera fluvial” són les que
ocupen menys superfície.

72

6. Resultats i discussió

Figura 6.3. Mapa d’usos i cobertes del sòl del terme municipal de Porrera, 2003.
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Taula 6.2. Superfície d’usos i cobertes del sòl en hectàrees i en percentatge, 2003.
USOS I COBERTES DEL SÒL

SUPERFÍCIE (ha)

SUPERFÍCIE (%)

1

Bosc dens

875,7

30,2

2

Bosc clar

854,3

29,5

3

Matoll

378,4

13

4

Conreus llenyosos

152,5

5,3

5

Conreus llenyosos abandonats

174

6

6

Vinya tradicional

104,6

3,6

7

Vinya aterrassada

291,3

10

8

Usos urbans i vies de comunicació

24,8

0,8

9

Llera fluvial

36,9

1,3

SUPERFÍCIE TOTAL (ha)

2.892,7

Figura 6.4. Histograma de superfícies d’usos i cobertes del sòl del T.M. de Porrera, 2003.
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Les dades obtingudes per a l’any 2003 són força diferents a les de l’any anterior. Per
una banda, les tres classes forestals continuen dominant el municipi de Porrera, la
classe “bosc dens” supera lleugerament la superfície de la classe “bosc clar”. D’altra
banda, a les classes agrícoles s’ha invertit la superfície que ocupaven “conreus
llenyosos” i “conreus llenyosos abandonats” i sobretot també s’observa el creixement
de la classe “vinya aterrassada, sent aquesta, la classe agrícola més extensa el 2003.
Finalment, comentar que no s’observen canvis en les classes “usos urbans i vies de
comunicació” i “llera fluvial” que continuen tenint valors molt baixos d’ocupació.
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Figura 6.5. Mapa d’usos i cobertes del sòl del terme municipal de Porrera, 2004.
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Taula 6.3. Superfície d’usos i cobertes del sòl en hectàrees i en percentatge, 2004.
USOS I COBERTES DEL SÒL

SUPERFÍCIE (ha)

SUPERFÍCIE (%)

1

Bosc dens

862,1

29,8

2

Bosc clar

821,2

28,4

3

Matoll

373,4

12,9

4

Conreus llenyosos

155,6

5,4

5

Conreus llenyosos abandonats

194,6

6,7

6

Vinya tradicional

104.8

3,6

7

Vinya aterrassada

317,8

11

8

Usos urbans i vies de comunicació

26,3

0,9

9

Llera fluvial

39

1,3

SUPERFÍCIE TOTAL (ha)

2.892,7

Figura 6.6. Histograma de superfícies d’usos i cobertes del sòl del T.M. de Porrera, 2004.

77

6. Resultats i discussió

A l’any 2004 les tres classes forestals continuen sent dominants en el municipi de
Porrera, tot i que les tres sofreixen lleus disminucions. La classe “bosc dens” és la que
té una major extensió de tot el municipi. Pel que fa a les classes agrícoles destaca de
nou l’extensió i el creixement de la classe “vinya aterrassada” respecte l’any anterior.
Les classes “usos urbans i vies de comunicació” i “llera fluvial” no experimenten
variacions destacables.
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Figura 6.7. Mapa d’usos i cobertes del sòl del terme municipal de Porrera, 2005.
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Taula 6.4. Superfície d’usos i cobertes del sòl en hectàrees i en percentatge, 2005.
USOS I COBERTES DEL SÒL

SUPERFÍCIE (ha)

SUPERFÍCIE (%)

1

Bosc dens

857,2

29,6

2

Bosc clar

814,7

28,1

3

Matoll

371,4

12,8

4

Conreus llenyosos

151,1

5,2

5

Conreus llenyosos abandonats

191,2

6,6

6

Vinya tradicional

104,8

3,6

7

Vinya aterrassada

339,3

11,7

8

Usos urbans i vies de comunicació

26,3

0,9

9

Llera fluvial

39

1,3

SUPERFÍCIE TOTAL (ha)

2.892,7

Figura 6.8. Histograma de superfícies d’usos i cobertes del sòl del T.M. de Porrera, 2005.
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En l’any 2005, els valors mostren que les classes forestals continuen sent dominants
en el municipi de Porrera, destacant la classe “bosc dens” com la més extensa. Pel
que fa a les classes agrícoles, presenten unes extensions pràcticament iguals a l’any
anterior, tot i que la classe “vinya aterrassada” experimenta un lleu creixement.
Aquesta és la classe agrícola més extensa al municipi. Les classes “usos urbans i vies
de comunicació” i “llera fluvial” no presenten valors diferents als obtinguts en anys
anteriors.
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Figura 6.9. Mapa d’usos i cobertes del sòl del terme municipal de Porrera, 2006.
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Taula 6.5. Superfície d’usos i cobertes del sòl en ha i en percentatge, 2006.
USOS I COBERTES DEL SÒL

SUPERFÍCIE (ha)

SUPERFÍCIE (%)

1

Bosc dens

869,5

29,8

2

Bosc clar

801,4

27,7

3

Matoll

370,2

12,8

4

Conreus llenyosos

149,2

5,2

5

Conreus llenyosos abandonats

183,4

6,3

6

Vinya tradicional

104,8

3,6

7

Vinya aterrassada

356,5

12,3

8

Usos urbans i vies de comunicació

26,3

0,9

9

Llera fluvial

39

1,3

SUPERFÍCIE TOTAL (ha)

2.892,7

Figura 6.10. Histograma de superfícies d’usos i cobertes del sòl del T.M. de Porrera, 2006.
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En l’últim any estudiat (2006), les superfícies que ocupen les diferents classes no
varien molt de les dels anys precedents. Les tres classes forestals continuen sent les
dominants, amb la classe “bosc dens” com la més extensa. S’observa que la diferència
de superfície entre “bosc dens” i “bosc clar” és més gran que en l’any anterior. Pel que
fa a les classes agrícoles, continua el domini de la classe “vinya aterrassada” que
també experimenta un lleu creixement. Finalment, les classes “usos urbans i vies de
comunicació” i “llera fluvial” que són les menys extenses del municipi, no presenten
valors diferents als obtinguts en anys anteriors.
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6.1.2. ANÀLISI DE LA DINÀMICA DELS USOS I COBERTES
DEL SÒL
En aquest apartat es mostren els canvis que s’han produït en els usos i cobertes del
sòl en els anys d’estudi. Els canvis s’han estructurat en 4 períodes diferents:
•

Període 1: de l’any 1998 al 2003

•

Període 2: de l’any 2003 al 2004

•

Període 3: de l’any 2004 al 2005

•

Període 4: de l’any 2005 al 2006

Per a cada un d’aquests períodes, es presenta:
•

La cartografia corresponent als canvis produïts en els usos i cobertes del sòl.
En aquests mapes, es representen mitjançant colors, els usos i cobertes de
l’any final del període; i la xifra indica l’ús o coberta de l’any inicial del període.
Aquesta metodologia permet cartografiar de forma entenedora, els canvis
d’usos i cobertes en cada període.

•

Seguidament, es presenten en forma de taula, les superfícies corresponents a
cada classe d’ús dels anys de cada període, així com el balanç net i la taxa de
canvi neta per cada ús.

•

També es presenten uns gràfics de tipus histograma que s’han generat a partir
de les dades contingudes a aquestes taules, amb l’objectiu de facilitar la
interpretació dels valors que hi consten. Les dades mostren un resum dels
canvis produïts entre els anys analitzats, si bé no es poden deduir les
transformacions que hi ha hagut entre les classes. Un anàlisi més detallat dels
intercanvis de superfície entre classes es mostren en les tabulacions
creuades.

•

Per tant, es presenten unes tabulacions creuades (Taula 6.7., 6.9., 6.11. i
6.13.) en les que la diagonal principal indica la superfície que no ha canviat
d’un any a l’altre i també mostren les transferències de superfícies entre les
classes. Així, els canvis per files indiquen a quines classes han anat a parar la
superfície que ha canviat d’aquella classe. El percentatge de canvi a cada
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classe diu el % de superfície d’una classe que s’ha transformat en altres
classes. És el % de superfície que ha perdut cada classe. Els canvis per
columnes indiquen de quines classes prové la superfície que ha guanyat una
determinada classe al any final del període. El percentatge de canvi a cada
columna diu el % de superfície que passat a formar part d’una determinada
classe. És el % de superfície que ha guanyat una classe.
Finalment es presenta una taula i el gràfic associat de l’evolució de la superfície que
ocupa cada ús per a cada any estudiat.
Abans de presentar els resultats d’aquest apartat però, cal fer notar un aspecte. Durant
els 5 anys corresponents al període 1 (1998-2003), s’obtenen una sèrie de resultats
que manquen de justificació tècnica. Aquest fet no es produeix en cap dels altres 3
períodes que s’han estudiat. Això és degut a la forma en que s’han elaborat els mapes
a partir dels quals s’ha desenvolupat aquest treball. Tots els mapes han estat fets
mitjançant la interpretació visual, però els primers es van fer de forma independent, és
a dir, interpretant el mapa sencer des del seu inici a la seva fi. A partir de que es
disposa d’imatges per satèl·lit, tan sols es van modificar els polígons de l’any anterior
en els que s’observava algun canvi. Aquesta és probablement, la raó dels canvis
estranys que es produeixen de “bosc dens” a altres classes com “bosc clar”, “matoll” i
de “conreus llenyosos” o “vinya tradicional” a “bosc dens”.
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6.1.2.1.

PERÍODE 1: 1998 – 2003

Dels 4 períodes estudiats en aquest treball, aquest presenta una peculiaritat que cal
tenir en compte a la hora de interpretar-lo i comparar-lo amb els demés. Aquest
període comprèn 5 anys, mentre que la resta tan sols un. Això fa que els canvis que es
poden observar tant a la cartografia (figura 6.11.) com a les taules (taules 6.6. i 6.7.)
siguin força més elevades que els altres períodes estudiats.
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Figura 6.11. Mapa de canvis d’usos i cobertes del sòl. Període 1 (1998-2003)
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Taula 6.6. Superfícies i taxes de canvi net per classe d’ús del Període 1 (1998-2003).

USOS I COBERTES DEL SÒL

SUP.
1998

SUP.
2003

BALANÇ
NET

(ha)

(ha)

(ha)

TAXA DE
CANVI
NETA
(ha/any)

1

Bosc dens

824,70

875,75

51,05

10,21

2

Bosc clar

923,92

854,31

-69,61

-13,92

3

Matoll

459,47

378,44

-81,03

-16,20

4

Conreus llenyosos

232,73

152,54

-80,19

-16,04

5

Conreus llenyosos abandonats

185,90

174,05

-11,88

-2,37

6

Vinya tradicional

94,99

104,63

9,64

1,92

7

Vinya aterrassada

111,02

291,28

180,26

36,05

8

Usos urbans i vies de comunicació

23,98

24,85

0,86

0,17

9

Llera fluvial

35,72

36,93

1,21

0,24

Figura 6.12. Gràfic dels canvis d’usos en el Període 1 (1998-2003)
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Taula 6.7. Tabulació creuada de les superfícies (en ha) dels usos del sòl i percentatge de canvi del període 1 (1998-2003).
CLASSES D’USOS DEL SÒL ANY 2003
2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

CANVI 1998

% CANVI 1998

1

726,21 59,42

6,23

6,02

0,89

1,56

23,04

0,18

0,45

0,1

824,1

97,89

11,9

2

135,7 727,64 21,28

0,84

3,12

1,63

32,48

0,09

0,83

0,32

923,93

196,29

21,2

3

1,48

39,9

323,86

3,29

10,97

6,96

70,56

0,53

1,09

0,88

459,52

135,66

29,5

4

6,21

3,21

6,2

103,91 75,14

7,21

30,21

0,23

0,43

0

232,75

128,84

55,4

5

5

22,06

12,8

35,87

82,91

4,48

22,52

0,14

0,14

0

185,92

103,01

55,4

6

0,11

0,43

5,18

0,47

0,96

81,77

5,38

0,4

0

0,29

94,99

13,22

13,9

7

0,3

0,08

1,6

2,05

0,03

0,75

106,6

0

0,02

0,13

111,56

4,96

4,4

8

0,07

0,45

0,2

0,01

0

0,24

0,04

22,95

0,02

0,02

24

1,05

4,4

9

0,02

0,92

0,22

0,04

0,02

0

0,52

0,02

33,97

0

35,73

1,76

4,9

10

0,03

0,19

0,9

0,05

0,05

0,05

0,48

0,32

0

1,36

3,43

2,07

60,3

875,13 854,3 378,47 152,55 174,09 104,65 291,83 24,86

36,95

3,1

148,92 126,66 54,61

1998

CLASSES D’USOS DEL SÒL ANY

1

TOTAL
CANVI 2003
% CANVI 2003

17,0

14,8

14,4

48,64

91,18

22,88 185,23

1,91

2,98

1,74

31,9

52,4

21,9

7,7

8,1

56,1

63,5

Codificació dels usos del sòl:
1
2
3

Bosc dens
Bosc clar
Matoll

4
5
6

Conreus llenyosos
Conreus llenyosos abandonats
Vinya tradicional

7
8
9

Vinya aterrassada
Usos urbans i vies de comunicació
Llera fluvial

10 Altres
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Comentaris del Període 1 (1998-2003) per classe d’ús del sòl:
Bosc dens:
Aquesta classe experimenta un creixement de la seva superfície durant aquest període
en 51 ha. Les transformacions més importants per aquesta classe són les 60 ha que
passen a la classe “bosc clar” i les 23 ha a “vinya aterrassada”. D’altra banda, passen
a ser d’aquesta classe 135,7 ha de la classe “bosc clar”, 6 ha de la classe “conreus
llenyosos” i 5 ha de la classe “conreus llenyosos abandonats”.
Bosc clar:
La superfície ocupada per aquesta classe es redueix en aquest període en 70 ha. 136
ha es transformen a la classe “bosc dens”, 21,3 a la classe “matoll” i 32,4 ha a la
classe “vinya aterrassada”. D’altra banda, entren a formar part d’aquesta classe 59 ha
de “bosc dens”, 40 ha de la classe “matoll” i 22 ha de la classe “conreus llenyosos
abandonats.
Matoll:
Aquesta és la classe que sofreix una major disminució de superfície, en 81 ha. 70,5 ha
han passat a la classe “vinya aterrassada” i 40 ha a la classe “bosc clar”. D’altra
banda, han entrat a formar part d’aquesta classe 21 ha de la classe “bosc clar”, 13 ha
de la classe “conreus llenyosos abandonats” i 6 ha de la classe “bosc dens”.
Conreus llenyosos:
En aquesta classe es produeix una disminució de superfície de 80 ha. De la superfície
inicial l’any 1998, 75 ha s’han transformat a la classe “conreus llenyosos abandonats” i
35 ha a la classe “vinya aterrassada”. A aquesta classe s’hi han afegit 35 ha
procedents de la classe “conreus llenyosos abandonats”.
Conreus llenyosos abandonats:
Aquesta classe pateix un descens de 11,88 ha en aquest període. De la superfície
inicial, el canvi més destacat són les 35 ha que passen a “conreus llenyosos”,
seguides de les 22,52 que passen a “vinya aterrassada”. A més, 5 ha passen a “bosc
dens”, 22 ha a “bosc clar”, 12 ha a “matoll” i 4,5 a “vinya tradicional”. D’altra banda,
s’afegeixen a aquesta classe 75 ha de “conreus llenyosos”, i 11 ha de “matoll”.
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Vinya tradicional:
En aquesta classe es produeix un petit augment en la superfície ocupada de 9,6 ha.
Els canvis més destacats són les 5 ha que passen a “vinya aterrassada” i les 5 ha que
passen a “matoll”. Pel contrari, passen a formar part d’aquesta classe 7,2 ha de
“conreus llenyosos”, 6,96 ha de “matoll”, 4,48 ha de “conreus llenyosos abandonats”,
1,6 ha de “bosc clar” i finalment 1,56 ha de “bosc dens”.
Vinya aterrassada:
Aquesta és la classe que experimenta un major creixement. La seva superfície
augmenta en 180 ha durant aquest període, a raó de 36 ha cada any. La majoria de la
superfície transformada prové de la classe “matoll” en 70,5 ha, seguida per les classes
“bosc clar” en 32 ha; la classe “conreus llenyosos” en 30 ha; la classe “bosc dens” amb
23 ha; la classe “conreus llenyosos abandonats” en 22 ha i finalment de la classe
“vinya tradicional” en 5 ha. D’altra banda, molt poca és la superfície que ha passat a
altres usos: 2 ha a la classe “conreus llenyosos”, 1,5 ha a “matoll” i 0,7 ha a “vinya
tradicional”.
Ús urbà i vies de comunicació:
A aquesta classe no s’hi produeixen canvis significatius durant aquest període.
Llera fluvial:
A aquesta classe no s’hi produeixen canvis significatius durant aquest període.

6.1.2.2.

PERÍODE 2: 2003 – 2004

A la figura 6.13 es presenta el mapa de canvis d’usos i cobertes del sòl corresponent
al període 2.
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Figura 6.13. Mapa de canvis d’usos i cobertes del sòl. Període 2 (2003-2004)
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6. Resultats i Discussió

Taula 6.8. Superfícies i taxes de canvi net per classe d’ús del Període 2 (2003-2004).

USOS I COBERTES DEL SÒL

SUP.
2003

SUP.
2004

BALANÇ
NET

(ha)

(ha)

(ha)

1

Bosc dens

875,75

862,06

-13,68

2

Bosc clar

854,31

821,24

-33,06

3

Matoll

378,44

373,40

-5,04

4

Conreus llenyosos

152,54

155,57

3,03

5

Conreus llenyosos abandonats

174,02

194,59

20,56

6

Vinya tradicional

104,63

104,81

0,17

7

Vinya aterrassada

291,28

317,79

26,51

8

Usos urbans i vies de comunicació

24,85

26,32

1,47

9

Llera fluvial

36,93

39,00

2,06

Figura 6.14. Gràfic dels canvis d’usos en el Període 2 (2003-2004).
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Taula 6.9. Tabulació creuada de les superfícies (en ha) dels usos del sòl del Període 2 (2003-2004).

CLASSES D’USOS DEL SÒL 2003

CLASSES D’USOS DEL SÒL 2004
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

CANVI 2003

% CANVI 2003

1

820,63

49,05

1,20

0,46

2,37

0

1,38

0

0,59

0

875,68

55,05

6,3

2

35,08

737,20

47,41

1,22

19,42

6,48

5,64

0

1,44

0,44

854,33

117,13

13,7

3

0,47

29,18

319,82

1,92

10,83

1,97

13,21

0,19

0,45

0,40

378,44

58,62

15,5

4

0,96

0,53

0,85

140,70

0,89

0,41

7,95

0,24

0

0

152,53

11,83

7,8

5

3,40

3,87

2,32

1,22

160,64

0

2,37

0

0,22

0

174,04

13,40

7,7

6

0

0,11

0,88

7,44

0,45

94,19

1,53

0

0

0

104,60

13,41

12,8

7

0,12

0,15

0,54

2,63

0

1,74

285,73

0,19

0

0,17

291,27

5,54

1,9

8

0

0

0

0

0

0

0

24,84

0

0

24,84

0

0

9

0,33

0,32

0

0

0

0

0

0

36,25

0

36,90

0.65

1,7

10

1,07

0,83

0,35

0

0

0

0

0,80

0

0

3,05

3,05

100

TOTAL

862,06

821,24

373,37

153,74

194,60

104,79

317,81

25,9

38,95

1,01

CANVI 2004

41,43

84,04

53,55

13,04

33,96

10,6

32,08

1,06

2,70

1,01

% CANVI 2004

4,8

10,2

1,4

8,5

17,5

10,1

10,1

4,1

6,9

100

Codificació dels usos del sòl:
1
2
3

Bosc dens
Bosc clar
Matoll

4
5
6

Conreus llenyosos
Conreus llenyosos abandonats
Vinya tradicional

7
8
9

Vinya aterrassada
Usos urbans i vies de comunicació
Llera fluvial

10 Altres

.
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Comentaris del Període 2 (2003-2004) per classe d’ús del sòl:
Bosc dens:
La superfície d’aquesta classe disminueix en 13,68 ha. De la superfície que ocupa
l’any 2004, 35 ha provenen de la classe “bosc clar”. D’altra banda, 49 ha d’aquesta
classe passen a formar part de la classe “bosc clar”. L’explicació a aquest fet és que
es va poder cometre algun error d’interpretació a la hora d’elaborar els mapes, ja que
no té sentit que es passi de “bosc dens” a “bosc clar” sense extreure arbres.
Bosc clar:
En aquesta classe es produeix el descens de superfície més important del període. En
total, la superfície disminueix 33 ha. Les transformacions més importants són les 47 ha
que passen a la classe “matoll” i les 35 ha que passen a la classe “bosc dens”. La
primera transformació s’explica molt probablement per un error d’interpretació a la hora
d’elaborar els mapes, ja que no té cap sentit el pas de “bosc clar” a “matoll” si no és
que hi ha hagut una pertorbació que ho provoqués; i no hi ha constància de que això
fos així. Altres canvis són les 6,48 ha que passen a la classe “vinya tradicional” i les
5,64 ha que passen a la classe “vinya aterrassada”. Pel contrari, 49 ha de la classe
“bosc dens” i 29,2 ha de la classe “matoll” han passat a formar part d’aquesta classe.
Matoll:
Aquesta classe tan sols disminueix la seva superfície en 5 ha. Les transformacions
més destacables són les 29,18 ha que passen a la classe “bosc clar” i les 13 ha que
passen a “vinya aterrassada”. Altres canvis, són les 1,97 ha que passen a la classe
“vinya tradicional” i les 1,92 ha que passen a la classe “conreus llenyosos”. D’altra
banda, passen a formar part d’aquesta classe 47 ha de la classe “bosc clar”, 2,32 ha
de “conreus llenyosos abandonats” i 1,2 ha de “bosc dens”.
Conreus llenyosos:
En aquesta classe es produeix un augment de la seva superfície força incipient. El seu
valor incrementa en 3 ha. Malgrat això, s’hi produeixen força canvis. El més destacable
són les 8 ha que es transformen en la classe “vinya aterrassada”. D’altra banda,
passen a ser d’aquesta classe 7,44 ha de la classe “vinya tradicional”, 2,6 ha de “vinya
aterrassada”, 1,92 ha de la classe “matoll” i 1,22 ha de la classe “bosc clar”.
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Conreus llenyosos abandonats:
Aquesta classe augmenta la seva superfície en 20,5 ha. Donades les característiques
d’aquesta classe, la majoria de canvis es dirigeixen a les classes forestals: 3,88 ha
passen a la classe “bosc clar”; 3,4 ha passen a “bosc dens” i 2,32 ha a “matoll”.
Vinya tradicional:
La superfície d’aquesta classe augmenta tan sols en 0,17 ha, és a dir, que
pràcticament no varia. Malgrat això, s’hi produeixen força canvis: 7,44 ha passen a la
classe “conreus llenyosos”, 1,5 ha passen a la classe “vinya aterrassada”. El primer
canvi manca de sentit lògic, ja que d’un any a l’altre es treu la vinya i apareixen
“conreus llenyosos”. Per això l’explicació d’aquesta modificació s’ha de buscar en un
error en la interpretació a la hora d’elaborar els mapes. D’altra banda, passen a formar
part d’aquesta classe 6,5 ha de la classe “bosc clar”, 1,97 ha de la classe “matoll” i
1,74 ha de “vinya aterrassada”.
Vinya aterrassada:
Per segon període consecutiu, aquesta classe és la que experimenta un major
creixement de la seva superfície. Aquesta augmenta en 26,5 ha. Les transformacions
a altres classes d’usos es redueixen a les 2,63 ha que passen a ser de la classe
“conreus llenyosos” i les 1,74 ha a la classe “vinya tradicional”. D’altra banda, han
passat a ser d’aquesta classe: 13,21 ha de la classe “matoll”, 7,95 ha de la classe
“conreus llenyosos”, 5,64 ha de la classe “bosc clar”, 2,37 ha de la classe “conreus
llenyosos abandonats”, 1,53 ha de la classe “vinya tradicional” i 1,38 ha de la classe
“bosc dens”,
Ús urbà i vies de comunicació:
A aquesta classe no s’hi produeixen canvis significatius durant aquest període.
Llera fluvial:
A aquesta classe no s’hi produeixen canvis significatius durant aquest període.
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6.1.2.3.

PERÍODE 3: 2004 – 2005

A la figura 6.15 es presenta el mapa de canvis d’usos i cobertes del sòl corresponent
al període 3.
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Figura 6.15Mapa de canvis d’usos i cobertes del sòl. Període 3 (2004-2005)
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Taula 6.10. Superfícies i taxes de canvi net per classe d’ús del Període 3 (2004-2005).

USOS I COBERTES DEL SÒL

SUP.
2004

SUP.
2005

BALANÇ
NET

(ha)

(ha)

(ha)

1

Bosc dens

862,06

857,16

-4,90

2

Bosc clar

821,24

814,73

-6,5

3

Matoll

373,40

371,36

-2,04

4

Conreus llenyosos

155,57

151,12

-4,46

5

Conreus llenyosos abandonats

194,59

191,19

-3,40

6

Vinya tradicional

104,81

104,81

0

7

Vinya aterrassada

317,79

339,32

21,52

8

Usos urbans i vies de comunicació

26,32

26,32

0

9

Llera fluvial

39,00

39,00

0

Figura 6.16. Gràfic dels canvis d’usos en el Període 3 (2004-2005).
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Taula 6.11. Tabulació creuada de les superfícies (en ha) dels usos del sòl del Període 3 (2004-2005).

CLASSES D’ÚS DEL SÒL 2004

CLASSES D’ÚS DEL SÒL 2005
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

CANVIS 2004

% CANVIS 2004

1

875,14

0

0,24

0

0

0

4,67

0

0

0

880,05

7,91

0,9

2

0

814,59

0,17

0

0

0

6,48

0

0

0

821,24

6,65

0,8

3

0

0

369,16

0

0

0

4,09

0

0

0

373,25

4,09

1,1

4

0

0

0,52

149,85

0,84

0

4,37

0

0

0

155,58

5,73

3,7

5

0

0

1,28

1,27

190,30

0

1,73

0

0

0

194,58

4,28

2,2

6

0

0

0

0

0

104,81

0

0

0

0

104,81

0

0

7

0

0

0

0

0

0

317,77

0

0

0

317,77

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

26,33

0

0

26,33

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

39,00

0

39,00

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0,21

0

0

0,83

1,04

0,21

20,2

TOTAL

875,14

814,59

371,37

151,12

191,14

104,81

339,32

26,33

39,00

0,83

CANVIS 2005

0

0

2,21

1,27

0,84

0

21,55

0

0

0

% CANIVS 2005

0

0

0,6

0,8

0,4

0

6,4

0

0

0

Codificació dels usos del sòl:
1
2
3

Bosc dens
Bosc clar
Matoll

4
5
6

Conreus llenyosos
Conreus llenyosos abandonats
Vinya tradicional

7
8
9

Vinya aterrassada
Usos urbans i vies de comunicació
Llera fluvial

10 Altres
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Comentaris del Període 3 (2004-2005) per classe d’ús del sòl:
Bosc dens:
Aquesta classe perd 4,6 ha durant aquest període. Aquest valor és el que es
transforma en la classe “vinya aterrassada”. No hi ha cap classe d’ús del sòl que passi
a formar part d’aquesta classe durant aquest període.
Bosc clar:
La superfície d’aquesta classe disminueix en 6,5 ha. Aquesta és la superfície que ha
passat a ser de la classe “vinya aterrassada”. No hi ha cap classe d’ús de sòl que
passi a formar part d’aquesta classe durant aquest període.
Matoll:
Aquesta és la classe que menys redueix la seva superfície. Ho fa en 2 ha. Tot i això,
de la superfície de l’any 2004, 4 ha passen a ser de la classe “vinya aterrassada”.
D’altra banda passen a ser de la classe “matoll”: 1,3 ha de la classe “conreus llenyosos
abandonats” i 0,5 ha de la classe “conreus llenyosos”.
Conreus llenyosos:
En aquesta classe la superfície disminueix en 4,46 ha. Bona part d’aquesta superfície
(4,37 ha) es transformen a la classe “vinya aterrassada; 0,84 ha passen a la classe
“conreus llenyosos abandonats” i 0,52 ha a la classe “matoll”. D’altra banda, 1,27 ha
de la classe “conreus llenyosos abandonats” canvien a aquesta classe.
Conreus llenyosos abandonats:
Aquesta classe disminueix la seva superfície en 3,40 ha. Aquesta superfície es
reparteix més o menys equitativament en canvis a “vinya aterrassada” (1,73 ha),
“matoll” (1,28 ha) i “conreus llenyosos” (1,27 ha). D’altra banda, la única aportació a
aquesta classe són les 0,84 ha que procedeixen de la classe “conreus llenyosos”.
Vinya tradicional:
Aquesta classe no pateix cap canvi en la seva superfície, no es produeix cap
transformació a un altre classe d’ús ni es produeix cap aportació procedent de
qualsevol altra classe d’ús.
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Vinya aterrassada:
Com en els períodes anteriors, aquesta classe és la que creix més. A més, és la única
classe que veu augmentada la seva superfície durant aquest període. La seva
extensió augmenta en 21,5 ha. Aquesta classe no veu transformada la seva superfície
en cap altra classe d’ús durant aquest període. En canvi, hi ha una aportació important
d’altres classes: 6,48 ha procedeixen de la classe “bosc dens”; 4,67 ha de la classe
“bosc clar”; 4,37 ha de la classe “conreu llenyós”; 4,09 ha de la classe “matoll” i
finalment 1,73 ha de la classe “conreu llenyós abandonat”.
Ús urbà i vies de comunicació:
En aquesta classe no es produeixen canvis durant aquest període.
Llera fluvial:
En aquesta classe no es produeixen canvis durant aquest període.

6.1.2.4.

PERÍODE 4: 2005 – 2006

A la figura 6.17 es presenta el mapa de canvis d’usos i cobertes del sòl corresponent
al període 4 (anys 2005 al 2006).
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Figura 6.17. Mapa de canvis d’usos i cobertes del sòl. Període 4 (2005-2006)
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Taula 6.12. Superfícies i taxes de canvi net per classe d’ús del Període 4 (2005-2006).

USOS I COBERTES DEL SÒL

SUP.
2005

SUP.
2006

BALANÇ
NET

(ha)

(ha)

(ha)

1

Bosc dens

857,16

863,52

6,36

2

Bosc clar

814,73

801,38

-13,36

3

Matoll

371,36

370,22

-1,14

4

Conreus llenyosos

151,11

149,19

-1,92

5

Conreus llenyosos abandonats

191,19

183,38

-7,81

6

Vinya tradicional

104,81

104,81

0

7

Vinya aterrassada

339,32

356,55

17,22

8

Usos urbans i vies de comunicació

26,35

26,35

0

9

Llera fluvial

39,00

39,00

0

Figura 6.18. Gràfic dels canvis d’usos en el Període 4 (2005-2006).
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Taula 6.13. Tabulació creuada de les superfícies (en ha) dels usos del sòl del Període 4 (2005-2006).

CLASSES D’ÚS DEL SÒL 2005

CLASSES D’ÚS DEL SÒL DEL 2006
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

CANVIS 2005

% CANVIS 2005

1

850,17

3,04

0,32

0

0

0

3,20

0

0

0,43

857,16

6,99

0,8

2

12,91

789,29

0,26

0

0

0

3,08

0

0

0,21

805,75

16,46

2,0

3

0

0

369,65

0

0

0

1,72

0

0

0

371,37

1,72

0,5

4

0

0

0

149,19

0

0

1,92

0

0

0

151,11

1,92

1,3

5

0

0

0

0

183,38

0

7,32

0

0

0

190,7

7,32

3,8

6

0

0

0

0

0

104,81

0

0

0

0

104,81

0

0

7

0

0

0

0

0

0

339,32

0

0

0

339,32

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

26,33

0

0

26,33

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

39,00

0

39,00

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,83

0,83

0

0

TOTAL

863,08

792,33

370,23

149,19

183,38

104,81

356,56

26,33

39,00

1,47

CANVIS 2006

12,91

3,04

0,58

0

0

0

17,24

0

0

0,64

% CANVIS 2006

1,5

0,4

0,2

0

0

0

4,8

0

0

43,5

Codificació dels usos del sòl:
1
2
3

Bosc dens
Bosc clar
Matoll

4
5
6

Conreus llenyosos
Conreus llenyosos abandonats
Vinya tradicional

7
8
9

Vinya aterrassada
Usos urbans i vies de comunicació
Llera fluvial

10 Altres
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Comentaris del Període 4 (2005-2006) per classe d’ús del sòl:
Bosc dens:
Aquesta classe augmenta la seva superfície en 6,4 ha. Aquest augment s’explica
perquè guanya 12,9 ha que provenen de la classe “bosc clar” i al mateix temps 3 ha es
transformen a la classe “bosc dens” i 3,2 ha a la classe “vinya aterrassada”.
Bosc clar:
La superfície d’aquesta classe es redueix en 13,4 ha en aquest període. Això és degut
a que la majoria han passat a la classe “bosc dens”, tot i que 3 ha de la classe “vinya
aterrassada” han passat a formar part de “bosc clar”.
Matoll:
Aquesta classe té una pèrdua de superfície d’1 ha que correspon a la superfície que
s’ha transformat a la classe “vinya aterrassada”.
Conreus llenyosos:
En aquesta classe es produeix una disminució de la superfície en 1,92 ha, que es
corresponen amb les que s’han convertit a la classe “vinya aterrassada”.
Conreus llenyosos abandonats:
La superfície d’aquesta classe disminueix en 7 ha, que passen a formar part
íntegrament, de la classe “vinya aterrassada”.
Vinya tradicional:
En aquesta classe no es produeixen canvis durant aquest període.
Vinya aterrassada:
Aquesta classe és la que veu augmentada amb major valor la seva superfície. Ho fa
en 17 ha, que provenen de les classes “conreus llenyosos abandonats” (7 ha), “bosc
dens” (3 ha), “bosc clar (3 ha) “conreus llenyosos “ (2 ha) i “matoll (2 ha).
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Usos urbans i vies de comunicació:
En aquesta classe no es produeixen canvis durant aquest període.
Llera fluvial:
En aquesta classe no es produeixen canvis durant aquest període.

6.1.2.5.

EVOLUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE CADA CLASSE D’ÚS

Taula 6.14. Superfície en ha per classe d’ús i any estudiat.
Codi

Anys

Ús del sòl
1998

2003

2004

2005

2006

1

Bosc dens

824,70

875,75

862,06

857,16

863,52

2

Bosc clar

923,92

854,31

821,24

814,73

801,38

3

Matoll

459,47

378,44

373,40

371,36

370,22

4

Conreus llenyosos

232,73

152,54

155,57

151,11

149,19

5

Conreus llenyosos abandonats

185,90

174,02

194,59

191,19

183,38

6

Vinya tradicional

94,99

104,63

104,81

104,81

104,81

7

Vinya aterrassada

111,02

291,28

317,79

339,32

356,54

8

Usos urbans i vies de
comunicació

23,98

24,85

26,32

26,32

26,32

9

Llera fluvial

35,72

36,94

39,00

39,00

39,00

2.892,45

2.892,77

2.984,80

2.895,00

2.894,40

TOTAL

108

6. Resultats i Discussió

Figura 6.19. . Evolució de la superfície per classe d’ús i any al T.M. de Porrera.

La finalitat de les dades de la taula 6.15 i del gràfic de la figura 6.18, és oferir una visió
global de quina és la superfície i l’evolució que té cada classe d’ús del sòl durant els
anys estudiats.
Tal i com s’observa, el “bosc dens” augmenta en 50 ha, que provenen de l’evolució de
la classe “bosc clar”. La superfície d’aquesta segona classe experimenta un descens
sostingut en el temps, perdent més de 100 ha en els anys estudiats. La classe “matoll”
és la classe forestal menys extensa, i la disminució que sofreix en el període 1 respon
a la seva transformació a la classe “vinya tradicional”. Tot i aquestes oscil·lacions, les
classes forestals són les més extenses en el municipi de Porrera.
Les classes agrícoles ocupen superfícies més modestes, tot i que destaca la
disminució de superfície de “conreus llenyosos” que juntament amb la classe “matoll”,
es transforma a “vinya aterrassada”, que experimenta un increment notable de la
superfície durant el primer període.
Finalment, les classes “usos urbans i vies de comunicació” i “llera fluvial” són els que
ocupen menys superfície del terme municipal i els que presenten menys oscil·lacions
en el temps.
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6.2.

L’ESTRUCTURA DEL PAISATGE

Aquest apartat, conté els resultats que fan referència a l’estructura del paisatge i que
han estat obtinguts a partir dels càlculs realitzats amb el programa FRAGSTATS. Els
resultats es presenten per cada un dels índexs que s’han seleccionat i que estan
definits al capítol número 5, de Materials i Mètodes del present treball.
En primer lloc, s’exposa una taula numèrica amb els valors de l’índex en qüestió per a
cada una de les classes d’usos i cobertes del sòl i alhora per cada any estudiat. Amb
aquests valors s’han elaborat els gràfics que les acompanyen, amb l’objectiu de
facilitar la comprensió de les taules.
En últim lloc, es presenta una explicació interpretativa breu dels valors de les taules i
dels gràfics obtinguts per a cada cas. Les classes “usos urbans i vies de comunicació”
i “llera fluvial”, tot i reflectir-se tant en les taules com en els gràfics, no presenten
resultats que aportin informació valorable. Per tant, no s’afegiran als comentaris finals
de cada índex.
L’agrupació dels paràmetres i índexs del paisatge és la mateixa que la que s’estableix
en el capítol 5 de Materials i Mètodes del present treball.

6.2.1. PARÀMETRES DE FRAGMENTACIÓ DEL PAISATGE
En aquest bloc, s’exposen els resultats dels paràmetres de fragmentació del paisatge
escollits, que són: número de tessel·les, grandària de les tessel·les i densitat de
tessel·les, que s’han definit en l’apartat 5.2.2.2. del capítol de Materials i Mètodes.
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6.2.1.1. NÚMERO DE TESSEL·LES (NUMBER OF PATCHES, NP)
Taula 6.15. Número de tessel·les per classe i any en el T.M. de Porrera.
Codi

Anys

Ús del sòl
1998

2003

2004

2005

2006

1

Bosc dens

541

446

404

410

417

2

Bosc clar

481

556

558

553

547

3

Matoll

527

468

423

424

426

4

Conreus llenyosos

211

205

214

215

215

5

Conreus llenyosos abandonats

178

168

161

164

167

6

Vinya tradicional

140

149

156

156

156

7

Vinya aterrassada

78

165

167

165

169

8

Usos urbans i vies de comunicació

415

419

423

423

423

9

Llera fluvial

19

18

18

18

18

2.590

2.594

2.524

2.528

2.538

TOTAL

Figura 6.20. Evolució del número de tessel·les per classe i any en el T.M. de Porrera.
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Discussió sobre el número de tessel·les per classe:
La classe bosc dens és la que té més tessel·les l’any 1998, i la que sofreix un
descens més important durant el període 1 (1998-2003) i el període 2 (2003-2004). A
l’inici del període 3 (2004-2005), el descens s’atura i s’inverteix en un augment lleuger
del número de tessel·les que es manté durant el període 4 (2005-2006).
La classe bosc clar té una evolució oposada a la de la classe bosc dens. L’any 1998
ocupa 481 tessel·les, però en els 5 anys del període 1, augmenta el número de
tessel·les fins a 556. A partir del període 2, el número de tessel·les es manté al voltant
de les 550 tessel·les.
La classe matoll té una evolució similar a la classe bosc dens. Durant els períodes 1 i
2 (del 1998 al 2004) el número de tessel·les disminueix en més de 100 tessel·les (de
527 a 423). En els períodes restants, el número de tessel·les es manté constant,
entorn a les 424.
El número de tessel·les de la classe conreus llenyosos es manté poc variable al llarg
dels anys d’estudi. Tan sols pateix un lleuger descens durant el període 1 (de 211 a
205), recuperant-se el període 2 i augmentant lleugerament els següents (fins a les
215).
El número de tessel·les de la classe conreus llenyosos abandonats disminueix en
els períodes 1 i 2 (de 178 a 161), incrementant molt lleugerament durant els períodes
següents, fins arribar a les 164 tessel·les.
La classe vinya tradicional experimenta un augment en el número de tessel·les
durant els períodes 1 i 2, (de 140 a 156). A partir del 2004, el número de tessel·les es
manté invariable.
La classe vinya aterrassada sofreix un augment molt important en el número de
tessel·les durant el període 1: passa de 78 a 165 en període 1. En els períodes 2, 3 el
número de tessel·les es manté pràcticament constant, i incrementa lleument en el
període 4 en 4 tessel·les.

112

6. Resultats i Discussió

6.2.1.2. DENSITAT DE MARGES
Taula 6.16. Densitat de marges de tessel·la (en m/ha) per classe i any al T.M. de Porrera.
Codi

Anys

Ús del sòl
1998

2003

2004

2005

2006

1

Bosc dens

155,08

155,18

150,91

150,08

149,39

2

Bosc clar

162,19

167,36

161,04

159,45

156,62

3

Matoll

103,33

94,22

87,43

86,81

86,81

4

Conreus llenyosos

45,46

33,90

34,09

33,82

33,54

5

Conreus llenyosos abandonats

44,64

39,17

42,00

41,52

40,75

6

Vinya tradicional

23,84

25,00

25,07

25,07

25,07

7

Vinya aterrassada

17,67

40,81

44,31

45,56

47,35

8

Usos urbans i vies de comunicació

18,26

18,79

19,14

19,14

19,14

9

Llera fluvial

16,16

16,59

16,50

16,50

16,50

Figura 6.21. Evolució de la densitat de marges de tessel·les per classe i any al T.M. de Porrera
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Comentaris sobre densitat de marges de les tessel·les per classe:
En la classe bosc dens, la densitat de marges és quasi invariable en la totalitat dels
anys estudiats. Tan sols es produeix una petita davallada en el període 2 (del 2003 al
2004) al passar de 155 a 150 m/ha.
En la classe bosc clar, es produeix un lleuger augment de la densitat de marges
durant el període 1, per després disminuir força durant el període 2 (de 167 a 161
m/ha). Durant la resta de períodes, segueix reduint-se la densitat de marges però
d’una forma molt lleu.
En la classe matoll, la reducció de la densitat de marges és important en els dos
primers períodes; es passa de 103 a 87 m/ha. En els períodes següents, els valors es
mantenen pràcticament constants.
En la classe conreus llenyosos, tan sols es produeix una disminució de la densitat de
marges en el període 1. En la resta de períodes, la densitat de marges es manté quasi
invariables al voltant de 34 m/ha.
En la classe conreus llenyosos abandonats, es produeix una disminució poc
important de la densitat de marges en el període 1. Durant el període 2 es tornen a
recuperar els valors precedents per mantenir-se entorn als 40 m/ha.
En la classe vinya tradicional no s’hi produeixen variacions importants de la densitat
de marges. En tots els anys estudiats, els valors es situen al voltant dels 25 m/ha.
En la classe vinya aterrassada, l’augment de la densitat de marges és sostingut
durant el període 1 i 4, amb una mitjana de 4,6 m/ha d’augment anual. En els períodes
3 i 4, la densitat de marges continua creixent però a un ritme més suau, amb una
mitjana de 1,5 m/ha anuals.
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6.2.2. PARÀMETRES DE FORMA
6.2.2.1. ÍNDEX DE FORMA MIG DE LES TESSEL·LES
Taula 6.17. Índex de forma mig de les tessel·les per classe i any al municipi de Porrera.
Codi

Anys

Ús del sòl
1998

2003

2004

2005

2006

1

Bosc dens

1,78

1,85

1,88

1,87

1,85

2

Bosc clar

1,83

1,84

1,82

1,83

1,82

3

Matoll

1,64

1,70

1,70

1,70

1,69

4

Conreus llenyosos

1,68

1,60

1,59

1,59

1,58

5

Conreus llenyosos abandonats

1,83

1,75

1,79

1,78

1,77

6

Vinya tradicional

1,59

1,59

1,57

1,57

1,57

7

Vinya aterrassada

1,64

1,61

1,64

1,64

1,64

8

Usos urbans i vies de comunicació

1,18

1,17

1,17

1,17

1,17

9

Llera fluvial

3,85

3,74

3,65

3,65

3,65

Figura 6.22. Evolució de l’Índex de Forma Mig de les tessel·les per classe i any al T.M. Porrera.
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Comentaris sobre l’Índex de Forma Mig de les tessel·les per classe:
En la classe bosc dens, l’índex de forma mig augmenta en els períodes 1 i 2, arribant
al màxim a l’any 2004. A partir d’aquí el valor es redueix fins que a l’últim any del
període 4 s’arriba al mateix valor que l’any 2003.
En la classe bosc clar, els valors d’índex de forma mig no varien substancialment. En
els 4 períodes, els valors es situen entorn de 1,83.
En la classe matoll, el valor d’índex de forma s’incrementa durant el període 1 fins
assolir 1,70; valor que es mantindrà invariable durant la resta de períodes.
En la classe conreus llenyosos, l’índex de forma mig disminueix progressivament al
llarg dels 4 períodes, passant de 1,68 el 1998 a 1,58 el 2006.
En la classe conreus llenyosos abandonats, l’índex disminueix durant el període 1
tot i que es recupera durant el període 2. En els períodes 3 i 4, l’índex de forma mig
torna a decréixer suaument fins a 1,77.
En la classe vinya tradicional, l’índex de forma mig només disminueix 2 dècimes en
el període 2; de 1,59 a 1,57. Aquest valor es manté durant els anys dels períodes 3 i 4.
En la classe vinya aterrassada, l’índex disminueix durant el període 1 fins a 1,61;
però en el període 2 es recupera fins assolir el valor inicial de 1,64. El valor es manté
invariable durant la resta de períodes.
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6.2.3. PARÀMETRES D’AGREGACIÓ I INTERSPERSIÓ
6.2.3.1. ÍNDEX D’ADJACÈNCIA
Taula 6.18. Valors d’índex d’adjacència per classe i any al municipi de Porrera.
Codi

Anys

Ús del sòl
1998

2003

2004

2005

2006

1

Bosc dens

0,902

0,905

0,908

0,908

0,909

2

Bosc clar

0,907

0,900

0,901

0,901

0,902

3

Matoll

0,904

0,898

0,904

0,904

0,904

4

Conreus llenyosos

0,925

0,917

0,918

0,917

0,916

5

Conreus llenyosos abandonats

0,910

0,916

0,919

0,919

0,917

6

Vinya tradicional

0,910

0,913

0,914

0,914

0,914

7

Vinya aterrassada

0,943

0,945

0,945

0,946

0,946

8

Usos urbans i vies de comunicació

0,727

0,730

0,741

0,741

0,741

9

Llera fluvial

0,838

0,842

0,851

0,851

0,851

Figura 6.23. Evolució de l’índex d’adjacència per classe i any al T.M. de Porrera
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Comentaris sobre l’índex d’adjacència de les tessel·les per classe:
La classe bosc dens presenta uns valors d’índex de forma mig pràcticament
invariables durant els anys d’estudi, al voltant de 0,905.
En la classe bosc clar, es produeix una lleu disminució de l’índex durant el període 1
(1998-2003) que es recupera en el període següent. En els períodes 3 (2004-2005) i 4
(2005-2006) l’índex manté el seu valor constant en 0,901.
En la classe matoll, té una evolució molt similar a la classe bosc clar, ja que en el
període 1. el valor de l’índex disminueix per recuperar-se posteriorment i mantenint-se
quasi constant durant els períodes 3 i 4, amb valors propers a 0,904.
En la classe conreus llenyosos, l’índex pateix un decreixement en el període 1
passant de 0,925 a 0,917; tot i que en els període 2 el valor remunta fins a 0,918 i
estabilitzant-se en els períodes 3 i 4 entorn a 0,916.
La classe conreus llenyosos abandonats presenta una evolució paral·lela a la classe
bosc dens però amb valors d’índex més elevats. Els valors es mantenen força
invariables durant els 4 períodes al voltant de 0,916 – 0,917.
La classe vinya tradicional té un comportament idèntic al de les classes bosc dens i
conreus llenyosos abandonats. Els seu valor més baix és a l’any 1998 (0,9097) i
augmenta lleugerament fins l’any 2004 on es manté constant amb un valor de 0,9137.
La classe vinya aterrassada, és la que presenta uns valors d’índex d’adjacència més
elevats. Es situen tots pròxims a 0,95 (0,945). L’índex té una evolució creixent tot i que
és molt difícil de percebre, amb el valor màxim l’any 2006 (0,9466).
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6.2.3.2. ÍNDEX D’INTERSPERSIÓ I JUXTAPOSICIÓ
Taula 6.19. Valors d’Índex d’Interspersió i Juxtaposició (%) per classe i any al T.M. de Porrera.
Codi

Anys

Ús del sòl
1998

2003

2004

2005

2006

1

Bosc dens

58,6

58,3

60,1

60,5

61,8

2

Bosc clar

63,8

64,1

66,7

66,7

67,0

3

Matoll

86,1

87,4

87,2

87,3

87,2

4

Conreus llenyosos

91,0

93,4

94,6

94,8

94,9

5

Conreus llenyosos abandonats

83,6

83,9

83,7

83,8

83,6

6

Vinya tradicional

84,4

90,6

91,3

91,3

91,3

7

Vinya aterrassada

87,5

91,8

92,4

92,4

92,1

8

Usos urbans i vies de comunicació

87,1

90,1

91,5

91,5

91,5

9

Llera fluvial

85,7

91,0

91,0

91,0

90,5

Figura 6.24. Evolució de l’índex d’interspersió i juxtaposició per classe i any al T.M. de Porrera.
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Comentaris sobre l’Índex d’Interspersió i Juxtaposició les tessel·les per classe:
La classe bosc dens és la que presenta els valors d’índex més baixos. A l’inici del
període 1 parteix de 58,6% per augmentar en els períodes 2, 3 i 4 arribant al 61,7%.
La classe bosc clar té valors propers a la classe bosc dens, tot i que per sobre
d’aquests. El valor augmenta només durant el període 2, passant de 64,1 a 66,7%.
Després, el valor es manté pràcticament invariable.
La classe matoll, els valors superen en tot moment el 85%. L’índex només pateix un
augment en el període 1, mantenint-se constant la resta de períodes al voltant del
87%.
La classe conreu llenyós és la que presenta valors d’índex més elevats. Parteix del
90,9% l’any 1998 i augmenta en cada un dels períodes següents fins assolir el valor de
94,9% l’any 2006.
La classe conreu llenyós abandonat presenta una evolució amb pocs alts i baixos.
Durant els 4 períodes, els valors no es mouen gaire al voltant del 83%.
La classe vinya tradicional presenta un fort augment de l’índex durant el període 1, ja
que passa del 84 al 90%. En els següent període també augmenta fins al 93%, per
mantenir-se en aquest valor en els períodes restants.
La classe vinya aterrassada experimenta una evolució força similar a la classe vinya
tradicional, tot i que el creixement en el període 1 no és tan important. Es parteix del
87,5% el 1998 i es passa al 91,8% el 2003 i al 92,4% el 2004. A partir d’aquí, el valor
es manté pràcticament constant durant els períodes 3 i 4.
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6.2.4. PARÀMETRES DE CONNECTIVITAT
6.2.4.1. ÍNDEX DE COHESIÓ DE TESSEL·LES
Taula 6.20. Valors d’índex de cohesió de tessel·les per classe i any al T.M. de Porrera
Codi

Anys

Ús del sòl
1998

2003

2004

2005

2006

1

Bosc dens

98,78

99,04

99,04

99,04

99,07

2

Bosc clar

98,77

98,44

98,25

98,25

98,21

3

Matoll

97,74

97,25

97,57

97,57

97,56

4

Conreus llenyosos

96,81

96,53

96,34

96,62

96,50

5

Conreus llenyosos abandonats

96,54

96,52

96,70

96,62

96,50

6

Vinya tradicional

95,56

95,67

95,57

95,57

95,57

7

Vinya aterrassada

97,11

97,62

97,74

97,94

97,97

8

Usos urbans i vies de comunicació

97,44

97,90

97,98

97,98

97,98

9

Llera fluvial

98,27

98,40

98,44

98,44

98,44

Figura 6.25. Evolució de l’índex de cohesió per classe i any al T.M. de Porrera
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Comentaris sobre l’Índex de cohesió les tessel·les per classe:
La classe bosc dens és la que presenta els valors d’índex més elevats de totes. En el
període 1 l’índex augmenta de 98,7 a 99, però en la resta de períodes el valor es
manté constant.
En la classe bosc clar es produeix una disminució de l’índex durant els períodes 1 i 2,
passant de 98,7 l’any 1998 a 98,2 el 2004. En els períodes següents, l’índex es manté
en aquest 98,2.
En la classe matoll es produeix una disminució de l’índex durant el període 1; de 97,7
a 97,2. En el període següent, aquest valor remunta fins al 97,5 que es mantindrà
invariable durant els períodes restants.
La classe conreus llenyosos pateix un descens progressiu en els valors d’índex de
cohesió durant els 4 períodes. L’any 1998 l’índex val 96,8; mentre que el 2006, 96,4.
La classe conreus llenyosos abandonats es manté invariable durant el període 1
però experimenta un petit increment passant de 96,5 a 96,7 en el període 2. Aquest
increment però, es perd durant els períodes 3 i 4, retornant als valors inicials.
La classe vinya tradicional presenta uns valors força similars durant els 4 períodes.
Tan sols es percep un petit increment en el període 1 (de 95,5 a 95,6) que es perd en
el període 2 i que es manté constant en els períodes 3 i 4 amb valors similars als
inicials.
La classe vinya aterrassada experimenta en general, un creixement durant els 4
períodes. Parteix de 97,1 l’any 1998 i incrementa fins a 97,6 el 2003; a 97,7 el 2004 i a
97,9 el 2005. L’any 2006, el valor de l’índex es manté en 97,9.
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6.3.

PATRÓ DE CANVIS EN RELACIÓ A VARIABLES

FÍSIQUES DEL TERRITORI
El primer procediment que s’ha dut a terme ha estat la regressió simple entre la
superfície de les parcel·les de “vinya aterrassada” amb les variables
-

Mitja d’elevacions i rang d’elevacions

-

Mitja de pendents i rang de pendents

-

Mitja del grau d’orientació

-

Mitja de distàncies a carreteres secundàries

-

Mitja de distàncies al nucli urbà de Porrera

D’aquestes set regressions simples, tan sols s’han obtingut resultats satisfactoris per a
dues d’elles (Taula 6.21). Per resultats satisfactoris s’entenen aquelles regressions en
les quals el P-VALOR és inferior a 0,01. Això significa que hi ha una relació
estadísticament significativa entre la superfície de les parcel·les de “vinya aterrassada”
i la variable estudiada amb un nivell de confiança del 99%.
Taula 6.21. Valors de la regressió simple entre la superfície de les parcel·les de “vinya
aterrassada” l’any 2006 i les variables analitzades.
R2

P.VALUE

EQUACIÓ DE REGRESSIÓ

Rang d’elevacions

0,4889

0,0000

AREA = -24569,9 + 1003,41 * RANG_ELEV

Rang de pendents

0,1179

0,0000

AREA = -20760,7 + 706,323 * RANG_PEND

VARIABLE

Pel que fa a la variable rang d’elevacions, l’estadístic R2 indica que el model explica el
48% de la variabilitat de la grandària de les parcel·les de vinya aterrassades. A mesura
que augmenta el rang d’elevacions, augmenta la superfície de les parcel·les de “vinya
aterrassada”. Això s’observa sobre el territori en una verticalitat de la disposició dels
conreus.
Pel que fa a la variable rang de pendents, l’estadístic R2 indica que el model tan sols
s’explica el 11,7% de la variabilitat de la superfície de les parcel·les de vinya
aterrassades. Això fa que tot i que existeixi relació, aquesta no sigui tant important.
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Els resultats del segon procediment, la regressió múltiple, es presenten en forma de
taula (taula 6.22) i en el gràfic de valors observats – valors predits (figura 6.26.)
Taula 6.22. Anàlisi de regressió múltiple entre la superfície de les parcel·les de vinya
aterrassades i les altres variables.

A la taula 6.22, només es mostren els valors corresponents a les variables que són
estadísticament significatives, tot i que la regressió s’ha fet amb totes les variables. És
a dir, que només es mostren aquelles variables amb uns P-VALUE inferiors a 0,01
amb un nivell de confiança del 99%. Aquestes variables són: mitja de les pendents i
rang d’elevacions.
L’equació que s’obté de la regressió múltiple és:
AREA = 9482,39 – 1048,55 * MEAN_PEND + 1124,77 * RANGE_ELEV
(R2 = 0,5319)
On: AREA = superfície de les parcel·les de “vinya aterrassada”
MEAN_PEND = mitja de les pendents
RANGE_ELEV = rang d’elevacions
Aquest model s’explica el 53,2% de la variabilitat de la superfície de les parcel·les de
vinya aterrassades.
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En el context de la regressió lineal, s’anomenen errors a les diferències entre els
valors de la variable dependent observats i els valors que es prediuen a partir de la
recta de regressió (Figura 6.26).

Figura 6.26. Gràfic de valors observats i valors predits de superfície de les parcel·les de “vinya
aterrassada”

Els valors que es troben a l’esquerra de la recta de regressió tenen un error positiu, i
els que es troben a la dreta de la recta de regressió tenen un error negatiu. Així doncs,
el valor “A” té un error positiu ja que el valor observat és major al predit. El valor “B” té
un error negatiu ja que el valor observat és inferior al valor predit.
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6.4.

DISCUSSIÓ

En primer lloc es presenta una discussió per a cada classe d’ús i coberta del sòl, a
partir dels resultats que s’han obtingut en l’anàlisi de la dinàmica dels usos i en l’anàlisi
dels paràmetres de fragmentació del paisatge.
I en segon lloc es presenta una discussió del paisatge global, integrant tots els
resultats obtinguts en aquest estudi per a cada una de les classes d’ús i coberta del
sòl.

6.4.1. DISCUSSIÓ PER CLASSE D’ÚS DEL SÒL
BOSC DENS:
Durant el període 1 (1998-2003), augmenta la superfície en 51 ha. Bona part d’aquest
augment s’explica per l’evolució de part de la superfície de la classe “bosc clar” a “bosc
dens” de forma natural. Aquesta és la segona classe més extensa del municipi de
Porrera l’any 1998, amb 824,7 ha; que representen el 28,4% de la superfície total. Tot i
això, el número de tessel·les es redueix en aquest període. Això significa que
l’augment de superfície de “bosc dens” té lloc en tessel·les ja existents d’aquesta
classe, sense que se’n creïn de noves. Aquesta explicació es corrobora amb una
densitat de marges invariable; els marges que desapareixen deguts a la reducció del
número de tessel·les es compensen amb l’augment dels marges pel creixement de les
tessel·les existents. Aquestes noves superfícies apareixen en àrees entre tessel·les de
“bosc dens”, augmentant-ne la seva connectivitat; tal i com mostra l’índex de cohesió,
que tanmateix presenta els valors més alts per aquest període i classe d’ús de sòl
(98,7 el 1998 i 99 el 2003). Es pot dir per tant, que durant aquest període el “bosc
dens” no pateix cap procediment de fragmentació, sinó el contrari; augmenta la seva
connectivitat. Les tessel·les resultants d’aquestes modificacions varien en la seva
forma, que esdevé més irregular (augmenta l’índex de forma mig). La varietat de
classes que són adjacents a “bosc dens” és la més pobra de totes les classes, ja que
els valors de l’índex d’interspersió i juxtaposició són els més baixos (58,6% el 1998 i
58,3% el 2003).
En els anys que configuren el període 2, “bosc dens” és la classe més extensa del
municipi; el 2003 ocupa 875,7 ha (30,2%) i el 2004 ocupa 862,1 ha (29,8%). Malgrat
aquesta dominància, la seva superfície disminueix en prop de 14 ha. Això és degut a
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que tot i que 35 ha de “bosc clar” passen a formar part de “bosc dens”, se’n perden 49
que passen a “bosc clar”. Aquest fet s’explica pels errors que es cometen en la
interpretació de les fotografies aèries,. La pèrdua de superfície s’explica principalment
per la desaparició de tessel·les durant aquest període (42 tessel·les canvien de classe
d’ús) i en part per la reducció de la grandària de tessel·les més grans, tal i com
demostra la disminució dels valors de densitat de marges: de 155,18 m/ha el 2003 a
150,91 m/ha el 2004. D’altra banda, els valors de índex de forma mig segueixen
augmentant en aquest període, fins assolir el seu màxim l’any 2004 amb 1,88. Aquest
augment significa que les tessel·les que no canvien el seu ús, passen a tenir formes
més irregulars. Un altre valor que també incrementa en aquest període és l’índex
d’interspersió i juxtaposició: de 58,3% el 2003 a 60,1% el 2004; és a dir, que augmenta
el número de classes diferents que són adjacents a les tessel·les de “bosc dens”. Tot i
aquest augment, continua sent la classe amb els valors més baixos. Tot i els canvis
que es produeixen en aquest període, la cohesió entre tessel·les no se’n veu afectada
ja que els valors de l’índex de cohesió no varien. A més, continuen sent els valors més
alts de totes les classes.
El període 3 (2004 – 2005), és un període amb canvis poc destacables. La superfície
de “bosc dens” es redueix tan sols en 4,9 ha (de 862,1 ha el 2004 a 857,2 ha el 2005),
però continua sent la classe amb una major extensió. La superfície que ha perdut
aquesta classe, ha canviat el seu ús a “vinya aterrassada”, i no hi ha hagut cap
aportació de cap altra classe a “bosc dens”. El número de tessel·les de “bosc dens”
augmenta durant aquest període (de 404 el 2004 a 410 el 2005); això significa que la
superfície que ha perdut aquesta classe, es deu a processos de fragmentació encara
que força suaus. Les “noves” tessel·les adquireixen formes més compactes i menys
irregulars que fan disminuir lleument l’índex de forma i la densitat de marges.
Finalment, el període 4 (2005 – 2006), es torna a produir un creixement de la
superfície d’aquesta classe en 6,3 ha (de 857,2 el 2005 a 863,5 el 2006), fet que la
manté de nou com la classe que ocupa més superfície del municipi. Aquest augment
és resultat de l’aportació de 12,9 ha procedents de “bosc clar” i alhora de la
transformació de 3,2 ha a “vinya aterrassada” i 3 ha a “bosc clar”. El número de
tessel·les augmenta en 7, cosa que demostra que el creixement de superfície té lloc en
aquestes noves tessel·les. Aquestes tessel·les de nova creació, presenten formes
compactes i regulars; tal i com s’observa en la disminució lleu de la densitat de marges
i de l’índex de forma, que per altra banda segueixen sent els més alts d’entre totes les
classes. L’augment en el número de tessel·les provoca també que augmenti el valor de
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l’índex d’interspersió i juxtaposició (de 60,5% el 2005 a 61,7% el 2006), o sigui que
continua augmentant la varietat de classes adjacents a “bosc dens”, tot i que segueix
sent la classe amb els valors més baixos.
BOSC CLAR:
En l’any inicial del període 1 (1998 – 2003), aquesta és la classe més extensa al
municipi de Porrera: 923,9 ha (31,9% del T.M.). Durant els 5 anys d’aquest període
però, pateix una forta davallada de superfície; a raó de 13,8 ha cada any, la superfície
de “bosc clar” es redueix a 854,3 ha (69 ha menys) l’any 2003. De la superfície que
ocupava el 1998, 136 ha passen a formar part de “bosc dens”, 21,3 a “matoll” i 32,4 a
“vinya aterrassada”. Pel contrari, entren a formar part de la classe “bosc clar” 59 ha de
“bosc dens”, 40 ha de “matoll” i 22 ha de “conreus llenyosos abandonats”. En aquest
període es produeix una fragmentació de la classe “bosc clar”, ja que tot i reduir la
seva superfície, veu augmentat el seu número de tessel·les en 75 (481 el 1998 i 556 el
2003), que de retruc fa augmentar també la densitat de marges. Un altre aspecte que
explica la fragmentació d’aquesta classe, és la disminució de l’índex d’adjacència i de
l’índex d’interspersió i juxtaposició.
Durant el període 2 (2003 – 2004), la superfície continua disminuint en 33 ha, però
també continua sent la segona classe en extensió. Aquesta reducció s’explica en bona
part per la transformació a “bosc dens” (35 ha), a “matoll” (47 ha) i a “conreus
llenyosos abandonats” (19,4 ha). D’altra banda, s’incorporen a “bosc clar” 49 ha de
“bosc dens” i 29 ha de “matoll”. El número de tessel·les de “bosc clar” té un augment
incipient (2 noves tessel·les) però es manté com la classe amb més tessel·les. Les
noves tessel·les apareixen en àrees properes a tessel·les de la mateixa classe ja
existents (provocant una disminució de la densitat de marges i un augment de l’índex
d’adjacència), dotant les tessel·les resultants de formes lleugerament més regulars
(disminució lleu de l’índex de forma). Finalment, constata l’increment en la varietat de
classes de usos que són adjacents a “bosc clar”, tal i com s’observa en l’augment de
l’índex d’interspersió i juxtaposició.
En el període 3 (2004 – 2005), la superfície d’aquesta classe es redueix en 6,5 ha. La
totalitat d’aquesta superfície correspon a la que canvia a “vinya aterrassada”. Aquests
canvis es tradueixen en una reducció del número de tessel·les (de 558 a 553), que
modifica lleugerament la densitat de marges de les tessel·les d’aquesta classe.
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Els paràmetres de fragmentació per aquesta classe i durant aquest període es
mantenen invariables, constatant que no es produeixen modificacions substancials.
Els canvis que es produeixen en el període 4 (2005 – 2006) no són molt diferents als
que es produeixen en el període anterior. Continua sent la segona classe amb més
superfície tot i que es redueix en 13 ha durant aquest període (de 814 ha el 2005 a
801 ha el 2006). Bona part d’aquesta superfície -12 ha- correspon a àrees que
evolucionen a la classe “bosc dens” i la petita part restant és transformada a “vinya
aterrassada”. La reducció de superfície és deguda a la disminució de tessel·les
d’aquesta classe, tal i com es reflecteix també en la disminució de la densitat de
marges (de 159,4 a 156,6 m/ha) i més suaument de l’índex de forma mig (1,83 a 1,84).
La resta de paràmetres del paisatge no presenten variacions importants.

MATOLL:
En l’any d’inici del període 1 (1998 – 2003), aquesta classe ocupa 459,5 ha i
representa la tercera classe més extensa amb el 15,8% de la superfície del municipi
de Porrera. Fins el 2003, la superfície disminueix 81 ha a raó de 16,2 ha cada any,
quedant-se en 378,4 ha. Durant aquest període, 70 ha es transformen a “vinya
aterrassada”, 40 ha evolucionen a “bosc clar” i 11 ha passen a considerar-se com a
“conreus llenyosos abandonats”. D’altra banda però, 21 ha de “bosc clar” i 13 ha de
“conreus llenyosos abandonats” passen a formar part de la classe “matoll”. A més de
la reducció de la superfície, també disminueix el número de tessel·les; de 527 el 1998
a 468 el 2003. La reducció de la superfície s’explica en primer lloc, per la disminució
del número de tessel·les, i en segon lloc per la reducció de la grandària de les
tessel·les que resten presents. Així ho demostra que disminueixi significativament la
densitat de marges (103,3 a 94,2 m/ha) i també que augmenti sensiblement la
irregularitat de les tessel·les, representat per l’índex de forma mig. Finalment, es pot
afegir que durant aquest període, la classe “matoll” experimenta un lleuger increment
de la varietat de classes que hi són adjacents, tal i com mostra l’índex d’interspersió i
juxtaposició. Es tracta de la classe d’ús forestal que té aquest índex més elevat.
Durant el Període 2 (2003 – 2004), l’extensió d’aquesta classe es redueix en 5 ha.
Això és resultat de la transformació de 29 ha a “bosc clar” i 13,21 ha a “vinya
aterrassada” entre altres, combinades amb l’aportació de 47 ha de “bosc clar” que
passen a “matoll”. Tot i aquesta reducció poc extensa, el número de tessel·les
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disminueix en 45 (468 el 2003 a 423 el 2004). La pèrdua de superfície es deu
principalment a la desaparició de tessel·les d’aquesta classe, i més concretament
d’aquelles que estan més aïllades; tal i com mostra la reducció de la densitat de
marges (94,22 m/ha el 2003 a 87,43 m/ha el 2004) i l’increment de l’índex d’adjacència
(de 0,897 a 0,90) i de l’índex de cohesió (de 97,2 a 97,5). L’índex de d’interspersió i
juxtaposició també constata aquesta evolució, ja que la seva disminució indica que es
redueix la varietat d’altres classes que són adjacents a “matoll”.
En el període 3 (2004 – 2005), aquesta classe només pateix una reducció de 2 ha.
Aquest balanç és el resultat de la transformació a “vinya aterrassada” de 4 ha, que es
veuen compensades per les 2 ha procedents de la classe “conreus llenyosos
abandonats” principalment. La disminució de la superfície d’aquesta classe provoca
una lleu fragmentació ja que apareixen 9 noves tessel·les. Els canvis però, són tan
minsos que les variacions dels paràmetres i índexs del paisatge són mínimes: la
densitat de marges només disminueix 0,62 m/ha; l’índex d’adjacència augmenta en
0,002; l’índex d’interspersió i juxtaposició augmenta 0,09 i finalment tant l’índex de
forma com l’índex de cohesió es mantenen invariables (1,70 i 97,57% respectivament).
El període 4 (2005 – 2006) és el que es produeixen menys canvis per aquesta classe.
La superfície tan sols es redueix en 1,7 ha, que es transformen totes en “vinya
aterrassada”. El número de tessel·les només disminueix en 2. Aquestes modificacions
són tan escasses que bona part dels paràmetres i índexs del paisatge es mantenen
invariables. Només mostren variació l’índex de forma mig (de 1,70 a 1,69) i l’índex
d’interspersió i juxtaposició (87,31% a 87,21%) que corroboren la desaparició de les 2
tessel·les d’aquesta classe.

CONREUS LLENYOSOS:
L’any inicial del període 1 (1998 – 2003), aquesta és la classe agrícola més extensa,
amb una superfície de 232,7 ha; però durant els 5 anys aquesta superfície es redueix
en 80,2 ha, a raó de 16 ha cada any. Les transformacions més destacades que pateix
aquesta classe són les 75 ha que s’abandonen i passen a “conreus llenyosos
abandonats” i les 30,2 ha que passen a “vinya aterrassada”. Aquestes pèrdues es
veuen compensades, en part, per l’aportació de 35,8 ha procedents de “conreus
llenyosos abandonats”. La reducció de la superfície s’explica per la desaparició de
tessel·les (6) i per la reducció de tessel·les més grans. Així ho demostra la reducció
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important de la densitat de marges (de 45,5 m/ha a 33,9 m/ha) i la poca variació dels
índex de forma mig (de 1,68 a 1,60) i d’adjacència (de 0,92 a 0,91). Amb aquestes
dades, es pot afirmar que no es produeix fragmentació d’aquesta classe durant aquest
període. L’índex de cohesió, que no varia entorn a 96,5, confirma aquesta explicació,
ja que no disminueix la connectivitat entre les tessel·les de “conreus llenyosos”.
Finalment, l’augment de l’índex d’interspersió i juxtaposició mostra que augmenta la
varietat de classes de usos que són adjacents a “conreus llenyosos”.
En el període 2 (2003 – 2004) no són gaires els canvis que s’hi produeixen.
Pràcticament 8 ha es transformen a “vinya aterrassada”, mentre que 7,5 ha de “vinya
tradicional”, 2 ha de “matoll” i 1,2 ha de “bosc clar” passen a formar part de “conreus
llenyosos”. Això provoca que el balanç final sigui positiu de 3 ha. Aquest creixement té
lloc en la creació de noves tessel·les (se’n creen 9), tal i com s’observa també en el
lleu augment de la densitat de marges (de 33,9 a 34 m/ha). Les noves tessel·les
apareixen de forma aïllada però són properes a les tessel·les ja existents. Això
s’explica pel lleuger augment de l’índex d’agregació (de 0,917 a 0,918) i perquè la
connectivitat es manté constant (l’índex de cohesió no varia).
Durant el període 3 (2004 – 2005) la superfície es redueix en 4,5 ha. Bona part
d’aquesta superfície es transforma a “vinya aterrassada” i una petita part s’abandona,
formant part de la classe “conreus llenyosos abandonats”. Tan sols es crea una nova
tessel·la d’aquesta classe. Aquesta nova tessel·la fa augmentar la connectivitat (l’índex
de cohesió augmenta de 96,3 a 96,6).
En el període 4 (2005 – 2006) aquesta classe només pateix una reducció de 1,92 ha
que passen a formar part de “vinya aterrassada”. Aquesta reducció de la superfície té
lloc en tessel·les existents, de forma que no en desapareix cap sinó que en disminueix
la grandària donant lloc a tessel·les lleugerament més regulars. Això es pot observar
en la disminució de la densitat de marges (de 33,8 a 33,5 m/ha) i de l’índex de forma
mig (de 1,59 a 1,58).
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CONREUS LLENYOSOS ABANDONATS:
Aquesta és la classe agrícola més extensa del període 1 (1998 – 2003), amb una
superfície de 185,9 ha. Durant els 5 anys del període, la superfície disminueix 11,8 ha
a raó de 2,4 ha cada any. Són nombrosos els canvis que tenen lloc en aquest període.
Les transformacions més destacades són les 35 ha que passen a “conreus llenyosos”,
22,5 ha a “vinya aterrassada” i 22 ha que evolucionen a “bosc clar” i 12,8 a “matoll”. La
reducció de la superfície d’aquesta classe és provocada per la pèrdua de tessel·les (10
menys), tal i com s’observa també en la reducció de la densitat de marges. i en la lleu
reducció de la connectivitat física (índex de cohesió). Les tessel·les resultants tenen
formes més simples i més compactes, ja que l’índex de forma mig disminueix de 1,83
a 1,75. Aquests valors són més propers als de les classes forestals “bosc dens” i “bosc
clar” que no a les altres classes agrícoles. Això demostra que és una classe d’ús que
té una estructura i una disposició en el terreny més propera a les classes forestals. De
la mateixa manera, aquesta classe és la classe agrícola que té uns valors més baixos
de l’índex d’interspersió i juxtaposició, com passa amb les classes forestals.
Durant el Període 2 (2003 – 2004) aquesta classe experimenta un creixement de la
seva superfície en 20,5 ha. Aquest augment té lloc en superfícies adjacents a
tessel·les d’aquesta classe ja existents. Així s’explica que el número de tessel·les es
redueixi en 7 i que augmenti lleugerament la connectivitat (índex de cohesió) i
l’agrupació de les tessel·les (índex d’adjacència). Les classes que aporten més
superfície a aquesta classe són “bosc clar” (19,4 ha) i “matoll” (10,8 ha). Això s’explica
pels errors que es cometen en la interpretació, ja que en les classes “matoll”, “bosc
clar” i “conreus llenyosos abandonats” hi ha confusió a la hora d’interpretar-les, ja que
són molt similars visualment en les imatges o fotografies aèries
En el període 3 (2004 – 2005) aquesta classe redueix la seva superfície en 3,4 ha.
D’aquesta superfície, 1,7 ha es transformen a “vinya aterrassada”, 1 ha a “conreus
llenyosos” i les restants evolucionen a “matoll”. Les 3 noves tessel·les que es creen, ho
fan en indrets molt propers a les ja existents, ja que no fan variar significativament els
índex de cohesió i adjacència.
Durant el període 4 (2005 – 2006), aquesta classe només pateix un canvi. Les 7,4 ha
que es redueixen, són transformades a “vinya aterrassada”. La classe “conreus
llenyosos abandonats” però, augmenta en 3 tessel·les durant aquest període. Les
noves tessel·les provoquen la disminució de la connectivitat física (índex de cohesió) i
la seva agregació (índex d’adjacència). La disminució de la densitat de marges indica
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que a igual superfície, disminueix la longitud de marges d’aquesta classe. Finalment
cal afegir que durant aquest període, els “conreus llenyosos abandonats” continua sent
la classe agrícola amb els valors més baixos d’índex d’interspersió i juxtaposició: 83,8
el 2005 i 83,6 el 2006. Això indica que és una classe agrícola però que està molt
propera a una classe forestal com “bosc clar” o “bosc dens”.

VINYA TRADICIONAL:
Durant el període 1 (1998 – 2003) la superfície d’aquesta classe s’incrementa en 9,6
ha, a raó de 1,9 ha cada any. Malgrat aquest augment, és la classe agrícola amb
menys extensió al municipi de Porrera. Aquest augment de superfície ve donat per
l’increment del número de tessel·les (de 140 a 149). Aquesta afirmació es corrobora
amb l’augment de la densitat de marges (de 23,8% a 25%). Les noves tessel·les es
creen prop de tessel·les de la mateixa classe, augmentant lleument l’agregació i la
connexió física entre les tessel·les; tal i com es reflecteix en l’increment de l’índex
d’adjacència i l’índex de cohesió. D’altra banda, es produeix un augment de la varietat
de classes que són adjacents a les noves tessel·les (increment de l’índex
d’interspersió i juxtaposició).
En el període 2 (2003 – 2004) la superfície total d’aquesta classe pràcticament no
varia. Això és degut a que el balanç d’aportació i transformació dels usos és molt
proper a zero: 6,5 ha de “conreus llenyosos”, 2 ha de “matoll” i 1,7 ha de “vinya
aterrassada” passen a formar part de “vinya tradicional”. Pel contrari, 7,5 ha s’han
transformat a “conreus llenyosos”, 1,5 ha a “vinya aterrassada” i 0,8 ha a “matoll”.
Aquests canvis han donat lloc a que es creïn 7 noves tessel·les. La classe “conreus
llenyosos” té un paper destacat en els canvis que tenen lloc durant aquest període. És
la classe que més superfície aporta i també és la classe en la que es transforma més
superfície de “vinya tradicional”. Aquest fet, explicaria que no es produeixin variacions
destacades dels índexs del paisatge analitzats.
Durant el període 3 (2004 – 2005) no es produeix cap canvi que afecti a aquesta
classe. La “vinya tradicional” es manté en 104,6 ha (3,6% de la superfície del municipi)
i també manté el número de tessel·les del període anterior en 156. En aquest període
però, es consolida aquesta classe com a la que té la forma més compacta (índex de
forma = 1,57; és la classe amb el valor més proper a 1) i la que té les seves tessel·les
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menys connectades físicament; és la classe amb l’índex de cohesió més baix.
El període 4 (2005 – 2006) no aporta cap modificació als valors anteriors, ja que no té
lloc cap modificació dels paràmetres superficials i paisatgístics estudiats.
VINYA ATERRASSADA:
Durant el període 1 (1998 – 2003) aquesta classe experimenta un creixement notable
de la seva superfície total: el 1998 ocupava 111 ha, tan sols el 3,8% de la superfície
del municipi. El 2003, la superfície augmenta fins a les 291 ha, un 10% de la superfície
del municipi. Amb aquest augment, aquesta passa de ser la tercera classe agrícola a
la primera. El creixement anual és de 36 ha. Les aportacions a “vinya aterrassada”
provenen de les classes forestals: 70 ha de “matoll”, 32,5 ha de “bosc clar” i 23 ha de
“bosc dens”. Les aportacions de les classes agrícoles restants són de 30,2 ha de
“conreus llenyosos”, 22,5 ha de “conreus llenyosos abandonats” i 5,4 ha de “vinya
tradicional”. Aquest augment de superfície té lloc en les 87 noves tessel·les que es
creen. L’augment significatiu de la densitat de marges (de 17,6 a 40,8 m/ha) ho
confirma. Alguns paràmetres com l’índex de forma mig, l’índex d’adjacència i l’índex de
cohesió no es veuen alterats en la mateixa magnitud. Això és degut a que les noves
tessel·les es creen en indrets propers a les ja existents, mantenint o augmentant molt
lleugerament la connectivitat física i de forma poc disgregada. Finalment, el valor que
sí augmenta considerablement és l’índex d’interspersió i juxtaposició. Això significa
que la riquesa de les classes adjacents és força més alta en l’any 2003 que en el
1998.
En el període 2 (2003 – 2004) la superfície de “vinya aterrassada” continua creixent
però de forma més moderada: de 291 ha el 2003 passa a 317 ha el 2004 (26,5 ha
més). Les aportacions més importants a aquesta classe provenen de les classes
“matoll” en primer lloc, amb 13,2 ha (com passa en el període anterior); “conreus
llenyosos” amb 7,95 ha i “bosc clar” amb 5,6 ha. Aquest augment de superfície però,
no es trasllada al número de tessel·les; que només augmenta en 2, passant a 167. Per
tant, el creixement de la superfície té lloc en indrets adjacents a les tessel·les de “vinya
aterrassada” ja existents, tot engrandint-les. Aquest fet es demostra amb el lleu
augment de l’índex de forma mig (de 1,61 a 1,64) i amb l’augment de la connectivitat
física entre tessel·les (increment de l’índex de cohesió).
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Per una altra banda, l’aparició de les dues noves tessel·les provoca que augmenti la
varietat de classes que són adjacents a “vinya aterrassada”, tal i com mostra
l’increment de l’índex d’interspersió i juxtaposició.
Durant el període 3 (2004 – 2005), aquesta classe experimenta un augment de
superfície similar al del període anterior: de 317,8 ha el 2004 creix a 339,3 ha el 2005
(21,5 ha de més). En aquest període només es produeixen transformacions de classe
d’ús cap a “vinya aterrassada”. Les aportacions més destacades provenen de “bosc
clar” (6,5 ha), “bosc dens” (4,6 ha), “conreus llenyosos” (4,4 ha) i “matoll” (4 ha).
Malgrat aquest increment de superfície, el número de tessel·les es redueix en 2.
Aquest fet, combinat amb l’increment de l’agregació (índex d’adjacència), de la
connectivitat física (índex de cohesió) i de la densitat de marges, permet afirmar que el
creixement de superfície té lloc en indrets adjacents a tessel·les ja existents de “vinya
aterrassada”, incrementant la seva superfície inicial. Finalment, un altre aspecte que
confirma aquest procés és la disminució lleu de l’índex d’interspersió i juxtaposició; la
varietat de classes que són adjacents a “vinya aterrassada” es redueix lleugerament.
En el període 4 (2004 – 2005) la superfície continua creixent, tot i que de forma
encara més moderada. Aquest cop, augmenta la superfície en 17,2 ha i arriba a 356,5
ha totals. Aquest augment, permet situar la ocupació d’aquesta classe molt a prop de
la ocupació de la classe “matoll” que només la supera en 5 ha. En aquest període, la
classe que més superfície aporta al creixement de “vinya aterrassada” són els
“conreus llenyosos abandonats” amb 7,32 ha, seguida de “bosc dens” amb 3,2 ha i
“bosc clar” amb 3 ha. L’augment de la superfície durant aquest període té lloc en la
creació de noves tessel·les, tot i que aquestes es situen prop de tessel·les ja existents.
Això s’explica perquè augmenta la seva connectivitat (índex de cohesió) i la seva
agregació (índex d’adjacència) i es redueix la varietat de classes diferents que hi són
adjacents (índex d’interspersió i juxtaposició). Tanmateix, l’augment de la densitat de
marges s’explica per la creació de les noves tessel·les i la modificació de les ja
existents. Finalment cal destacar, que aquesta és la classe d’ús de sòl més agregada
de totes les que s’han estudiat (té els valors d’índex d’adjacència més elevats, en torn
de 0,95).
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USOS URBANS I VIES DE COMUNICACIÓ:
Aquesta classe d’ús no té un paper destacat en la dinàmica del paisatge del municipi
de Porrera durant els períodes estudiats. Un aspecte que destaca és l’elevat número
de tessel·les. Això és degut al procés de rasterització necessari per l’estudi i anàlisi
dels paràmetres i índexs del paisatge. Durant aquest procés, el programa pot
desagregar una entitat entera o polígon en diverses unitats independents o tessel·les.
Tal i com es pot observar en els mapes d’usos, aquesta categoria es redueix al nucli
urbà de Porrera, les carreteres T-740, TP-7401, TP-7402 i TP-7403 i algunes
construccions aïllades; i no pateix cap expansió que sigui detectable des del punt de
vista dels índexs del paisatge.
Els valors però, sí que descriuen les característiques estructurals d’aquesta classe en
el municipi de Porrera. És el cas de l’índex de forma, que per aquesta classe pren els
valors més baixos, indicant que és la classe més antropitzada (marges rectes). Durant
els 4 períodes estudiats, el valor està entorn a 1,17. Aquest valor indica que els “usos
urbans i vies de comunicació” tenen la forma més regular i més compacta que les
demés classes. Per una altra banda, l’índex d’adjacència d’aquesta classe també
prenen els valors més baixos (0,7). Això significa que és la classe menys agregada. El
motiu que explica aquest fet és que tenen molt pes en aquesta classe, les estructures
lineals corresponents a les vies de comunicació.

LLERA FLUVIAL:
Aquesta classe no intervé de forma destacable en els canvis d’usos i cobertes del sòl i
en el paisatge del municipi de Porrera. Els valors dels paràmetres i índexs del paisatge
no experimenten canvis significatius durant els períodes estudiats. La classe es
redueix a les tessel·les que formen part del riu Cortiella i dels seus marges.
Aquesta és la classe que té les tessel·les amb una forma més irregular, tal i com
s’observa en els valors d’índex de forma mig que sempre supera el 3,5 (valors molt
allunyats de les altres classes). Es tracta també de la segona classe amb els valors
més baixos d’índex d’adjacència. Això significa que la seva forma allargada
compromet l’agregació de les seves tessel·les, tal i com passa amb les vies de
comunicació de la classe “usos urbans i vies de comunicació”.
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6.4.2. DISCUSSIÓ GLOBAL
En el municipi de Porrera no hi ha constància de que recentment hi hagi hagut cap
pertorbació de prou importància com per haver provocat modificacions en el paisatge,
com poden ser incendis, etc. Per tant, les transformacions més importants del paisatge
a la zona d’estudi tenen bàsicament un origen antròpic: el conreu de la vinya.
La caracterització d’un paisatge es fa a partir de dos conceptes: la composició espacial
i la configuració espacial. El primer fa referència al tipus de vegetació i la superfície
que ocupa cada una d’elles. El segon, a com es disposen en el territori (Saura, 2006).
Pel que fa a la composició espacial, el paisatge del municipi de Porrera és
eminentment forestal. Els boscos, principalment pinedes de pi blanc, són el resultat de
la colonització d’antics conreus, tal i com mostren els murs de pedra seca que encara
són visibles en alguns indrets (Figura 6.26.). Els usos del sòl més consolidats són els
forestals: “bosc dens”, “bosc clar”, mentre que els usos més dinàmics són els usos
agrícoles i els espais de transició entre ells (Catàleg del Paisatge del Camp de
Tarragona, 2008) que en aquest treball corresponen a les classes: “conreus
llenyosos”, “conreus llenyosos abandonats”, “vinya tradicional” i “vinya aterrassada”.
Les classes agrícoles ocupen superfícies força més inferiors que les forestals. En el
1998 dominen “conreus llenyosos” i “conreus llenyosos abandonats”, però és un
domini efímer ja que la classe “vinya aterrassada” experimenta un creixement que la
transforma en la classe agrícola més extensa del terme municipal.
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Figura 6.27. Fotografia on es pot veure la invasió de vegetació espontània en antigues
terrasses agrícoles (J. Alberich, 2009)

La configuració espacial és l’aspecte del paisatge que s’ha vist més modificat per la
reintroducció del conreu de la vinya.
En les primeres reintroduccions, dutes a terme entre els anys 1998 i 2004 (períodes 1 i
2), es van transformar principalment tessel·les de les classes “matoll”, “bosc clar”,
“conreus llenyosos” i “conreus llenyosos abandonats”. Aquest fet podria fer pensar en
la fragmentació del paisatge. I de fet, és així per algunes de les classes estudiades.
En primer lloc, les classes forestals “matoll” i “bosc clar”. Aquestes dues classes són
les més afectades des del punt de vista de la fragmentació, tal i com indiquen els
descensos en la seva agregació i connexió física; així com l’increment del número de
tessel·les de la classe “bosc clar”. Per tant, la reintroducció de la vinya en aquest
municipi, ha comportat la reducció de les masses de vegetació espontània menys
evolucionades. Els resultats obtinguts per Cots-Folch (2004) pel període 1986 - 2002 i
Sánchez (2005) pel municipi veí de Poboleda en el període 1986 – 2003, corroboren
aquesta teoria.
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Tot i aquest raonament, cal tenir en compte les incongruències dels resultats obtinguts
per aquests anys estudiats en motiu dels errors comesos en la interpretació de les
imatges, com s’ha comentat anteriorment.
Les reintroduccions de vinya que efectuades en els anys 2005 i 2006 tingueren lloc en
tessel·les procedents de les classes “conreus llenyosos” i de “conreus llenyosos
abandonats”.
D’altra banda, el “bosc dens” no ha patit cap procés de fragmentació ja que en els
anys on la reintroducció de la vinya és més intensa (1998 – 2003: 36 ha / any), el
“bosc dens” experimenta un creixement moderat, degut a l’evolució de les masses de
“bosc clar”. I no només això, sinó que augmenta la seva connectivitat física reduint el
seu número de tessel·les. Probablement, aquest fet es deu a que la classe “bosc dens”
es troba en els llocs on les condicions per establir-hi nous conreus són més adverses, i
a la hora d’establir les noves parcel·les de vinya, els agricultors es decanten per
indrets amb condicions més aptes. Sánchez (2005) obté resultats molt similars en
aquest aspecte en el municipi veí de Poboleda en els anys 1986 – 2002.
Les transformacions que pateix el paisatge de Porrera, implica en un primer moment
que augmenti la seva riquesa en quant a varietat de classes. Aquesta riquesa torna a
disminuir a partir del moment en que la “vinya aterrassada” és dominant en el paisatge
agrari. L’any 1998, la distribució de les classes agrícoles “vinya aterrassada”, “vinya
tradicional”, “conreus llenyosos” i “conreus llenyosos abandonats” estava més
equilibrada en l’espai. La intensificació i compactació espacial posterior de les
explotacions de “vinya aterrassada” en detriment a les altres classes agrícoles provoca
una homogeneïtzació del paisatge agrari i per tant del paisatge global del municipi de
Porrera. Cots-Folch (2004) ja preveu aquesta tendència a la homogeneïtzació
paisatgística com a conseqüència de la intensificació de la vinya en els seus treballs.
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7. CONCLUSIONS
Les conclusions que s’obtenen en aquest estudi són:.
Pel que fa als canvis en els usos:
•

L’estructura del paisatge del terme municipal del Porrera és el resultat de dos
factors: en primer lloc, l’abandonament d’antics conreus que han evolucionat a
masses forestals denses; en segon lloc, la reintroducció del conreu de la vinya
aterrassada.

•

El terme municipal de Porrera és eminentment forestal. El bosc dens ocupa un
30% de la superfície del terme en tots els anys estudiats, sense experimentar
pèrdues destacades en el període d’estudi.

•

La reintroducció de la vinya ha tingut lloc principalment en indrets on hi havia
altres cultius llenyosos i en indrets de matoll o fins i tot de bosc clar.

•

El creixement de la vinya aterrassada es manté any rera any en el municipi de
Porrera dintre del període estudiat. Malgrat això, el ritme de creixement no és el
mateix; en el primer període creix 36 ha/any, mentre que al final del període
d’estudi el creixement es redueix fins les 17 ha/any.

•

No es produeix cap augment en el conreu d’altres espècies llenyoses, sinó que
o bé s’abandonen (sobretot entre els anys 1998 i 2003), o bé es transformen a
vinya aterrassada (sobretot entre els anys 2004 i 2006). La vinya tradicional no
ha sofert variacions destacables durant els anys estudiats.

Pel que fa als canvis en l’estructura del paisatge:
•

El procés de reintroducció de la vinya a Porrera no ha suposat una pèrdua de
massa forestal arbrada ni de la fragmentació d’aquesta.

•

La reintroducció de la vinya ha provocat una pèrdua de superfície de matoll i de
bosc clar i una reducció de la seva connectivitat física, sobretot entre els anys
1998 i 2004.
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•

El mosaic agrícola del terme municipal ha estat modificat notablement a rel de
la reintroducció de la vinya: s’ha reduït la varietat de conreus a favor del
monocultiu de la vinya, donant lloc a un paisatge agrari més homogeni.

•

Les parcel·les de vinya aterrassada s’extenen de forma vertical sobre les
carenes i faldes dels turons del municipi de Porrera, i no pas de forma
horitzontal.

Sobre la metodologia aplicada, comentar que:
•

L’ús d’ortofotos i imatges de satèl·lit i el posterior tractament amb programes
SIG (en aquest cas, ARCGIS) permeten un treball rigorós, des del punt de vista
de la creació d’una cartografia com en el tractament estadístic de les dades
associades.

•

El poder disposar de sèries temporals d’ortofotos i/o imatges de satèl·lit
permeten fer un seguiment detallat dels canvis i modificacions tant dels usos
del sòl com del paisatge global d’un territori.

•

El programa FRAGSTATS proporciona un ampli ventall de paràmetres i índexs
del paisatge, que permeten caracteritzar-ne la seva estructura i composició
entre moltes altres variables d’una forma relativament simple.
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