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1

INTRODUCCIÓ

Com és sabut, l’aigua i la seva accessibilitat són essencials per a la vida, però pot contenir
organismes i elements químics i tòxics perjudicials per la salut humana, dels animals o per la
pròpia vegetació a curt o llarg termini, per la qual cosa és imperativa la necessitat de que sigui
potable, és a dir, que reuneixi les característiques fisicoquímiques i biològiques que la fan apta
pel consum. D’aquí, que sigui de vital importància l’estudi de les aigües i elements que
conformen els rius i conques fluvials per poder adquirir els coneixements necessaris pel
posterior disseny de mesures, tractaments i procediments que garanteixin la potabilització
d’aquestes aigües per satisfer les demandes necessàries.
Un aiguabarreig és el lloc en el que dos o més corrents d'aigües fluvials s'ajunten i formen un
sol corrent, és a dir, és el punt d’unió o confluència de dos o mes cursos d’aigua de rius, de
rieres o torrents.
A la província de Lleida (Catalunya) s’hi troben els tres principals espais naturals protegits
(Xarxa Natura 2000, Lloc d’interès comunitari (LIC) i Zona d’Especial protecció d’Aus (ZEPA)) de
caràcter fluvial; l’Aiguabarreig Segre - Noguera Ribagorçana, Aiguabarreig Segre - Noguera
Pallaresa i l’Aiguabarreig Segre - Cinca amb l’objectiu de mantenir els hàbitats i les poblacions
de les espècies presents a l'espai en un estat de conservació favorable i sostenible.
L’aiguabarreig Segre - Cinca és la confluència més gran de la península sent un paratge de gran
bellesa estètica, riquesa natural i oci social i serà l’objecte estudi d’aquest projecte.
Per aconseguir-ho, s’estudiarà la zona d’influència de l’EIN de l’Aiguabarreig Segre - Cinca
juntament amb els municipis de Massalcoreig i la Granja d’Escarp per conèixer quins són els
elements naturals i antròpics de la zona sota el punt de vista paisatgístic (geologia,
permeabilitat, relleu, exposició, fauna, vegetació i usos del sòl, clima, elements singulars...)
per la posterior zonificació de l’àrea d’estudi segons els usos que s’hi poden adjudicar i així,
poder discernir quina és la millor opció per establir les depuradores mantenint sempre el
principi de sostenibilitat, de manera que l’impacte en el medi i les repercussions socials siguin
les menors possibles.
Alguns dels usos assignats a l’Aiguabarreig són: usos paisatgístics (relacionats amb activitats
socials com les excursions i l’observació de vegetació i fauna), la ramaderia, la pesca,
aprofitaments cinegètics, l’abastament d’aigua per a usos urbans i usos agrícoles, etc.
Entre les alteracions en aquest medi s’hi destaquen els abocament de runes i residus inerts
(deixalles sòlides), l’eutrofització i el vessament d’aigües urbanes que prèviament no han estat
descontaminades per les instal·lacions dissenyades per aquesta finalitat, com les EDARs.
Per aquest motiu la implantació d’una o més depuradores als municipis de Massalcoreig i la
Granja d’Escarp, beneficiaria en gran mesura a la correcta conservació del medi natural,
eliminant així, un dels diversos problemes que encara queden per solucionar en aquest espai
protegit.
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2

OBJECTIU

La realització d’aquest projecte es basa amb l’objectiu d’esbrinar la millor ubicació possible per
la construcció de dues estacions depuradores d’aigües residuals (EDARs) que abasteixin els
municipis de Massalcoreig i la Granja d’Escarp respectivament, ja que són els dos municipis
que encara no disposen d’aquesta infraestructura a la vessant del riu Segre i actualment, les
aigües residuals son abocades a un espai natural protegit. Gràcies a la realització d’una
zonificació de l’espai mitjançant criteris generals en quan als usos que s’hi poden
desenvolupar, juntament amb una altra zonificació de l’àrea d’estudi utilitzant el mètode
Impacte - Aptitud (Capacitat d’acollida), es pretén aconseguir la certesa de la ubicació més
idònia per aquestes infraestructures.
S’escull la opció de realitzar la recerca de dues localitzacions òptimes per les dues
depuradores, en lloc d’escollir només una localització per una depuradora que abasteixi els dos
municipis, per si la valoració econòmica no permet la implantació d’una sola EDAR, fet que
també disminuirà considerablement els impactes a la zona ocasionats per la magnitud de les
obres. La justificació d’aquesta decisió s’explica en l’apartat 7.7 d’aquest document.
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3

METODOLOGIA

La metodologia seguida per la realització d’aquest projecte es resumeix de la manera següent:
A) Identificació de l’àrea d’estudi i descripció dels elements del medi de les unitats de
paisatge que conformen l’àrea designada sota el punt de vista paisatgístic, recolzant-se
en la informació de l’observatori del paisatge (Catàlegs de Paisatge; 2010). Mapes
adjunts: Mapa de les unitats de paisatge, Mapa de la geologia i la permeabilitat i Mapa
d’hàbitats i usos del sòl.
També es cerquen els itineraris i punts d’interès de la zona amb els que es realitza
l’anàlisi de visibilitat on es descriuen les fitxes dels itineraris i dels punts d’interès amb la
posterior valoració i selecció dels punts d’observació. Mapa adjunts: Mapa dels punts
d’observació i rutes d’interès.
Després amb els punts d’observació seleccionats, es realitzen les conques visuals de
cada punt amb el programari ArcGis i es descriuen juntament amb l’exposició visual de
l’àrea d’estudi. Mapes adjunts: Mapes de les conques visuals dels punts seleccionats i
Mapa de l’exposició visual de l’àrea d’estudi.
B) Posteriorment, mitjançant una reclassificació de les capes digitals relatives a la geologia,
els hàbitats d’interès comunitari i els usos del sòl, es realitzen les unitats ambientals que
serviran de base pels posteriors anàlisis de qualitat i fragilitat del paisatge, la zonificació
mitjançant criteris generals d’usos i actuacions, juntament amb la determinació de la
capacitat d’acollida i finalment, l’elecció de les ubicacions idònies per l’emplaçament de
les EDARs als respectius municipis de Massalcoreig i la Granja d’Escarp. Mapes adjunts:
Mapa de les unitats ambientals, Mapa dels condicionants superposats, Mapa de
zonificació segons criteris generals, Mapa de zonificació segons la capacitat d’acollida i
Mapa de les alternatives i ubicacions seleccionades per l’emplaçament de les EDARs.
C) Després, es fa una breu descripció dels tipus de depuradores, dels tractaments generals
que poden dur a terme i es mostren els càlculs bàsics pel disseny de qualsevol
depuradora. Finalment, s’identifiquen els tractaments a realitzar per la EDAR més
adients per l’àrea d’estudi d’aquest projecte, es realitza una valoració multicriteri de les
alternatives i una valoració estimativa dels costos globals de l’alternativa escollida.

9

4 SITUACIÓ I DESCRIPCIO DE L’ÀREA D’ESTUDI
L’Aiguabarreig Segre - Cinca (760,97 ha en
total) es troba al sud-oest de Catalunya a la
comarca del Segrià (Lleida) i comparteix
frontera amb Aragó. Principalment està
format pels dos rius i les seves ribes en un
espai d’entre 200 i 500 metres d’amplada
aproximadament. Tot i que engloba els
municipis de Torrent de Cinca i Mequinensa
a la comarca del Baix Cinca (Aragó) i Seròs,
Aitona, Soses i Torres de Segre (Lleida),
s’han exclòs d’aquest estudi perquè ja
compten amb la presència d’estacions
depuradores d’aigües residuals (EDARs:
Aitona - Seròs, Torrent de Cinca,
Mequinensa i Soses - Torres de Segre).
Així bé, l’àrea d’estudi comprèn els
municipis de Massalcoreig i la Granja
d’Escarp que envolten al riu Segre, el Cinca i
l’aiguabarreig i una petita franja al mig dels
dos municipis en direcció est que engloba el
riu Segre fins la carretera C-45 de Maials a
Seròs amb un total de 5.691’96 ha.

Imatge 1: Mapa d’ubicació de
l’Aiguabarreig Segre-Cinca.
Font: Revista
Mètode.https://metode.cat/rev
istesmetode/monografics/laiguabarr
eig-on-suneixen-els-rius-mescabdalosos.html

En general el clima de la zona és el que s’inclou al marc de la Depressió de l’Ebre amb un fort
caràcter continental. La orografia de la zona provoca contrasts tèrmics entre l’estiu (màxims de
40º) i l’hivern (mínimes < 5º) amb el cerç dominant i sempre dessecant, el qual no ajuda tenint
en compte que les precipitacions anuals solen ser irregulars i inferiors a 400mm.
El relleu es majoritàriament pla (de 0 - 20% de pendent) a tota l’àrea dels voltants dels pobles
de Massalcoreig i la Granja d’Escarp juntament amb les conques dels rius Segre i Cinca. Però a
mesura que ens allunyem d’aquests llocs, els altiplans dels voltants de la Serra Picarda i la zona
envoltada pel Tossal de Montllober destaquen front els camps de cultius de les planes amb
pendents d’entre 40 i 80 %, assolin els pendents màxims (100 %) al cim de l’EIN de Montllober,
la punta de l’EIN de Montmaneu i a la Serra Picarda.
Les altituds de la zona van des dels 70 - 80 metres (Aiguabarreig) fins als 440 metres
aproximadament, a la zona d’altiplans al municipi de la Granja d’Escarp.
Els principal usos del sòl de la zona són els cultius, sobretot camps de conreu de fruiters de
secà, en menor mesura de regadiu juntament amb conreus herbacis. S’hi troben petites
parcel·les amb vinya i cítrics.
A la llera dels rius Segre i Cinca s’hi troba la major concentració de bosc de ribera i boscos
caducifolis, mentre que als altiplans de l’àrea hi predominen els prats, matollars i boscos
d’esclerofil·les i aciculifòlies.
La informació d’aquest apartat queda reflectida en el mapa d’ubicació i en el de pendents.
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5

ESTUDI DEL MEDI DES DEL PUNT DE VISTA PAISATGÍSTIC

En aquest apartat s’estudiaran els components del medi (clima, vegetació, geomorfologia,
litologia, relleu, infraestructures...) des del punt de vista paisatgístic (unitats de paisatge) com
l’element integrador de la resta dels components del medi ja que, a més d’incloure valors
naturals i ecològics, en el paisatge (percepció humana del conjunt d’elements abiòtics i biòtics
del territori, on l’acció i la interacció de factors naturals i/o humans constitueix el seu caràcter)
també s’inclouen valors estètics, històrics, socials, productius, simbòlics i espirituals que la
societat li a atorgat.
L’estructura d’aquest apartat respon de la següent manera:
-

Municipi al qual pertanyen les unitats de paisatge.

-

Unitats de paisatge: Àrees del territori que comparteixen similituds amb els elements
naturals, culturals, visuals i simbòlics que hi romanen.

-

Elements naturals i humans que constitueixen el paisatge: En aquest apartat es
descriuen els elements que constitueixen el paisatge, com el clima, la litologia i
geomorfologia, la vegetació i usos del sòl i les infraestructures humanes.

-

Evolució històrica del paisatge: Aquí es descriuen els factors i successos que han
condicionat i modificat el paisatge des de les èpoques més antigues de les que es tenen
registres.

-

Organització actual del paisatge: Es descriu la configuració visual del paisatge en
l’actualitat.

-

Expressió artística del paisatge: Aquí es fa un recull d’obres artístiques com poemes,
textos i pintures d’artistes que han volgut immortalitzar la seva percepció del paisatge.

-

Dinàmica actual del paisatge: En aquest apartat s’explica la tendència que té el paisatge
actual en quant a creixement de la població, desenvolupament industrial, rural o forestal,
etc.

-

Valors paisatgístics: Aquí es descriuen els valors que la societat li atorga de manera
subjectiva al paisatge.


Valors naturals i ecològics: es refereixen als elements que determinen la qualitat
del medi natural.



Valors estètics: relacionats amb la capacitat que té un paisatge per transmetre
determinats sentiments en la seva percepció.



Valors històrics: referits als testimonis més rellevants que la humanitat ha llegat
en el paisatge al llarg de la historia.



Valors d’ús social: usos que la població fa d’un paisatge.
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Valors productius: estan relacionats amb la capacitat que té un paisatge de
proporcionar beneficis econòmics per la societat.



Valors simbòlics i espirituals: referits a la identificació que la societat sent en un
paisatge i/o elements en el paisatge que la societat atorga amb caràcter diví.

-

Riscos i impactes: S’anomenen els riscos inherents de les unitats (incendis, erosió,
inundacions) i els impactes que l’ésser humà causa al paisatge i/o els propis dels elements
del medi.

-

Avaluació d’amenaces i oportunitats: Es descriuen els perills que causen les actuacions
humanes i/o els factors biòtics del propi medi i el potencial de la zona per la seva
modificació o protecció dels seus trets característics.

-

Objectius de qualitat paisatgística: Es consideren les característiques del paisatge que la
població desitja veure reconegudes.

-

Àrees amb valors especials a protegir: Es destaquen els elements del medi vulnerables,
fràgils o amb característiques úniques que li atorguen raresa i/o qualitat, pel que s’han de
protegir.

-

Àrees foment de la gestió: Es citen les zones que, per les seves característiques, és
necessària una gestió més exhaustiva o diferent de la que se li ha donat fins avui dia.

Tot això, recolzant-se en la informació disponible de la pàgina web de l’Observatori del
Paisatge, que elabora els catàlegs de paisatge de Catalunya (eines que permeten conèixer el
paisatge i els seus valors, com evoluciona un paisatge en funció de les dinàmiques
econòmiques, socials i ambientals...) destinats a identificar, classificar i qualificar els diferents
paisatges existents de la regió.
La informació relativa a aquest apartat es mostra gràficament en el mapa de les unitats de
paisatge, el mapa de geomorfologia i permeabilitat i el mapa d’hàbitats i usos del sòl.
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5.1 UNITATS DE PASIATGE DE L’ÀREA D’ESTUDI
5.1.1 Massalcoreig
Les unitats de paisatge que conformen el municipi de Massalcoreig son: la unitat de paisatge
del Baix Segrià, que limita al nord del municipi, quasi talla per la meitat el municipi a l’est i al
sud limita amb camins agrícoles i la unitat del Paisatge fluvial del Segre, que complementa la
totalitat d’aquest, fent límit al sud amb el riu Segre i a l’oest amb el riu Cinca. No obstant, la
unitat del Paisatge fluvial del Segre s’explica en l’apartat del municipi de la Granja d’Escarp.

5.1.1.1 Unitat del paisatge del Baix Segrià
5.1.1.1.1

Elements naturals i humans que constitueixen el paisatge

Clima
El clima mediterrani subàrid continental és el que ens trobem en aquesta unitat amb 400mm
de precipitacions anuals i amb molta evapotranspiració, fet que comporta un dèficit hídric
important; amb poc risc de gelades. Aquestes característiques condicionen que el paisatge de
secà estigui dominat per espècies esclerofil·les i perennifòlies, fent de contrast amb les
espècies caducifòlies del regadiu.1
Litologia i geomorfologia
A la zona de la unitat que correspon a Massalcoreig hi trobem formacions de conglomerats,
gresos i margues amb dipòsits detrítics d'argiles oligocenes, formacions de calcàries i dipòsits
detrítics i una petita zona amb formacions de graves, sorres i llims quaternaris.
La zona és majoritàriament poc permeable amb aqüífers locals amb predomini de dipòsits
detrítics i margocalcaris.2
El municipi presenta certs relleus a mesura que ens allunyem del riu Segre com:
El Tossal de Bellavista (166 m), situat al límit dels termes de Massalcoreig i Seròs, entre camps
de conreu, de l’edat de l'edat de bronze, entre el 1150 i 900 aC.1
Al cim hi ha una fita de l'Institut Geodèsic i Catastral per a triangulació. S’hi troben diverses
trinxeres de la passada guerra civil amb restes d’elements de construcció.
A la vessant nord-oest s'hi poden veure obres de fortificació, és a dir, restes de parets
construïdes amb pedra sense treballar.
Els materials arqueològics no són abundants, però s’hi poden trobar restes de ceràmica
decorada,ceràmica a torn vidrada i pintada de negre i tasses carenades. 3

1

Catàleg de paisatge de les Terres de LLeida. Observatori del Paisatge. Unitat de paisatge del Baix Segrià.
http://www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/TLL/Memoria2/Unitats/M2_U13.pdf
2

Informació obtinguda mitjançant el processament de dades de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya amb el programa
Arcmap. https://www.icgc.cat/
3

Espais d’interès. Ajuntament de Massalcoreig. http://www.massalcoreig.cat/mcmsj/index.php/espais-d-interes
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El Tossal de Benito (176 m) està envoltat de conreus d’arbres fruiters, situant-se a l’oest del
poble. “Les restes consisteixen en un lloc d'habitació amb estructures de finals de l'edat de
bronze, en un estat de conservació dolent.” 1

3

Imatge 2: Vistes del Tossal de Bellavista .

En el cim i les vessants d’aquest tossal també s’hi troba ceràmica com en el tossal de Bellavista,
amb forma de grans tenalles amb decoració plàstica i tasses carenades. 3
El Tossal Punxegut (192 m) també està envoltat de conreus d’arbres fruiters i de conreus de
secà on s’hi troben restes que van pertànyer a un poblat de finals de l'edat de bronze entre
1150 i 650 aC, així com d'una torre medieval del món islàmic, entre el 800 i el 1150, els dos en
un estat de conservació dolent.
“A mitja altura del vessant est hi ha diverses restes d'estructures d'hàbitat marcades per
l'aparició de pedres arrenglerades sense treballar amb moltes empremtes d'argila i moltes
capes de cendra”. S’hi troben les restes de la torre que ocupa tot el cim i on també s’hi troba
ceràmica a mà, concentrada en grans tenalles amb decoració plàstica, tasses carenades, urnes
amb decoració d'acanalats. 31

Imatge 3: Vistes del Tossal Punxegut.

3

Juntament amb aquests punts singulars del relleu, al nord est del municipi s’hi troba la Serra
de Montllober (256,2 m) espai inclòs en el PEIN que presenta una gran singularitat pel que fa a
les seves característiques orogràfiques i a la vegetació que alberga.

3
1

Espais d’interès. Ajuntament de Massalcoreig. http://www.massalcoreig.cat/mcmsj/index.php/espais-d-interes.
Catàleg de paisatge de les Terres de LLeida. Observatori del Paisatge. Unitat de paisatge del Baix Segrià.

http://www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/TLL/Memoria2/Unitats/M2_U13.pdf
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Imatge 4: Foto presa des de la base de la Serra de Montllober.

4

És un altiplà d’uns 70 metres d’altitud, situat al nord-est del municipi i fa de límit de la unitat
de paisatge del Baix Segrià amb la unitat del Paisatge fluvial del Segre. Té un relleu tabular
format per diversos materials com lutites, gresos i margues horitzontals i molt tous. Amb el
seu aspecte desèrtic, representa de manera típica els relleus testimonials del Segrià, amb una
forta influència per vegetació mediterrània estepària. 4
Vegetació i usos del sòl
Començant pel nord del municipi i en desplaçant-nos en direcció sud, hi trobem brolles de
romaní (Rosmarinus officinalis) amb dominància o abundància de genista biflora, calcícoles, de
les contrades mediterrànies seques i poc fredes, sobretot a les terres interiors àrides.
Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum) i prats terofítics calcícoles, de terra baixa.
Espartars d'albardí (Lygeum spartum), de les terres interiors àrides i matollars amb dominància
de Salsola vermiculata (siscallars), botja pudent (Artemisia herba-alba), barrella terrera (Kochia
prostrata) i salat blanc (Atriplex halimus) de sòls àrids de les contrades interiors.
Timonedes, amb foixarda (Globularia alypum) i bufalaga (Thymelaea tinctoria) calcícoles de
terra baixa. Canyissars i fruiterars de regadiu: de pomeres (Pyrus malus), de presseguers
(Prunus persica), de pereres (Pyrus communis) i d'altres rosàcies. Vegetació (salicornars, prats,
jonqueres...) dels sòls salins, poc o molt humits de les terres interiors àrides. Conreus
abandonats. Basses d'aigua dolça industrials i agrícoles,grans canals i estanys ornamentals,
juntament amb ginestars oberts de ginesta vimenera (Retama sphaerocarpa), de les contrades
mediterrànies seques.2
La màquia continental del garric i arçot (Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae) formen el
domini potencial de la vegetació però només es troba en poques zones, molt restringides, a
causa de la transformació del sòl per al conreu. 11
El relleu i la salinitat són els dos factors que condicionen l’aptitud agrícola moderada de la
zona, que es fan més notòries quan ens aproximem a la unitat del Paisatge fluvial del Segre,
on els relleus son més forts i els sòls més salins.
2

Informació obtinguda mitjançant el processament de dades de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya amb el programa Arcmap.
https://www.icgc.cat/
4
Departament de Territori i Sostenibilitat. Medi Ambient. Hàbitats.
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/mapa_de_vegetacio_de_catal
unya/
1

Catàleg de paisatge de les Terres de LLeida. Observatori del Paisatge. Unitat de paisatge del Baix Segrià.

http://www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/TLL/Memoria2/Unitats/M2_U13.pdf
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Els conreus herbacis i els arbres fruiters són els usos agrícoles predominants amb la vegetació
típica associada (Panico Setarion).
El creixement de l’arbrat en condicions naturals presenta limitacions greus en productivitat
entre 3 i 4,5 m3/ha/any). Actualment els arrossars són marginals i la zona no té interès
cinegètic.1
Infraestructures: La unitat Baix Segrià està limitada al nord pel límit del municipi. Al nord de
Soses, hi passa l’autopista AP-2, que enllaça Lleida amb Saragossa. Al sud, limita amb el Canal
d’Aragó i Catalunya. Pel mig del municipi hi ha la carretera LV-7045a que connecta
Massalcoreig amb Soses.1,5

5.1.1.1.2

Evolució històrica del paisatge

La ubicació d’aquesta unitat, junt el riu Segre i amb un relleu ondulat va permetre que molts
assentaments humans de diverses civilitzacions s’hi establissin. Moltes van deixar importants
llegats històrics des de l’edat de bronze fins a l’època islàmica, passant pel període romà, on
d’aquesta època en sorgeixen els poblats de els Budells (Tossal Punxegut) i el tossal Benito. A
Massalcoreig també s’hi troben jaciments arqueològics romans com les Torrasses i la Torre dels
Budells.
Als anys 1500, les malalties com la “peste”, el Decret de desamortització, la guerra del Francès
i les guerres civils van transformar la vida i el territori, moltes terres es van quedar ermes i
només es van poder aprofitar pels ramats de muntanya que a l’hivern baixaven a la plana a
pasturar.
Recentment, les terres han estat transformades per la construcció del canal d’Aragó i
Catalunya.
Primer els arrossars, seguit dels farratges i finalment els fruiterars han donat textura i color a la
unitat on encara prevalen terres ermes, salines i eixutes.1
1

5.1.1.1.3

Organització actual del paisatge

Les diferents morfologies i dimensions de les parcel·les agrícoles està condicionades per relleu
canviant i suaument ondulat, és a dir, a les vessants de més pendent són més estretes i
allargades i a les zones amb menys pendent, més planes, són més amples i quadrades.
Tot i que l’acció humana ha modificat el territori al seu semblar, encara s’hi poden trobar
zones heterogènies visualment molt atractives.1

1

Catàleg de paisatge de les Terres de LLeida. Observatori del Paisatge. Unitat de paisatge del Baix Segrià.
http://www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/TLL/Memoria2/Unitats/M2_U13.pdf
5
Informació obtinguda de la plataforma web. http://www.icc.cat/vissir3/
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5.1.1.1.4

Expressió artística del paisatge

Josep Vallverdú, un gran autor dels rius lleidatans, ha interpretat el paisatge del Baix Segre
com un diàleg marcat entre el secà i el regadiu.
“Només al final gairebé del seu recorregut, apareixerà, per la riba esquerra, fosc i pintoresc, la
Granja d’Escarp...Els turons, altament eixuts, han avançat cap al Segre, pelats, blocs de
margues dures, amb esquistos pedregosos” (Vallverdú, 1973: p. 311).” 1

5.1.1.1.5

Dinàmica actual del paisatge

El Baix Segre és una unitat dominada per riu, molt similar a d’altres, amb tessel·les de
vegetació natural corresponents a etapes serials, degradades per l’impacte de l’activitat
humana. “Ha estat la unitat més dinàmica al llarg del període 1992-2002. Un 42,1% del seu
territori ha canviat d’ús del sòl en aquest període. Les dades indiquen condicions de major
fragmentació en el regadiu, amb més tessel·les però menors i de menor mida mitjana, més
allunyades i disgregades.” A més a més, amb l’aparició del polígon industrial a la zona de
Montllober, s’han anat abandonant terres de cultiu al sud de la Serra. 1

5.1.1.1.6

Valors paisatgístics

Els valors naturals i ecològics que inclou la unitat corresponen a la zona EIN de Montllober,
que representa un espai típic de les terres estèpiques de l’Ebre, on s’hi troben nombrosos
endemismes ibèrics i iberomagrebins que s’integren als espartars, brolles i llistonars.
S’hi troben hàbitats d’interès comunitari
prioritari, com són els prats mediterranis, rics
en espècies anuals, basòfils (Thero
Brachypodietalia) i les formacions salines
mediterrànies (Limonietalia) i d’altres no
prioritaris com les bosquines termo mediterrànies preestèpiques (formacions de
Retama sphaerocarpa), les jonqueres
halòfiles (Juncetalia maritimi) i les bosquines
de Nerio-Tamaricetea).
1

Imatge 5: Conreus abandonats i el Tossal de Montllober
1
al fons.

Tot i això, la unitat no conté cap àrea inclosa
a la Xarxa Natura 2000, Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) o Lloc d’Interès
Comunitari (LIC).1,6

1

Catàleg de Paisatge. Departament de Territori i Sostenibilitat.

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/el_sistema/plans_
especials_de_proteccio_del_medi_natural_i_del_paisatge/plans_aprovats_definitivament/articles/montllober.pdf
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Els poblats ibèrics de Genó (edat de bronze), prop d’Aitona i de Gebut, al terme municipal de
Soses (el Segrià) es destaquen com valors històrics. La partida dels Gebuts de Soses, a 500
metres del nucli urbà, té una bellesa històrica, arqueològica i paisatgística de gran interès, on
s’hi pot veure una calçada central, els carrers transversals i la planta dels edificis. També hi ha
les restes del castell de Gebut i del castell d’Aitona, que actualment conserva dues torres en
ruïnes.1
La zona d’aquesta unitat és coneguda com a “terra de sants”, ja que té una important tradició
religiosa, la qual cosa informa del seu valor religiós. A Aitona hi destaca “Es la Cova del Pare
Palau, on el beat Pare Francesc Palau Quer (1811-1872) anava a fer les seves meditacions.1
No es troba molta informació sobre llegendes i mitologies a la zona, pel que es pot deduir que
el seu valor simbòlic i identitari al municipi de Massalcoreig és molt escàs.1
Com a valors estètics podem anomenar 4 grups:
-

Elements topogràfics rellevants: En visualitzar la unitat, obtenim una imatge complexa
on es combinen serres longitudinals com el “Tossal de Montllober” amb tossals de mida
més petita, com és el cas del “Tossal de Benito”, que fan d’interrupció en el paisatge
agrícola i generalment, recoberts de brolles i llistonars.

-

Elements vegetals singulars: Gràcies a la forta presència de l’aigua en aquesta zona, “en
les zones de pendent més acusada, es preserven espartars de Lygeum spartum i
matollars de Salsola vermiculata (siscallars).
Els conreus d’oliveres de secà, a l’est de la serra del Montllober, comparats amb la
imatge que produeix el regadiu, esdevenen una singularitat en perill de desaparèixer a
causa de l’abandonament d’aquest tipus de cultiu.

-

Patrons agrícoles significatius: La relació entre els cultius agrícoles i l’aigua es fa palesa
visualment, on es pot observar com els canals s’organitzen en pautes rítmiques i
interrompen el ritme dels plecs semicirculars del relleu.

-

Valors de transformació periòdica de forma i color del paisatge: A causa de la
predominança del cultiu de fruiters de regadiu, els passos d’estació provoquen canvis
cromàtics. Destaquen les brolles i timonedes de romaní (Rosmarinus officinalis), sovint
amb foixarda (Globularia alypum) i bufalaga (Thymelaea tinctoria) i els llistonars (prats
secs de Brachypodium retusum).1

1

1,6

Catàleg de paisatge de les Terres de LLeida. Observatori del Paisatge. Unitat de paisatge del Baix Segrià.
http://www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/TLL/Memoria2/Unitats/M2_U13.pdf
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5.1.1.1.7

Riscos i impactes

Com a possibles riscos en la zona d’aquesta unitat hi trobem el risc típic de la nostra terra, els
incendis forestals al límit amb el Paisatge fluvial del Segre.
Donada la baixa superfície amb vegetació formada per arbusts i espècies herbàcies, el risc
d’erosió és elevat als vessants amb un pendent superiors al 30%, al límit amb la unitat del
Paisatge fluvial del Segre, a l’eix urbà Soses - Seròs, i a la serra de Montllober.
La zona no té una fragilitat visual rellevant, però cal esmentar la que predomina a les vessants
de les serres i les àrees exposades des de les carreteres més freqüentades. Però les visions son
closes i limitades i això augmenta la importància de la qualitat visual. Serrabrisa i la serra dels
Gebuts, són visibles des de l’autopista AP-2 i el tossal de Montllober ho és des de la carretera
C-45.
Els impactes que trobem a la zona són tots causa d’activitats humanes com les granges se
Seròs, les activitats extractives a Aitona, la presència de la línia d’alta tensió paral·lela a la
carretera LV-7045a i la planta de gestió de residus industrials de recuperació de vehicles fora
d’ús.1

5.1.1.1.8

Avaluació d’amenaces i oportunitats

Amenaces
- El creixement i industrialització dels pobles i la pressió generada per les infraestructures
de mobilitat s’han de gestionar adequadament, mitjançant el planejament urbanístic i
territorial.
- La construcció d’infraestructures de transport, que poden afectar la permeabilitat
ecològica de les poblacions i infraestructures de mobilitat actuals i futures.
- Hi ha una certa proliferació d’edificacions il·legals en sòl no urbanitzable. Influència del
canvi climàtic, per la qual cosa convé monitoritzar els efectes que pugui tenir sobre els
cultius i la vegetació natural i també sobre el règim fluvial del riu Segre.1
Oportunitats
- Hi ha activitats d’extracció de graves i àrids i també zones nues que poden ser objecte de
restauració i integració paisatgística.
- La restauració de talussos i, en general, la integració paisatgística de l’autopista i les
carreteres comporta una oportunitat de millora i creació de condicions visuals de qualitat
a la unitat.
- Les zones de tossals de gran valor ecològic (PEIN de Montllober) s’haurien d’incorporar a
una superfície de major entitat i rang de protecció, possiblement un parc natural, que
protegís tots els ambients àrids i estèpics de la Plana.
- És una de les zones de Catalunya més destacable pel que fa a restes arqueològiques.11

1

Catàleg de paisatge de les Terres de LLeida. Observatori del Paisatge. Unitat de paisatge del Baix Segrià.
http://www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/TLL/Memoria2/Unitats/M2_U13.pdf
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5.1.1.1.9

Objectius de qualitat paisatgística



Montllober, la Serra Llarga i tossals com Folies, etc. es converteixin en
estructuradors de l’espai agrícola ben conservats i gestionats. “La vegetació pròpia
d’aquesta unitat ha estat substituïda per cultius de regadiu molt intensiu i els hàbitats
estèpics resten únicament als tossals i serres com la Serra de Montllober, la Serra
Llarga, Serrabrisa, Tossal de Folies i Matacanyes. Aquests punts esdevenen tossals
relictes de vegetació estèpica i halòfila molt singulars que mereixen un alt grau de
protecció”.



Un patrimoni ben conservat i potenciat turísticament. Restes arqueològiques i
patrimoni cultural resten dispersos als vessants del riu Segre. Donaria una empenta a
l’economia de la població de la zona, que es fessin promocions turístiques d’aquest
patrimoni.



Un paisatge rural endreçat amb construccions fetes amb materials i tipologies
tradicionals. La major part del sòl d’aquesta unitat és sòl no urbanitzable i s’hi troben
edificacions rurals com: granges, coberts, naus, fàbriques etc., que estan construïdes
amb materials de baixa qualitat i de manera desendreçada, donant molt mala imatge
paisatgística.1

5.1.1.1.10

Àrees amb valors especials a protegir

La xarxa hidràulica formada per canals i basses que donen lloc a una agricultura singular
(arrossars, etc.).
La trama agrícola de la plana al·luvial del Segre compresa entre el riu i la carretera LP-7041.1

5.1.1.1.11

Àrees foment de la gestió

Recorregut de la línia d’alta tensió que creua la unitat al nord de Seròs (seguint el traçat de la
carretera LV-7045a).
El Segre i els seus hàbitats de ribera i zones humides.
Conreus abandonats que confronten amb les àrees industrials i urbanes.1

1

1
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5.1.2 La Granja d’Escarp
Les unitats de paisatge que conformen el municipi de la Granja d’Escarp son: la unitat de les
Garrigues Altes que a l’extrem est l’imita amb el límit del municipi i a l’oest limita amb les
unitats dels Secans d’Utxesa i amb la unitat dels Costers de l’Ebre al sud-oest. A l’hora,
aquestes dos últimes unitats, limiten al nord amb la unitat del Paisatge fluvial del Segre, al
nord del municipi pel carrer del molí travessant el poble fins arribar al sud-oest per la carretera
A-2414.
5.1.2.1 Unitat de les Garrigues Altes
5.1.2.1.1

Elements naturals i humans que constitueixen el paisatge

Clima
El clima mediterrani subàrid continental d’aquesta zona és el mateix que trobem a les unitats
veïnes, amb precipitacions que van des dels 400 mm anuals a la riba de l’Ebre. Sense risc de
gelades i amb la vegetació dominant composta per espècies esclerofil·les i perennifòlies, fent
de contrast amb les espècies caducifòlies del regadiu.7
Litologia i geomorfologia
La meitat nord de la unitat es caracteritza per contenir calcàries, gresos, margues i lignits del
Catià, dipòsits dels llits actuals de les rieres i dels torrents de Holocè i lutites amb gresos,
calcàries i lignits del Catià.
A la meitat sud s’hi troben argiles i llims amb intercalacions de gresos, conglomerats i calcàries,
margues grises i paleocanals de gresos (litarenites) del Catià i dipòsits al·luvials - col·luvials,
graves amb matriu sorrenca i argilosa de l’Holocè.2
La unitat està formada per tres planes de nord a sud: les Planes Altes, on predominen aqüífers
consolidats carbonatats amb porositat per fissuració i/o carstificació, la Plana del Pinyol i la
Plana de l’Orgobé, zones poc permeables amb aqüífers locals amb predomini de dipòsits
detrítics i margocalcaris. Deixant poc marge a relleus significatius a excepció del Tossal Morro
del Batistó de 270 metres aprox. (Plana de l’Orgobé) i el Tossal Morro Miró, de 210 metres a
les Planes Altes.5
Vegetació i usos del sòl
A la zona hi trobem garrigues de coscoll (Quercus coccifera), gairebé sense plantes termòfiles,
d'indrets secs i sovint rocosos, de terra baixa i de l'estatge submontà. Brolles de romaní
(Rosmarinus officinalis) i timonedes, amb foixarda (Globularia alypum) i bufalaga (Thymelaea
tinctoria) calcícoles de terra baixa. Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum) i prats
terofítics calcícoles, de terra baixa. 21

7

Catàleg de paisatge de les Terres de LLeida. Observatori del Paisatge. Unitat de paisatge les Garrigues Altes.
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Matollars amb dominància de Salsola vermiculata (siscallars), botja pudent (Artemisia herbaalba), barrella terrera (Kochia prostrata) i salat blanc (Atriplex halimus), halonitròfils, de sòls
àrids de les contrades interiors. Espartars d'albardí (Lygeum spartum), de les terres interiors
àrides. Conreus abandonats. Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d'oliveres
(Olea europaea), d'ametllers (Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua).Conreus herbacis
extensius de secà. Fruiterars, principalment de regadiu: sobretot conreus de pomeres (Pyrus
malus), de presseguers (Prunus persica), de pereres (Pyrus communis) i d'altres rosàcies.2
A més de tota aquesta vegetació s’hi troba una petita franja molt estreta a la part més
meridional amb Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles calcícoles, de
les contrades mediterrànies.
L’aptitud pels conreus agrícoles en aquesta unitat és bona, tot i que hi poden haver problemes
pel risc d’erosió o pedregositat superficial. Les parcel·les són petites i mitjanes i es troben
abancalades amb pedra seca (calcària o gresos). Als fons de vall o a les planes, presenten
formes perpendiculars al pendent.
El creixement natural de boscos productius presenta limitacions greus, ja que gran part del
territori es destina a l’ús agrícola. Així mateix, no hi ha interès cinegètic. 7
Infraestructures
La carretera de la Granja d’Escarp a Maials és la que travessa la unitat, juntament amb camins
agrícoles.5

5.1.2.1.2

Evolució històrica del paisatge

Segons les troballes arqueològiques, aquestes terres ja estaven poblades durant el paleolític
mitjà. Durant el neolític (5000-2000 aC), les poblacions es dedicaven a la ramaderia i a cultivar
la terra, explorar per trobar assentaments estables i explotar els recursos dels que disposava.
Més endavant, quan la necessitat de disposar de més terres per al cultiu va augmentar van
comença a tallar el bosc mentre perfeccionava les eines amb les que comptava.
Durant els segles VI a III aC el ferro era el principal element amb que es creaven i
confeccionaven tots els estris del camp i les armes de guerra. Amb l’augment de les terres de
cultiu (blat, civada, ordi, vinya, oliveres i ametllers), la superfície de bosc minvava, però es va
alentir a causa de la invasió sarraïna (1153 dC).
L’abancalament de les parcel·les de cultiu per contenir l’erosió es van aixecar durant el segle
XIX. 17
Des d’aleshores, els canvis de cultius, la implantació del rec, l’aplanament del relleu i els
incendis propis d’aquesta terra han comportat transformacions que tindran fortes afectacions
en la geomorfologia del territori. 7
7
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5.1.2.1.3

Organització actual del paisatge

L’estructura del paisatge condicionat per vegetació (garriga, màquia, pinedes, brolles de
romaní) i zones d’ús agrícola de secà (fruiters, vinyes i cereals) s’interpreta com un patró
agrícola repetitiu que també s’observa en unitats veïnes.
Les variacions cromàtiques estacionals estan limitades als cultius presents de cada parcel·la en
cada època de l’any.
És un paisatge molt tranquil i organitzat, divers però amb tonalitats apagades i a diferència
dels Costers de l’Ebre, aquest territori és horitzontal, esquerp i puntejat per petites
construccions tradicionals. 7

5.1.2.1.4

Expressió artística del paisatge

El paisatge de les Garrigues Altes, ha estat descrit, admirat i lloat per diversos escriptors
catalans. Joan Santamaria i Monné, Antoni Rovira i Virgili, Josep Pla i Joan Amades entre altres,
són els principals autors de l’expressió artística del paisatge d’aquest territori.
També es conserven algunes representacions pictòriques d’A. Perel, gravador francès del segle
XVIII i fotografies antigues d’algunes zones singulars a l’Institut d’Estudis Ilerdencs. 7

5.1.2.1.5

Dinàmica actual del paisatge

La dinàmica dels fruiters de secà es bastant estable, guiada pel mercat de productes agraris
(olivera i ametller). La construcció del canal Segarra - Garrigues sobre aquesta zona obrirà un
debat social i polític sobre la implantació de nous regadius i la conciliació d’aquests amb les
demandes de conservació biològica i cultural. D’altra banda la construcció d’instal·lacions
d’aerogeneradors en diversos llocs de la unitat també comportarà canvis importants en la
percepció del paisatge.
L’estudi de les poblacions evidencia una augment de la població, però també ens mostra un
progressiu despoblament i envelliment de la mateixa.7

5.1.2.1.6

Valors paisatgístics

Coma valors naturals i ecològics la unitat inclou la Plana del Pinyol i la Plana de l’Orgobé, on
es troba el Tossal Morro del Batistó de 270 metres aprox. i les dues estan incloses en el PEIN
de Seròs - Tossals de Montmeneu.11
Més de la meitat d’aquesta unitat, juntament amb una petita part de la unitat Secans d’Utxesa
i part de la Serra Picarda a la unitat Costers de l’Ebre dins del municipi de la Granja d’Escarp,
està inclosa en el PEIN.

7
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Imatge 6: Imatge de la Plana del pinyol (nord) i Plana de l’Orgobé (sud).

5

La presència d’avifauna d’interès, com els rapinyaires aligot (Buteo buteo) i l’àguila cuabarrada
(Hieraaetus fasciatus), juntament amb les aus estepàries, ha estat el motiu principal de
declaració de ZEPAs en aquesta unitat.7
Les construccions de pedra seca, murs que es troben escampats pel territori, conformen el
valor històric de la zona. Es poden esmentar els aljubs per emmagatzemar aigua i les cabanes
de volta ja que són d’una bellesa paisatgística molt important i tenen gran interès estètic. A
diferència d’altres zones amb construccions de pedra seca, a les Garrigues altes, les pedres es
tallaven i s’escairaven quan la geologia era més sorrenca que calcària.
Per aquests motius s’han d’intentar preservar, tot i que estan amenaçades per l’augment de
les noves zones de regadiu que va modificant cada vegada més el paisatge.
Es troben diversos elements a la unitat paisatgística que conformen els valors religiosos i
espirituals amb una representació àmplia de manifestacions de caràcter religiós, com
processons, esglésies i ermites, tot i que cap es troba a la zona d’estudi.7
Les tradicions, l’artesania i la gastronomia de productes autòctons són valors identitaris
vinculats al paisatge. Per exemple, l’oli de l’oliva arbequina, és considerat de la màxima
qualitat per la seva baixa acidesa. Aquest lligam amb la terra i l’oli ha influït en la identitat
cultural del territori.1
El valor estètic d’aquesta part de la unitat es molt pobre, hi predomina una imatge constant de
camps de cultiu durant tot l’any, tot i que puguin aportar una mica de variabilitat cromàtica als
mesos d’estiu, quan el sembrat està daurat i contrasta amb les pinedes i la garriga de coscoll.
Les terrasses de fruiters de secà tenen canvis puntuals.71

5
7
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5.1.2.1.7

Riscos i impactes

El risc d’incendis forestals és el més present i propens a tota la unitat, a causa de la intensa
calor als estius com de la escassa pluviometria anual. Tot i això, el risc d’una intensitat elevada
d’incendis, a la part de la unitat d’estudi és baix, ja que la major part del territori son cultius i
matollars.
Un altre risc present és la disseminació i expansió de l’espècie asiàtica invasiva Canya de sant
Joan (Arundo donax).
Per últim, l’abandonament de terres de cultiu sense una posterior gestió encaminada a decidir
l’ús següent d’aquell terreny, pot augmentar tant el risc d’incendis com l’augment d’espècies,
tan animals com vegetals, no desitjables en aquestes contrades.1
Hi trobem impactes com: la presència de gran quantitat de cultius abandonats, la meitat nord
de la unitat està afectada per la proposta del nou regadiu del canal Segarra - Garrigues i de la
instal·lació de parcs eòlics, presència de línies d’alta tensió, etc.7

5.1.2.1.8

Avaluació d’amenaces i oportunitats

Amenaces
- L’establiment de centrals eòliques i/o parcs solars, implica la densificació de la xarxa
elèctrica actual del territori, a més d’altres impactes.
- Les concentracions parcel·làries haurien de ser compatibles amb la conservació dels
elements definidors del caràcter rural mediterrani de la unitat, com les construccions de
pedra seca.
- S’han de monitoritzar els efectes del canvi climàtic sobre els cultius i la vegetació
forestal. El perill d’incendis pot estendre’s amb l’abandonament dels cultius o l’augment
de la vegetació que s’instauri posteriorment.
- Controlar l’expansió de l’espècie Arundo donax (Canya de Sant Joan).
Oportunitats
- La nova agricultura de regadiu en planificació ha de ser respectuosa amb el caràcter
identitari de la unitat i s’ha de considerar com una activitat definidora del paisatge, a
banda com una inversió productiva.
- Gran part del territori és òptima per a l’activitat cinegètica (caça menor), apícola i
l’aprofitament de plantes aromàtiques.
- L’aprofitament d’energies renovables s’ha de fer amb mesura per al desenvolupament
socioeconòmic de la zona i a la conservació dels seus valors.
- L’agricultura ecològica constitueix una oportunitat de primer ordre per als conreus de
las zona.7

7
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5.1.2.1.9

Objectius de qualitat paisatgística



Una arquitectura de pedra seca ben conservada. És fonamental que l’expansió dels
regadius a la zona es faci amb el respecte d’aquest patrimoni extraordinari, que dota de
caràcter a tota la unitat.



Uns nuclis alineats a les valls i assentats a les parts altes del vessant que mantinguin la
compacitat i una façana paisatgística de qualitat.. Es tracta d’un patró d’assentament
comú, amb el nucli antic i l’església. L’èxode rural i el despoblament són els factors que
expliquen el manteniment de la compacitat dels nuclis urbans, on les alteracions són
mínimes. En conseqüència, la façana dels pobles vers la vall es conserva.
1



Uns accessos a les poblacions amb unes infraestructures i granges ordenades i
integrades que no afectin a la façana paisatgística d’aquests pobles caracteritzats per
la seva compacitat. La perifèria de les poblacions és sovint ocupada per granges, naus o
altres indústries, que alteren el patró d’assentament tradicional i l’harmonia visual d’un
model en el qual, la verticalitat dels pobles, en sentit ascendent permet destacar amb
més força les estructures que són alienes o estranyes. 7

5.1.2.1.10

Àrees amb valors especials a protegir

Medi nocturn d’alta qualitat amb poca contaminació lumínica.
Patró agrícola dels fons de vall i espais de valor connector entre espais prelitorals i planes de
Lleida.7

5.1.2.1.11

Àrees susceptibles d’accions d’ordenació

Al sector est de la unitat hi proliferen un nombre important de construccions en sòl no
urbanitzable amb ús d’habitatge fora d’ordenació.
La concentració de granges a la rodalia dels pobles hauria de respectar l’estructura de valls
lineals i mimetitzar-se amb les característiques del paisatge de la unitat. 7

7
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5.1.2.2 Unitat de paisatge Secans d’Utxesa
La unitat s’inclou en la zona al nord - est de la Granja d’Escarp, amb límit al nord per la secla
Reg dels Dijous, al sud per la Serra Picarda i per les altres unitats de paisatge de la zona.
5.1.2.2.1 Elements naturals i humans que constitueixen el paisatge
Clima
El clima mediterrani subàrid continental d’aquesta zona és el mateix que trobem a les unitats
veïnes, amb precipitacions que van des dels 400 mm anuals a la riba de l’Ebre. La vegetació
natural de la zona està composta per esclerofil·les i plano - perennifolies, adaptada als eixuts
estivals. Els contrastos tèrmics i les sequeres formen els trets més distintius d’aquestes terres.8
Litologia i geomorfologia
Aquesta unitat, a la Granja d’Escarp, conté formacions de calcàries i dipòsits detrítics (calcàries
lacustres de l'Oligocè), argiles i llims amb intercalacions de gresos, conglomerats, gresos,
margues i lignits del Catià (Roques sedimentàries del Paleogen) i graves i llims de l’Holocè.
Conté dipòsits dels llits actuals de les rieres i dels torrents de Holocè. (Dipòsits sedimentaris
del Quaternari) i lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià (Roques sedimentàries del
Paleogen)
La zona és poc permeable amb aqüífers locals amb predomini de dipòsits detrítics i
margocalcaris. Al nord, hi zones amb predomini d’aqüífers consolidats carbonatats amb
porositat per fissuració i/o carstificació que estan properes al riu Segre.2
Vegetació i usos del sòl
La composició de la unitat és semblant a les veïnes, havent-hi matollars amb dominància de
Salsola vermiculata (siscallars), botja pudent (Artemisia herba-alba), barrella terrera (Kochia
prostrata), salat blanc (Atriplex halimus) de sòls àrids de les contrades interiors. Brolles de
romaní (Rosmarinus officinalis) i timonedes, amb foixarda (Globularia alypum) i bufalaga
(Thymelaea tinctoria) calcícoles de terra baixa. Garrigues de coscoll (Quercus coccifera)
d'indrets secs, rocosos, de terra baixa i de l'estatge submontà. Llistonars (prats secs de
Brachypodium retusum) i prats terofítics calcícoles, de terra baixa. Conreus abandonats.
Espartars d'albardí (Lygeum spartum) de les terres interiors àrides. Ginestars oberts de ginesta
vimenera (Retama sphaerocarpa) de les contrades mediterrànies seques. Canyissars. Fruiterars
principalment de regadiu: conreus de pomeres (Pyrus malus), de presseguers (Prunus persica),
de pereres (Pyrus communis) i d'altres rosàcies. Conreus herbacis extensius de secà.2
1

També hi ha presència de pedreres, explotacions d'àrids i runam i llocs arqueològics.
S’hi ha construït basses d'aigua dolça industrials, agrícoles, grans canals i estanys ornamentals
(Pantà de Pere Joan, Pantans del Reg...) ja que l’única aigua superficial que travessa la zona és
2

Informació obtinguda mitjançant el processament de dades de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya amb el programa
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8
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per aquestes infraestructures i pel Barranc de la Grallera, a causa d’un drenatge insuficient i
que els sòls contenen elevades concentracions de sals. 8
El paisatge agrícola és el predominant actualment i les terres tenen una aptitud general de
bona o moderada.
Donada la gran superfície de conreus i els factors limitats com el clima i la salinitat del sòl,
l’establiment de vegetació arbrada amb motius productius no és viable. Quasi totes les terres
de secà de la unitat no són òptimes per a la caça menor. 8
Infraestructures
La unitat és travessada per camins agrícoles, carreteres secundàries i la carretera de la Granja
d’Escarp a Maials. 5

5.1.2.2.2 Evolució històrica del paisatge
Durant la meitat del bronze i final descobreixen els primers assentaments estables a la plana,
propers als cursos d'aigua. Durant aquest període, en el bronze i l'edat del ferro l'ésser humà
va perfeccionar el conreu i la ramaderia. Aquestes terres es van veure immerses en la guerra
civil de Cèsar i Pompeu (49 aC), al llarg del riu Segre, fins a l’aiguabarreig amb l’Ebre.
A partir del segle VIII la invasió sarraïna va provocar un fort despoblament i no és fins 3 segles
més tard que s'inicia el repoblament d'aquestes terres per part dels cristians per defensar el
territori conquerit de noves incursions àrabs.
Moltes de les terres eren ermes però les van transformar per contenir conreus bàsics: blat,
civada, ordi, vinya, oliveres i ametllers. S’aprofitava l’herba de terra baixa, m’entres l’hivern
nevava les muntanyes en la transhumància de llarga distància.
Durant els segles XVI a XVIII, aquesta terra també va suportar epidèmies, bandolers i guerres
que portaren destrucció i despoblament. A les terres adjacents al Segre l’activitat antròpica
(agricultura i pastura) efectuada al llarg del segle XIX va motivar canvis molt importants en el
paisatge, com l’eliminació gairebé total de la coberta vegetal que ha estat substituïda pels
conreus actuals.8

1

8
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5.1.2.2.3 Organització actual del paisatge
Actualment, el sòl s’organitza en parcel·les agrícoles. Les terres que antigament estaven
cobertes de vegetació llenyosa, bosquines i formacions herbàcies xeròfiles (llistonars i
espartars) van ser fracturades, pasturades i modificades fins acabar de dibuixar el paisatge
actual en mosaic. Les parcel·les de secà segueixen un patró organitzat en què predominen
línies no estrictament rectes. El paisatge està més dominat per les textures contrastades
(grossa pels fruiters, fina pels herbacis), que per les difuminades línies dels marges.
A la primavera, amb el despertar de la vegetació, s’hi observa una explosió de colors dels
sembrats que va passant dels colors propis d’aquesta estació al groc d’aurat a l’estiu. 8

5.1.2.2.4 Expressió artística del paisatge
Només es troben descripcions de la unitat referides al Pantà d’Utxesa, fora de la zona
d’estudi.8

5.1.2.2.5 Dinàmica actual del paisatge
Totes les zones protegides (ZEPA, Eins) es troben fora o al voltant d’aquesta unitat dins del
municipi de la Granja d’Escarp, així que ens trobem en una zona relativament dinàmica, amb
canvis de cultius, concentracions parcel·làries, augment de zones sense vegetació i a l’hora,
l’increment de vegetació no agrícola (bosquines i prats).
Moltes poblacions no disposen de planejament vigent (POUM) o només compten amb una
delimitació de sòl urbà (DSU), fet que provoca un desconeixement sobre la direcció que
prendrà el paisatge en aquesta zona. 8

5.1.2.2.6 Valors paisatgístics
Els valors naturals i ecològics dins de la Granja d’Escarp són molt pobres, a excepció de la
biodiversitat en fauna, comparats amb els de tota la unitat, on ens trobem diversos EINs i la
Reserva Natural de Fauna Salvatge d’Utxesa.8, 91

8
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Els secans tenen especial importància per la conservació i connectivitat d’espècies estèpiques
en perill crític o molt escasses, com la ganga (Pterocles alchata), la xurra (Pterocles orientalis),
l’esparver cendrós (Circus pygargus), el sisó (Tetrax tetrax), la alosa becuda (Chersophilus
duponti), les terreroles (Calandrella brachydactyla, Calandrella rufescens), o la calàndria
(Melanocorypha calandra). 8, 9
Les zones arqueològiques com la Roca de la Bruixa són els únics valors històrics que hi trobem
en la Granja d’Escarp. 8
Tampoc es caracteritza per tenir una forta representació espiritual i religiosa, observant així un
valor religiós i espiritual escàs, a excepció d’algunes esglésies i basíliques fora de la zona
d’estudi.
Com a valors simbòlics i identitaris hi trobem repartides per la unitat diferents tipus de
llegendes transmeses oralment, però cap relativa al terme de la Granja d’Escarp.
Els pocs valors estètics de la zona serien els canvis en el relleu, al sud de la unitat, quan anem
deixant la plana i observem el canvi en la orografia en el Barranc de la Vall la Roja, on comença
la Serra Picarda (unitat de paisatge dels Costers de l’Ebre) i els patrons agrícoles que
predominen fins on arriba la vista. 8

5.1.2.2.7 Riscos i impactes
Els riscos que hi trobem a la zona són; la invasió de l’ Arundo donax a les ribes del Segre, el risc
d’erosió a algunes zones de ribera i la presència d’espècies al·lòctones que tenen un efecte de
competència amb els cultius com Abutilon theophrasti, Amaranthus hybridus, A. retroflexus i
Datura stramonium.
D’altra banda, els impactes es descriuen com; a causa de l’ocupació agrícola del sòl i quasi
sense relleu, la fragilitat visual varia. Es més alta on les vistes son més obertes, i és més baixa
en vistes més tancades, en els territoris plans sense masses boscoses extenses. I, allà on
l’exposició és forta, es remarquen les zones més fràgils visualment.8

5.1.2.2.8 Avaluació d’amenaces i oportunitats
Amenaces8
- La pèrdua de la qualitat de l’aigua per l’ús de fertilitzants i fitosanitaris.
- La tendència a la davallada demogràfica disminueix l’activitat econòmica.
- Les concentracions parcel·làries homogeneïtzen el medi.
- Hi ha zones amb cultius abandonats amb una gran exposició visual.1

8

Catàleg de paisatge de les Terres de LLeida. Observatori del Paisatge. Unitat de paisatge dels Secans d’Utxesa.
http://www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/TLL/Memoria2/Unitats/M2_U22.pdf
9
Pla especial de delimitaci dels espais del PEIN.
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/el_sistema/plans_esp
ecials_de_proteccio_del_medi_natural_i_del_paisatge/plans_delimitacio/fitxers_estatics/estany_banyoles.pdf

30

Oportunitats8
- És possible l’establiment de nous models agraris que impliquin prosperitat sense
renunciar al patrimoni d’aquest paisatge.
- La millora de la xarxa viària pot crear oportunitats de desenvolupament per als pobles
de la unitat.

5.1.2.2.9


Objectiu de qualitat paisatgística

Un paisatge de secà divers, funcional, productiu i representatiu. Les parcel·les de cultiu
i l’escàs relleu formen el paisatge característic d’aquesta unitat i constitueixen l’hàbitat
d’espècies estèpiques úniques a Catalunya com el sisó i la terrerola.8

5.1.2.2.10 Àrees amb valors especials a protegir
Les àrees a protegir serien els secans tradicionals amb valors ecològics i culturals i les zones
d’interès per a la connectivitat del sisó i la terrerola.8

5.1.2.2.11 Àrees susceptibles d’accions d’ordenació
Les accions d’ordenació hauran de promoure i gestionar del patrimoni històric, rural i els
seus entorns i la restauració de les zones amb activitats extractives abandonades.8

1

8
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5.1.2.3 Unitat de paisatge Costers de l’Ebre
La unitat ocupa casi tota la meitat sud del municipi amb límit a l’oest per riu Segre i al nord i
l’est per les unitats veïnes dels Secans d’Utxesa, el Paisatge fluvial del Segre i les Garrigues
altes.
5.1.2.3.1 Elements naturals i humans que constitueixen el paisatge
Clima
El clima mediterrani subàrid continental és el mateix que el de les unitats veïnes. Aquí
comporta que la vegetació dominant sigui de tipus mediterrani, amb predomini de la vegetació
perennifòlia tant de fulla ampla com aciculifòlia (Pinus). 10
Litologia i geomorfologia
El sòl d’aquesta unitat al municipi de la Granja d’Escarp està format per calcàries, gresos,
margues, lignits, calcàries bioturbades, margues i argiles versicolors del Catià. Conté argiles
amb còdols angulosos dispersos de l’Holocè i argiles i llims amb intercalacions de gresos,
conglomerats i calcàries del Catià, juntament amb paleocanals de gresos (litarenites).
Majoritàriament conté dipòsits al·luvials - col·luvials i graves amb matriu sorrenca i argilosa de
l’Holocè, a més de gresos i argiles vermelles amb guix dels períodes Oligocè-Miocè.2
La zona és majoritàriament poc permeable amb aqüífers locals amb predomini de dipòsits
detrítics i margocalcaris. Amb una petita zona al sud amb predomini d’aqüífers consolidats
carbonatats amb porositat per fissuració i/o carstificació.2
A la zona s’hi troba el major relleu pronunciat de tota la zona d’estudi, trobant-hi nombrosos
tossals, turons, barrancs i dues serres; la Serra Picarda i la Serra de Maranyà.
Vegetació i usos del sòl
Una part de la zona est del municipi (586,44 ha) es troba dins del Pein Seròs - Tossals de
Montmaneu (494,6 metres).
Aquest espai està format per diversos relleus dins del municipi: Tot el relleu entre la Vall de
Caterina, passant pel Tossal del Morro Vicent fins al Tossal Morro de Batistó al sud-est i
l’obaga de tossal de Montmaneu fent límit am la cresta de la Serra Picarda. 9
També està inclosa una petita zona al sud, entre el Barranc de la Mina, la Plana de la Manyela i
l’Espessa Balaguera, definida per la zona de contacte amb els conreus que l’envolten. 10
1

Montmaneu està format per argiles i margues fortament erosionades i amb freqüents formes
aixaragallades, amb intercalacions de bancs de calcàries i gresos terciaris oligocènics.

10
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Per la seva singularitat i diversitat és un dels representants més notables del paisatge àrid de la
Catalunya occidental, avui en dia, transformat pels cultius.
Tot això i pel seu interès paisatgístic que hi roman i perquè és una zona de transició entre les
terres de màquies continentals empobrides i les màquies enriquides amb pi blanc és el motiu
d’inclusió d’aquest espai al PEIN. 11
La forma cònica de la muntanya fa que per les diferents orientacions que té, la vegetació
s’alterni amb unitats mediterrànies i estèpiques, d’espècies poc comunes, amb màquia de
garric i arçot també hi trobem les brolles de romaní i lli cabrer. Trobant-hi (Moricandia
moricandioides subsp. cavanillesiana) i (Boleum asperum), una espècie endèmica de la vall de
l’Ebre que té en molt poca superfície al Racó del Cintet, l’única localitat coneguda d’aquesta
espècie a Catalunya.
En quant a fauna es reuneixen d’espècies de gran interès com l’Àliga marcenca (Circaetus
gallicus), terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla), cogullada fosca (Galerida cristata), merla
cuablanca (Oenanthe leucura), trenca (Lanius minor), mussol banyut (Asio otus), la xurra
(Pterocles orientalis) i la Cigonya (Ciconia ciconia).10

Imatge 7: Vistes des del peu de la Punta de Montmeneu (obaga). Font:
https://www.mendikat.net

Pel que fa a la vegetació inclosa en l’EIN Seròs - Tossals de Montmaneu, s’hi destaquen les
garrigues de coscoll (Quercus coccifera), sense plantes termòfiles d'indrets secs, rocosos, de
terra baixa i de l'estatge submontà. Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) i timonedes amb
foixarda (Globularia alypum) i bufalaga (Thymelaea tinctoria) calcícoles de terra baixa.
1

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles calcícoles, de les contrades
mediterrànies. Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum) i prats terofítics calcícoles.
Conreus abandonats. Fruiterars alts de secà: conreus d'oliveres (Olea europaea), d'ametllers
(Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua) i conreus herbacis extensius de secà.2
10
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A la zona restant que no està inclosa en l’EIN s’hi troben matollars amb dominància de Salsola
vermiculata (siscallars), botja pudent (Artemisia herba-alba), barrella terrera (Kochia prostrata)
i salat blanc (Atriplex halimus) de sòls àrids de les contrades interiors, juntament amb brolles
de romaní (Rosmarinus officinalis) i timonedes amb foixarda (Globularia alypum) i bufalaga
(Thymelaea tinctoria) calcícoles de terra baixa. Conreus abandonats. Fruiterars de regadiu: de
pomeres (Pyrus malus), de presseguers (Prunus persica), de pereres (Pyrus communis) i
d'altres rosàcies. Fruiterars alts de secà: conreus d'oliveres (Olea europaea), d'ametllers
(Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua) i pedreres, explotacions d'àrids i runam.
També és possible trobar petites taques d’alzinar litoral (Viburno tini-Quercetum ilicis) i
espècies botàniques de gran interès biogeogràfic, com l’arboç (Arbutus unedo) i el gitam
(Dictamnus hispanicus). A les zones salines, es fan comunitats halòfiles (Limonietalia) com
(Senecio auricula) i (Limonium costae), entre altres. 2
En aquesta unitat les terres tenen limitacions greus per al creixement de boscos productius (3
a 4,5 m3/ha/any) a conseqüència del clima i la salinitat. La vegetació forestal té caràcter
protector. Els terrenys són força òptims per a la caça. 10
Infraestructures
Tret del camí de Mequinensa a la sortida de la Granja d’Escarp, les característiques
fisiogràfiques de la unitat son majoritàriament muntanyoses i no és possible la comunicació
amb vehicle d’est a oest del territori. 5

5.1.2.3.2 Evolució històrica del paisatge
Cap a l’època del bronze (1500 a 800 aC) es van crear assentaments humans estables a la plana
igual que a la unitat veïna dels Secans d’Utxesa, formats per petits poblats de cabanes ubicats
als peus de turons elevats, com el poblat de Sant Jaume (la Granja d'Escarp). Durant aquest
període el conreu i la ramaderia es perfeccionen. 101
Es troben jaciments arqueològics d’aquella època a la Punta del Calvari. Com sempre, l’esser
humà va intensificar la pressió sobre la vegetació natural a través de la pastura i la talla per
conrear la terra. La fusta es destinava a la construcció de vaixells per a transportar el lignit que
s'explotava en aquest territori.
Després de la invasió àrab, a partir del segle XI, a mesura que els cristians conquerien de nou
les terres va augmentar el repoblament. Des de la segona meitat del segle XVIII i fins al XIX es
va produir una forta expansió agrícola amb el corresponent augment de la població i amb
l’objectiu de guanyar més terres per al conreu s’hi van construir aterrassaments i feixes de
pedra seca.

2
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Actualment, les masses forestals de pinàcies, juntament amb el clima, fan que el territori sigui
molt susceptible als incendis, provocant dificultats en la conservació dels sòls i l’estètica del
paisatge. 10

5.1.2.3.3 Organització actual del paisatge
La organització d’aquesta unitat correspon a factors limitants del medi físic, com el clima i el
pendent, modificat per l’activitat humana.
El 90% de la zona es muntanyosa, amb bosquines de Pi blanc i matollars, amb escassa
presència de conreus i d’activitat humana actual. 10

Imatge 8: Vista de l’Aiguabarreig des del Tossal de Montmaneu. Font:
https://eu.wikiloc.com/ibilbide-mountain-bike/de-seros-al-montmaneu-per-la-serra-dela-picarda-6703245/photo-3936481

5.1.2.3.4 Expressió artística del paisatge
La orografia del paisatge i la importància paisatgística de les mines de lignit per exemple, ha
estat elements que s’han sintetitzat a les novel·les de Jesús Moncada. 10
1

El paisatge que forma el relleu amb el panorama de la ribera també apareix en llibres de
viatgers (Els rius de Lleida), de Josep Vallverdú on es veu la denúncia dels canvis al riu Ebre
(construcció de preses), que han causat que els costers hagin perdut el seu encant passat
habitual (les hortes, els pobles antics a la ribera, els boscos de ribera, les barques, el comerç
fluvial...). 10

5.1.2.3.5 Dinàmica actual del paisatge
La dinàmica d’aquest paisatge està condicionada pels processos de successió natural i les
pertorbacions pròpies de la zona (incendis).
L’abandonament de conreus i la difícil subsistència de la zona per la situació geogràfica i
l’habitatge tornen a transformar el territori. 10
10
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5.1.2.3.6 Valors paisatgístics
Un valor geològic de la unitat és la inclusió a l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic a
Catalunya, del geòtop “Successió oligocena de Serra Picarda - Montmaneu”, que representa un
dels millors afloraments de successió al·luvial - lacustre oligocena superior de Catalunya.
L’EIN de Seròs - Montmaneu i l’EIN de l’Aiguabarreig Segre - Cinca (Xarxa Natura 2000 i estan
catalogats com Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i Lloc d’Interès Comunitari (LIC))
són els principals valors ecològics de la unitat. També té molta importància com a corredor
biològic.
Les pintures rupestres de la Vall de Sant Jaume conformarien el valor històric de la regió.
De valor religiós i identitari hi trobaríem
l’església de Sant Jaume, molt a prop de les
pintures rupestres.

Imatge 9: Restes de les pintures rupestres de la Vall de
Sant Jaume. Font:

1

https://www.google.com/search?q=pintures+rupestres+de+la
+vall+de+Sant+jaume&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a
hUKEwj7v5_2ndDiAhVOWBoKHcw7D4oQ_AUIECgB&cshid=15
59665282795793&biw=1164&bih=801#imgrc=Dm5wwNOwuN
8UwM:

Els valors estètics són difícilment
descriptibles com; la vasta extensió
muntanyosa, panoràmiques espectaculars
observant pel Segre a l’oest que combinen
la morfologia abrupta de les serres amb la
vista de les planes amb cultius, els colors
verdosos que perduren durant l’any a les
serres contrasten amb els canvis de color
de les parcel·les a la primavera... 10

5.1.2.3.7 Riscos i impactes
Els principals riscos d’aquesta unitat són: la gran extensió de zones amb risc alt d’incendi
forestal, el risc d’erosió dels pendents superiors al 30% en bona part de la unitat i el risc
d’esfondraments de les zones amb galeries.
Per impactes cal destacar que la Serra Picarda i Montmaneu es consideren altament fràgils
(fragilitat visual). La presència de cultius abandonats i zones d’extracció minera. Juntament
amb les línies d’alta tensió que es creuen a la part nord de la unitat, a la serra Picarda. 10

10
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5.1.2.3.8

Avaluació d’amenaces i oportunitats

Amenaces
- S’hauria d’augmentar la superfície forestal de gestió pública amb la finalitat de protegir el
paisatge.
- El risc d’incendi i l’erosió es poden estendre amb l’abandonament dels cultius, la
recuperació de la vegetació natural i el canvi climàtic.
- El regadiu per bombeig des de l’Ebre hauria de ser compatible amb la conservació de les
construccions de pedra seca.
Oportunitats
- S’hauria de considerar la declaració d’una figura de protecció de tots els ambients semi àrids i estèpics de la Plana.
- La unitat té un elevat potencial turístic i recreatiu que pot aportar un desenvolupament
turístic sostenible.
- Les activitats d’extracció minera i les abandonades poden ser objecte de restauració o
integració paisatgística.
- El tossal de Montmaneu presenta restes d’infraestructures (antenes) sobre el seu cim i
hauria de ser objecte de recuperació que inclogués el soterrament de les línies
elèctriques que hi passen per sobre. 10

5.1.2.3.9 Objectiu de qualitat paisatgística


Un paisatge on les noves infraestructures i les noves edificacions no malmetin la
perspectiva paisatgística del Tossal de Montmaneu.



Un paisatge que mantingui la continuïtat del mosaic format per pinedes i brolles i
ametllers i oliveres, afavorint la connectivitat ecològica i paisatgística i prevenint els
incendis forestals. Als Costers del Segre hi predominen les pinedes de pi blanc
combinades amb extensions de matollars diversos. L’extensa coberta vegetal fa que
aquest territori sigui extraordinàriament susceptible als incendis i als processos
erosius.110

5.1.2.3.10 Àrees amb valors especials a protegir
El fons escènic del tossal de Montmaneu, serra Picarda i serra de Maranyà, el mosaic divers
amb presència de masses arbrades de pinedes i brolles que faciliten la connectivitat ecològica i
paisatgística, juntament amb la presència de masos de pedra seca en coberta de teula. 10

10

Catàleg de paisatge de les Terres de LLeida. Observatori del Paisatge. Unitat de paisatge dels Costers de l’Ebre.
http://www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/TLL/Memoria2/Unitats/M2_U11.pdf
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5.1.2.3.11 Àrees susceptibles d’accions d’ordenació
Els recorreguts de les línies elèctriques que seccionen l’EIN Tossals de Montmaneu i la serra de
la Picarda, les zones amb activitat extractiva a ponent del tossal de Montmaneu i senyalitzar
els recorreguts d’interès o itineraris paisatgístics als punts de principi i final. 10

1

10

Catàleg de paisatge de les Terres de LLeida. Observatori del Paisatge. Unitat de paisatge dels Costers de l’Ebre.
http://www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/TLL/Memoria2/Unitats/M2_U11.pdf
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5.1.2.4 Unitat del Paisatge fluvial del Segre.
Finalment, a la zona d’estudi hi trobem aquesta unitat que forma part de més de la meitat del
municipi de Massalcoreig a l’oest, inclou tota la terrassa fluvial del Segre i una part del Cinca i
la franja nord de la Granja d’Escarp. Tota la llera del riu Segre fins a Torres de Segre i una part
de la llera del riu Cinca (Massalcoreig) estan incloses dins l’EIN Aiguabarreig Segre - Cinca
(351,17 ha.)
5.1.2.4.1 Elements naturals i humans que constitueixen el paisatge
Clima
És el mateix que a les unitats anteriors. Tot i que el clima no influeix de manera determinant
en aquets paisatge, ja que és una zona regada per canals que deriven dels petits rius presents a
la zona. 11
Litologia i geomorfologia
A la zona que complementa la unitat al municipi de Massalcoreig hi trobem formacions de
graves, sorres i llims quaternaris, dipòsits de fons de vall, al·luvials, deltaics i de planes
costaneres.
Un gran percentatge de terreny és Terrassa del Cinca i afluents del Plistocè (Dipòsits
sedimentaris del Quaternari) i en menor mesura hi trobem cons de dejecció (Graves i sorres de
l’ Holocè recent) i lutites amb intercalacions de gresos del Catià (Roques sedimentàries del
Paleogen). 2
Per la part de la Granja d’Escarp s’hi troben calcàries, gresos, margues i lignits del Catià i
graves, llims i dipòsits col·luvials, argiles amb còdols angulosos dispersos de l’Holocè. 2
Travessant el municipi de Seròs en la terrassa del Segre i afluents hi trobem graves, llims,
dipòsits col·luvials (argiles amb còdols angulosos dispersos), sorres, graves i materials fins (llits
abandonats), argiles i llims dipositats en zones semi - endorreiques, meandres abandonats
(graves, sorres i lutites), cons de dejecció (graves i sorres) i dipòsits al·luvials - col·luvials
(graves amb matriu sorrenca i argilosa) de l’Holocè.
Argiles, llims, margues i gresos fins, paleocanals de gresos (litarenites) generalment bioturbats,
lutites amb intercalacions de gresos i calcàries amb intercalacions de margues grises i verdoses
i algun nivell de lutites lignitíferes del Catià. 2
Tota la unitat conforma el predomini d’aqüífers porosos en medis al·luvials i col·luvials amb
porositat intergranular.2

1

11

Catàleg de paisatge de les Terres de LLeida. Observatori del Paisatge. Unitat de paisatge Paisatge fluvial del Segre.
http://www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/TLL/Memoria2/Unitats/M2_U12.pdf
2
Informació obtinguda mitjançant el processament de dades de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya amb el programa Arcmap.
https://www.icgc.cat/.
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Infraestructures
Des de la Granja d’Escarp fins a Soses, la unitat és travessada per la carretera LP-7041. La zona
també està plena de diverses carreteres secundàries que uneixen finques i pobles. En aquesta
unitat també s’hi troben dues línies d’alta tensió, una passa per la vora sud de L’EIN
(132Kv/220Kv) i l’altra (110Kv) el travessa a l’altura de la Canadenca (Aitona). 5
Vegetació i usos del sòl
Els hàbitats que hi trobem a la zona EIN de l’aiguabarreig Segre - Cinca són els següents: llits i
marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa densa i estanys (i
embassaments) de terra baixa i de l'estatge montà. Nombroses formacions d’alberedes (i
pollancredes) amb roja (Rubia tinctorum). Bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia), esbarzer
(Rubus ulmifolius) de terra baixa i de l'estatge montà.
Canyissars per tota la llera del riu (Phragmition australis), hidròfits submergits (Potamion
pectinati) i flotants (Lemnion minoris) i higronitròfiles com (Bidention tripartitae). S’hi troben
també, petits nuclis de tamarigars, de sòls salabrosos.
En quant a plantacions, s’hi troben de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus orientalis
var. acerifolia) i altres planifolis de sòls humits. Fruiterars de regadiu: de pomeres (Pyrus
malus), de presseguers (Prunus persica), de pereres (Pyrus communis) i d'altres rosàcies,
juntament amb conreus herbacis extensius de regadiu. 2
Allunyant-nos de la vora del riu hi trobem matollars amb dominància de Salsola vermiculata
(siscallars), botja pudent (Artemisia herba-alba), barrella terrera (Kochia prostrata) i salat
blanc(Atriplex halimus) entre d’altres. Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum) i prats
terofítics calcícoles,de terra baixa, espartars d'albardí (Lygeum spartum) i ginestars oberts de
ginesta vimenera (Retama sphaerocarpa), de les contrades mediterrànies seques.2
El bosc de ribera que conforma la zona està compost principalment per salzes (Salix alba, S.
purpurea), xops (Populus nigra, P. x canadensis), oms (Ulmus minor) i àlbers (Populus alba).
Tot i així també hi han verns (Alnus glutinosa), freixes (Fraxinus angustifolia) i nombroses
espècies arbustives com l’esbarzer (Rubus sp), plantes herbàcies i lianes com l’heura (Hedera
helix), el llúpol (Humulus lupulus) i la corretjola blanca (Cynanchum acutum). 11
La litologia i la irrigació dels rius i canals compensa les limitacions climàtiques pel que fa al
creixement de boscos productius, els quals poden assolir fins a 7,5 m3/ha/any de productivitat
en condicions naturals i, així mateix, aquestes terres tenen bona aptitud per a l’ús agrícola. 11

1

5

Informació obtinguda de la plataforma web. http://www.icc.cat/vissir3/

2

Informació obtinguda mitjançant el processament de dades de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya amb el programa Arcmap.
https://www.icgc.cat/.
11
Catàleg de paisatge de les Terres de LLeida. Observatori del Paisatge. Unitat de paisatge Paisatge fluvial del Segre.
http://www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/TLL/Memoria2/Unitats/M2_U12.pdf
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Imatge 10: Foto de l’abundant vegetació de ribera que podem trobar al municipi de
Massalcoreig de cara al riu
Segre.http://www.massalcoreig.cat/mcmsj/images/gallery/ruta_aiguabarreig/segre-cinca8.jpg

Fauna
Pel que fa a la biodiversitat faunística que hi podem trobar a la zona d’estudi, s’hi destaca la
fauna ornitològica com la boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon), l’esplugabous
(Bubulcus ibis), el corriol petit (Charadrius dubius), l'arpella (Circus aeruginosus), el bernat
pescaire (Ardea cinerea), l’agró roig (Ardea purpurea) i diverses espècies de martinet; el
martinet menut (Ixobrychus minutus), el martinet blanc (Egretta garzetta) i el martinet de nit
(Nycticorax nycticorax).
Els refugis com les illes fluvials amb vegetació boscosa afavoreixen la presència del cabusset
(Tachybaptus ruficollis) i el cames llargues (Himantopus himantopus), entre d’altres.12,13
També s’hi troben espècies nidificants com la cigonya blanca (Ciconia ciconia) i d’altres
espècies que són més escasses com el milà negre (Milvus migrans).12
En l'Annex I de la Directiva 2009/147, d'aus hi ha la llista referent al conjunt de l'Espai de la
xarxa Natura 2000 de l’Aiguabarreig Segre - Cinca on les espècies presents són: Martinet ros
(Ardeola ralloides), Àguila marcenca (Circaetus gallicus), Arpella comuna (Circus aeruginosus),
Àguila calçada (Hieraaetus pennatus), Torlit comú (Burhinus oedicnemus), Blauet (Alcedo
atthis), Terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla) i Cogulla da fosca (Galerida theklae).13
Pel que fa a rèptils i amfibis s’hi destaquen: el gripau d’esperons (Pelobates cultripes), el
gripau corredor (Bufo calamita), el gripau d’esperons (Pelobates cultripes), la sargantana cuaroja (Acanthodactylus erythrurus), el gripau comú (Bufo bufo), el tòtil (Alytes obstetricans) i
tortugues d’aigua com la (Mauremys leprosa).13
1

S’hi ha observat espècies de ratpenats com el ratpenat pipistrel·la falsa (Pipistrellus nathusii),
el ratpenat de ferradura mediterrani (Rhinolophus euryale) i el ratpenat de ferradura petit
(Rhinolophus hipposideros).12
12

Revista Mètode. https://metode.cat/revistes-metode/monografics/laiguabarreig-on-suneixen-els-rius-mes-cabdalosos.html

13

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/inventari_zon
es_humides/documents_fitxes/segre/fitxers_estatics/18003310_aiguabarreig_segre_cinca.pdf

41

Aquí s’esmenten algunes de les espècies d’insectes de la zona com Calopteryx virgo,
Sympetrum flaveolum, Yamina sanguinea, Ishnura pumilio, Saperda carcharia, Zegris eupheme,
Poliommatus bellargus, Pseudophilotes panoptes, Zerynthia rumina, Coenonympha dorus,
Hipparchia semele o les molt abundants Pyronia cecilia, Satyrium esculii i Pyronia bathseba,
Anax imperator i Glaresis hispana.13
Algunes de les espècies piscícoles que hi son presents són: bagres (Leuciscus cephalus), barbs,
madrilles (Chondrostoma miegii) i el fraret o rabosa de riu (Blennius fluviatilis). Les espècies
al·lòctones com el silur (Silurus glanis), black-bass o la luci-carpa i el musclo zebra (Dreissena
polymorpha) han perjudicat de manera notable la fauna autòctona de la zona i a l’economia
dels seus habitants.12
Finalment, pel que fa als mamífers, la llúdriga (Lutra lutra) està inclosa en l'Annex II de la
Directiva 92/43, d’hàbitats freqüenta aquest espai, així com la rata d’aigua (Arvicola sapidus).13
Els serveis ecosistèmics més importants que proporciona l’espai natural protegit de
l’Aiguabarreig es citen a continuació. 14


DE REGULACIÓ
Protecció: Contra l’erosió i Contra les inundacions. Els boscos de ribera de l’Espai
protegeixen els marges fluvials de l’erosió. La vegetació d’aquests cursos fluvials limita
l’acció destructora de les inundacions
Millora de la qualitat de l’aigua: Depuració. L’efecte d’autodepuració del riu i la seva
vegetació és molt important.



CULTURALS
Gaudi del Paisatge: L’Espai és singular en el sentit que ofereix un contrast de paisatge
entre la verdor de les seves riberes en contacte amb la tonalitat seca i eixuta del seu
entorn. Aquest contrast li ofereix uns valors paisatgístics molt interessants.

1

Desenvolupament d’activitats de coneixement del medi: Educació i sensibilització
ambiental. Lleure i turisme de natura. Activitats esportives. Un camí natural segueix part
d’aquest tram de riu. Hi ha també observatoris, itineraris i àrees de lleure, i s’hi realitzen
activitats d’educació ambiental de caire local, senderisme i observació d’aus. Hi ha un
petit centre d’interpretació a la Granja d’Escarp.

12

Revista Mètode. https://metode.cat/revistes-metode/monografics/laiguabarreig-on-suneixen-els-rius-mes-cabdalosos.html

13

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/inventari_zon
es_humides/documents_fitxes/segre/fitxers_estatics/18003310_aiguabarreig_segre_cinca.pdf
14
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/espais_sistema/lleid
a/asc/SE/taula.pdf
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DE SUPORT
Biodiversitat: Breu descripció Biodiversitat L’Espai protegeix importants mostres de
vegetació de ribera (alberedes, salzedes de vimetera, tamarigars, canyissars) i la seva
fauna associada; ardeids, limícoles, anàtids, aus de canyissar i d’arbrat de ribera,
rapinyaires fluvials, cigonya, rata d’aigua, llúdriga, tortuga de rierol i ictiofauna d’interès,
a més d’alguna espècie de flora que té aquí la seva única localitat a Catalunya.14

5.1.2.4.2 Evolució històrica del paisatge
Com a les unitats veïnes a l’època del bronze, amb l’arribada dels primers assentaments
humans estables, les activitats ramaderes i agrícoles a la zona es van expandir i consolidar més
fortament gràcies a la presència del riu i les construccions de sèquies, per regar les terres on
no arribava la influència del riu, portant a la conseqüent desforestació de la vegetació que hi
havia per a la construcció d’eines, poblats i ús domèstic.
Actualment el paisatge fluvial està dominat per assuts, construccions rurals i de bombeig,
trams canalitzats, rescloses modernes, a ponts, viaductes etc. 11

5.1.2.4.3 Organització actual del paisatge
Aquesta organització s’explica per la disponibilitat d’aigua de la zona que va determinar
l’ocupació del territori i la seva utilització. El patró de parcel·lació, caracteritzat per parcel·les
molt imbricades i de petites dimensions és el típic de les zones tradicionals d’horta. Es
disposen de forma perpendicular a l’eix dels rius i tenen una forma allargada i estreta. La
fragmentació del territori per la xarxa viària dels temps actuals ha motivat que la unitat es
presenti seccionada en diversos segments.
La vegetació de ribera amb les seves formes imbricades i verticals contrasta amb
l’horitzontalitat de la làmina d’aigua i els camps de cultiu. 11

5.1.2.4.4 Expressió artística del paisatge
Hi destaquen autors com Josep Pla (descripció del paisatge), Magí Morera i Galícia i Jaume
Agelet i Garriga ( poemes sobre la boira) i A. Perel (gravador; paisatge de Balaguer). El
fragment del viatge a la frontera de Ponent de Joan Tort compara bonança del regadiu a la
duresa del secà. 11

1

11

Catàleg de paisatge de les Terres de LLeida. Observatori del Paisatge. Unitat de paisatge Paisatge fluvial del Segre.
http://www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/TLL/Memoria2/Unitats/M2_U12.pdf
14
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/espais_sistema/lleid
a/asc/SE/taula.pdf
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5.1.2.4.5 Dinàmica actual del paisatge
El paisatge vinculat a la llera del riu està en continu canvi morfològic, tant per l’ús antròpic com
per l’acció els elements naturals.
Com en les unitats veïnes la conjuntura econòmica actual ha provocat que es vagin substituint
els cultius de fruiters (fruita dolç)a per conreus herbacis més rendibles (panís, alfals). 11

5.1.2.4.6 Valors paisatgístics
No es troben jaciments ni afloraments rocosos inclosos en l’inventari d’EIGC, pel que fa que la
unitat no tingui valor geològic. 11
En el riu i els boscos de ribera, que estan poc transformats per l’home, s’hi conserven els
principals valors naturals i ecològics de la unitat.
En aquesta unitat hi trobem la zona catalogada al PEIN l’ES5130013 Aiguabarreig Segre–Cinca
que també està inclòs en la Xarxa Natura 2000, en la ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les
per a les Aus) i són LIC (Lloc d’Interès Comunitari). 11
Aquest espai fluvial constitueix una singularitat paisatgística, contenint un grau de
continentalitat més notori que l’aiguabarreig del Segre amb la Noguera Ribagorçana.
Totes les riberes dels rius de la unitat són corredors biològics.

1

Imatge 11: Aiguabarreig Segre- Cinca. El riu de l’esquerra és el Cinca i el de la dreta el
Segre. Font: http://www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/TLL/Memoria2/Unitats/M2_U12.pdf

Trobem referències sobre la població de Massalcoreig en els "Termini Antiqui" (1170), com un
dels límits meridionals de l'antic valiat de Lleida. En 1181, Alfons el Cast, concedeix als
Templaris la facultat de construir un casal de molins entre el pont de Fraga i Massalcoreig.
11

Catàleg de paisatge de les Terres de LLeida. Observatori del Paisatge. Unitat de paisatge Paisatge fluvial del Segre.
http://www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/TLL/Memoria2/Unitats/M2_U12.pdf
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Avui dia encara es pot contemplar l’obra, el que li dona al municipi un important valor històric,
juntament amb el jaciment de la vil·la romana de les Torrasses, situat sobre la terrassa inferior
del riu Cinca, segons R. Pita Mercè, “hi han vestigis d'una vil·la romana d’època imperial,
constatada per la presència de sigil·lata hispànica”, sense cap mes especificació.15
També hi tenim un element arquitectònic d’època medieval que li dona valor religiós a la zona
i es tracta de l'antic monestir de l’ordre del Císter (fundat l'any 1213 per Arnau II) a la Granja
d'Escarp.
L’església de Massalcoreig s’esmenta a
les Rationes Decimarum Hispaniae
(1270-1280). Tot i això, de l'antiga
església romànica ja no en queden
restes, ja que al segle XVIII van ser
substituïdes per l'actual església, d'estil
neoclàssic.11
El catàleg de paisatge informa de 10
llegendes mitològiques de la unitat,
però només se’n troba una referida a
Imatge 12: Vistes des de la Granja d’Escarp al monestí
l’església
de
Massalcoreig,
al d’Escarp, situat al sud de Massalcoreig i on el riu Segre separa
capdamunt dels pilars que aguanten la els dos municipis. 5
cúpula, una llegenda escrita que https://www.monestirs.cat/monst/segria/si23esca.htm
informa del procés de construcció. Aleshores, es pot deduir que la unitat té cert valor
mitològic. 11
El valor identitari més arraigat, propi de terres properes als rius són les terres de cultiu
(hortes).
En aquesta unitat podem trobar 4 grups de valors estètics 11:
-

-

-

Elements topogràfics rellevants: La plataforma que conté les ribes més immediates al riu,
tot i tenir molt poc pendent, és el límit que marquen els vessant, per lo que és l’element
més destacat.
Patrons agrícoles significatius: A la zona, tot i que el paisatge sigui majoritàriament
fluvial, les parcel·les d’horta es poden considerar patrons agrícoles nítids, amb
estructures definides i perpendiculars al riu. 1
Patrons de contrast: S’hi destaca el contrast entre la vegetació de ribera (textura, colors,
fons escènics, disposició espaial) i la vegetació dels cultius.
Valors de transformació periòdica de forma i color del paisatge: Al haver-hi diferents
tipologies vegetatives, hi ha una gran alternança de colors i formes pels canvis provocats
per les estacions.

15 http://www.massalcoreig.cat/mcmsj/index.php/historia
11

Catàleg de paisatge de les Terres de LLeida. Observatori del Paisatge. Unitat de paisatge Paisatge fluvial del Segre.
http://www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/TLL/Memoria2/Unitats/M2_U12.pdf
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5.1.2.4.7 Riscos i impactes
Els principals riscos de la unitat són:




Risc d’inundació al costat del riu Segre, principis d’invasió de la canya a les riberes de
manera discontínua.
Risc d’invasió en la vegetació de ribera de l’espècie exòtica invasora Periploca graeca.
Als conreus de regadiu és destacada la presència d’espècies de males herbes
al·lòctones invasives, com ara Abutilon theophrasti i Amaranthus hybridus.11

Els principals impactes de la unitat són:







No hi ha cap zona d’alta exposició visual dins d’aquesta unitat. Les àrees percebudes
des del viari més freqüentat, encara que escasses, són altament fràgils i seria
convenient posar especial èmfasi en aquests indrets en relació a la futura ordenació
territorial i paisatgística.
Hi ha presència de connectors ecològics en procés de canvi a la zona entre Torre de
Segre i Lleida.
Al llarg dels dos rius principals de la unitat Paisatge fluvial del Segre hi ha diverses
zones d’activitats extractives en domini públic hidràulic. La unitat està travessada per
línies d’alta tensió a la zona entre Seròs i Torres de Segre.
Estacions depuradores d’aigües residuals d’Alfarràs i Almenar, Albesa, Corbins,
Térmens i Menàrguens, Balaguer, Lleida, Alcarràs, Torres de Segre i Soses, i d’Aitona i
Seròs. 11

5.1.2.4.8 Avaluació d’amenaces i oportunitats
Amenaces 11
- Hi ha un nombre important d’activitats d’extracció de graves i àrids en funcionament que
modifiquen el règim fluvial i alteren les formacions de ribera.
- Proliferació d’abocaments incontrolats de deixalles i runes a les vores dels rius.
- Hi ha zones extenses amb risc d’inundació. La unitat és altament sensible als extrems
hidrològics, coincideixen zones de màxim i moderat risc de precipitació anòmala i
vulnerabilitat per exposició d’activitat humana propera a la llera.1
- S’ha de controlar l’expansió de Robinia pseudoacacia, Acer negundo i Platanus hispanica a
la resta del riu Segre i a la Noguera Ribagorçana, des d’Alfarràs fins a Corbins. Aquestes
espècies s’han vist afavorides per la seva presència a parcs i carrers de ciutats i pobles
propers als rius, i s’han emprat com a plantes fixadores de talussos de línies de tren i
carreteres, des d’on han passat al medi fluvial.

11

Catàleg de paisatge de les Terres de LLeida. Observatori del Paisatge. Unitat de paisatge Paisatge fluvial del Segre.
http://www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/TLL/Memoria2/Unitats/M2_U12.pdf
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Oportunitats 11
- La restauració de condicions naturals dels rius al màxim nivell possible és necessària per
afrontar els riscos futurs associats al canvi climàtic.
- Hi ha zones d’extracció abandonades des de les quals s’extreien graves, en què és possible
la restauració i creació de nous paisatges.
- Les zones humides presents a la unitat són molt nombroses. Els Aiguamolls de Seròs, en
un antic meandre abandonat pel riu, és un espai amb requeriments importants de
conservació.
- El potencial de desenvolupament turístic apareix vinculat a l’entorn immediat dels cursos
d’aigua de la unitat.
- La favorable litologia de la unitat, així com l’aportació d’aigües que efectuen els rius i els
canals, compensen les limitacions climàtiques al creixement de boscos productius, que, de
fet, poden assolir una productivitat potencial forestal de fins a 7,5 m3/ha/any en
condicions naturals.

5.1.2.4.9 Objectius de qualitat paisatgística


Unes hortes fluvials tradicionals protegides, ordenades, gestionades i productives.
Esdevenen un element característic i identitari del paisatge fluvial del Segre, per la qual
cosa, és necessària l’ordenació de coberts d’eines, casetes de bombeig, magatzems, etc.
i/o la seva conversió a altres usos (habitatges, residus, etc.).



Un paisatge dels rius Segre i Noguera Ribagorçana que mantingui la funcionalitat
ecològica permetent el seu ús turístic i de gaudi. És molt important mantenir la qualitat
de les riberes fluvials i el bosc de ribera, especialment a l’Aiguabarreig del Segre - Cinca
on aquests espais, de valor ecològic indubtable, també tenen un valor social, turístic i
concienciador del medi ambient català. 11



Unes construccions lligades a l’activitat industrial, agrària i ramadera adaptades a
l’entorn. Als nuclis poblacionals s’hi troben granges, naus, coberts d’eines, polígons
industrials, etc. i formen un paisatge desestructurat que és necessari gestionar i
ordenar.11
1

5.1.2.4.10

Àrees amb valors especials a protegir

Connector biològic i paisatgístic dels cursos i boscos de ribera dels rius Segre i Noguera
Ribagorçana. 11
2

11

Catàleg de paisatge de les Terres de LLeida. Observatori del Paisatge. Unitat de paisatge Paisatge fluvial del Segre.
http://www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/TLL/Memoria2/Unitats/M2_U12.pdf
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5.1.2.4.11

Àrees de foment de la gestió

- Rius Noguera Ribagorçana i Segre i els seus hàbitats de ribera.
- Espais corresponents a la Xarxa Natura 2000 (Aiguabarreig Segre–Cinca, Aiguabarreig
Segre–Noguera Pallaresa, Aiguabarreig Segre–Noguera Ribagorçana).
- Conreus abandonats que confronten amb les àrees industrials i urbanes.
Zones humides associades als rius Segre i Cinca. 11

1

11

Catàleg de paisatge de les Terres de LLeida. Observatori del Paisatge. Unitat de paisatge Paisatge fluvial del Segre.
http://www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/TLL/Memoria2/Unitats/M2_U12.pdf
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5.2

ANÀLISIS DE VISIBILITAT

En aquest apartat, mitjançant l’estudi de la geografia de la zona i les construccions i obres
humanes que s’hi observen, s’identifiquen les rutes turístiques més freqüentades i els punts
d’observació més rellevants en funció de la seva freqüentació, interès, accessibilitat i l’alçada
que presenten.
L’ identificació d’aquests elements és un pas previ per a la realització de l’anàlisi de visibilitat
de la zona objecte d’estudi i que, posteriorment, s’utilitzarà per la creació de les conques
visuals presents.
Els itineraris i els punts d’interès queden reflectits en el mapa dels punts d’observació i
itineraris d’interès de la zona.
5.2.1

Fitxes dels itineraris d’interès

5.2.1.1 Ruta Seròs - Massalcoreig - Montllober

Imatge 13: Itinerari de la ruta. Font: https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/seros-masalcoreig-montllober19450876#wp-19450881

Punt d'inici i final: Complex poliesportiu municipal de Seròs
Distància: 31,68 Km
Tipus de ruta: Circular. Finalitza al punt de partida.
Desnivell: 260 metres de pujada i 252 metres de baixada
Dificultat tècnica: Moderada
Punts d’accés:
-

S'hi pot accedir per la carretera LP-7041 des de Seròs i la Granja d’Escarp.

-

Per la carretera LP-7045 des de Massalcoreig i el Complex esportiu de Seròs.

-

Pels camins rurals de la zona.
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Aquest magnífic itinerari es pot fer a peu o amb bicicleta i discorre per un territori sorprenent
de gran valor naturalístic, històric i paisatgístic. La principal atracció turística de la ruta és el
paratge de l'Aiguabarreig, on es disposen diverses instal·lacions, observatoris i passarel·les que
permeten endinsar-se pels canyissars i boscos de ribera, gaudint d'una varietat d'espècies
botàniques i de fauna on destaquen ocells i aus aquàtiques.
La ruta s’inicia al poble de Seròs, a la rotonda del complex esportiu agafant el primer camí a la
dreta en direcció nord-oest. Ens mantindrem a la dreta del camí on passarem per la vora del
canal d’Aragó i Catalunya direcció nord, on a mesura que avancem pel camí, podrem veure el
perfil de Montllober al fons. Des del cim podem veure el paisatge de Fraga, Torrent del Cinca i
Massalcoreig. Donat el tomb a Montllober, avancem direcció sud cap el Tossal Punxegut i
seguint la carretera LV-7045 arribarem al Tossal de Benito.

Imatge 14: Foto de la vista del Cinca des de l'Ermita Monestir Sant Salvador.
Font: https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/seros-masalcoreig-montllober19450876/photo-12198079

Continuant per la carretera, arribem a Massalcoreig, on farem una parada per visitar l’església
parroquial de Sant Bartomeu (s. XVIII,d’estil neoclàssic). Després, ens dirigim cap al punt
d’observació d’aus i la passarel·la de “ La Badina” pel camí de la Barca.
Un cap observat el magnífic paratge de l’Aiguabarreig, continuem el camí resseguint el riu en
direcció sud fins arribar al Monestir de Santa Maria d’Escarp i on, una mica més endavant, es
pot veure la confluència del riu Segre amb el Cinca.
Si continuem caminant en direcció sud, arribarem a una altra passarel·la a la vora del riu.
A la mateixa altura de l’església, caminarem en direcció al canal fins arribar al Mas del Po, on
girarem per continuar a la dreta per arribar al Monestir dels Àngels d’Aviganya. En direcció
nord, agafarem el camí a l’esquerra de la carretera LP-7041 cap el Mas de Setu i el Mas de
Perdigano, en direcció nord, fins arribar a les bases d’aigua d ela Botera i més endavant hi
trobarem les restes arqueològiques de les Roques de Sant Formatge.
Finalment, veurem no massa lluny el Tossal de les Roques que ens portarà de nou al poble de
Seròs.5,16,171

5

Informació obtinguda de la plataforma web. http://www.icc.cat/vissir3/

16

https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/seros-masalcoreig-montllober-19450876#wp-19450881

17

Enciclopèdia.cat. Massalcoreig. https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0041169.xml
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5.2.1.2 Ruta Montmaneu - Aiguabarreig Segre - Cinca des de Granja d'Escarp.

Imatge 15: Itinerari del recorregut. Font: https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/180829-montmeneuaiguabarreig-segre-cinca-desde-granja-descarp-28221876

Punt d'inici i final: La Granja d’Escarp
Distància: 25,61 km
Tipus de ruta: Circular. Finalitza al punt de partida.
Desnivell: 496 metres de pujada i de baixada
Dificultat tècnica: Moderada
Punts d’accés:
-

S'hi pot accedir per la carretera LP-7041 des de la Granja d’Escarp.

-

Per la carretera de la Granja d’Escarp a Maials.

-

Per la A-2414 des de Mequinensa.

La ruta s’inicia al poble de la Granja d’Escarp en direcció sud per la vora del riu (LP-7041) on
s’arriba a l’ermita de Sant Jaume, tenint una meravellosa vista del riu.
Continuant en direcció sud, arribarem al mirador de l’illa dels Martinets on podrem
contemplar la bellesa del paratge i la fauna que s’hi troba.
Més endavant, arribem a la A-2414 i agafem el camí de Vallfera (antic assentament dels
treballadors de les mines) per on podrem veure el Tossal Punta de Cagueres en direcció est, la
Mina abandonada de Picarda i a una altitud de 200 metres, uns impressionants camps de
cultiu de cirerers .
Si continuem endavant, pel Barranc de la Grallera, podrem veure les restes d’un incendi de la
Serra de Maranyà i ja es pot veure el cim de Montmaneu al fons.
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Imatge 16: Vista des de Montmeneu. Font: https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/180829montmeneu-aiguabarreig-segre-cinca-desde-granja-descarp-28221876/photo-18028598

Un observades les magnifiques vistes des del cim, baixem per la Masada del Rector cap a la
Vall de Dana, on podem veure els pantans al fons i les terrasses .
Continuarem fins a trobar la carretera de la Granja d’Escarp a Maials i la travessarem fins
arribar a les pedreres del Barranc de la Grallera.
Finalment, resseguirem el riu fins arribar a l’església de Santa Maria d’Escarp. 5, 18

1

5

Informació obtinguda de la plataforma web. http://www.icc.cat/vissir3/

18

Wikiloc. https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/180829-montmeneu-aiguabarreig-segre-cinca-desde-granja-

descarp-28221876
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5.2.2

Punts d’observació

S’han designat un total de 19 punts d’observació repartits per tota l’àrea d’estudi i les seves
proximitats, tenint en compte la seva rellevància en quant a altitud, interès social,
representació en el medi o interès històric de manera qualitativa amb l’objectiu d’aportar
informació útil pel posterior anàlisis de la visibilitat.
En nombre dels punts, el seu nom, la alçada i les seves coordenades es mostren en la taula
següent:
Taula 1: Recull de les dades dels punts d’observació seleccionats per la primera criba en base als criteris de
valoració. Les coordenades corresponen a la projecció geogràfica ETRS_1989_UTM_Zona_31N.

Nombre Altura

Noms dels Punts

Coordenada
X

Coordenada
Y

1

254,12 Montllober

280319,05

4594742,07

2

200,60 Tossal Punxegut

280555,06

4594004,79

3

176,66 Tossal de Benito

280398,00

4593396,67

4

165,18 Tossal de Bellavista

280422,85

4591978,41

5

93,62 Monestir d'Aviganya

281958,26

4591892,64

6

83,87 Església de Santa Maria d'Escarp

279031,56

4589983,86

7

82,94 Mina del Pilar IV

278350,35

4588109,69

8

110,49 Ermita de Sant Jaume

277708,25

4587283,18

9

71,93 Mirador Illa dels Martinets

276371,47

4586224,12

10

146,68 Mina la Vella

277512,89

4584709,25

11

381,42 Serra de Maranyà

280421,29

4584745,45

12

493,13 Montmaneu

282727,80

4585166,53

13

245,61 Serra Miró

284242,01

4587594,75

14

198,41 Punta el Fortí

279970,81

4588311,18

15

77,86 Barranc de la Grallera

280445,77

4589418,33

16

308,53

278339,81

4586273,40

17

371,98 Serra Picarda

281242,89

4586171,87

18

83,21 Camí de la Barca

278450,91

4593439,83

19

214,10 Plana de Rosa Tomasa

281503,59

4587697,99

Pintures rupestres de la Vall de Sant
Jaume

En l’apartat següent es mostren les fitxes on es fa un recull de la informació recollida de cada
punt d’observació. Això ens permetrà fer una criba valorant cada punt d’observació a partir de
la informació recollida i els criteris esmentats.
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5.2.3

Fitxes dels punts d’observació

5.2.3.1 Punt d’observació 1
Serra de Montllober
Ubicació: 280319,05 X, 4594742,07 Y. UTM Zona 31N.
Altitud: 254,12 metres.
Com s’hi arriba?
Des de Fraga: Per la A-242 / C-45 i per la LV-7045 (Massalcoreig -Seròs) o pel camí de Fraga a
Massalcoreig.
Des de Massalcoreig: Pel camí de Fraga a Massalcoreig o per la carretera LV-7045.
Les carreteres ens deixaran a una distància prudencial de Montllober, a partir d’aquí, els
camins per arribar-hi son rurals que, fins i tot, arriben als camps cultivats de dalt, però el
recorregut per la Serra es recomana fer a per o amb bicicleta.
Justificació de la selecció del punt:
La Serra de Montllober és la l’altiplà més gran de la unitat del Baix Segrià i de la seva unitat
veïna (Paisatge fluvial del Segre) al municipi de Massalcoreig. Forma part dels espais inclosos
en el PEIN per la seva representativitat en els tipus de vegetació, geomorfologia i fauna
silvestre endèmiques que posseeix, de les Terres de LLeida a la Depressió Central. Té, per tant,
alt interès natural, paisatgístic i social, ja que s’hi troben petits cultius de fruiters de secà i el
sòl és apte pel pasturatge oví.19

Imatge 17: Vista dels camps de fruiters de secà des de dalt de Montllober. Font:
Departament de Territori i Sostenibilitat.
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_cata
lunya/espais_sistema/lleida/mtr/socio/

1

19

Departament de Territori i Sostenibilitat. Medi ambient. Patrimoni natural. Els espais del Sistema Lleida. Montllober.
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/espais_sistema/lleida/mtr/
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5.2.3.2 Punt d’observació 2
Tossal Punxegut
Ubicació: 280555,06 X, 4594004,79 Y. UTM Zona 31N.
Altitud: 200,60 metres.
Com s’hi arriba?
Esta situat molt a prop de Montllober, en direcció sud, per lo que les vies d’accés són les
mateixes que per arribar a la Serra esmentada. Però a diferencia d’aquesta, per arribar al cim,
només s’hi pot accedir caminant.
Justificació de la selecció del punt:
Aquest tossal envoltat de cultius de secà i fruiters no destaca per la seva alçada ni per la
vegetació o fauna que hi pugin romandre, sinó pel fet de que s’hi troben les restes d’ un poblat
l'edat de bronze (1150-650 aC) i una torre medieval de la època islàmica (800-1150 d.C). En
aquestes restes també hi han jaciments de ceràmica a mà i a torn.
Així doncs, el punt te interessos tan estètics com històrics i culturals. També forma part de la
ruta Ruta Seròs - Massalcoreig - Montllober, com el punt 1. 20

Imatge 18: Vista del Tossal Punxegut des de la base. Font:
http://www.massalcoreig.cat/mcmsj/images/gallery/tossal/espais24.jpg

1

20

Ajuntament de Massalcoreig. http://www.massalcoreig.cat/mcmsj/index.php/espais-d-interes
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5.2.3.3 Punt d’observació 3
Tossal de Benito
Ubicació: 280398,00 X, 4593396,67 Y. UTM Zona 31N.
Altitud: 176,66 metres.
Com s’hi arriba?
Està situat just a la vora de la carretera LV-7045 a ma dreta des de Massalcoreig. És el segon
tossal que es troba al sud, després de Montllober, per lo que les vies d’accés són les mateixes
que per arribar al Tossal Punxegut.
Justificació de la selecció del punt:
Aquest tossal és semblant al Punxegut en quant a jaciments arqueològics de l’edat de bronze i
també s’hi troben restes de ceràmica a mà amb forma de tenalles i tasses. Destaca per la seva
alçada en un paisatge dominat per la agricultura i amb un puntual relleu. També forma part de
la ruta Ruta Seròs - Massalcoreig - Montllober 20

Imatge 19: Restes dels jaciments de l’edat de bronze que es poden trobar al Tossal de
Benito. Font: https://www.lleida.com/poblacions/massalcoreig

1

20

Ajuntament de Massalcoreig. http://www.massalcoreig.cat/mcmsj/index.php/espais-d-interes
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5.2.3.4 Punt d’observació 4
Tossal de Bellavista
Ubicació: 280422,85 X, 4591978,41 Y. UTM Zona 31N.
Altitud: 165,18 metres.
Com s’hi arriba?
S’hi arriba pel camí que uneix Massalcoreig i la Granja d’Escarp i després s’han d’agafar camins
rurals.
Està situat just al límit de la unitat del Baix Segrià, al sud-est de Massalcoreig entre camps de
conreus i de secà.
Justificació de la selecció del punt:
Aquest tossal també forma part de la sèrie de tossals esmentats amb interès turístic,
arqueològic i històric l'edat de bronze (1150 -900 aC) amb restes de parets de pedra seca sense
treballar i trossos de ceràmica a mà. També hi han trinxeres obertes de la anterior gerra civil.
També forma part de la ruta Ruta Seròs - Massalcoreig - Montllober 20

Imatge 20: Vista del paratge al voltant del Tossal de Bellavista. Font: Google Earth.

1

20

Ajuntament de Massalcoreig. http://www.massalcoreig.cat/mcmsj/index.php/espais-d-interes
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5.2.3.5 Punt d’observació 5
Monestir d'Aviganya
Ubicació: 280319,05 X, 4594742,07 Y. UTM Zona 31N.
Altitud: 93,62 metres.
Com s’hi arriba?
Aquest monestir i les seves hortes estan situats a la vora dreta del riu Segre en direcció
Massalcoreig, a la unitat de paisatge del Paisatge fluvial del Segre. Des de Seròs s’hi arriba per
la carretera LV-7041 (Seròs - la Granja d’Escarp) i també s’hi pot arribar des del camí de la
Granja d’Escarp a Massalcoreig, sortint des d’aquest últim poble, lligant el trajecte amb la
mateixa carretera.
Justificació de la selecció del punt:
El monestir té un gran interès històric i religiós i està inclòs en l'Inventari del Patrimoni
Arquitectònic de Catalunya. Data de l’any 1.200 i va ser objecte de saquejos durant la Guerra
del Francès. Al segle XVI l’orde trinitari va fer reformes a l’edifici per adaptar-lo a les noves
necessitats, entre les quals hi havia (la creació d’un noviciat, construcció del claustre, edificis
laterals i el campanar). Durant el s. IX, amb la desamortització es va convertir en un bé
particular, després va ser abandonat i va patir destrosses. Actualment, està restaurat i es pot
visitar. També forma part de la ruta Ruta Seròs - Masalcoreig - Montllober 21

Imatge 21: Vista exterior del Monestir d’Aviganya. Font: Monestirs de Catalunya.
https://www.flickr.com/photos/monestirspuntcat/6810435388/

1

21

Monestirs de Catalunya. https://www.monestirs.cat/monst/segria/si29avin.htm
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5.2.3.6 Punt d’observació 6
Església de Santa Maria d'Escarp
Ubicació: 279031,56 X, 4589983,86 Y. UTM Zona 31N.
Altitud: 83,87 metres.
Com s’hi arriba?
L’església està situada just a la vora de l’Aiguabarreig Segre - Cinca, al límit sud del municipi de
Massalcoreig.
S’hi arriba des de la Granja d’Escarp per la carretera LV-7041 agafant la desviació pel camí
d’aquest poble amb Massalcoreig (s’hi passa per davant mateix).
Justificació de la selecció del punt:
Així mateix el Monestir d’Aviganya, l’església de Santa Maria d’Escarp també te un alt interès
històric i religiós, a l’hora que estètic, ja que les seves vistes donen al paratge natural de
l’Aiguabarreig.
Va ser fundada per l’orde del Císter al 1.213, arran d’una donació per part de Pere I el Catòlic a
l’abat Arnau II de Citeaux. Per desgràcia, actualment l’Església està en ruïnes. Forma part de la
Ruta Montmaneu - Aiguabarreig Segre - Cinca des de Granja d'Escarp. 21

Imatge 22: Vista de l’ Església de Santa Maria d’Escarp des de l’Aiguabarreig Segre-Cinca.
Font: Monestirs de Catalunya.
http://www.flickr.com/photos/monestirspuntcat/6956297055/

1

21

Monestirs de Catalunya. https://www.monestirs.cat/monst/segria/si29avin.htm
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5.2.3.7 Punt d’observació 7
Mina del Pilar IV
Ubicació: 278350,35 X, 4588109,69 Y. UTM Zona 31N.
Altitud: 82,94 metres.
Com s’hi arriba?
S’hi pot arribar amb vehicle, des de la Granja d’Escarp pel camí de Mequinensa, junt a la zona
esportiva municipal, situada a la unitat paisatgística dels Costers de l’Ebre.

Justificació de la selecció del punt:
Tan sols hi queden edificacions en ruïnes a la zona de l’antiga Mina d’extracció de carbó pedra
o lignit (s.XIX). Aquest punt d’estaca per l’interès històric i cultural. Podem trobar exposicions
fotogràfiques de com era la vida a les mines antigament com la de “DE SOTA LA TERRA. La vida
a les mines de la Granja d’Escar”. d’Anna Sàez Guiu. “A mitjans del segle XIX en plena revolució
industrial i en la cerca de les fonts d’energia necessàries per moure aquell sistema econòmic
naixent, es van posar en explotació industrial algunes de les vetes més profitoses,obrint un nou
camp econòmic desconegut a la zona fins aquell moment”. Forma part de la Ruta Montmaneu
- Aiguabarreig Segre - Cinca des de Granja d'Escarp.22

1

Imatge 23: Fotografia lateral de la Mina de Pilar. https://ca.wikiloc.com/rutessenderisme/180829-montmeneu-aiguabarreig-segre-cinca-desde-granja-descarp28221876/photo-18028639

22

Grup d’Arxivers de Lleida. https://gruparxiverslleida.wordpress.com/2011/12/01/de-sota-la-terra-la-vida-a-les-mines-de-lagranja-descarp/
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5.2.3.8 Punt d’observació 8
Ermita de Sant Jaume
Ubicació: 277708,25 X, 4587283,18 Y. UTM Zona 31N.
Altitud: 110,49 metres.
Com s’hi arriba?
S’hi pot arribar amb vehicles des de la Granja d’Escarp pel camí de Mequinensa, a mà esquerra
al sud de la Mina del Pilar, junt a la vora del riu, a dos quilòmetres del poble. Està situat a
l’Abric de la Vall de Sant Jaume, des d’on s’hi gaudeixen les vistes al riu en direcció nord.
Justificació de la selecció del punt:
Aquest punt també té interès històric i religiós. Data de finals del s. XVII (art barroc). En els
següents segles es van fer ampliacions, construccions i restauracions a l’ermita. Però durant la
guerra (1936) va patir explosions que la van deixar en ruïnes. Als temps actuals, per fortuna
(des del 2016) se li va construir una nova coberta, murs perimetrals, arcs torals i una nova
cúpula. Forma part de la Ruta Montmaneu - Aiguabarreig Segre- Cinca des de Granja
d'Escarp.23

Imatge 24: Vistes de l’Ermita de Sant Jaume des del camí de Mequinensa. Font:
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/180829-montmeneu-aiguabarreigsegre-cinca-desde-granja-descarp-28221876/photo-18028588

1

23

Wikipèdia. https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Jaume_(la_Granja_d%27Escarp)
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5.2.3.9 Punt d’observació 9
Mirador Illa dels Martinets
Ubicació: 276371,47 X, 4586224,12 Y. UTM Zona 31N.
Altitud: 71,93 metres.
Com s’hi arriba?
El mirador també està situat a la vora del riu, a poc més d’1km en direcció sud de l’ermita de
Sant Jaume, per lo que les vies d’accés son les mateixes.
Justificació de la selecció del punt:
En si mateix, el mirador no té res d’especial, però gràcies a ell, ens marca un punt d’observació
on podem contemplar el paisatges que forma el riu amb les terres que l’envolten i la fauna
ornitològica que viu en l’entorn com la (Ciconia ciconia, Charadrius dubius, Ardea cinerea,
Egretta garzetta) entre d’altres animals de ribera com la (Lutra lutra), per lo que és un punt
d’interès turístic i natural. Forma part de la Ruta Montmaneu - Aiguabarreig Segre - Cinca des
de Granja d'Escarp.

Imatge 25: Vista aèria de la ubicació del Mirador dels Martinets. Font: ICGC.
http://www.icc.cat/vissir3/
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5.2.3.10

Punt d’observació 10

Mina la Vella
Ubicació: 277512,89 X, 4584709,25 Y. UTM Zona 31N.
Altitud: 146,68 metres.
Com s’hi arriba?
És un punt de visita de la ruta Montmaneu - Aiguabarreig Segre - Cinca des de Granja d'Escarp.
S’hi accedeix pel camí de Mequinensa, agafant el camí a mà esquerra a la finca del Fornós, al
barranc de Vallfera, on es troba envoltada de camps de cultius de fruiters.
Justificació de la selecció del punt:
Com la Mina del Pilar, aquest punt remarca l’interès històric i cultural de la zona on, durant el
segle XIX es duen a terme extraccions de carbó pedra o lignit. Actualment, tan sols hi queden
les restes de la mina que es troba en ruïnes. 24

Imatge 26: Vistes de l’antiga Mina la Vella al barranc de Vallfera. Font:
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/180829-montmeneu-aiguabarreig-segre-cinca-desdegranja-descarp-28221876/photo-18028606

1

24

Recorregut de recerca geològica i mineralògica per les comarques del Segrià.
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/11385/XARAGALL%20394%2002-11%20(13-02-10).pdf
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5.2.3.11

Punt d’observació 11

Serra de Maranyà
Ubicació: 280421,29 X, 4584745,45 Y. UTM Zona 31N.
Altitud: 381,42 metres.
Com s’hi arriba?
Com la Mina la Vella, el seu accés es difícil al estar sobre els altiplans i es recomana un vehicle
4x4, però es pot arribar fins als camps de cultiu que rodegen la mina i resseguir el camí del
Barranc de Vallfera cap a l’oest.
Justificació de la selecció del punt:
Aquest punt envoltat de camps de cultius, te molta rellevància paisatgística, natural i social, ja
que des d’ell es pot contemplar la meravella orogràfica dels altiplans de la zona en 180º en
direcció oest i podem veure les espècies vegetals que s’hi troben. També podrem observar
l’EIN Tossals de Montmaneu al sud-est. L’any 2003 la zona va patir un incendi d’advecció sud
on es van cremar més de 3.000 ha.25

Imatge 27: Vista aèria de la Serra i el Barranc de Maranyà. Font: ICGC.
http://www.icc.cat/vissir3/

1

25

Departament d’interior. Informe de l’incendi de la Granja d’Escarp.

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/bombers/foc_forestal/consulta_incendis_forestals/infor
mes_incendis_forestals/2000-2009/2003/20030812_RELL_Granja-dEscarp.PDF
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5.2.3.12

Punt d’observació 12

Montmaneu
Ubicació: 282727,80 X, 4585166,53 Y. UTM Zona 31N.
Altitud: 493,13 metres.
Com s’hi arriba?
Continuant pels camins dels altiplans que comuniquen els camps de cultiu de la serra de
Maranyà. Un cop a la base del tossal, s’hi ha de pujar a peu al cim.
També s’hi pot accedir des de la C-45 en direcció a Maials i agafar el desviament cap al camí de
les Mines i parar al creuament del camí la Mina de Margarita, aleshores, en direcció nord,
agafar el camí de Montmaneu fins al cim.
Justificació de la selecció del punt:
Tot i que es troba fora del municipi de la Granja d’Escarp, està en la unitat paisatgística del
Secans d’Utxesa i forma part de l’EIN Seròs - Tossals de Montmaneu, de la Xarxa Natural 2000,
és Zona Especial de Protecció d’Aus (ZEPA) i és un Lloc d’Interès Comunitari (LIC). També s’hi
pot arribar fent la ruta de Montmaneu - Aiguabarreig Segre - Cinca des de Granja d'Escarp. Al
cim s'hi troba un vèrtex geodèsic (referència 247126001) i s’hi poden veure unes meravelloses
i extenses vistes del paisatge. Així doncs, Montmaneu té un alt interès natural, turístic i
paisatgístic.26

Imatge 28: Foto del punt geodèsic que es troba al cim de la Punta de Montmeneu.
Font: https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/la-granja-descarp-punta-demontmeneu-la-granja-descarp-8843963/photo-5221114

1

26

Centre d’estudis comarcals del Segrià. https://centrestudiscomarcalsegria.wordpress.com/2013/06/06/sortida-primavera-estiudel-cecs-del-montmaneu-a-laiguabarreig-segre-cinca-cronica-duna-visita-anunciada/
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5.2.3.13

Punt d’observació 13

Serra Miró
Ubicació: 284242,01 X, 4587594,75 Y. UTM Zona 31N.
Altitud: 245,61 metres.
Com s’hi arriba?
Des de la carretera que uneix la Granja d’Escarp a Maials, agafant la desviació a l’esquerra per
la finca de Josep de Mangues, cap a la Vall de Gata. S’hi pot accedir amb vehicle fins a la base
de la serra.
Justificació de la selecció del punt:
La Serra esta situada a la unitat de paisatge de les Garrigues Altes, sent la formació geològica
més alta de la zona, al límit del municipi de la Granja d’Escarp. Aquest espai en particular,
envoltat de camps agrícoles a la Plana del Pinyol i, tot i no tenir una rellevància important en
quan a alçada o diversitat vegetal, està inclosa en l’EIN Seròs- Tossals de Montmaneu. Té certa
rellevància paisatgística al ser el punt de més alçada de la zona, fet que permet la visualització
de la formació de Montmaneus i del Morro Miró a la unitat paisatgística veïna de Costers de
l’Ebre i destaca sobre la extensa zona de Los Plans, plens de camps de cultiu.

Imatge 29: Vista aèria dels Cantons de la Serra Miró. Font: ICGC.
http://www.icc.cat/vissir3/
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5.2.3.14

Punt d’observació 14

Punta el Fortí
Ubicació: 279970,81 X, 4588311,18 Y. UTM Zona 31N.
Altitud: 198,41 metres.
Com s’hi arriba?
A poc més d’un quilòmetre des del poble, per la carretera cap a Maials, agafant la desviació a
la dreta i passant de llarg el camí de Porroig, a la plana de la Serra del Castellot. L’accés amb
vehicles es fàcil.
Justificació de la selecció del punt:
És una de les dos elevacions geogràfiques més grans de la unitat de paisatge dels Secans
d’Utxesa. Té vistes al barranc d la Vall Roja i a la Serra Picarda. Té certa rellevància
paisatgística i històrica, ja que durant la guerra civil (1936-1939) les tropes feixistes que es van
establir de manera estratègica a la Granja d’Escarp, van col·locar en aquest turó ``Cabezas de
Puente”, és a dir, una fortificació armada que protegia l'extrem d'un pont més proper a la
posició enemiga.27

Imatge 30: Vista aèria de la Punta del Fortí, molt a prop del poble de la Granja
d’Escarp. Font: Google Earth.

1

27

Espai Memorial de la Granja d’Escarp. http://www.espaisdememoria.udl.cat/?q=taxonomy/term/114
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5.2.3.15

Punt d’observació 15

Barranc de la Grallera
Ubicació: 280445,77 X, 4589418,33 Y. UTM Zona 31N.
Altitud: 77,86 metres.
Com s’hi arriba?
Seguint el camí que continua per l’avinguda del Segre al poble de la Granja d’Escarp, tenint el
riu l’esquerra en direcció nord-est a 1,50km del poble, deixant “lo Molí” a la dreta. És
fàcilment accessible amb vehicles.
Justificació de la selecció del punt:
El barranc es situa al límit entre les unitats de paisatge de Secans d’Utxesa i el Paisatge fluvial
del Segre. Fet que fa contrastar el paisatge àrid dels camps amb els boscos de ribera del Segre.
A més, la zona també va ser objecte d’ubicació de trinxeres i búnquers igual que la Punta del
Fortí durant la Guerra Civil. Actualment, les infraestructures estan molt malmeses. Aquest punt
destaca per tenir interès històric i estètic.27

Imatge 31: Vista aèria del Barranc de la Grallera, junt el riu Segre i la Granja d’Escarp a l’oest.
Font: Google Earth.

1

27

Espai Memorial de la Granja d’Escarp. http://www.espaisdememoria.udl.cat/?q=taxonomy/term/114
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5.2.3.16

Punt d’observació 16

Pintures rupestres de la Vall de Sant Jaume
Ubicació: 278339,81 X, 4586273,40 Y. UTM Zona 31N.
Altitud: 308,53 metres.
Com s’hi arriba?
Des de la Granja d’Escarp, pel camí que surt del Mas de Domènec al Barranc de la Vall Roja,
passant per la Vall la Vila. Quan s’arriba al cim de la Serra Picarda, es ressegueix tot pel camí
rural en direcció sud fins arribar a les pintures. Per fer aquest recorregut es recomana un
vehicle 4x4.
Una altra opció per visitar les pintures és arribar amb el cotxe fins l’Ermita de Sant Jaume i fer
la resta del recorregut a peu.
Justificació de la selecció del punt:
Aquestes pintures ubicades a la Vall de Sant Jaume, junt la Serra Picarda estan reconegudes
per la UNESCO, ja que es de les primeres manifestacions artístiques de l'home primitiu a la
vora del Segre. Hi ha diversos estils rupestres i el que es troba en aquestes pintures és
l’esquemàtic amb 8 figures (bitriangulars i radials). Amb tot això, el jaciment està declarat com
a bé cultural d'interès nacional i té un codi identificatiu (RI-55-0000311).
Aquest punt té interès paisatgístic, històric i turístic.28,29

Imatge 32: Fotografia de les pintures rupestres de la Vall de Sant Jaume. Font: Ara Lleida
http://www.lleidatur.com/Turisme/Planificaelteuviatge/Onanar/LesTerresdeLleida/ElSe
gria/Cultura/ArtRupestre.aspx
1

28

Ara Lleida.

http://www.lleidatur.com/Turisme/Planificaelteuviatge/Onanar/LesTerresdeLleida/ElSegria/Cultura/ArtRupestre.aspx
29

Wikipèdia. https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_l%27art_rupestre_de_l%27arc_mediterrani_a_Catalunya
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5.2.3.17

Punt d’observació 17

Serra Picarda
Ubicació: 281242,89 X, 4586171,87 Y. UTM Zona 31N.
Altitud: 371,98 metres.
Com s’hi arriba?
Fent el mateix recorregut que per arribar a les pintures rupestres de la Vall de Sant Jaume, ja
que aquestes es situen a la punta oest de la Serra.
Justificació de la selecció del punt:
És la formació geològica més gran i de més alçada del municipi i de la unitat paisatgística dels
Costers de l’Ebre. Aquest és un magnífic punt que serveix de mirador per contemplar la franja
limítrofa de ponent amb el sinuós riu Segre i a l’hora, s’hi pot veure des del cim, la Serra de
Montnegre a Mequinensa. Com la resta de formacions orogràfiques de la zona, la serra té la
fauna i la vegetació característica dels matollars de secà i petites bosquines de pi blanc que
ressalten en comparació amb el frondós riu de ribera que es contempla a l’horitzó. Per tant,
aquest punt té interès paisatgístic i natural.

Imatge 33: Vista aèria de la Serra Picarda i les vistes des del cim de la Serra de
Montnegre, a la riba oposada del riu Segre. Font: Google Earth.
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5.2.3.18

Punt d’observació 18

Camí de la Barca
Ubicació: 278450,91 X, 4593439,83 Y. UTM Zona 31N.
Altitud: 83,21 metres.
Com s’hi arriba?
Des de Massalcoreig, s’agafa el camí de la barca cap a l’oest, en direcció al riu. No té pèrdua i
s’hi pot accedir amb vehicles, tot i que es recomanable anar-hi amb bicicleta o caminant per no
destorbar la fauna autòctona.
Justificació de la selecció del punt:
Aquest punt permet l’observació de la vegetació i la fauna del riu Cinca, ja que la zona disposa
d’un mirador, un observatori i una passarel·la per experimentar al màxim el que el paratge de
ribera i l’EIN de l’Aiguabarreig Segre - Cinca poden oferir. Té, per tant, un gran interès turístic,
natural i paisatgístic.

Imatge 34: Fotografia del mirador i observatori d’aus, a l’esquerra i fotografia de la passarel·la de la Badina, a
la dreta. Font: Wikiloc. https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/entre-natura-i-patrimoni-massalcoreig-la-granjadescarp-seros-8087456/photo-4680093. https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/seros-masalcoreig-montllober19450876/photo-12198100
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5.2.3.19

Punt d’observació 19

Plana de Rosa Tomasa
Ubicació: 281503,59 X, 4587697,99 Y. UTM Zona 31N.
Altitud: 214,10 metres.
Com s’hi arriba?
S’hi pot accedir mitjançant la ruta de Montmaneu - Aiguabarreig Segre - Cinca des de la Granja
d'Escarp, junt als Pantans de Reg amb vistes al Morro Vicent.
També per la carretera de la Granja d’Escarp a Maials i a l’alçada del Mas de Fontan, girar a la
dreta pel camí rural.
Justificació de la selecció del punt:
Aquest punt està situat al límit de la unitat Secans d’Utxesa amb els Costers de l’Ebre. És l’altra
formació orogràfica més gran de la unitat, a part de la Punta del Fortí. Majoritàriament,
l’interès d’aquest punt és paisatgístic, ja que des de d’alt es pot contemplar tota la plana
agrícola, el Pantà de Pere Joan, el tossal Morro Vicent i, a l’altra banda del riu, la Serra Pujol i la
Serra de Montnegre a l’oest.

Imatge 35: Vista aèria de la Plana de Rosa Tomasa, junt els Pantans de Reg, amb la
Serra Pujol i la Serra de Montnegre al fons. Font: Google Earth.
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5.3 VALORACIÓ I SELECCIÓ DELS PUNTS D’OBSERVACIÓ
A continuació es mostren els criteris per la selecció dels punts d’observació i la valoració
qualitativa (Alt, Mig i Baix) que se li ha assignat a cada cadascun.
- Freqüentació:
 Alta: El punt d’observació està ben comunicat a través de carreteres o xarxes viàries
molt freqüentades.
 Mitja: El punt es mostra en zones relativament visitades, poc conegudes o d’interès
relatiu.
 Baixa: El punt es mostra situat en una zona poc visitada pel difícil accés o pel poc
interès que representa.
- Interès
 Alt: El punt té més de dos interessos; estètic, natural, històric, arqueològic, cultural
i /o religiós.
 Mig: El punt té algun interès dels esmentats.
 Baix: El punt no aporta cap interès en concret.
- Accessibilitat
 Alta: Al punt d’observació s’hi arriba fàcilment amb cotxe a través de la xarxa viària.
 Mitja: Al punt d’observació s’hi accedeix mitjançant el recorregut d’itineraris o per
camins agrícoles i pistes forestals amb cotxe, bicicleta o a peu.
 Baixa: Al punt només s’hi arriba a peu.
- Altura del punt
 Alta: Entre 494 - 330 metres
 Mitja: Entre 329 - 166 metres
 Baixa: Entre 165 - 68 metres
A més, per poder obtenir una valoració total de les dades, se li assigna un valor
quantitatiu als criteris. Finalment, els valors totals seran el resultat de la funció següent:
-

Alt = 2
Mig = 1
Baix = 0

Valor total = Freqüentació + Interès + Accessibilitat +Altura del punt
La funció de valoració ha donat resultats entre 2 i 7 punts, dels quals, s’han seleccionat els
punts amb un valor més gran, 6 en total, tal com mostra la taula 2:
- Montllober (P1)
- Mirador Illa dels Martinets (P9)
- Serra de Maranyà (P11)
- Montmaneu (P12)
- Serra Picarda (P17)
- Camí de la Barca (P18)
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Taula 2: Valoració i Selecció dels punts d’observació més rellevants de la zona en base als criteris que es mostren.

Criteris de Valoració
Nombre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Noms dels Punts
Freqüentació Interès Accessibilitat
Montllober
2
2
1
Tossal Punxegut
0
1
1
Tossal de Benito
0
1
1
Tossal de Bellavista
1
1
1
Monestir d'Aviganya
2
1
2
Església de Santa Maria
2
1
2
d'Escarp
Mina del Pilar IV
1
1
1
Ermita de Sant Jaume
1
1
2
Mirador Illa dels
2
2
2
Martinets
Mina la Vella
0
1
1
Serra de Maranyà
1
2
1
Montmaneu
2
2
1
Serra Miró
0
1
1
Punta el Fortí
1
1
1
Barranc de la Grallera
0
1
2
Pintures rupestres de
1
1
0
la Vall de Sant Jaume
Serra Picarda
1
2
1
Camí de la Barca
2
2
2
Plana de Rosa Tomasa
0
0
2

Alçada
1
1
1
1
0

Suma
6
3
3
4
5

0

5

0
0

3
4

0

6

0
2
2
1
1
0

2
6
7
3
4
3

1

3

2
0
1

6
6
3

Ara, a partir dels punts seleccionats es realitzarà l’anàlisi de visibilitat mitjançant l’obtenció de
les conques visuals de cada punt de la zona i la seva exposició. Un cop descrites les conques,
s’obtindrà el mapa d’exposició visual de tots els punts seleccionats.
S’adjunten els mapes de les conques visuals dels punts seleccionats i el mapa de l’exposició
visual de l’àrea d’estudi al final d’aquest document.

5.4

DESCRIPCIÓ DE LES CONQUES VISUALS DELS PUNTS D’OBSERVACIÓ

Podem definir una conca visual com l'espai físic que l’ésser humà pot percebre amb el sentit
de la vista des d’un punt del territori en una direcció i altura determinada.
En aquest apartat es ressalten les característiques dels punts d’observació seleccionats en
l’apartat anterior, els paràmetres utilitzats en la realització de les conques visuals mitjançant el
programari ArcGis i la descripció de les mateixes.

5.4.1

Paràmetres

Per a la realització de les conques visuals dels punts seleccionats s’han definit una sèrie de
paràmetres que s’esmenten a continuació.
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-

Sistema de Projecció de coordenades: ETRS89_UTM_Zona_31N
Model digital del terreny: 2x2 metres
Conca visual: Teòrica
Abast visual: Sense límit
Alçada de l’observador (OFFSETA): 2 metres
Rang vertical (VERT1 i VERT2): 180º
Rang horitzontal (AZIMUTH 1 i AZIMUTH 2): 360º

Amb aquests paràmetres s’han aconseguit mapes de les conques visuals dels punts
d’observació escollits i les superfícies que ocupen les zones visibles i no visibles des de cada
punt, queden recollides en la taula 3.
Taula 3: Superfícies visibles i no visibles des de cada punt d’observació, coordenades, altura dels punts i
percentatge de visió respecte al total d’hectàrees de la zona d’estudi.

Nº

Altura
(m)

1

254,12

9

71,93

11 381,42
12 493,13
17 371,98
18 83,21
5.4.2

Superfície Zona Percentatge de
d’estudi (ha)
visibilitat (%)
Coordenada Coordenada
Noms dels Punts
X
Y
No
No
Visible
Visible
visible
visible
Montllober
280319,05 4594742,07 1985,82 3706,14 33,31 66,69
Mirador Illa dels
276371,47 4586224,12 113,88 5956,23 1,91
98,09
Martinets
Serra de Maranyà 280421,29 4584745,45 231,18 5460,77 3,88
96,12
Montmaneu
282727,8 4585166,53 2216,13 3475,82 37,17 62,83
Serra Picarda
281242,89 4586171,87 1275,31 4416,65 21,39 78,61
Camí de la Barca
278450,91 4593439,83 598,61 5093,34 10,04 89,96
Conca visual del Punt 1: Montllober.

Aquesta conca visual és la segona amb major superfície visible, després de la conca de
Montmaneu, té un abast de 1.985’82 ha amb una visual del 33,31% de la superfície total de la
zona d’estudi, podent observar-hi tots els punts d’observació escollits. Cal esmentar, que
també es poden observar 8.606 ha aproximadament per les rodalies, envoltant pràcticament
l’àrea d’estudi a excepció del sud de la Serra Picarda.
És de forma irregular i s’hi poden observar els 3 nuclis poblacionals més propers; Massalcoreig,
la Granja d’Escarp i Seròs. Juntament amb tots els camps de cultiu que envolten la zona, el riu i
l’Aiguabarreig Segre - Cinca i part de l’EIN Seròs - Tossals de Montmaneu.
Pràcticament s’hi pot observar tota l’àrea d’estudi, fins hi tot les serres de l’Ermita, Pujol i el
Montnegre a l’Aragó.

5.4.3

Conca visual del Punt 9: Mirador Illa dels Martinets.

La conca del Mirador de l’illa dels Martinets és la més petita d’entre tots els punts escollits, ja
que té una orientació nord nord-est a causa de la orografia més prominent de la zona (Serra
Picarda) al sud del punt i per això, roman encarada al Montnegre, la serra Pujol i a
l’Aiguabarreig.
Té una forma irregular i té un abast de 113,88 ha (1,91% del total de l’àrea) on també s’hi pot
observar el Punt 1 (vessant sud-oest de Montllober) i el Punt 18 (Camí de la Barca).
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La conca és molt poc compacta, és a dir, té moltes zones d’ombra i principalment, les vistes
estan encarades al riu, al bosc de ribera i als camps de cultiu que envolten la zona, tenint
també, vistes a l’Aiguabarreig, al municipi de Massalcoreig, als Tossals de Bellavista, Benito i
Punxegut al sud de Montllober i a les Roques de Sant Formatge a l’oest.

5.4.4

Conca visual del Punt 11: Serra de Maranyà.

Des d’aquest punt es poden observar els punts d’observació de Montllober (Punt 1), Serra
Picarda (Punt 17) i Montmaneu (Punt 12). Té un abast de 231,18 ha amb un 3,88% de visibilitat
de tota la superfície.
Com la conca del Mirador dels Martinets, és una conca irregular i poc compacta on es poden
observar certes vessants de les serres del voltant, l’EIN Seròs - Tossals de Montmaneu i les
vessants est de les serres d’Aragó.
Pràcticament tota la zona central dels municipis i l’Aiguabarreig queden fora de l’abast visual
d’aquest punt.

5.4.5

Conca visual del Punt 12: Montmaneu.

Aquest punt, proporciona la conca visual més extensa d’entre els punts escollits amb una
superfície de 2216,13 ha i un percentatge visual del 37,17%. A més, es poden veure
aproximadament 13.309 ha fora de la zona d’estudi en un angle de 270º en direcció oest,
nord-est i sud-est.
La conca és irregular i força compacta, la qual cosa permet una visual a tots els punts
d’observació a excepció del Mirador dels Martinets (Punt 9).
S’hi pot observar gran part de l’EIN Seròs - Tossals de Montmaneu, varies vessants de la Serra
picarda, el 60-70% de les unitats de paisatge de les Garrigues Altes i Secants d’Utxesa,
l’Aiguabarreig Segre - Cinca, tota la vessant nord del riu Segre, el poble de Massalcoreig i tota
la orografia de la unitat del Baix Segrià.

5.4.6

Conca visual del Punt 17: Serra Picarda.

És la tercera conca més gran de la zona amb 1275,31 ha i un 21,39% de visibilitat, on a més a
més, es poden observar a prop de 5.400ha fora de la zona d’estudi.
Per la ubicació d’aquest punt, la conca és irregular i tenim poca compacitat a l’orografia del
voltat, podent observar sols algunes vessants, Montmaneu i la Serra de Maranyà al sud. Sent
tampoc visible tota la plana del municipi de la Granja d’Escarp ni les planes de cultiu a l’oest,
així com l’Aiguabarreig.
No obstant, a l’est s’hi pot veure una petita part de l’EIN Seròs- Montmaneu i varies planes que
conformen els camps agrícoles propis de les unitats dels Secans d’Utxesa i les Garrigues Altes.
La conca es torna molt compacta a la vora nord del riu Segre, on tota la zona nord, deixant el
riu al darrere, és visible des d’aquest punt, inclosos els municipis de Massalcoreig i Seròs.
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5.4.7

Conca visual del Punt 19: Camí de la Barca.

Aquesta conca té una superfície de 598,61 ha i un 10,04% d’abast visual. Tot i ser petita, la
zona és irregular i molt poc compacta però bastant repartida, fet que fa que es puguin
observar vessants de la Serra Picarda, Montmaneu, les planes de la Granja d’Escarp juntament
amb la Ermita de Santa Maria d’Escarp, Montllober i tots els Tossals al sud d’aquest,
Massalcoreig i rodalies, bona part del tram final del riu Cinca abans d’arribar a l’aiguabarreig i
part de les vessants de la Serra del Pedra i la Serra de l’Ermita a l’Aragó.
Malauradament, tota la unitat de les Garrigues altes i bona part del Paisatge fluvial del Segre,
amb vistes al riu, queda fora de l’abast visual d’aquest punt.

5.5 DESCRIPCIÓ DE L’EXPOSICIÓ VISUAL DE LA ZONA D’ESTUDI.
Podem definir l’exposició visual d’una àrea com la quantitat o percentatge de territori que es
pot observar des d’un o més punts d’observació seleccionats, és a dir, l'anàlisi basada en
models digitals d'elevacions que determina les àrees visibles des d'un conjunt de punts
d'observació donats.
Gràcies als punts d’observació i les seves conques visuals, s’ha realitzat un mapa d’exposició
visual de la zona, on han sorgit 7 categories (taula 4) respecte al nombre de punts d’observació
des dels quals és visible alguna zona de l’àrea d’estudi. És a dir, la superfície relativa al 0
significa que des de cap punt dels escollits es visible aquesta àrea. Així mateix, es mostra en el
quadre següent el nombre de punts des dels quals és visible un percentatge de l’àrea, des de
zones visibles des de cap punt fins a zones visibles des de sis punts a la vegada.
Taula 4: Resultat del mapa d’exposició visual relatiu a les superfícies vistes des d’un nombre determinat de punts
d’observació.

Nombre de punts amb visibilitat
Superfície visible (ha)
a l'àrea d'estudi
0
1
2
3
4
5
6
TOTAL

2022,45
1575,79
1516,78
502,05
68,95
5,29
0,64
5.691,95

Percentatge respecte el total de
l'àrea d'estudi (%)
35,53
27,68
26,65
8,82
1,21
0,09
0,01
100

Observant el mapa d’exposició visual podem deduir que la visibilitat és irregular i està força
fragmentada en algunes zones. Les menys compactes es troben al municipi de la Granja
d’Escarp, a la formació orogràfica més prominent i important de la zona, on barrancs com el de
la Vall de Canar i la Vall de la Cova a l’oest de la Serra Picarda, juntament amb els barrancs de
Vallfera i Maranyà al sud i la Vall de la Vila, el Barranc de la Vall Roja i part de la Vall de Sant
Jaume al nord d’aquesta, queden fora de l’abast visual, és a dir, l’àrea no és visible des de cap
punt d’observació escollit. També queden fora de l’abast visual petites franges al voltant
d’alguns camps de cultiu al nord i est de Massalcoreig, juntament amb la Vall de Batistó al sud
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de Montllober, la Vall de Sastre entre els Tossals Benito i Punxegut i els voltants del Tossal de
Bellavista.
A la unitat dels Secants d’Utxesa passa el mateix amb el Barranc de la Grallera i la Valleta de
Narcís al nord del Pantà de Pere Joan, tanmateix a la unitat de les Garrigues Altes al nord-est
del Morro Miró, als voltants del Morró de Batistó i algunes franges al llarg de la Plana de
l’Orgobé i la Plana de Pinyol.
Les unitats del Baix Segrià i Costers de l’Ebre són les fragmentades i menys compactes de la
zona. A Costers de l’Ebre, les zones visibles (des d’ un i dos punts) són majoritàriament les
carenes i vessants de la Serra Picarda, la de la Serra de Maranyà, els voltants de la Punta de
Montmaneu, del Morro Vicent i del Morro de Batistó, la Vall de Sant Jaume (pintures
rupestres) i la Punta de Gabriel al nord. També és visible tota la ribera del Segre a l’oest.
Al Baix Segrià la visibilitat encara està més fragmentada que a Costers de l’Ebre, hi ha zones
que es veuen des d’un, dos i tres punts a l’hora com són el Tossal de Bellavista, el Tossal de
Benito i el Tossal Punxegut donada geomorfologia. Aquestes zones també es troben a les
vessants de Montllober.
Pel que fa a compacitat i fragmentació, les unitats dels Secans d’Utxesa i les Garrigues Altes
són molt semblants. A excepció de les zones no visibles, les zones amb visibilitat des d’un punt
hi predominen sobre les que es veuen des de dos o des de tres punts, situant-se aquestes en
petits fragments a les rodalies de la carretera de la Granja d’Escarp a Maials, a la Plana del
Pinyol, a la Roca de la Bruixa, a les Planes Altes, al Morro Miró i en una gran extensió de la
Plana de l’Orgobé.
La unitat del paisatge fluvial del Segre és la més compacta i fragmentada de totes. Des d’un
punt, es pot veure el poble de la Granja d’Escarp, l’Aiguabarreig i les dos ribes (dreta i
esquerra) del riu Segre, a l’oest de la carretera LP-7041 fins a Massalcoreig, on la visibilitat es
fragmenta en centenars de petites franges compostes pels camps de cultiu i els petits relleus.
Les zones visibles des de dos punts, es concentren en la riba nord del riu Segre on es pot
observar l’Ermita de Santa Maria d’Escarp i el Monestir d’Aviganya. A mesura que avancem en
direcció nord cap a Massalcoreig, el paisatge es fragmenta i a l’altura de la Vall de Batistó, la
zona visible des de dos punts es torna a compactar fins arribar al límit del municipi.
Aquesta unitat està composta per moltes zones visibles des d’un, dos i tres punts sobretot a
partir del nord del riu Segre, on tota la plana de camps agrícoles permet pràcticament, la
visibilitat de tota la unitat.
Finalment, ens trobem zones visibles des de quatre o més punts en petits fragments al
municipi de la Granja d’Escarp, al nord-oest del Pantà de Pere Joan a la Plana del Pubill, a la
carena de la Punta de Montmaneu, la Plana Borrell al nord de la Serra Picarda i al llarg de la
carena d’aquesta última on també es veuen les pintures rupestres de la Vall de Sant Jaume.
Al Baix Segrià, s’observa tota la carena de Montllober i els cims dels Tossals adjacents. La resta
de zones visibles des d’aquests punts es troben interelacionades a la unitat del Paisatge fluvial
del Segre, entre els camps de cultiu, concentrant-se i compactant-se al voltant del Punt 18
(Camí de la Barca) amb vistes al riu Cinca.
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6

UNITATS AMBIENTALS

Dins del marc de l’ordenació i planificació territorial, el concepte d’unitat ambiental serveix
d’eina per classificar diferents zones del territori mitjançant determinats criteris, de manera
que cada zona reuneixi les mateixes característiques en quant aquests criteris. Es pot fer servir
qualsevol element ambiental o natural per definir aquestes unitats com la geologia, la litologia,
la vegetació, la fauna, els usos del sòl, etc.
D’aquesta manera es pretén dividir l’àrea d’estudi en unitats ambientals que tinguin elements
definitoris homogenis i que es comportin de manera semblant davant les aptituds i limitacions
d’ús. Això, juntament amb l’avaluació de la fragilitat - qualitat paisatgística i la capacitat
d’acollida del medi, permetrà realitzar la zonificació final d’usos i activitats de la zona per
trobar la millor ubicació per establir la EDAR.

6.1

DETERMINACIÓ DE LES UNITATS AMBIENTALS DE L’ÀREA D’ESTUDI

Un cop estudiada la zona i coneixent els elements naturals i físics que hi romanen, es definiran
i delimitaran unitats ambientals on els seus trets determinants siguin les seves qualitats i
característiques ambientals o naturals que, en aquest cas, s’han realitzat a partir de la
informació digital (SIG) reclassificada relativa a la geologia, els hàbitats d’interès comunitari i
els hàbitats i usos del sòl (Departament de Territori i Sostenibilitat/Medi ambient i
sostenibilitat).
Els hàbitats d'interès comunitari (HIC) (taula 5) són hàbitats naturals de la Unió Europea (UE)
que la Directiva d’Hàbitats 97/62/CE defineix com aquelles zones, terrestres o aquàtiques,
diferenciades per les característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són
totalment naturals com seminaturals i ha de complir alguna d’aquestes característiques): 30
-

Que estiguin amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural.
Que tinguin una àrea de distribució reduïda, a causa de la seva regressió, o per les
característiques intrínseques de l’hàbitat.
Que siguin exemples representatius d'una o diverses de les regions biogeogràfiques que
són a la UE.

Taula 5: Reclassificació dels hàbitats d’interès comunitari de la cartografia facilitada pel Departament de Territori
1
i Sostenibilitat per la realització de les unitats ambientals.

HIC
(A)
(B)

Hàbitats d'Interès Comunitari
Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea)
Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero - Brachypodietalia)
Matollars termomediterranis i
Prats mediterranis rics en anuals, basòfils
(C,B)
predesèrtics
(Thero - Brachypodietalia)
Rius de terra baixa i de la muntanya
Rius amb vores llotoses colonitzades per
mitjana amb vegetació submersa o
(F,G)
herbassars nitròfils del Chenopodion rubri
parcialment flotant (Ranunculion
(p.p.) i del Bidention (p.p.)
fluitantis i Callitricho-Batrachion)
Bosquines i matollars meridionals de
Alberedes, salzedes i altres boscos de
(E,H)
rambles, rieres i llocs humits (Nerioribera
Tamaricetea)
(J) Pinedes mediterrànies
30

Departament de territori i sostenibilitat.
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/habitats/habitat
s_terrestres/habitats-de-catalunya/hic/
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Mitjançant la reclassificació de la geologia, els hàbitats d’interès comunitari i els hàbitats i usos
del sòl presents a la zona, s’han definit 34 unitats ambientals, on cada una recull
característiques semblants que difereixen de les altres unitats (taula 6) amb el corresponent
mapa d’unitats ambientals adjunt al final d’aquest document.
Taula 6: Llegenda corresponent al mapa d’unitats ambientals de l’àrea d’estudi.

UNITAT
AMBIENTAL
1
2
3
4

DESCRIPCIÓ
Brolles de romaní, timó i matollars de siscall, botja pudent i barella terrera sobre
calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.
Brolles de romaní, timó i matollars de siscall, botja pudent i barella terrera sobre
argiles, llims, margues i gresos fins del Catià.
Brolles de romaní, timó i matollars de siscall, botja pudent i barella terrera sobre
dipòsits al·luvials i col·luvials i cons de dejecció.
Brolles de romaní, timó i matollars de siscall, botja pudent i barella terrera sobre
lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià.

5

Camps de cultiu sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.

6
7
8
9
10

Camps de cultiu sobre argiles, llims, margues i gresos fins del Catià.
Camps de cultiu sobre la terrassa fluvial actual de l'Holocè.
Camps de cultiu sobre graves i llims de l'Holocè.
Camps de cultiu sobre la terrassa fluvial dels rius i afluents del Plistocè.
Camps de cultiu sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià.
Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada sobre calcàries,
gresos, margues i lignits del Catià.
Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada sobre la terrassa
fluvial actual de l'Holocè.
Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada sobre graves i llims
de l'Holocè.
Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada sobre la terrassa
fluvial dels rius i afluents del Plistocè.
HIC (C,B). Matollars termomediterranis i predesèrtics i prats mediterranis rics en
anuals, basòfils (Thero - Brachypodietalia) en àrees urbanes i industrials sobre la
terrassa fluvial dels rius i afluents del Plistocè.
Pedreres, explotacions d'àrids i runam sobre calcàries, gresos, margues i lignits del
Catià.

11
12
13
14
15
16
17
18

19

20

21

Llocs arqueològics sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.
HIC (B). Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero - Brachypodietalia) amb
brolles de romaní, timó i matollars de siscall, botja pudent i barella terrera sobre
calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.
HIC (B). Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero - Brachypodietalia) amb
brolles de romaní, timó i matollars de siscall, botja pudent i barella terrera sobre
argiles, llims, margues i gresos fins del Catià.
HIC (B). Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero - Brachypodietalia) amb
brolles de romaní, timó i matollars de siscall, botja pudent i barella terrera sobre
dipòsits al·luvials i col·luvials i cons de dejecció.
HIC (B). Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero - Brachypodietalia) amb
brolles de romaní, timó i matollars de siscall, botja pudent i barella terrera sobre
lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià.
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22
23
24

25
26
27
28
29
30

31

32
33
34

HIC (B). Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero - Brachypodietalia) amb
brolles de romaní, timó i matollars de siscall, botja pudent i barella terrera sobre
paleocanals de gresos (litarenites) del Catià.
HIC (J). Pinedes mediterrànies de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de
brolles calcícoles sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.
HIC (J). Pinedes mediterrànies amb arboçars (Arbutus unedo) calcícoles de terra
baixa i de les muntanyes mediterrànies sobre gresos i argiles vermelles amb guix de
l'Oligocè - Miocè.
HIC (B). Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero - Brachypodietalia) amb
garrigues de coscoll (Quercus coccifera) amb escasses plantes termòfiles d'indrets
secs sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.
HIC (A). Matollars halonitròfils (Pegano - Salsoletea) amb camps de cultiu sobre
calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.
HIC (A). Matollars halonitròfils (Pegano - Salsoletea) amb camps de cultiu sobre
dipòsits al·luvials i col·luvials i cons de dejecció.
HIC (A). Matollars halonitròfils (Pegano - Salsoletea) amb camps de cultiu sobre la
terrassa fluvial dels rius i afluents del Plistocè.
HIC (A). Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) amb camps de cultiu sobre
lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià.
HIC (F,G). Rius amb vegetació submersa o flotant (Ranunculion fluitantis i CallitrichoBatrachion) i vores llotoses amb herbassars nitròfils (Chenopodion rubri (p.p.) i
(Bidention (p.p.) sobre la terrassa fluvial actual de l'Holocè.
HIC (E,H). Alberedes amb roja (Rubia tinctorum), salzedes i altres boscos de ribera i
bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (NerioTamaricetea) sobre la terrassa fluvial actual de l'Holocè.
HIC (A). Matollars halonitròfils (Pegano - Salsoletea) amb llistonars (Brachypodium
retusum) i espartars d'albardí (Brachypodium retusum) sobre lutites amb gresos,
calcàries i lignits del Catià.
HIC (A). Matollars halonitròfils (Pegano - Salsoletea) amb canyissars sobre lutites
amb gresos, calcàries i lignits del Catià.
HIC (A). Matollars halonitròfils (Pegano - Salsoletea) amb basses d'aigua dolça
industrials i agrícoles, grans canals i estanys ornamentals sobre lutites amb gresos,
calcàries i lignits del Catià.

També s’ha realitzat un mapa dels condicionants superposats (annex) amb els elements que
poden condicionar l’establiment de les estacions depuradores. Aquests condicionants són
punts o àrees que, tot i que no formin part de la UA pròpiament dita, si mantenen una forta
relació en quant als components paisatgístics, geològics, botànics, faunístics, susceptibles al
foc...que poden condicionar els usos i activitats a establir en les diferents unitats. Aquests
condicionants poden ser hidrològics i hidrogeològics, geomorfològics i / o geotècnics, àrees
sensibles al foc, àrees amb presència de vegetació autòctona, zones d'alt potencial de vistes,
paisatges d'alta qualitat intrínseca, etc.
En aquest cas s’han utilitzat:
-

-

Condicionants hidrològics- hidrogeològics (Rius, risc d’inundació i permeabilitat).
Condicionants geomorfològics i / o geotècnics (Espai d’interès geològic i pendent limitant
per l’actuació del 0 al 25 %, ja que es considera que els moviments de terres serien
mínims i faria més econòmica la construcció).
Condicionants estructurals (Zones urbanes, industrials, carreteres i pous).
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-

Espais naturals de protecció especial (Aiguabarreig Segre - Cinca, Matarranya Aiguabarreig, Serra de Montllober i Seròs - Tossals de Montmaneu).
Condicionants especials (Zones amb vegetació amenaçada, àrees d’interès faunístic i
florístic i zona del pla de recuperació del Botaurus stellaris (Bitó comú))

A la zona d’estudi s’hi troben les àrees d’interès faunístic i florístic (1366 i 222). Tota l’àrea és
susceptible a la contaminació per nitrats i s’hi pot realitzar l’activitat de pesca lliure sense
mort.
No s’hi troben arbres monumentals, falles o aqüífers protegits.

6.2 AVALUACIÓ DE LES UNITATS AMBIENTALS
En aquest apartat s’avaluaran les unitats ambientals realitzades a la zona d’estudi des del punt
de vista paisatgístic per esbrinar la qualitat i la fragilitat paisatgística corresponent a cada una
de elles, ja que el paisatge és un recurs del medi com la resta de recursos naturals i, per tant,
els valors estètics s'han d'avaluar de manera equiparable a la resta de recursos. Així es podrà
conèixer l’estat, la dinàmica i tendències del paisatge amb el posterior anàlisi dels resultats
obtinguts.

6.2.1

Anàlisi de la qualitat paisatgística

La qualitat d’un paisatge és una dada mesurable i inherent a les característiques del mateix,
tot i això, depèn de les representacions subjectives de la població, basades en les
característiques físiques però també en vincles culturals i emocionals.
Per realitzar l’anàlisi de la qualitat paisatgística s’utilitzarà la metodologia “Bureau Land
Management” (1980), que és un mètode indirecte d’avaluació del paisatge analitzant i
descrivint els seus components on els criteris de valoració proposats s'apliquen a unitats
homogènies. La qualitat visual d'un paisatge és una qualitat intrínseca del territori.
A cada unitat es valoraran la morfologia, vegetació, aigua, color, vistes escèniques, raresa, i
actuacions humanes obtenint una taula amb la següent descripció 31:
- Qualitat Alta (A): Àrees que reuneixen característiques excepcionals, per a cada aspecte
considerat (de 21 a 30 punts).
- Qualitat Mitja (B): Àrees que reuneixen característiques excepcionals, per a alguns
aspectes i comuns per a altres (de 13 a 20 punts).
- Qualitat Baixa (C): Àrees amb característiques i trets comuns en la regió fisiogràfica
considerada (de 0 a 12 punts).1

31

Informació obtinguda dels apunts de l’assignatura de PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I AMBIENTAL. ANÀLISIS,
DIAGNÒSTIC I EVALUACIÓ DEL SISTEMA TERRITORIAL. TEMA III. GEF (UdL).
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S’utilitzaran els criteris del mètode Bureau Land Management (1980) indicats en la taula 7 per
valorar la qualitat de les diferents unitats ambientals.
Taula 7: Classificació dels paràmetres i valoració segons el mètode d’avaluació de la qualitat paisatgística de
Bureau Land Management (1980). Font:
http://www.forosocialcriptana.com/IMG/pdf_6.SISTEMAS_NATURALES_Y_DE_SOPORTE.pdf.

PARÀMETRE
Morfologia

Vegetació

Aigua

Color

CARACTERÍSTIQUES
Relleu molt muntanyós, marcat, prominent i predominant

Actuacions
humanes

5

Relleu muntanyós, però no molt marcat ni predominant

3

Relleu pla o amb turons suaus, fons de vall, etc.

1

Gran varietat de tipus de vegetació, amb formes, textures i
distribució interessant

5

Alguna varietat en la vegetació, però només dos o tres tipus

3

Poca o cap varietat o contrast en la vegetació

1

Factor dominant en el paisatge, aparença neta i clara

5

Aigua en moviment o repòs però no dominant en el paisatge

3

Absent o inapreciable

0

Combinacions de color intenses i variades, o contrastos
agradables entresòl, vegetació, roques, aigua i neu

5

Alguna varietat i intensitat en els colors i contrast del sòl, roca i
vegetació, però no actua com a element dominant

3

Molt poca variació de color o contrast, colors apagats

1

El paisatge circumdant potencia molt la qualitat visual

5

El paisatge circumdant incrementa moderadament la qualitat
Fons escènic visual del conjunt

Raresa

VALORACIÓ

3

El paisatge adjacent no exerceix influència en la qualitat del
conjunt

0

Únic o poc corrent o molt rar a la regió. Possibilitat de
contemplar elements únics, fauna o vegetació excepcional

5

Característic, encara que similar a altres a la regió

3

Bastant comú en la regió

1

Lliure d'actuacions estèticament no desitjades o amb
modificacions que incideixen favorablement en la qualitat visual

2

La qualitat escènica està afectada per modificacions poc
harmonioses o per modificacions intenses o extenses

0

La valoració i puntuació final adjudicada a cada unitat ambiental queda reflectida en la taula 8,
en la pàgina següent.
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Taula 8: Classificació de la qualitat paisatgística de les unitats ambientals a partir del mètode Bureau Land Management (1980).

UNITATS AMBIENTALS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Brolles i matollars sobre calcàries, gresos, margues i
lignits del Catià.
Brolles i matollars sobre argiles, llims, margues i gresos
fins del Catià.
Brolles i matollars sobre dipòsits al·luvials i col·luvials i
cons de dejecció.
Brolles i matollars sobre lutites amb gresos, calcàries i
lignits del Catià.
Camps de cultiu sobre calcàries, gresos, margues i
lignits del Catià.
Camps de cultiu sobre argiles, llims, margues i gresos
fins del Catià.
Camps de cultiu sobre la terrassa fluvial actual de
l'Holocè.
Camps de cultiu sobre graves i llims de l'Holocè.
Camps de cultiu sobre la terrassa fluvial dels rius i
afluents del Plistocè.
Camps de cultiu sobre lutites amb gresos, calcàries i
lignits del Catià.
Àrees urbanes i industrials sobre calcàries, gresos,
margues i lignits del Catià.
Àrees urbanes i industrials sobre la terrassa fluvial
actual de l'Holocè.
Àrees urbanes i industrials sobre graves i llims de
l'Holocè.
Àrees urbanes i industrials sobre la terrassa fluvial dels
rius i afluents del Plistocè.
HIC (C,B). En àrees urbanes i industrials sobre la
terrassa fluvial dels rius i afluents del Plistocè.
Pedreres, explotacions d'àrids i runam sobre calcàries,
gresos, margues i lignits del Catià.
Llocs arqueològics sobre calcàries, gresos, margues i
lignits del Catià.
HIC (B). Amb brolles i matollars sobre calcàries,
gresos, margues i lignits del Catià.

Morfologia

Vegetació

Aigua

Color

Fons escènic

Raresa

Actuacions
humanes

5

3

3

3

5

3

2

24

A

5

3

0

3

3

3

2

19

B

3

3

3

3

3

3

2

20

B

1

3

0

3

3

3

2

15

B

3

1

0

1

3

1

0

9

C

3

1

0

1

3

1

0

9

C

1

1

3

1

5

1

0

12

C

1

1

3

1

3

1

0

10

C

1

1

3

1

3

1

0

10

C

1

1

0

1

1

1

0

5

C

1

1

0

1

1

1

0

5

C

1

1

3

1

3

1

0

10

C

1

1

3

1

1

1

0

8

C

1

1

3

1

1

1

0

8

C

1

5

0

3

1

3

0

13

B

1

1

3

1

1

5

0

12

C

3

1

0

1

3

5

2

15

B

5

3

0

3

5

3

2

21

A

Puntuació Qualitat
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

31

32
33
34

HIC (B). Amb brolles i matollars sobre argiles, llims,
margues i gresos fins del Catià.
HIC (B). Amb brolles i matollars sobre dipòsits al·luvials
i col·luvials i cons de dejecció.
HIC (B). Amb brolles i matollars sobre lutites amb
gresos, calcàries i lignits del Catià.
HIC (B). Amb brolles i matollars sobre paleocanals de
gresos (litarenites) del Catià.
HIC (J). Amb pinedes pi blanc (Pinus halepensis) sobre
calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.
HIC (J). Amb arboçars (Arbutus unedo) sobre gresos i
argiles vermelles amb guix de l'Oligocè - Miocè.
HIC (B). Amb garrigues de coscoll (Quercus coccifera)
sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.
HIC (A). Amb camps de cultiu sobre calcàries, gresos,
margues i lignits del Catià.
HIC (A). Amb camps de cultiu sobre dipòsits al·luvials i
col·luvials i cons de dejecció.
HIC (A). Amb camps de cultiu sobre la terrassa fluvial
dels rius i afluents del Plistocè.
HIC (A). Amb camps de cultiu sobre lutites amb gresos,
calcàries i lignits del Catià.
HIC (F,G). Rius amb vegetació (Ranunculion fluitantis i
Callitricho-Batrachion) i vores llotoses (Chenopodion
rubri (p.p.) i (Bidention (p.p.) sobre la terrassa fluvial
actual de l'Holocè.
HIC (E,H). Alberedes amb roja (Rubia tinctorum),
salzedes i altres boscos de ribera (Nerio-Tamaricetea)
sobre la terrassa fluvial actual de l'Holocè.
HIC (A). Amb llistonars (Brachypodium retusum) i
espartars d'albardí (Brachypodium retusum) sobre
lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià.
HIC (A). Amb canyissars sobre lutites amb gresos,
calcàries i lignits del Catià.
HIC (A). Amb basses d'aigua dolça industrials i
agrícoles sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del
Catià.

5

3

0

3

5

3

2

21

A

3

3

3

3

3

3

2

20

B

3

3

0

3

3

3

2

17

B

3

3

0

3

1

3

2

15

B

5

5

3

5

5

5

2

30

A

5

5

0

5

5

5

2

27

A

3

3

0

3

3

5

2

19

B

1

1

0

3

1

3

0

9

C

1

1

3

3

1

3

0

12

C

1

1

0

3

1

3

0

9

C

1

1

0

3

3

3

0

11

C

1

3

5

5

5

5

2

26

A

1

5

5

5

5

5

2

28

A

3

3

3

3

3

5

2

22

A

1

3

3

3

1

5

2

18

B

3

1

0

1

1

5

0

11

C
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6.2.2

Anàlisi de la fragilitat visual del paisatge

La fragilitat paisatgística/visual s’entén com la vulnerabilitat o susceptibilitat d'un paisatge al
canvi quan es desenvolupa un ús sobre ell, o bé, el grau de deteriorament del paisatge causat
per diverses activitats. La fragilitat visual és una qualitat intrínseca que es correspon amb
l’aptitud del territori per a absorbir visualment modificacions o alteracions sense detriment de
la seva qualitat paisatgística. La fragilitat, al contrari que la qualitat visual, depèn del tipus
d’activitat que s’hi vulgui desenvolupar.
S’entén per capacitat d'absorció visual (C.A.V) l’aptitud d'un paisatge per absorbir les
modificacions que s’hi puguin establir, sense detriment de la seva qualitat visual i és
inversament proporcional a la fragilitat d'un paisatge.
Així, s’utilitza el mètode desenvolupat per Yeomans (1986) sobre l’avaluació de la capacitat
d’absorció del paisatge que es mostra en la taula 9.
CAV = S x (E + R + D + C + V)
Taula 9: Classificació i valoració dels elements naturals que configuren la capacitat d’absorció visual segons el
mètode de Yeomans (1986). Font: Apunts de l’assignatura de PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I AMBIENTAL. GEF
(UdL).

Elements
Pendent (S)

Diversitat de la
vegetació (D)

Erosionabilitat
del sòl (E)

Contrast sòl /
vegetació (V)
Vegetació,
regeneració
potencial (R)

Descripció
Poc inclinat (0-25% pendent)

VALORS C.A.V
Alta
3

Inclinat suau (25-55% pendent)

Mitja

2

Inclinat (pendent> 55%)

Baixa

1

Diversificada i interessant.

Alta

3

Mitjana diversitat, repoblacions.

Mitja

2

Erms, prats i matolls. Sense vegetació o monoespecífica. Baixa
Poca o cap restricció per risc baix d'erosió i inestabilitat.
Alta
Bona regeneració potencial.
Restricció moderada a causa de cert risc d'erosió i
Mitja
inestabilitat. Regeneració potencial.
Restricció alta, derivada de risc alt d'erosió i inestabilitat,
Baixa
pobra regeneració potencial.
Alt contrast visual entre sòl i vegetació.
Alta

1

Contrast visual moderat entre sòl i vegetació.
Poc contrast visual entre sòl i vegetació, o sense
vegetació.
Alt potencial de regeneració.

Mitja

2

Baixa

1

Alta

3

Potencial de regeneració mig.

Mitja

2

Sense vegetació o potencial de regeneració baix.

Baixa

1

Alta

3

Mitja

2

Baixa

1

Contrast alt.
Contrast de color
Contrast moderat.
sòl / roca (C)
Contrast baix o inexistent.

3
2
1
3

Els resultats del càlcul de la C.A.V que es mostren en la taula 10, s’han classificat en tres
categories: de 5 a 12 fragilitat alta, de 18 a 26 fragilitat mitja i de 27 a 36 fragilitat baixa, ja que
la C.A.V i la fragilitat són inversament proporcionals.
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Taula 10: Classificació de la C.A.V de cada unitat ambiental amb la corresponent valoració de la fragilitat.

UNITATS AMBIENTALS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Brolles i matollars sobre calcàries, gresos, margues i
lignits del Catià.
Brolles i matollars sobre argiles, llims, margues i gresos
fins del Catià.
Brolles i matollars sobre dipòsits al·luvials i col·luvials i
cons de dejecció.
Brolles i matollars sobre lutites amb gresos, calcàries i
lignits del Catià.
Camps de cultiu sobre calcàries, gresos, margues i lignits
del Catià.
Camps de cultiu sobre argiles, llims, margues i gresos fins
del Catià.
Camps de cultiu sobre la terrassa fluvial actual de
l'Holocè.
Camps de cultiu sobre graves i llims de l'Holocè.
Camps de cultiu sobre la terrassa fluvial dels rius i
afluents del Plistocè.
Camps de cultiu sobre lutites amb gresos, calcàries i
lignits del Catià.
Àrees urbanes i industrials sobre calcàries, gresos,
margues i lignits del Catià.
Àrees urbanes i industrials sobre la terrassa fluvial actual
de l'Holocè.
Àrees urbanes i industrials sobre graves i llims de
l'Holocè.
Àrees urbanes i industrials sobre la terrassa fluvial dels
rius i afluents del Plistocè.
HIC (C,B). En àrees urbanes i industrials sobre la terrassa
fluvial dels rius i afluents del Plistocè.
Pedreres, explotacions d'àrids i runam sobre calcàries,
gresos, margues i lignits del Catià.
Llocs arqueològics sobre calcàries, gresos, margues i
lignits del Catià.
HIC (B). Amb brolles i matollars sobre calcàries, gresos,
margues i lignits del Catià.

Pendent Diversitat de la Erosionabilitat
(S)
vegetació (D)
del sòl (E)

Contrast sòl Vegetació, Contrast de
/ vegetació regeneració color sòl /
(V)
potencial (R)
roca (C)

C.A.V

FRAGILITAT

1

2

1

2

3

2

10

Alta

1

2

1

2

3

2

10

Alta

2

2

2

2

3

2

22

Moderada

2

2

3

2

3

2

24

Moderada

3

1

3

1

2

3

30

Baixa

3

1

2

1

2

3

27

Baixa

3

1

2

1

2

3

27

Baixa

3

1

2

1

2

3

27

Baixa

3

1

2

1

2

3

27

Baixa

3

1

3

1

2

3

30

Baixa

3

1

3

1

1

1

21

Moderada

3

1

2

1

1

1

18

Moderada

3

1

2

1

1

1

18

Moderada

3

1

3

1

1

1

21

Moderada

3

2

2

1

1

1

21

Moderada

2

1

2

1

1

1

12

Alta

1

1

1

1

1

1

5

Alta

1

3

1

2

3

2

11

Alta

87

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

31

32
33
34

HIC (B). Amb brolles i matollars sobre argiles, llims,
margues i gresos fins del Catià.
HIC (B). Amb brolles i matollars sobre dipòsits al·luvials i
col·luvials i cons de dejecció.
HIC (B). Amb brolles i matollars sobre lutites amb gresos,
calcàries i lignits del Catià.
HIC (B). Amb brolles i matollars sobre paleocanals de
gresos (litarenites) del Catià.
HIC (J). Amb pinedes pi blanc (Pinus halepensis) sobre
calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.
HIC (J). Amb arboçars (Arbutus unedo) sobre gresos i
argiles vermelles amb guix de l'Oligocè - Miocè.
HIC (B). Amb garrigues de coscoll (Quercus coccifera)
sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.
HIC (A). Amb camps de cultiu sobre calcàries, gresos,
margues i lignits del Catià.
HIC (A). Amb camps de cultiu sobre dipòsits al·luvials i
col·luvials i cons de dejecció.
HIC (A). Amb camps de cultiu sobre la terrassa fluvial
dels rius i afluents del Plistocè.
HIC (A). Amb camps de cultiu sobre lutites amb gresos,
calcàries i lignits del Catià.
HIC (F,G). Rius amb vegetació (Ranunculion fluitantis i
Callitricho-Batrachion) i vores llotoses (Chenopodion
rubri (p.p.) i (Bidention (p.p.) sobre la terrassa fluvial
actual de l'Holocè.
HIC (E,H). Alberedes amb roja (Rubia tinctorum),
salzedes i altres boscos de ribera (Nerio-Tamaricetea)
sobre la terrassa fluvial actual de l'Holocè.
HIC (A). Amb llistonars (Brachypodium retusum) i
espartars d'albardí (Brachypodium retusum) sobre
lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià.
HIC (A). Amb canyissars sobre lutites amb gresos,
calcàries i lignits del Catià.
HIC (A). Amb basses d'aigua dolça industrials i agrícoles
sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià.

1

3

1

2

3

2

11

Alta

2

3

1

2

3

2

22

Moderada

2

3

1

2

3

2

22

Moderada

2

3

3

2

3

2

26

Moderada

1

3

1

3

3

1

11

Alta

1

3

1

3

3

1

11

Alta

1

3

1

3

3

1

11

Alta

3

2

3

2

2

3

36

Baixa

3

2

3

2

2

3

36

Baixa

3

2

3

2

2

3

36

Baixa

3

2

3

2

2

3

36

Baixa

3

3

1

3

2

3

36

Baixa

3

3

1

3

3

1

33

Baixa

1

3

1

2

2

2

10

Alta

3

2

3

2

2

2

33

Baixa

3

1

3

1

1

2

24

Moderada
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6.3

ZONIFICACIÓ DE L’ESPAI MITJANÇANT CRITERIS GENERALS D’USOS I ACTUACIONS

Gràcies a la comparació entre la qualitat i la fragilitat obtingudes a les unitats ambientals, es
poden establir criteris per determinar zones on desenvolupar els possibles usos i actuacions
adients per a cadascuna de les zones determinades. Aquesta informació queda reflectida en la
taula 11 i en el Mapa de zonificació de l’espai mitjançant criteris generals d’usos i actuacions
realitzat, que també servirà de guia per la posterior selecció de la ubicació de les depuradores,
juntament amb l’anàlisi de la capacitat d’acollida.
Les combinacions de l’anàlisi de la qualitat - fragilitat poden ser:


Alta qualitat - alta fragilitat: El destí prioritari d’aquestes unitats és la protecció davant
de qualsevol alteració en el medi que posi en risc les seves característiques, de manera
que queden limitades totes les activitats que puguin generar grans impactes, com la
construcció d’infraestructures o canvis d’ús del sòl.
Les activitats de lleure i turisme com l’observació de fauna o el senderisme i els estudis
científics in situ, seran permesos sota prèvia autorització de l’administració pertinent
amb les condicions que aquesta especifiqui.



Alta qualitat - baixa fragilitat: Aquestes unitats permeten un ús menys restrictiu que
l’anterior i es poden destinar a usos públics que suposin un impacte molt reduït, en el
què el paisatge és un factor d'atracció turístic i de lleure.
No obstant, al tenir una alta qualitat, les activitats o usos en aquestes unitats estaran
regulades per les normes d’ús i comportament designades per l’entitat administrativa
encarregada de la seva gestió.



Baixa qualitat - baixa fragilitat: Les unitats amb aquesta combinació poden suportar el
manteniment d’usos industrials, agrícoles i ramaders o activitats que generin impactes
més importants, és a dir, donades les seves característiques és possible la implantació
d’estructures, edificacions o canvis en l’ús del sòl sense perjudicar-les de manera greu,
sigui perquè la zona sempre ha tingut aquest ús o que per les seves característiques,
aquest tipus d’ús l’hi és propici.
En aquestes unitats la instal·lació de noves industries o infraestructures hauran de
contar amb l’autorització administrativa d’Avaluació d’Impacte Ambiental.
Una unitat amb aquestes qualitats serviria d’ubicació per a la construcció d’una estació
depuradora d’aigües residuals.



Baixa qualitat - mitja fragilitat: Aquestes unitats, corresponen sobretot a àrees
industrials o amb urbanitzacions on es desenvolupen activitats productives o de turisme
i cal tenir en compte la seva fragilitat moderada, pel que convindria realitzar la regulació
d’aquest usos i activitats dins de les normatives establertes per aconseguir minimitzar
els impactes que produeixen i compatibilitzar-los amb el medi que els envolta.



Valors intermitjos: Donada la naturalesa d’aquestes unitats, els usos i actuacions més
convenients per les mateixes s’haurien d’acordar sota una gestió minuciosa dels seus
elements i característiques per intentar augmentar la seva qualitat o disminuir la seva
fragilitat aportant-li valors naturals, paisatgístics o productius.
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D’acord amb aquestes combinacions, els criteris i les característiques dels usos, la zonificació
realitzada es correspon amb les següents definicions de zones, amb el color adjudicat que es
mostra a la taula 11.
-

-

-

Protecció: Zones amb usos/activitats limitats i regulats i/o permesos sota prèvia
autorització (vermell).
Ús públic: Zones amb usos/activitats de caràcter recreatiu o esportiu, permesos sota el
compliment de les normes establertes i les limitacions generals establertes per les
normatives específiques (groc).
Manteniment d’usos: Zones amb usos/activitats de caràcter industrial o d’equipaments,
sempre que es realitzi el corresponen tràmit d’Avaluació d’Impacte Ambiental. També
s’inclouen zones amb usos relacionats amb l’agricultura i la ramaderia on es propicien
dites activitats d'acord la vocació de la unitat (verd) i sota les normatives sectorials que
regulin el sector.
Regulació: Zones amb usos/activitats compatibles amb el medi d'acord les normatives
establertes per cadascuna de les activitats a desenvolupar (blau).
Gestió: Zones on la regulació dels usos/activitats han de permetre que millorin les
característiques actuals de la unitat (taronja).

Taula 11: Classificació de les combinacions de la qualitat i la fragilitat visual del paisatge amb la corresponent
zonificació.

UNITATS AMBIENTALS

QUALITAT FRAGILITAT

ZONIFICACIÓ

1

Brolles i matollars sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.

A

Alta

Protecció

2

Brolles i matollars sobre argiles, llims, margues i gresos fins del Catià.

B

Alta

Gestió

3

Brolles i matollars sobre dipòsits al·luvials i col·luvials i cons de dejecció.

B

Moderada

Gestió

4

Brolles i matollars sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià.

B

Moderada

Gestió

5

Camps de cultiu sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.

C

Baixa

6

Camps de cultiu sobre argiles, llims, margues i gresos fins del Catià.

C

Baixa

7

Camps de cultiu sobre la terrassa fluvial actual de l'Holocè.

C

Baixa

8

Camps de cultiu sobre graves i llims de l'Holocè.

C

Baixa

9

Camps de cultiu sobre la terrassa fluvial dels rius i afluents del Plistocè.

C

Baixa

10 Camps de cultiu sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià.

C

Baixa

11 Àrees urbanes i industrials sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.

C

Moderada

Manteniment
d’usos
Manteniment
d’usos
Manteniment
d’usos
Manteniment
d’usos
Manteniment
d’usos
Manteniment
d’usos
Regulació

12 Àrees urbanes i industrials sobre la terrassa fluvial actual de l'Holocè.

C

Moderada

Regulació

13 Àrees urbanes i industrials sobre graves i llims de l'Holocè.
Àrees urbanes i industrials sobre la terrassa fluvial dels rius i afluents del
14
Plistocè.
HIC (C,B). En àrees urbanes i industrials sobre la terrassa fluvial dels rius i
15
afluents del Plistocè.
Pedreres, explotacions d'àrids i runam sobre calcàries, gresos, margues i
16
lignits del Catià.

C

Moderada

Regulació

C

Moderada

Regulació

B

Moderada

Gestió

C

Alta

Gestió

B

Alta

Gestió

17 Llocs arqueològics sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

HIC (B). Amb brolles i matollars sobre calcàries, gresos, margues i lignits del
Catià.
HIC (B). Amb brolles i matollars sobre argiles, llims, margues i gresos fins del
Catià.
HIC (B). Amb brolles i matollars sobre dipòsits al·luvials i col·luvials i cons de
dejecció.
HIC (B). Amb brolles i matollars sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del
Catià.
HIC (B). Amb brolles i matollars sobre paleocanals de gresos (litarenites) del
Catià.
HIC (J). Amb pinedes pi blanc (Pinus halepensis) sobre calcàries, gresos,
margues i lignits del Catià.
HIC (J). Amb arboçars (Arbutus unedo) sobre gresos i argiles vermelles amb
guix de l'Oligocè - Miocè.
HIC (B). Amb garrigues de coscoll (Quercus coccifera) sobre calcàries, gresos,
margues i lignits del Catià.
HIC (A). Amb camps de cultiu sobre calcàries, gresos, margues i lignits del
Catià.
HIC (A). Amb camps de cultiu sobre dipòsits al·luvials i col·luvials i cons de
dejecció.
HIC (A). Amb camps de cultiu sobre la terrassa fluvial dels rius i afluents del
Plistocè.
HIC (A). Amb camps de cultiu sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del
Catià.
HIC (F,G). Rius amb vegetació (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion)
i vores llotoses (Chenopodion rubri (p.p.) i (Bidention (p.p.) sobre la terrassa
fluvial actual de l'Holocè.
HIC (E,H). Alberedes amb roja (Rubia tinctorum), salzedes i altres boscos de
ribera (Nerio-Tamaricetea) sobre la terrassa fluvial actual de l'Holocè.
HIC (A). Amb llistonars (Brachypodium retusum) i espartars d'albardí
(Brachypodium retusum) sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià.

33 HIC (A). Amb canyissars sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià.
34

HIC (A). Amb basses d'aigua dolça industrials i agrícoles sobre lutites amb
gresos, calcàries i lignits del Catià.

6.4

A

Alta

Protecció

A

Alta

Protecció

B

Moderada

Gestió

B

Moderada

Gestió

B

Moderada

Gestió

A

Alta

Protecció

A

Alta

Protecció

B

Alta

Gestió

C

Baixa

C

Baixa

C

Baixa

C

Baixa

A

Baixa

Ús públic

A

Baixa

Ús públic

A

Alta

Protecció

B

Baixa

Gestió

C

Moderada

Regulació

Manteniment
d’usos
Manteniment
d’usos
Manteniment
d’usos
Manteniment
d’usos

AVALUACIÓ DE LA CAPACITAT D’ACOLLIDA

Un cop analitzada la qualitat i fragilitat visual de les unitats ambientals es procedirà a avaluar
la capacitat d’acollida que té el medi per sustentar l’activitat escollida.
La capacitat d’acollida és el grau d'idoneïtat o cabuda del territori per a les diferents activitats,
és a dir, és una expressió de la relació entre les característiques físiques, biològiques,
perceptives i les activitats humanes en el medi. En aquest cas, s’estimarà a partir d’una matriu
d’impacte / aptitud sobre cada unitat ambiental.
Per impacte, s’entén l’efecte o alteració que una actuació determinada produeix sobre el medi
i és inherent a l'activitat, però la seva magnitud (quantitat i qualitat del factor afectat) i la seva
incidència (severitat del dany causat) dependran del medi receptor, de la seva qualitat i de la
seva fragilitat.
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Per valorar l’aptitud i l’impacte que tindria l’establiment de les EDARs sobre les unitats
ambientals s’utilitzaran els condicionants superposats com a factors determinants on els
resultats d’aquesta valoració es mostren en la taula 12. Per aptitud, s’entén com el grau en
que el recursos d’una zona del territori poden satisfer els requeriments d'una determinada
activitat i per valorar-la es realitza un anàlisis multicriteri amb els següents factors, que s’han
puntuat de l’1 al 10, de menys a més aptitud:


Pendent:
- 10. (0-25%)
- 5. (25,1 - 55%)
- 1. (> 55%)



Superfície (%) de les unitats que roman dins de zones inundables:
- 10. < 20 % de la superfície de la unitat està dins de zones inundables.
- 5. Del 20 % al 70 % de la superfície de la unitat està dins de zones inundables.
- 1. > 70 % de la superfície de la unitat està dins de zones inundables.



Compatibilitat amb els usos actuals del territori:
- 10. < 20 % de la unitat conté punts d’interès o usos amb rendiments econòmics.
- 5. Del 20 % al 80 % de la unitat té zones d’interès o usos amb rendiments
econòmics (Cultius, granges...)
- 1. > 80% de la unitat conté zones amb usos o punts d’interès (Llocs arqueològics,
ermites, miradors...)



Permeabilitat:
- 10. Zones poc permeables amb predomini de dipòsits detrítics i margocalcaris.
- 5. Aqüífers porosos en medis al·luvials i col·luvials amb porositat intergranular
- 1.Aqüífers consolidats carbonatats amb porositat per fissuració i/o carstificació.

Els pesos assignats per la ponderació dels valors són:
- 0,1: Superfície (%) de les unitats que roman dins de zones inundables.
- 0,2: Compatibilitat amb els usos actuals del territori.
- 0,3: Pendent.
- 0,4: Permeabilitat.

A la valoració de l’aptitud se li han atorgat, en funció dels valors obtinguts, les classificacions
següents:
-

De 4,3 a 5,5: Aptitud baixa (en vermell).
De 5,7 a 7,5: Aptitud mitja (en groc).
De 8 a 10: Aptitud alta (en verd).
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Taula 12: Valoració de l’aptitud individual de cada unitat ambiental segons els paràmetres del punt 6.5.

CRITERIS
Superfície (%) de les Compatibilitat amb
unitats que roman dins els usos actuals del Pendent Permeabilitat
de zones inundables
territori
PES
UNITATS AMBIENTALS

0,1

0,2

0,3

0,4

APTITUD

1

Brolles i matollars sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.

10

1

1

10

5,5

Baixa

2

Brolles i matollars sobre argiles, llims, margues i gresos fins del Catià.

10

10

1

10

7,3

Mitja

3

Brolles i matollars sobre dipòsits al·luvials i col·luvials i cons de dejecció.

10

10

5

10

8,5

Alta

4

Brolles i matollars sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià.

10

1

5

10

6,7

Mitja

5

Camps de cultiu sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.

10

1

10

10

8,2

Alta

6

Camps de cultiu sobre argiles, llims, margues i gresos fins del Catià.

10

5

10

10

9

Alta

7

Camps de cultiu sobre la terrassa fluvial actual de l'Holocè.

1

1

10

5

5,3

Baixa

8

Camps de cultiu sobre graves i llims de l'Holocè.

1

1

10

5

5,3

Baixa

9

Camps de cultiu sobre la terrassa fluvial dels rius i afluents del Plistocè.

5

1

10

5

5,7

Mitja

10 Camps de cultiu sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià.
Àrees urbanes i industrials sobre calcàries, gresos, margues i lignits del
11
Catià.
12 Àrees urbanes i industrials sobre la terrassa fluvial actual de l'Holocè.

10

10

10

5

8

Alta

10

10

10

10

10

Alta

1

1

10

5

5,3

Baixa

13 Àrees urbanes i industrials sobre graves i llims de l'Holocè.
Àrees urbanes i industrials sobre la terrassa fluvial dels rius i afluents del
14
Plistocè.
HIC (C,B). En àrees urbanes i industrials sobre la terrassa fluvial dels rius i
15
afluents del Plistocè.
Pedreres, explotacions d'àrids i runam sobre calcàries, gresos, margues i
16
lignits del Catià.
17 Llocs arqueològics sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.
HIC (B). Amb brolles i matollars sobre calcàries, gresos, margues i lignits
18
del Catià.
HIC (B). Amb brolles i matollars sobre argiles, llims, margues i gresos fins
19
del Catià.

1

5

10

5

6,1

Mitja

5

10

10

5

7,5

Mitja

1

1

10

5

5,3

Baixa

10

5

5

10

7,5

Mitja

10

1

1

10

5,5

Baixa

10

1

1

10

5,5

Baixa

10

1

1

10

5,5

Baixa
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

HIC (B). Amb brolles i matollars sobre dipòsits al·luvials i col·luvials i cons
de dejecció.
HIC (B). Amb brolles i matollars sobre lutites amb gresos, calcàries i
lignits del Catià.
HIC (B). Amb brolles i matollars sobre paleocanals de gresos (litarenites)
del Catià.
HIC (J). Amb pinedes pi blanc (Pinus halepensis) sobre calcàries, gresos,
margues i lignits del Catià.
HIC (J). Amb arboçars (Arbutus unedo) sobre gresos i argiles vermelles
amb guix de l'Oligocè - Miocè.
HIC (B). Amb garrigues de coscoll (Quercus coccifera) sobre calcàries,
gresos, margues i lignits del Catià.
HIC (A). Amb camps de cultiu sobre calcàries, gresos, margues i lignits
del Catià.
HIC (A). Amb camps de cultiu sobre dipòsits al·luvials i col·luvials i cons
de dejecció.
HIC (A). Amb camps de cultiu sobre la terrassa fluvial dels rius i afluents
del Plistocè.
HIC (A). Amb camps de cultiu sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits
del Catià.
HIC (F,G). Rius amb vegetació (Ranunculion fluitantis i CallitrichoBatrachion) i vores llotoses (Chenopodion rubri (p.p.) i (Bidention (p.p.)
sobre la terrassa fluvial actual de l'Holocè.
HIC (E,H). Alberedes amb roja (Rubia tinctorum), salzedes i altres boscos
de ribera (Nerio-Tamaricetea) sobre la terrassa fluvial actual de l'Holocè.
HIC (A). Amb llistonars (Brachypodium retusum) i espartars d'albardí
(Brachypodium retusum) sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del
Catià.
HIC (A). Amb canyissars sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del
Catià.
HIC (A). Amb basses d'aigua dolça industrials i agrícoles sobre lutites
amb gresos, calcàries i lignits del Catià.

10

10

5

10

8,5

Alta

10

1

5

10

6,7

Mitja

10

10

5

10

8,5

Alta

10

10

1

10

7,3

Mitja

10

10

1

10

7,3

Mitja

10

10

1

10

7,3

Mitja

10

5

10

1

5,4

Baixa

10

5

10

5

7

Mitja

10

5

10

10

9

Alta

10

1

10

10

8,2

Alta

1

1

10

5

5,3

Baixa

1

1

10

5

5,3

Baixa

10

5

1

5

4,3

Baixa

10

10

10

5

8

Alta

10

10

10

10

10

Alta
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Per valorar l’impacte s’han escollit els següents factors i s’han valorat de l’1 al 5, de
menys a més impacte:


Impacte sobre el sòl:
- 5. Unitats total o parcialment situades en zones d’interès geològic.
- 3. Adequació del terreny en sòls permeables.
- 1. Adequació del terreny en sòls no permeables.



Impacte sobre la vegetació:
- 5. Eliminació total o parcial de la vegetació d’interès comunitari,
amenaçada o amb algun pla de protecció.
- 3. Eliminació de la vegetació natural pròpia de l’àrea.
- 1. Zones sense o amb escassa vegetació, inclosos els camps de cultiu
agrícoles o abandonats.



Impacte sobre la fauna:
- 5. Unitats afectades per algun pla de protecció (Xarxa Natura 2000,
EIN,ENP...)
- 3. Unitats no afectades per plans de protecció, però amb fauna
autòctona interessant o important a nivell ecosistèmic.
- 1. Zones no afectades per plans de recuperació de fauna o algun pla
de protecció.



Impacte sobre el paisatge:
- 5. Zones visibles des de més de tres punts.
- 3. Zones visibles des de dos punts.
- 1. Zones no visibles o visibles des d’un punt.

Els pesos assignats per la ponderació dels valors són:
- 0,1: Impacte sobre el paisatge.
- 0,2: Impacte sobre el sòl.
- 0,3: Impacte sobre la vegetació
- 0,4: Impacte sobre la fauna.

A la valoració de l‘impacte se li han atorgat, en funció dels valors obtinguts, les
classificacions següents:
-

De 1,4 a 2,4: Impacte baix (en verd).
De 3,2 a 4: Impacte moderat (en groc).
De 4,4 a 4,8: Impacte alt (en vermell).

Els resultats d’aquesta valoració es mostren en la taula 13.
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Taula 13: Valoració de l’impacte individual sobre cada unitat ambiental segons els paràmetres del punt 6.5.

CRITERIS
Impacte
sobre el
paisatge.

Impacte
sobre el sòl.

Impacte
sobre la
vegetació

Impacte
sobre la
fauna.

PES
UNITATS AMBIENTALS

0,1

0,2

0,3

0,4

Brolles i matollars sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.
Brolles i matollars sobre argiles, llims, margues i gresos fins del Catià.
Brolles i matollars sobre dipòsits al·luvials i col·luvials i cons de dejecció.
Brolles i matollars sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià.
Camps de cultiu sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.
Camps de cultiu sobre argiles, llims, margues i gresos fins del Catià.
Camps de cultiu sobre la terrassa fluvial actual de l'Holocè.
Camps de cultiu sobre graves i llims de l'Holocè.
Camps de cultiu sobre la terrassa fluvial dels rius i afluents del Plistocè.
Camps de cultiu sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià.
Àrees urbanes i industrials sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.
Àrees urbanes i industrials sobre la terrassa fluvial actual de l'Holocè.
Àrees urbanes i industrials sobre graves i llims de l'Holocè.

1
1
1
1
3
1
3
3
5
3
5
5
1

5
5
5
1
5
5
3
3
3
1
5
5
3

3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
3
5
5
5
1
1
3
1
1
1

4
4
4
2,4
3,6
3,4
3,2
1,6
1,8
2
2,2
2,2
1,4

Moderat
Moderat
Moderat
Baix
Moderat
Moderat
Moderat
Baix
Baix
Baix
Baix
Baix
Baix

14 Àrees urbanes i industrials sobre la terrassa fluvial dels rius i afluents del Plistocè.

5

3

1

1

1,8

Baix

HIC (C,B). En àrees urbanes i industrials sobre la terrassa fluvial dels rius i afluents
del Plistocè.

1

3

3

5

3,6

Moderat

1

5

1

1

1,8

Baix

1
3

5
5

1
5

1
5

1,8
4,8

Baix
Alt

3

5

5

5

4,8

Alt

1

5

5

5

4,6

Alt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

15

Pedreres, explotacions d'àrids i runam sobre calcàries, gresos, margues i lignits del
Catià.
17 Llocs arqueològics sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.
18 HIC (B). Amb brolles i matollars sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.
16

19 HIC (B). Amb brolles i matollars sobre argiles, llims, margues i gresos fins del Catià.
20

HIC (B). Amb brolles i matollars sobre dipòsits al·luvials i col·luvials i cons de
dejecció.

IMPACTE
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21 HIC (B). Amb brolles i matollars sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià.

3

1

5

5

4

Moderat

22 HIC (B). Amb brolles i matollars sobre paleocanals de gresos (litarenites) del Catià.

1

5

5

5

4,6

Alt

23

HIC (J). Amb pinedes pi blanc (Pinus halepensis) sobre calcàries, gresos, margues i
lignits del Catià.

3

5

5

5

4,8

Alt

24

HIC (J). Amb arboçars (Arbutus unedo) sobre gresos i argiles vermelles amb guix de
l'Oligocè - Miocè.

3

5

5

5

4,8

Alt

25

HIC (B). Amb garrigues de coscoll (Quercus coccifera) sobre calcàries, gresos,
margues i lignits del Catià.

3

5

5

5

4,8

Alt

26 HIC (A). Amb camps de cultiu sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.

3

5

5

3

4

Moderat

27 HIC (A). Amb camps de cultiu sobre dipòsits al·luvials i col·luvials i cons de dejecció.

3

5

5

5

4,8

Alt

28 HIC (A). Amb camps de cultiu sobre la terrassa fluvial dels rius i afluents del Plistocè.

5

1

5

3

3,4

Moderat

29 HIC (A). Amb camps de cultiu sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià.

5

1

5

3

3,4

Moderat

HIC (F,G). Rius amb vegetació (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) i vores
30 llotoses (Chenopodion rubri (p.p.) i (Bidention (p.p.) sobre la terrassa fluvial actual
de l'Holocè.

3

3

5

5

4,4

Alt

3

3

5

5

4,4

Alt

3

1

5

5

4

Moderat

1

3

5

3

3,4

Moderat

1

5

1

1

1,8

Baix

31

HIC (E,H). Alberedes amb roja (Rubia tinctorum), salzedes i altres boscos de ribera
(Nerio -Tamaricetea) sobre la terrassa fluvial actual de l'Holocè.

HIC (A). Amb llistonars (Brachypodium retusum) i espartars d'albardí (Brachypodium
retusum) sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià.
33 HIC (A). Amb canyissars sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià.
HIC (A). Amb basses d'aigua dolça industrials i agrícoles sobre lutites amb gresos,
34
calcàries i lignits del Catià.
32
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Seguidament es procedirà a calcular la capacitat d’acollida del medi (taula 14) amb la següent
expressió: CAPACITAT ACOLLIDA = APTITUD - IMPACTE
De manera que els valors més alts (es mostren a la taula següent en color verd) correspondran
a les unitats ambientals més òptimes d’albergar les EDARs. Com es pot observar, les unitats 34,
11 i 10 són les que han obtingut un valor més gran en aquesta valoració. Les unitats 14 i 16 (en
taronja) s’utilitzarien de segones opcions després de descartar les millors, si fos el cas.
Taula 14: Valoració de la capacitat d’acollida del medi comparant amb els resultats de l’impacte i l’aptitud de les unitats ambientals.

UNITATS AMBIENTALS
34
11
10
14
16
6
28
29
13
5
33
3
4
9
20
22
17
8
2
12

HIC (A). Amb basses d'aigua dolça industrials i agrícoles
sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià.
Àrees urbanes i industrials sobre calcàries, gresos,
margues i lignits del Catià.
Camps de cultiu sobre lutites amb gresos, calcàries i
lignits del Catià.
Àrees urbanes i industrials sobre la terrassa fluvial dels
rius i afluents del Plistocè.
Pedreres, explotacions d'àrids i runam sobre calcàries,
gresos, margues i lignits del Catià.
Camps de cultiu sobre argiles, llims, margues i gresos
fins del Catià.
HIC (A). Amb camps de cultiu sobre la terrassa fluvial
dels rius i afluents del Plistocè.
HIC (A). Amb camps de cultiu sobre lutites amb gresos,
calcàries i lignits del Catià.
Àrees urbanes i industrials sobre graves i llims de
l'Holocè.
Camps de cultiu sobre calcàries, gresos, margues i
lignits del Catià.
HIC (A). Amb canyissars sobre lutites amb gresos,
calcàries i lignits del Catià.
Brolles i matollars sobre dipòsits al·luvials i col·luvials i
cons de dejecció.
Brolles i matollars sobre lutites amb gresos, calcàries i
lignits del Catià.
Camps de cultiu sobre la terrassa fluvial dels rius i
afluents del Plistocè.
HIC (B). Amb brolles i matollars sobre dipòsits al·luvials i
col·luvials i cons de dejecció.
HIC (B). Amb brolles i matollars sobre paleocanals de
gresos (litarenites) del Catià.
Llocs arqueològics sobre calcàries, gresos, margues i
lignits del Catià.
Camps de cultiu sobre graves i llims de l'Holocè.
Brolles i matollars sobre argiles, llims, margues i gresos
fins del Catià.
Àrees urbanes i industrials sobre la terrassa fluvial
actual de l'Holocè.

APTITUD

IMPACTE

CAPACITAT D'ACOLLIDA
= APTITUD - IMPACTE

10

Alta

1,8

Baix

8,2

10

Alta

2,2

Baix

7,8

8

Alta

2

Baix

6

7,5 Mitja

1,8

Baix

5,7

7,5 Mitja

1,8

Baix

5,7

9

Alta

3,4 Moderat

5,6

9

Alta

3,4 Moderat

5,6

8,2

Alta

3,4 Moderat

4,8

6,1 Mitja

1,4

4,7

8,2

Alta

3,6 Moderat

4,6

8

Alta

3,4 Moderat

4,6

8,5

Alta

Baix

4

Moderat

4,5

6,7 Mitja

2,4

Baix

4,3

5,7 Mitja

1,8

Baix

3,9

8,5

Alta

4,6

Alt

3,9

8,5

Alta

4,6

Alt

3,9

5,5 Baixa

1,8

Baix

3,7

5,3 Baixa

1,6

Baix

3,7

7,3 Mitja

4

Moderat

3,3

5,3 Baixa

2,2

Baix

3,1
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21
23
24
25
27
7
15
1
26

30

31
18
19
32

HIC (B). Amb brolles i matollars sobre lutites amb
gresos, calcàries i lignits del Catià.
HIC (J). Amb pinedes pi blanc (Pinus halepensis) sobre
calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.
HIC (J). Amb arboçars (Arbutus unedo) sobre gresos i
argiles vermelles amb guix de l'Oligocè - Miocè.
HIC (B). Amb garrigues de coscoll (Quercus coccifera)
sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.
HIC (A). Amb camps de cultiu sobre dipòsits al·luvials i
col·luvials i cons de dejecció.
Camps de cultiu sobre la terrassa fluvial actual de
l'Holocè.
HIC (C,B). En àrees urbanes i industrials sobre la
terrassa fluvial dels rius i afluents del Plistocè.
Brolles i matollars sobre calcàries, gresos, margues i
lignits del Catià.
HIC (A). Amb camps de cultiu sobre calcàries, gresos,
margues i lignits del Catià.
HIC (F,G). Rius amb vegetació (Ranunculion fluitantis i
Callitricho-Batrachion) i vores llotoses (Chenopodion
rubri (p.p.) i (Bidention (p.p.) sobre la terrassa fluvial
actual de l'Holocè.
HIC (E,H). Alberedes amb roja (Rubia tinctorum),
salzedes i altres boscos de ribera (Nerio-Tamaricetea)
sobre la terrassa fluvial actual de l'Holocè.
HIC (B). Amb brolles i matollars sobre calcàries, gresos,
margues i lignits del Catià.
HIC (B). Amb brolles i matollars sobre argiles, llims,
margues i gresos fins del Catià.
HIC (A). Amb llistonars (Brachypodium retusum) i
espartars d'albardí (Brachypodium retusum) sobre
lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià.

6,7 Mitja

4

Moderat

2,7

7,3 Mitja

4,8

Alt

2,5

7,3 Mitja

4,8

Alt

2,5

7,3 Mitja

4,8

Alt

2,5

4,8

Alt

2,2

7

Mitja

5,3 Baixa

3,2 Moderat

2,1

5,3 Baixa

3,6 Moderat

1,7

5,5 Baixa

4

Moderat

1,5

5,4 Baixa

4

Moderat

1,4

5,3 Baixa

4,4

Alt

0,9

5,3 Baixa

4,4

Alt

0,9

5,5 Baixa

4,8

Alt

0,7

5,5 Baixa

4,8

Alt

0,7

4,3 Baixa

4

Moderat

0,3

En l’anàlisi de la qualitat i fragilitat del paisatge s’ha vist que la unitat 10 obtenia valors baixos
en quant a la qualitat i la fragilitat, fet que reforça l’elecció d’aquesta unitat. Pel que respecta
a la unitat 11, s’obté un valor de qualitat baix però un valor moderat en fragilitat, no obstant
això, és una de les unitats que amb major puntuació en la capacitat d’acollida pel que es
considera que és apta per l’emplaçament de la EDAR.
Gràcies a aquestes avaluacions, s’han pogut determinar quines àrees del territori són les més
òptimes per la finalitat que ens ocupa i s’ha realitzat un mapa de zonificació amb les zones
òptimes per l’emplaçament de les EDARs, zones possibles si es necessitessin el algun cas i
zones no aptes per aquest propòsit.
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6.5

SELECCIÓ D’ALTERNATIVES

Observant la zonificació per criteris generals de l’apartat 6.3, les alternatives seleccionades
corresponen a zones amb manteniment d’usos (unitat 10), que haurà de comptar amb
l’autorització administrativa d’Avaluació d’Impacte Ambiental per la implantació de l’EDAR i
zones amb regulació (unitat 11 i 34), on la EDAR haurà de desenvolupar-se d'acord les
normatives establertes.
Un cop realitzada la zonificació de l’àrea, es procedeix a analitzar les alternatives més
prometedores segons l’avaluació de la capacitat d’acollida del medi, com a resultat, han estat
les unitats ambientals 10 (Camps de cultiu sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià)
i 11 (Àrees urbanes i industrials sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià). La unitat 10
compta amb 1 polígon i la unitat 11 compta amb 8.
Tot i tenir 3 alternatives, seria recomanable escollir els polígons de les unitats ambientals que
estiguessin en les zones òptimes per l’emplaçament però, que a la vegada, quedessin fora de
l’abast del risc d’inundació (amb període de retorn de 50 anys) i estiguessin a una distància no
més gran de 500 metres del riu, per optimitzar els costos de la construcció de l’EDAR i dels
seus equips de tractament d’aigües, per lo que la unitat 34, tot i tenir una puntuació en la
capacitat d’acollida alta, es descarta per ubicar-se a una distància massa gran dels rius i
poblacions, fent no rentable econòmicament la construcció d’alguna de les EDARs.

Per avaluar aquestes alternatives s’utilitzarà el mètode multicriteri Pattern, que es una suma
ponderada amb les escales de puntuació homogènies, amb els següents criteris que s’han
valorat amb puntuacions de 10, 5 i 2 punts (de millor a pitjor opció):


Proximitat a àrees urbanes
- 10. Distància de < 1 Km.
- 5. Distància d’ 1Km a 2 Km.
- 2. Distància de > 2 Km.



Accessibilitat
- 10. Per carretera o camins asfaltats.
- 5. Per camins agrícoles.
- 2. Per vies auxiliars.



Cost econòmic
- 10. A menor distància dels nuclis urbans i dels rius, menor serà el cost.
- 5. Valors mitjos de les distàncies als rius i als nuclis urbans.
- 2. La distància als rius o al nucli urbà es massa gran per fer econòmicament viable
la construcció de la instal·lació.

Els pesos assignats per la ponderació dels valors són:
- 0,2: Accessibilitat
- 0,3: Proximitat a àrees urbanes
- 0,5: Cost econòmic
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Ja que es considera que el cost econòmic és el factor més determinant a l’hora de decidir
l’emplaçament de la EDAR per optimitzar el rendiment de la mateixa i evitar costos
innecessaris en les instal·lacions. Aquesta valoració queda reflectida en la taula 15, en la
pàgina següent.
Com es pot observar, els polígons senyalats amb color verd (Unitat ambiental 10; Polígon 1 i
Unitat ambiental 11; Polígon 3), són els que han obtingut major puntuació en tots els criteris,
pel que serien les millors opcions per realitzar les construccions de les respectives EDARs de
Massalcoreig i de la Granja d’Escarp.
Tot i que, el polígon 4 de la UA 11 també té una puntuació alta, es reserva com a 2n opció ja
que part del camí d’accés és per camins rurals que s’haurien d’acondicionar i incrementaria el
cost de les obres, es troba una mica més a prop del nucli urbà i té una finca a la vora, el que
podria ocasionar problemes i molèsties als veïns residents, a més, també es troba una mica
més lluny del curs d’aigua més proper que el polígon 3.
Aquesta taula es mostra gràficament en el mapa de les diferents alternatives amb les
ubicacions seleccionades.
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Taula 15: Avaluació d’alternatives mitjançant el mètode multicriteri Pattern dels criteris del punt 6.5. El càlcul dels valors totals correspon a l’expressió per polígons = (Exposició visual*Pes del
criteri) + (Inundabilitat * Pes del criteri) + (Proximitat a àrees urbanes * Pes del criteri) + (Accessibilitat * Pes del criteri).

CRITERIS
Proximitat
a àrees
Accessibilitat
urbanes

Cost
econòmic

PES
Coordenada Coordenada Superfície
X
Y
(m2)

Alternativa

Unitats ambientals

Polígon

1

Camps de cultiu sobre
10 lutites amb gresos,
calcàries i lignits del Catià.

1

279750,18

4592874,38

1

276412,43

2

2

Àrees urbanes i industrials
11 sobre calcàries, gresos,
margues i lignits del Catià.

Ha

0,2

0,3

0,5

Puntuació total

4,7

10

10

10

10

4586006,15 119.847,86 11,98

2

10

2

4,4

278028,19

4587672,94

8.419,55

0,84

5

10

5

6,5

3

278232,26

4587870,42

15.829,07

1,58

10

10

10

10

4

278374,58

4588041,76

6.482,08

0,65

10

10

10

10

5

280099,49

4589176,84

68.300,39

6,83

5

5

5

5

6

280736,28

4589428,21

23.169,16

2,32

2

5

5

4,4

7

282382,52

4590777,07

17.490,45

1,75

2

5

2

2,9

8

282713,44

4590995,25

1.688,55

0,17

2

5

2

2,9

46.965,47

102

6.5.1

Descripció de les ubicacions seleccionades

Les zones òptimes per l’emplaçament de les EDARs corresponen als polígons 1 (unitat ambiental
10) i 3 (unitat ambiental 11). Els dos es troben fora de l’abast de la zona amb risc d’inundació i
dels espais naturals protegits, a una distància no superior a 500 metres del curs d’aigua més
proper i a menys d’un kilòmetre de distància dels nuclis urbans principals.
Taula 16: Dades de les ubicacions seleccionades de les respectives EDARs per Massalcoreig (UA 10) i la Granja d’Escarp (UA 11).

Coordenada Coordenada Superfície
Unitats ambientals Polígon
X
Y
(m2)

Distància Distància al
al nucli
curs d'aigua CAPACITAT
urbà més més proper D'ACOLLIDA
proper (m)
(m)

Camps de cultiu
sobre lutites
10 amb gresos,
calcàries i
lignits del Catià.

1

279750,18

4592874,38 46.965,47

274

496

6

Àrees urbanes i
industrials
sobre calcàries,
11
gresos,
margues i
lignits del Catià.

3

278232,26

4587870,42 15.829,07

425

164

7,8

El polígon 1 està situat sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià en una zona amb
predomini d’aqüífers porosos en medis al·luvials i col·luvials amb porositat intergranular.
El polígon 3 està situat sobre dipòsits al·luvials i col·luvials i cons de dejecció amb graves, sorres i
argiles amb còdols angulosos dispersos de Holocè en una zona on també hi predominen els
aqüífers porosos però només en la meitat nord-oest del polígon, l’altra meitat està sobre una
zona poc permeable amb predomini de dipòsits detrítics i margocalcaris.
Als dos polígons s’hi pot arribar fàcilment per carretera asfaltada i cap està catalogat com hàbitat
d’interès comunitari.
Els dos polígons tenen suficient superfície per dur a terme la construcció de les instal·lacions, però
és possible que les parcel·les seleccionades pertanyin a més d’un propietari, pel que s’hauria de
contactar amb ells per realitzar les pertinents expropiacions o negociacions.
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7

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE (EDAR)

Podem definir les aigües residuals com a un conjunt de líquids i substàncies químiques que
transporten els residus procedents d’indústries, centres públics, d’oci, residències i en resum, de
qualsevol infraestructura o activitat humana, que poden arribar a tenir contacte amb aigües
superficials (rius) o subterrànies (aqüífers) canviant la composició química d’aquestes i afectant
a la seva potabilitat, ja sigui pel consum humà o per l’ús en agricultura i ramaderia.
Segons Reial Decret 1/2008, d’11 de gener, de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de
projectes, les EDAR que aboquin dins de la Xarxa Natura 2000 hauran de passar el tràmit
d’avaluació d’impacte ambiental corresponent en el qual es determinarà els aspectes
ambientals a tenir en compte perquè s’incorporin en el projecte de l’EDAR.
Un cop aquestes aigües han estat recollides pel sistemes de clavegueram és imperatiu conduirles a unes instal·lacions dissenyades especialment en la depuració de les mateixes, anomenades
EDARs (Estacions Depuradores d'Aigües Residuals). Gràcies a la combinació de processos
químics, físics i biològics l’aigua es descontamina i potabilitza podent retornar-la pel consum
humà o abocant-la al mar, als rius o embassaments sense perjudici al medi ambient. El disseny
dels tractaments i operacions de l’aigua depèn del tipus d’aquesta que s’ha de tractar, de les
seves característiques, volum i qualitat de l’efluent que es vol. 32
7.1

TIPUS D’ESTACIONS DEPURADORES D’AIGÜES RESIDUALS 33



EDARs Biològiques: Com el seu nom indica, en aquestes instal·lacions la depuració té
lloc mitjançant processos biològics. A l’aigua se li afegeixen microorganismes que actuen
sobre la matèria orgànica i inorgànica en suspensió, transformant-la en sòlids
sedimentables més fàcils de separar.



EDARs Fisico - químiques: En aquest cas, en aquestes estacions la depuració de l’aigua
es produeix mitjançant un tractament en el qual se li afegeixen reactius químics per
afavorir la decantació de sòlids en suspensió presents a l'aigua, originant grans
despeses.

Objectius a assolir per les depuradores 34
-

-

Reducció de la càrrega contaminant de l’aigua residual entrant fins assolir els valors
mínims tal com es disposa en la directiva europea 91/271/CEE del Consell de 21 de maig,
sobre el tractament d’aigües residuals urbanes.
Eliminació de residus com greixos, sorres i sòlids sedimentables, juntament amb
l’eliminació o disminució de compostos amb amoníac, nitrogen i fòsfor.
Retornar l’aigua tractada i descontaminada sense risc ni perjudici pel medi ambient.1

32

Agència catalana de l’aigua.
http://acaweb.gencat.cat/aca/documents/ca/legislacio/projectes/PDG_2016_2021/PMesures/07_AnnexV_PM_docu
mentacio_sanejament.pdf
33
http://www.lis.edu.es/uploads/967d742f_455b_4bd0_a29f_438968130ea1.pdf
34
Agència catalana de l’aigua. http://aca.gencat.cat/ca/laigua/infraestructures/estacions-depuradores-daiguaresidual/
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7.2

TIPUS DE TRACTAMENTS D’UNA EDAR 35

7.2.1

Pretractament

Les aigües residuals que provenen d’usos urbans i industrials arriben a l'EDAR a través del
clavegueram i mitjançant la xarxa de col·lectors, poden portar sòlids de mida gran com plàstics,
teixits, fustes, pedres i altres residus.
La primera operació en el procés de depuració de l’aigua consisteix en la eliminació d’aquests
residus, evitant el mal funcionament dels equips mecànics i facilitant els posteriors tractaments,
separant-los mitjançant reixes de desbast on queden retinguts en funció de la mida de les reixes.
Per això, l’EDAR instal·la a la capçalera de la planta un sistema de cribratge de major mida a
menor.
El pretractament comença al canal de desbast on l'aigua per retenir i separar els cossos de
grandària considerable i en suspensió, que arrossega l'aigua residual mitjançant unes reixes de
desbast.
Després del canal de desbast l'aigua arriba al dessorrador - desgreixador i, un cop aquí, se
separen els elements pesats en suspensió de l'aigua i s'eliminen els olis i greixos presents.
En el dessorrament i desgreixatge es disminueix la velocitat i es provoca que les partícules en
suspensió més pesades es dipositin en el fons mentre que els greixos, olis i escumes romanen
flotants, facilitant el posterior filtratge.
Tot i que hi poden haver d’altres, els principals passos d’aquest del pretractament són:
-

Sobreeixidor d'aigua en excés: Per evitar sobrecàrregues hidràuliques en el procés.

-

Pou de gruixuts: Bassa fonda on hi decanten els materials més pesats com pedres i graves i
en el que queden retinguts els elements en suspensió de major calibre.

-

Desbast: Per a l'eliminació de les substàncies de mida més gran. L'aigua residual passa a
través d’un seguit de reixes i tamisos amb pas de llum cada vegada més fi, per tal
d’eliminar-ne els residus sòlids en suspensió, tals com restes de menjar, plàstics, i altres
components de mida petita.

-

Tamisat: Per a l'eliminació de partícules en suspensió.

-

Trituració dels elements retinguts en el sobreeixidor: Sistema útil quan es vol evitar la
problemàtica de les reixes i extracció de subproductes.

-

Dessorador: Les xarxes de clavegueram també recullen les aigües pluvials i poden
transportar sorres que es separen de l'aigua en aquesta fase a través del dessorrador
(eliminació de sorres i substàncies sòlides denses en suspensió).

-

Desgreixador: A l’EDAR també hi arriben greixos i olis que cal retirar del procés de
depuració. Es realitza als equips de flotació on, per diferència de densitat, floten i queden a
la superfície d'on són retirats amb rasquetes.
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7.2.2

Tractament primari

Aquest tractament consisteix en l'eliminació de sòlids en suspensió per gravetat. Es redueix en
cert nivell la quantitat de matèria orgànica i sòlids en suspensió, però l’aigua encara té alts
percentatges d’impuresa.
S’hi poden trobar sòlids sedimentables, que són els que sedimenten en l’aigua residual quan
està en repòs i els sòlids col·loïdals flotants que no sedimenten.
Es fa una decantació primària per als sòlids sedimentables que no s'hagin pogut retenir en les
reixes per la seva mida. En el procés s’intenta eliminar un 50- 60%.
L'aigua arriba per la zona d'entrada i s'introdueix en el decantador mitjançant deflectors que
provoquen una entrada homogènia de l’aigua i li dona certa velocitat a l’aigua per separar els
fangs sedimentats. Generalment s'instal·len deflectors també a la sortida perquè l'aigua surti
sense escumes ni sòlids.
Els passos del tractament poden ser:
-

Decantador primari: es realitza una primera decantació de matèria orgànica i inorgànica
per gravetat perquè sedimentin els sòlids.

-

Flotador per aire dissolt: separació de les partícules en suspensió mitjançant bombolles
d'aire.

-

Tractament químic: amb addició de reactius per augmentar la formació de sòlids
sedimentables a partir de sòlids dissolts.

El tractament físico - químic de l’aigua consisteix en l’addició de reactius químics a l’aigua i
consta de dues fases.
-

Fase 1 (coagulació): s’agita fortament l’aigua i s’afegeixen sals metàl·liques com el sulfat
d’alumini (Al2(SO4)3) que fa possible la unió entre partícules de mida molt petita
(col·loides), però encara no permeten una ràpida separació.

-

Fase 2 (floculació): on s’afegeixen polímers a l’aigua que provoquen la unió entre els
coàguls, formant un element visible de mida més gran i que decantarà ràpidament fent
possible la seva extracció.

Aquests tractaments aconsegueixen una elevada reducció en sòlids en suspensió (90%) però
l’aigua encara està en un estat de contaminació considerable.

106

7.2.3

Tractament secundari

Els tractaments secundaris consisteixen majoritàriament en tractaments biològics convencionals
de diversa índole i són similars a la depuració natural.
Aconsegueixen reduccions de la contaminació superiors al 90% en sòlids suspesos i en matèria
orgànica, així com elevades reduccions en altres paràmetres. Hi poden haver diferents passos,
però els generals es descriuen a continuació.
-

Reactor biològic: L’aigua generada pel tractament primari passa a un dipòsit de grans
dimensions i que, encara conté matèria orgànica dissolta. Mitjançant microorganismes
s’elimina completament la matèria orgànica dissolta.

-

Decantador secundari: En aquest dipòsit s’envia l’aigua del reactor biològic i on es
produeix una estratificació entre els organismes vius, els flocs i l’aigua neta. L’aigua
tractada es apta per retornar al riu, però depenent de la càrrega contaminant i les
restriccions d’abocaments segons els tipus d’aigües i espais naturals sensibles, es pot
dur a terme el tractament terciari.

7.2.4

Tractament terciari

Com a tractament terciari s'inclouen tots aquells tractaments específics que s'utilitzen per a la
reducció de contaminants que no es poden eliminar mitjançant els tractaments biològics
convencionals.
Al llarg del procés de depuració, s’han generat dos tipus de residus; residu groller, que es retirat
amb contenidors i es porta a un gestor autoritzat (abocador) i els fangs, que es poden sotmetre
a processos de deshidratació per, posteriorment, ser retirats fins al seu tractament final.
En la taula 17 s’identifiquen els processos, tècniques i objectius a assolir d’una EDAR
convencional. En la taula 18 es descriu el procés del tractament de fangs que es pot dur a terme
o no a la mateixa EDAR, segons les instal·lacions de les que disposi.
1

35

https://www.depuradores.ad/ca/contingut-3/com-es-depura-l-aigua.html
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Taula 17: Processos, tècniques i objectius que poden tenir les diferents estacions depuradores d’aigües residuals,
36
en un context general. Font: https://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu/continguts/tractaments-i-depuraciodaigues/4.-els-processos-de-tractaments/4.3-la-depuracio-daigues-residuals

Processos

Pretractament

Tractament
primari

Tractament
secundari

Tècniques

Objectius

Reixes i tamisos

Eliminació de sòlids voluminosos

Desarenador

Eliminació de sorra

Desgreixador
Homogeneïtzació
Neutralització
Aeració
Coagulació - floculació

Eliminació de greixos
Regulació de cabals i càrregues
Regulació de pH
Eliminació de gasos
Formació d’agregats de partícules

Decantació

Sedimentació dels flòculs

Flotació

Eliminació de sòlids en suspensió

Tractament biològic amb biomassa
en suspensió(Fangs actius amb
diferents configuracions)
Tractament biològic amb biomassa
fixada(Filtre percolador, biodiscos)
Tractament biològic anaerobi
(reactors anaerobis amb diferents
configuracions)

Oxidació de matèria orgànica biodegradable

Tractaments tous (llacunatge, llits
d’infiltració - percolació, filtres
subterranis, filtres verds, sistemes
d’aiguamolls construïts)
Eliminació de nutrients

Eliminació de nitrogen i fòsfor

Filtració

Eliminació de sòlids en suspensió

Absorció
Tractament terciari Ozonització
Filtració amb Membranes
Bescanvi iònic
Tractaments tous

Eliminació de color i olors
Oxidació de compostos
Eliminació de compostos dissolts
Eliminació de salinitat i metalls
Eliminació de patògens i altres càrregues
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Taula 18: Descripció dels processos de la tècnica del tractament de fangs que es pot dur a terme o no en la mateixa
36
depuradora, un cop s’han realitzat tots o part dels tractaments anteriors que es mostren en la taula 17. Font:
https://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu/continguts/tractaments-i-depuracio-daigues/4.-els-processos-detractaments/4.3-la-depuracio-daigues-residuals

Procés

Descripció

Espessiment

Eliminació de l’aigua per gravetat (en decantadors) i flotació (en flotadors)
i reduir el volum de fangs. També es pot aconseguir per centrifugació amb
ajut de additius químics.
1) Digestió aeròbica, que consisteix en reduir i estabilitzar la matèria
orgànica.

Estabilització

2) Digestió anaeròbia, té la mateixa funció que la aerobi amb producció de
biogàs aprofitable.

Tractament de fangs

3) Química, que es realitza amb l’addició de cal.
Després de l’estabilització cal aplicar una deshidratació de fangs.
Els tractaments més comuns i els nivells de sequedat (contingut en matèria
seca) obtinguts són:
1) Eres d’assecatge: filtració sobre un llit de sorra acompanyada de
evaporació (30% - 50%)
Deshidratació

2) Filtre banda: fer passar el fang per unes teles filtrants, en que per efecte
de la pressió d’uns corrons sobre el fang l’aigua passa a través de les teles
(18% - 25%).
3) Filtre premsa: premsatge del fang entre dues plaques que després
s’obriran per extreure el tortó de fang (> 35%)
4) Centrifugació (18% - 25%)

Assecatge
tèrmic

Reducció del contingut d’aigua per vaporització en aportar una font de
calor

Valoració
energètica

Consisteix en la combustió dels fangs a altes temperatures per eliminar
l’aigua i la matèria orgànica que encara contenen.

Compostatge

Descomposició biològica aeròbia de la matèria orgànica, s’aplica als fangs
per reutilitzar-los en l’agricultura
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7.3

DISSENY DE LA EDAR CONJUNTA

Donat que l’objectiu principal d’aquest projecte és esbrinar la millor ubicació per establir les
EDARs i no la construcció en sí de la mateixa, es realitzen una sèrie de càlculs bàsics pel disseny
de la EDAR conjunta, ja que seria la opció més desfavorable, però de manera molt general, ja
que tampoc es disposen de suficients dades verídiques per realitzar un disseny real i complert.

7.3.1

Definició i càlcul de cabals

De la informació de la pàgina web https://www.idescat.cat, s’observa un clar declivi de les
poblacions de Massalcoreig i la Granja d’Escarp. Aquest fet, probablement és degut a que la
població jove marxa a altres indrets o ciutats més grans amb més recursos per tenir més
opcions, ja que l’economia dels municipis és majoritàriament agrícola i només en moments
puntuals s’incrementa pel turisme dels punts d’interès de la zona, com l’Aiguabarreig Segre Cinca, per lo que es consideren uns 50 habitants estacionals per municipi.
Les dades mostren que en 20 anys, la població de Massalcoreig a disminuït en 65 persones i la
de la Granja d’Escarp en 152, així podem fer una aproximació dels habitants que s’hi trobaran
l’any horitzó 2039.
La vida útil de la EDAR depèn de l’ús, les condicions ambientals i de la disponibilitat i origen dels
recursos econòmics per a la construcció de les instal·lacions, així s’estima que pels equips
electromecànics la vida útil sol ser d’entre 5 i 10 anys i per, altres components més "estàtics"
puguin durar 15 o 20 anys. S’estableix doncs, una vida útil d’uns 20 anys tal i com es mostra en
la taula 19.
Taula 19: Estimació de la població dels municipis de Massalcoreig i la Granja d’Escarp per l’any horitzó (2039).

Massalcoreig
La Granja d'Escarp

Població
(habitants)
1998
2018
650
585
1108
956

Habitants
estacionals
50
50
TOTAL

Estimació de l'evolució de la població per
l’any horitzó
2039
520
804
1424

En base als estudis de l'Agència Catalana de l'Aigua realitzats i a falta de dades més fiables
entorn als dos municipis, es prendrà com a dotació de referència (litres/habitant·dia) un valor
mig igual a 200 l/hb·dia.
Es considera la referència de que a l’EDAR hi arriba un 85% del cabal d’abastament i que el 15 %
restant s’utilitza en el procés de producció i part se’n va per pèrdues per infiltració o fuites.
Es diferencia entre el cabal mig màxim i mínim que serviran pel dimensionament dels col·lectors
que portaran l’aigua residual dels dos municipis a l’EDAR.
Així mateix, pel dimensionament de la mateixa, s’utilitza el cabal màxim corresponent al
(Qmmàx) a partir del qual s’efectuen la resta de càlculs dels diferents cabals i on els resultats es
mostren en la taula 20.371
37

Cal destacar, que els cabals calculats són per una EDAR conjunta entre els dos municipis i si es realitzessin dues

depuradores individuals, els cabals serien menors, el que afectaria a l’amidament dels materials i les instal·lacions.
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-

Cabal mig màxim (Qmmàx): Temporada alta; estiu o primavera, amb el total de la
població de 1424 habitants inclosos el habitants estacionals i el consum industrial.

-

Cabal mig mínim (Qmmin): Temporada baixa; resta de l’any, sense la població
estacional amb 1324 habitants inclòs el consum industrial.

-

Cabal mig diari (Qmd): és el cabal d'aigües residuals (urbanes i industrials) que
circularan pels col·lectors diàriament per tractar-se a la EDAR. (m3/dia)

-

Cabal mig horari (Qmh) = (Qmmàx): és el corresponent al cabal mig màxim que
circularà pels col·lectors cada hora per tractar-se a la EDAR.

-

Cabal punta (Qp)és el cabal màxim que s’estima que pot entrar a la EDAR en un
moment determinat. S’utilitza la següent formula per calcular el factor punta (Batanero
(1994)) per després multiplicar-lo pel cabal mig horari.

-

Cabal de dilució (Qd): és el cabal produït per pluges que pot entrar a la EDAR en algun
moment si passés el sobreeixidor d’emergència.

-

Cabal mínim de disseny (Qm): és el cabal mínim que s'estima que pot entrar a la EDAR
en un moment determinat. Es calcula per un factor mínim comprès entre 0,3 i 0,7.
S’escull un valor mig de 0,5.

Taula 20: Resultats obtinguts dels càlculs bàsics pel disseny de les EDARs.

Paràmetre
Població
Dotació
Cabal mig màxim (Qmmàx)
Cabal mig mínim (Qmmin)
Cabal mig diari (Qmd)
Cabal mig horari (Qmh)
Factor punta (Fp)
Cabal punta (Qp)
Cabal de dilució (Qd)
Cabal mínim de disseny (Qm)

Quantitat
1424
200
10,09
9,38
242,08
10,09
2,59
26,12
50,43
5,04

Unitats de mesura
h-e
l/hab·dia
m3/h
m3/h
m3/dia
m3/h
Adimensional
m3/h
m3/h
m3/h
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7.3.2

Definició dels paràmetres contaminants

La Directiva 91/271 / CEE, del Consell, de 21 de maig, sobre el tractament de les aigües residuals
urbanes estableix les mesures necessàries que adoptaran els Estats membres per garantir que
les aigües residuals són tractades correctament abans del seu abocament. Utilitza el criteri
d'habitants equivalents com (1h-e) és la càrrega orgànica biodegradable amb una demanda
bioquímica d'oxigen de cinc dies (DBO5) equivalent 60 grams d'oxigen per dia. 37
-

PH: És un indicador molt important en el tractament de les aigües residuals,
independentment de si fem tractaments biològics o físico - químics, ja que ens indica en
cert grau la dificultat del tractament a realitzar. En aigües residuals, el seu valor pot
oscil·lar entre 6,5 i 8,5.

-

Demanda biològica d’oxigen (DBO5): defineix la contaminació orgànica de les aigües
residuals i s’utilitza per al dimensionament de les instal·lacions de tractament i es
determina a partir del consum d'oxigen d'una mostra mantinguda a 20 ºC i en absoluta
obscuritat durant 5 dies. Així doncs, la DBO5 indica la quantitat d'oxigen dissolt (mg / l)
que es requereix durant un temps determinat per a la degradació biològica de les
substàncies orgàniques contingudes en l'aigua residual.

-

Demanda química d’oxigen (DQO): La demanda química d’oxigen és un paràmetre que
defineix el contingut de matèria orgànica de les aigües residuals que es pot oxidar
mitjançant processos químics, és a dir, és la quantitat d'oxigen necessari per a oxidar la
matèria orgànica per mitjans químics i convertir-la en diòxid de carboni i aigua.
S'expressa en mil·ligrams d'oxigen per litre (mgO2 / l).

-

Sòlids en suspensió (SS): és la fracció en pes de sòlids totals que queden retinguts quan
es fa passar l'aigua residual per un filtre amb un pas d'1 μm aproximadament. També es
comú anomenar-los com matèria en suspensió (MES).

-

Nitrogen: El nitrogen, tot i que no sempre es perjudicial, es pot transformar en l’ío
amoni (NH4+) que sí que es contaminant, d’aquí, la importància d’aquest paràmetre en
els procediments de depuració de l’aigua . Mesura el nitrogen capaç de ser convertir-se
en nitrats, nitrits i a nitrogen gasós.

-

Fòsfor : Aquest paràmetre és mesura per ser un agent actiu en els processos
d’eutrofització de l’aigua, transformant-se fosfats o polifosfats.

1

38

http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/demos/simulacion/modulos/curso/uni_03/u3c2s6.htm
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Un cop definits els paràmetres, de les diferents legislacions establertes a Espanya com la
Directiva comunitària 91/271/ CEE sobre el tractament de les aigües residuals urbanes o el RD
849/1986 pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic (desenvolupament de la
Llei 29/1985 d'Aigües) i del llibre Metalf  Eddy, Ingeniería de agua residuales. Tratamientos,
vertido y reutilización (1995), s’obtenen els valors estàndard de les càrregues contaminants a
falta de dades més fiables de la zona d’estudi (taula 21).
Taula 21: Valors estàndard de les càrregues contaminants obtinguts del llibre “Metalf  Eddy, Ingeniería de agua
residuales. Tratamientos, vertido y reutilización. (1995)”

Paràmetre

Càrrega estàndard per habitant
equivalent [g/hab·dia]

Concentració
estàndard (mg/l)

60
120
90
12
3

7,5
250
500
375
50
12,5

PH
Demanda Bioquímica d’Oxigen (DBO5 )
Demanda Química d’Oxigen (DQO)
Sòlids en Suspensió (SS)
Nitrogen
Fòsfor

La Directiva europea 91/271/CE també estableix els valors mínims admissibles de les càrregues
contaminants a assolir un cop estigui en funcionament la fase d’explotació de la EDAR (taula 22).
Taula 22: Valors mínims admissibles de les càrregues contaminants a assolir quan
les EDARs estiguin en funcionament. Font: Directiva europea 91/271/CE.

Paràmetre
Demanda Química d’Oxigen (DQO)
Demanda Bioquímica d’Oxigen (DBO5)
Sòlids en Suspensió (SS)
Nitrogen total
Fòsfor total

7.4

Valor a conseguir
(mg/l)
125
25
35
15
2

IDENTIFICACIÓ DELS TRACTAMENTS A REALITZAR

Donat que el caràcter de la zona d’estudi és majoritàriament agrícola amb petites zones
ramaderes, tota l’àrea és susceptible a la contaminació per nitrats de les aigües, per la qual cosa,
és necessari un tractament secundari (biològic) adequat que redueixi el màxim possible les
càrregues contaminants de la zona on, a més a més, els efluents que emanin de les EDARs
s’avocaran a l’espai natural protegit de l’Aiguabarreig Segre-Cinca.
Del Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones (2013).
Enrique Ortega (CEDEX) Yasmina Ferrer (CEDEX) Juan José Salas (CENTA), s’obtenen els
tractaments secundaris més adients segons els rangs de població en el que treballaran les
EDARS i l’eficiència de les càrregues contaminants a tractar, com es pot observar en la pàgina
següent en la taula 23.
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Taula 23: Tipus de tractaments segons el rang de població a assistir i l’eficiència (%) que tenen en l’eliminació de les
càrregues contaminants.

Tipus d'EDAR

Rang de població
(habitants equivalents)

Eficiència en l'eliminació de les
càrregues contaminants (%)

EDAR amb aireació perllongada
(Fangs actius)

500 - 2000

90

EDAR amb filtre percolador (Llit
bacterià)

500 - 2000

85

EDAR amb biodiscs (CBR)

500 - 2000

85

7.4.1

Descripció de les alternatives39

A continuació s’explicaran les característiques de les alternatives més adients a implantar a
l’àrea d’estudi i una pinzellada dels seus avantatges i inconvenients.
7.4.1.1 EDAR amb aireació perllongada (Fangs actius)
La depuració d’aigües per fangs actius és e procés de tractament biològic més estès. Aquest
procés consisteix en la introducció d’aigua residual a un reactor on hi roman un cultiu bacterià
en suspensió, al qual se l’hi aporta aire per aconseguir l’oxidació de la matèria orgànica.
En el reactor biològic s’hi troben els microorganismes en forma de flòculs en suspensió. Els
flòculs i l’aigua tractada passaran al decantador secundari on es realitzarà una separació sòlidlíquid.
Posteriorment, els fangs se separen de l’aigua mitjançant una decantació en un clarificador i es
reintrodueixen dins dels dipòsits de tractament per mantenir la població bacteriana activa. Els
mecanismes biològics d’oxidació i respiració endògena que es donen en aquests sistemes són
aerobis, per tant caldrà una aeració forçada.
Donat que del reactor es troba en fase de respiració endògena es requereixen càrregues
orgàniques relativament baixes i un període d’aireació bastant llarg, per lo que els tancs tindran
un volum gran.
Cal destacar que, segons la bibliografia consultada, per petites comunitats com és el cas
d’aquest projecte, on es produeixen importants variacions en el cabal i en la càrrega dels
afluents és més convenient utilitzar els fangs actius de barreja completa i no els de flux a pistó,
ja que els primers toleren millor aquestes variacions, sent capaços d’assegurar un efluent d’una
qualitat excel·lent.


Avantatges:
- Funcionament senzill: el tractament de l’aigua i l’estabilització dels fangs es fan
en el mateix tanc d’aeració.
- Els sistemes d’aeració prolongada, i sobretot els canals d’oxidació generen poca
quantitat de fangs, fet que disminueix els costos del posterior tractament dels
mateixos.
- Requereix poca superfície.
- Proporciona un efluent de gran qualitat.1

39

Documents consultats: Projecte de l'EDAR i dels col·lectors de Vallcebre (Berguedà). Núria Besora Tavera. Tutor/a:
Martín Gullón Santos (2012).
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Inconvenients:
- Gran consum d’energia.
- Generació de soroll.
- Possible generació d’olors.
- Alt impacte paisatgístic.

7.4.1.2 EDAR amb filtre percolador (Llit bacterià)
El filtre percolador o també anomenat llit bacterià és un sistema de tractament biològic de
biopel·lícula en un suport fix. Un llit bacterià consisteix en un dipòsit omplert amb (pedra o
plàstic) que serveix de suport als microorganismes que formaran una pel·lícula de gruix variable.
L’aeració s’efectua per tiratge natural mitjançant orificis de ventilació a la base del llit, mentre
que l’aigua es distribueix de manera uniforme per la part superior del llit. És un sistema
semblant als biodiscs amb la diferència de que en els filtres percoladors, el suport és manté fix i
és l’aigua residual la que es desplaça.
A mesura que l’aigua residual va percolant a través del llit, s’elimina gran part de la matèria
orgànica per acció de la biopel·lícula fixada sobre el material. Entretant, els residus i l’anhídrid
carbònic difonen en la direcció oposada al líquid. Durant el seu pas per la biopel·lícula, l’oxigen
es consumeix com a conseqüència de la respiració microbiana, quedant definida una zona
d’activitat aeròbia.
La penetració d’oxigen pot no arribar fins tota la massa bacteriana i degut a això es pot
desenvolupar una segona zona, anaeròbia, entre el material de farciment i la zona aeròbia
exterior. És necessari un decantador on s’eliminin els fangs de la biomassa despresa de tot el
procés.


Avantatges:
- No hi ha recirculació de fangs secundaris.
- No necessita energia per a l’aeració.
- Consum energètic moderat.
- És tolerant a la presència de substàncies tòxiques en l’afluent.1



Inconvenients:
- El cost de construcció és elevat.
- No es pot controlar la quantitat de biomassa fixada.
- Risc d’olors donar sota algunes condicions meteorològiques.
- Requereixen un sistema de decantació - digestió pels fangs.

Projecte de l’EDAR i dels col·lectors associats al municipi de Gimenells i Pla de la Font (Segrià). Ricard Mercadé Giribet.
(2016)
39
Documents consultats: Projecte de l'EDAR i dels col·lectors de Vallcebre (Berguedà). Núria Besora Tavera. Tutor/a:
Martín Gullón Santos (2012).
Projecte de l’EDAR i dels col·lectors associats al municipi de Gimenells i Pla de la Font (Segrià). Ricard Mercadé Giribet.
(2016)
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7.4.1.3 EDAR amb biodiscs (CBR)
Els biodiscs o contactors biològics rotatius (CBR) són sistemes formats per discs de material inert
separats a una determinada distància que giren entorn d’un eix horitzontal.
Estan parcialment submergits, fet que permet l’oxigenació i la formació i el creixement d’una
biopel·lícula en la seva superfície.
Aquesta biomassa es presenta simultàniament en forma fixada al suport (com en el cas dels
filtres percoladors) i de creixement en suspensió (com en el cas dels fangs actius).
La rotació dels discs també elimina l’excés de sòlids (degut al trencament de la biopel·lícula per
forces de cisalla o de fricció quan el gruix és important) i serveix per a mantenir en suspensió els
sòlids arrossegats, de manera que puguin ser transportats des del reactor fins el clarificador.
L’efluent de l’última etapa dels biodiscs passa a un clarificador secundari, molt més petit que el
que correspondria a un sistema de fangs actius. Si es dimensionen correctament, constitueixen
un sistema molt eficient. Aquest fet els permet resistir millor les sobrecàrregues hidràuliques i
orgàniques.


Avantatges:
- Pocs problemes d’escumes.
- Explotació i manteniment senzill en comparació als fangs actius.
- No hi ha recirculació de fangs secundaris.
- No produeixen soroll.



Inconvenients:
- Necessitat de disseny mecànic rigorós.
- Sensible a les baixes temperatures .
- Si es construeix soterrat, poc causar impactes ambientals a considerar.
- Requereixen tractament primari previ.

7.5

CRITERIS DE SELECCIÓ I VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES

Per escollir entre les alternatives de que es disposa, el realitzarà un anàlisi multicriteri per
avaluar els factors escollits per a cada tractament. Els criteris considerats són els següents:
Eficàcia en el tractament, Possibles impactes i Cost econòmic.


Eficàcia del tractament: L’eficàcia del tractament en l’eliminació de les càrregues
contaminants és un indicador imperatiu que l’EDAR ha de complir segons els objectius
de la normativa legal establerta a la directiva Europea 91/271/CEE.
S’han valorat les eficiències d’eliminació de les càrregues amb valors de 10, 5 i 1 (de més
eficient a menys) i posteriorment se li han atorgat uns valors equivalents de 5, 3 i 1 per
fer uniforme la posterior valoració amb la ponderació dels pesos assignats.
A la taula següent (taula 24) es mostren els percentatges de les càrregues contaminants
que són capaços d’eliminar els diferents tractaments.1
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Els valors de la taula 24 i 28 han estat consultats al Manual para la implantación de sistemas de depuración en
pequeñas poblaciones (2013). Enrique Ortega (CEDEX) Yasmina Ferrer (CEDEX) Juan José Salas (CENTA).
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Taula 24: Rendiment de cada tractament secundari en front la eliminació de la càrrega contaminant .

Rendiment (%)
Filtre percolador (Llit
bacterià)
Fangs actius (aeració
perllongada)
Biodiscs (CBR)
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DQO (%)

DBO5 (%)

MES (%)

N (%)

P (%)

Coliformes Fecals
(%)

60-95

68-81

52-90

15-70

5-30

85

68-90

85-99

83-99

50-90 17-70

90

70-85

70-97

75-97

30-80

85
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A la taula 25 es mostra la valoració realitzada sobre els percentatges de cada tractament
amb els valors esmentats.
Taula 25: Valoració de l’eficàcia dels tractaments en l’eliminació de les càrregues contaminants i la seva
equivalència per la homogeneïtzació dels valors.

Rendiment (%)
Filtre percolador (Llit
bacterià)
Fangs actius (aeració
perllongada)
Biodiscs (CBR)



DQO
(%)

DBO5 MES
N (%)
(%)
(%)

P (%)

CF (%)

Total

Equivalència

10

1

1

1

1

5

19

1

5

10

10

10

10

10

55

5

1

5

5

5

5

5

26

3

Possibles impactes: Qualsevol infraestructura que es construeixi de nou en un medi pot
ocasionar tot tipus d’impactes, per lo que convé consultar les normatives establertes en
aquestes matèries i assegurar que els procediments previs i posteriors a la implantació
d’una EDAR satisfan aquestes normatives. Dins dels possibles impactes s’han considerat
factors com el malestar ocasionat a la societat per sorolls i olors, els efectes sobre el sòl i
la integració en el paisatge. La valoració s’ha fet d’acord a la bibliografia consultada de
Depuración de aguas residuales en pequeñas comunidades, Collado, R. (1992) i Collado,
Ramon; G. Vargas. Depuración de aguas residuales en pequeñas comunidades.Criterios
de Selección (1991).
Els valors de la magnitud de l’impacte queden reflectits en la taula 26.
Taula 26: Valoració dels impactes que poden ocasionar els tractaments a escollir segons Collado, R. (1992)
i G. Vargas (1991).

Impacte
Nul
Baix
Moderat
Alt
Molt alt

Puntuació
5
4
3
2
1

Amb les puntuacions de la taula anterior, s’han valorat els paràmetres considerats i se’ls
hi a atorgat la mateixa equivalència que en l’apartat anterior per homogeneïtzar el
posterior anàlisis multicriteri. Es poden observar els resultats a la taula 27.
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Taula 27: Valoració dels factors que integren l’impacte ambiental amb la puntuació de la taula 26 i la corresponent
equivalència.

Impactes ambientals
Filtre percolador (Llit
bacterià)
Fangs actius (aeració
perllongada)
Biodiscs (CBR)



Integració
a l’entorn

Molèstia
per olors

Molèstia
Efectes
Total
per soroll sobre el sòl

1

3

3

5

12

1

2

4

2

5

13

3

4

4

5

5

18

5

Equivalència

Cost econòmic: Una valoració econòmica dels tractaments es fonamental quan aquests
donen resultats similars. A més, tot i que un tractament sigui òptim per a una
determinada regió, el cost econòmic que suposa la construcció i el manteniment d’una
EDAR d’aquest tipus, pot no ser assumible per les entitats interessades, fent decantar
l’elecció cap a un tipus d’EDAR més econòmic sempre i quan es respectin les emissions
de les càrregues contaminants establertes. Per això, convé incloure aquest factor per
realitzar l’anàlisi multicriteri.
Per valorar els costos econòmics de construcció i manteniment i explotació que
requereix cada tipus d’EDAR, s’han assignat valors de l’1 al 10 ( de més car a més barat) i
se li ha atorgat l’equivalència en valors de 5, 3 i 1 pel posterior anàlisis multicriteri.
Aquesta informació queda reflectida en la taula 28.

Taula 28: Valoració dels costos de construcció, de manteniment i explotació de cada tractament amb la
40
corresponent equivalència.

Costos de
Costos
construcció Valoració
d'explotació i
Valoració
estimats per dels costos manteniment
dels costos
Tipus d'EDAR
Total Equivalència
a cada
de
estimats per a d'explotació i
tecnologia construcció cada tecnologia manteniment
(€/h-e)
(€/h-e · any)
EDAR amb
filtre
700 - 200
1
25 - 17
5
6
1
percolador
(Llit bacterià)
EDAR amb
aireació
300 - 100
10
34 - 22
1
11
3
perllongada
(Fangs actius)
EDAR amb
490 - 340
5
24 - 16
10
15
5
biodiscs (CBR)
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7.6

MATRIU MULTICRITERI I JUSTIFICACIÓ DE LA SELECCIÓ

Per realitzar la matriu multicriteri és necessari atorgar pesos (valors de ponderació) a cada criteri
seleccionat. En aquest cas, els pesos són:
-

Eficiència del tractament: 0’4
Possibles impactes: 0’4
Cost econòmic.: 0’2

Se li atorga més pes (0,4) al criteri de l’eficiència del tractament ja que es considera que és
imperatiu que el tipus de tractament a escollir satisfaci amb èxit l’eliminació de les càrregues
contaminants, ja que els efluents resultants seran abocats a un espai natural protegit. També se
li atorga el mateix pes al criteri dels impactes, ja que la realització de qualsevol infraestructura
hauria de ser compatible amb el medi i ocasionar els mínims perjudicis als habitants que s’hi
troben.
Al cost econòmic se li ha atorgat un pes inferior tot i que és important, però no és més
determinant que els dos factors anteriors.
Tot seguit, es procedeix a realitzar la matriu multicriteri amb els pesos esmentats i les
equivalències assignades per discernir entre el millor tractament possible a realitzar, com es
mostra en la taula 29:
Taula 29: Valoració multicriteri dels tractaments a escollir amb els factors del punt 4.5.

Eficiència del
tractament
ALTERNATIVES
Filtre percolador (Llit
bacterià)
Fangs actius (aeració
perllongada)
Biodiscs (CBR)

CRITERIS
Possibles
impactes
PES

Cost
econòmic

0,4

0,4

0,2

PUNTUACIÓ
TOTAL

1

1

1

1

5

3

3

3,8

3

5

5

4,2

Com es pot observar, l’alternativa millor puntuada segons els criteris esmentats ha estat el
tractament secundari mitjançant contactors biològics rotatius (CBR), seguida del tractament
mitjançant aeració perllongada i per últim, el tractament mitjançant el llit bacterià.
Justificació de la selecció
Tot i que el tractament per biodiscs tingui un rendiment inferior al tractament per fangs actius,
un rendiment del 85% redueix els valors de les càrregues contaminants estàndard de la taula 21
complint els requisits en l’eliminació de contaminants d’acord les normatives establertes (taula
22).
D’altra banda, el seu disseny permet estratègies més senzilles per la seva integració en el medi
com descriu la bibliografia consultada de Collado, Ramon; G. Vargas. Depuración de aguas
residuales en pequeñas comunidades.Criterios de Selección (1991) i provoca menys soroll que els
altres tractaments, pel que el tractament secundari mitjançant biodiscs es considera la opció
més idònia a realitzar.
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A continuació es presenta l’esquema dels tractaments a seguir a les depuradores:
 Línia d’aigua
- Pretractament (amb els passos convenients)
- Tractament primari amb decantació primària, com a mínim
- Tractament secundari biològic mitjançant contactors biològics rotatius (CBR)
 Línia de fangs
- Purga de fangs
- Espessidor de fangs
- Deshidratació de fangs
- Emmagatzematge de fangs deshidratats

7.7

VALORACIÓ ECONÒMICA

Un cop escollit el tractament més adient a desenvolupar per la EDAR és moment per discernir
entre la implantació d’una EDAR conjunta que abasteixi els municipis de Massalcoreig i la Granja
d’Escarp o la implantació de dues EDARs individuals, una per cada municipi.
Per escollir entre aquestes dues opcions, s’ha realitzat una senzilla valoració econòmica del cost
del tractament escollit segons els habitants de cada municipi incloent els costos del tipus de
col·lectors i dels metres necessaris. No obstant, no s’inclouen els costos de les obres
necessàries, dels materials o de la mà d’obra, per lo que aquesta valoració econòmica s’ha de
considerar estimativa.

7.7.1

Cost dels col·lectors

Segons la bibliografia consultada esmentada al peu de pàgina41, per cabals mitjos diaris d’entre
200 i 300 m3/dia com és el cas que ens trobem si la EDAR fos conjunta entre els dos municipis,
són necessaris col·lectors d’un diàmetre mínim de 400mm.
D’altra banda, els cabals mitjos diaris dels dos municipis individualment corresponen a uns 88
m3/dia aprox. pel municipi de Massalcoreig i 140 m3/dia aprox. pel municipi de la Granja
d’Escarp, així doncs, pels dos municipis serien suficients uns col·lectors amb un diàmetre de 315
mm.
A continuació es mostra la descomposició dels preus dels col·lectors de 315mm i de 400mm.421

41

Projecte constructiu d'una Estació Depuradora d'Aigües Residuals pel nucli urbà de Rupit. Redacció: ABM, Serveis d’Enginyeria i
Consulting. SL. Joan Macarro i Ortega, Enginyer de camins, canals i ports.(2018).
Projecte de l'EDAR i dels col·lectors de Vallcebre (Berguedà). Núria Besora Tavera. Tutor/a: Martín Gullón Santos (2012).
Projecte de l’EDAR i dels col·lectors associats al municipi de Gimenells i Pla de la Font (Segrià). Ricard Mercadé Giribet. (2016)
42
La descomposició dels preus dels col·lectors ha estat consultada en la pàgina web següent:
http://www.generadordepreus.info/obra_nova/Acondicionament_del_terreny/Xarxa_de_sanejament_horitzontal/Col%C2%B7lector
s/Col%C2%B7lector_soterrat_0_0_1_0_0_0_0_0_0_5_0_0.html
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Col·lector soterrat de sanejament, amb arquetes (no incloses en aquest preu), de polipropilè sèrie SN-10, rigidesa
anular nominal 10 kN/m², de 315 mm de diàmetre, amb junta elàstica.
Codi
1
mt01ara010
mt11tpg010f

Unitat
m³
m

Descripció
Materials
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
Tub de polipropilè (PP) per sanejament, sèrie SN-10,
rigidesa anular nominal 10 kN/m², de paret tricapa, color
teula, de 315 mm de diàmetre exterior i 10,7 mm de
gruix, fabricat segons la norma CEN TC 155 WG13,
inclús junts de goma.

Rendiment

Preu
unitari

Import

0,501
1,050

12,02
112,51

6,02
118,14

Subtotal materials:
2
mq04dua020b
mq02rop020

h
h

mq02cia020j

h

Equip i maquinària
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de
30x30 cm, tipus piconadora de granota.
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.

3
mo020
mo113
mo008
mo107

h
h
h
h

Mà d'obra
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.

Costos directes complementaris
% Costos directes complementaris
Cost de manteniment decennal: 10,63€ en els primers 10 anys.

0,043
0,319

124,16
9,25
3,49

0,40
1,11

0,004
40,02
Subtotal equip i maquinària:

0,16
1,67

0,323
0,302
0,282
0,141
Subtotal mà d'obra:

23,30
19,47
24,08
20,65

7,53
5,88
6,79
2,91
23,11

2,000
148,94
Costos directes (1+2+3+4):

2,98
151,92

4

ASC010

m

Col·lector soterrat. : 151,92€

Col·lector soterrat de sanejament, amb arquetes (no incloses en aquest preu), de polipropilè sèrie SN-10, rigidesa
anular nominal 10 kN/m², de 400 mm de diàmetre, amb junta elàstica.
Codi
Unitat
Descripció
1
Materials
mt01ara010
m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt11tpg010g
m Tub de polipropilè (PP) per sanejament, sèrie SN-10,
rigidesa anular nominal 10 kN/m², de paret tricapa, color
teula, de 400 mm de diàmetre exterior i 13,5 mm de
gruix, fabricat segons la norma CEN TC 155 WG13,
inclús junts de goma.

Rendiment

Preu
unitari

Import

0,590
1,050

12,02
180,71

7,09
189,75

Subtotal materials:
2
mq04dua020b
mq02rop020

h
h

mq02cia020j

h

Equip i maquinària
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de
30x30 cm, tipus piconadora de granota.
Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.

3
mo020
mo113
mo008
mo107

h
h
h
h

Mà d'obra
Oficial 1ª construcció.
Peó ordinari construcció.
Oficial 1ª lampista.
Ajudant lampista.

Costos directes complementaris
% Costos directes complementaris
Cost de manteniment decennal: 16,26€ en els primers 10 anys.

0,051
0,381

196,84
9,25
3,49

0,47
1,33

0,005
40,02
Subtotal equip i maquinària:

0,20
2,00

0,411
0,360
0,358
0,179
Subtotal mà d'obra:

23,30
19,47
24,08
20,65

9,58
7,01
8,62
3,70
28,91

2,000
227,75
Costos directes (1+2+3+4):

4,56
232,31

4

ASC010

m

Col·lector soterrat:

232,31€
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Tenint en compte els preus de cada col·lector, podem establir els costos estimatius que
suposaria la seva utilització conjunta o individual per a cada municipi, tenint en compte els
metres a instal·lar des de les ubicacions seleccionades en l’apartat 6.5.1, tal i com es mostra en
la taula 30.
Taula 30: Cost total (€) dels respectius col·lectors considerats tant per les EDARs individuals com la EDAR conjunta.

Distàncies (m)
Cost (151,92
€/m) del
EDARs
col·lector de
Individuals
diàmetre 315
mm

Cost dels col·lectors (€) Cost total (€)

Massalcoreig EDAR

274

41.626,08

EDAR - Riu

496

75.352,32

La Granja d'Escarp
425
- EDAR
EDAR - Riu

164

Distàncies (m)

EDAR
conjunta

7.7.2

Cost (232,31
€/m) del
col·lector de
diàmetre 400
mm

Massalcoreig - La
Granja d'Escarp

64.566

116.978'4

89.480'88

24.914,88
Cost dels col·lectors (€) Cost total (€)

4200

975.702

975.702

EDAR de
496
Massalcoreig - Riu

115.225,76

1.090.927'76

EDAR de la Granja
d'Escarp - Riu

38.098,84

1.013.800'84
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Cost de la EDAR

Per realitzar un càlcul estimatiu del possible cost de la EDAR, s’utilitzarà la informació
proporcionada dels costos de construcció, manteniment i explotació facilitats pel Manual para
la implantación de sistemas de depuración en pequeñas poblaciones (2013). Enrique Ortega
(CEDEX) Yasmina Ferrer (CEDEX) Juan José Salas (CENTA).
No obstant, no es tenen en compte els costos dels materials ni de la mà d’obra.
Aquesta estimació es pot observar a la taula 31.
Taula 31: Costos estimatius de la construcció, manteniment i explotació de les EDARs individuals per a cada
municipi i per la EDAR conjunta.

EDAR amb biodiscs (CBR)
Costos de construcció Costos d'explotació i
estimats per a cada manteniment estimats
tecnologia (490 - 340 per a cada tecnologia
€/h-e)
(24 - 16 €/h-e · any)
Població
EDARs
individuals

COSTOS TOTALS

Massalcoreig

520

215.800

10.400

La Granja d'Escarp

804

333.660

16.080

EDAR conjunta

1424

590.960

28.480
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7.7.3

Valoració global

Un cop calculats els costos dels col·lectors i del tipus d’EDAR, es procedeix a avaluar els costos
de manera conjunta per discernir quina seria la opció més viable a implantar.
En cas que la opció més viable sigui la d’implantar una sola EDAR, es procedirà a escollir una de
les dues ubicacions preseleccionades en l’apartat 6.5.1, preferentment la que per distància al
nucli urbà i al riu sigui menor.
La valoració realitzada es pot observar en la taula 32.
Taula 32: Costos totals de la construcció de l’EDAR conjunta i individual per cada municipi amb els corresponents
col·lectors.

Massalcoreig
EDARs
individuals La Granja
d'Escarp
EDAR
conjunta

Massalcoreig La Granja
d'Escarp

Costos de
construcció
estimats (€)

Costos dels
col·lectors (€)

COST TOTAL
(€)

215.800

116.978'4

332.778'4

333.660

89.480'88

423.140'88

590.960

EDAR a
1.090.927'76 Massalcoreig 1.681.887'76
Riu
EDAR a la Granja
1.013.800'84
1.604.760'84
d'Escarp - Riu

Com es pot observar en la taula 32, la implantació de la EDAR amb biodiscs als dos municipis de
manera individual té un cost menor que la realització d’una EDAR conjunta pels dos municipis,
així bé, es pot concloure que les dues localitzacions escollides en l’apartat 6.5.1 són viables per
la realització de les dues depuradores.
Cal esmentar també, que la realització de dues depuradores elimina tots impactes possibles que
es podrien ocasionar per les obres al llarg dels kilòmetres que separen els dos municipis, tenint
en compte també, que s’hauria de creuar pel riu Segre, el qual forma part de l’EIN Aiguabarreig
Segre-Cinca.
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8

CONCLUSIONS

Gràcies a l’estudi dels diversos elements del medi com el clima, la vegetació, la geologia, el
relleu, les infraestructures i el paisatge, s’ha pogut obtenir una visió detallada de les
característiques naturals i humanes que conformen l’àrea d’estudi, permetent així, la realització
de diversos anàlisis (qualitat - fragilitat paisatgística, impacte - aptitud, anàlisis multicriteri) per
esbrinar en quin estat es troba la zona, si té elements que li atorguen singularitat, si la
incorporació de noves infraestructures causaria danys notables i si les diferents zones tenen
l’aptitud d’albergar aquestes infraestructures.
Aquests anàlisis, tot i estar compostos per criteris de caràcter objectiu han permès avaluar de
manera clara les característiques d’aquest territori fent possible discernir entre les diferents
àrees que el composen i escollir les millors ubicacions per l’establiment de les EDARs.
A més a més, donades les característiques de la zona d’estudi s’han identificat els tractaments
més adients a desenvolupar per les EDARs i la valoració econòmica ha deixat patent que la opció
més econòmica a escollir és la d’implantar dues depuradores als respectius municipis enlloc de
una conjunta.
S’entén així, que qualsevol projecte que requereixi la modificació d’algun o diversos elements
d’un territori hauria de comptar amb l’estudi detallat dels elements naturals i antròpics que el
composen, l’estudi d’impacte ambiental si fos necessari i fer avaluacions minucioses de les seves
característiques amb el propòsit de respectar el principi de sostenibilitat i minimitzar els
impactes que les obres o modificacions puguin ocasionar al medi.
Finalment, s’ha complert l’objectiu plantejat a l’inici del projecte.
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Mapa d'ubicació de l'àrea d'estudi: Aiguabarreig Segre-Cinca, Massalcoreig i la Granja d'Escarp
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2. Zones visibles des de dos punts
3. Zones visibles des de tres punts
4. Zones visibles des de quatre o més punts
Zones no visibles
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Mapa de les unitats ambientals de l'àrea d'estudi
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UNITATS AMBIENTALS

1) Brolles de romaní, timó i matollars de siscall, botja pudent i barella terrera sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.

2) Brolles de romaní, timó i matollars de siscall, botja pudent i barella terrera sobre argiles, llims, margues i gresos fins del Catià.

3) Brolles de romaní, timó i matollars de siscall, botja pudent i barella terrera sobre dipòsits al·luvials i col·luvials i cons dedejecció.
4) Brolles de romaní, timó i matollars de siscall, botja pudent i barella terrera sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià.
5) Camps de cultiu sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.

6) Camps de cultiu sobre argiles, llims, margues i gresos fins del Catià.

14

7) Camps de cultiu sobre la terrassa fluvial actual de l'Holocè.
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15) HIC (C,B). Matollars termomediterranis i predesèrtics i prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) en àrees urbanes i
industrials sobre la terrassa fluvial dels rius i alfuents del Plistocè.
16) Pedreres, explotacions d'àrids i runam sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.
17) Llocs arqueològics sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.

18) HIC (B). Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) amb brolles de romaní, timó i matollars de siscall, botja pudent i
barella terrera sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.
20) HIC (B). Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) amb brolles de romaní, timó i matollars de siscall, botja pudent i
barella terrera sobre dipòsits al·luvials i col·luvials i cons dedejecció.
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21) HIC (B). Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) amb brolles de romaní, timó i matollars de siscall, botja pudent i
barella terrera sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià.
22) HIC (B). Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) amb brolles de romaní, timó i matollars de siscall, botja pudent i
barella terrera sobre paleocanals de gresos (litarenites) del Catià.
23) HIC (J). Pinedes mediterrànies de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de brolles calcícoles sobre calcàries, gresos, margues i lignits
del Catià.
24) HIC (J). Pinedes mediterrànies amb arboçars (Arbutus unedo) calcícoles de terra baixa i de les muntanyes mediterrànies sobre gresos i
argiles vermelles amb guix de l'Oligocè-Miocè.

25) HIC (B). Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) amb garrigues de coscoll (Quercus coccifera) amb escasses
plantes termòfiles d'indrets secs sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.
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11) Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.

19) HIC (B). Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) amb brolles de romaní, timó i matollars de siscall, botja pudent i
barella terrera sobre argiles, llims, margues i gresos fins del Catià.
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10) Camps de cultiu sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià.

14) Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada sobre la terrassa fluvial dels rius i alfuents del Plistocè.
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17

9) Camps de cultiu sobre la terrassa fluvial dels rius i alfuents del Plistocè.

13) Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada sobre graves i llims de l'Holocè.
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8) Camps de cultiu sobre graves i llims de l'Holocè.

12) Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada sobre la terrassa fluvial actual de l'Holocè.

10

26) HIC (A). Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) amb camps de cultiu sobre calcàries, gresos, margues i lignits del Catià.

27) HIC (A). Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) amb camps de cultiu sobre dipòsits al·luvials i col·luvials i cons dedejecció.

28) HIC (A). Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) amb camps de cultiu sobre la terrassa fluvial dels rius i alfuents del Plistocè.
29) HIC (A). Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) amb camps de cultiu sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià.

30) HIC (F,G). Rius amb vegetació submersa o flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) i vores llotoses amb herbassars nitròfils
(Chenopodion rubri (p.p.) i (Bidention (p.p.) sobre la terrassa fluvial actual de l'Holocè.

31) HIC (E,H). Alberedes amb roja (Rubia tinctorum), salzedes i altres boscos de ribera i bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i
llocs humits (Nerio-Tamaricetea) sobre la terrassa fluvial actual de l'Holocè.
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23

18

1

27

24

32) HIC (A). Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) amb llistonars (Brachypodium retusum) i espartars d'albardí (Brachypodium retusum)
sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià.
33) HIC (A). Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) amb canyissars sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià.

34) HIC (A). Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) amb basses d'aigua dolça industrials i agrícoles, grans canals i estanys ornamentals
sobre lutites amb gresos, calcàries i lignits del Catià.
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Ribera d'Ebre

Conca de Barberà
Priorat

Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC)
(A). Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea).
(B). Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia).
(C,B). Matollars termomediterranis i predesèrtics. Prats mediterranis
rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia).
(F,G). Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació
submersa o parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i CallitrichoBatrachion). Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars
nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.).
(E,H). Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera. Bosquines i
matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits
(Nerio-Tamaricetea).
(J). Pinedes mediterrànies.
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Mapa dels condicionants superposats de l'àrea d'estudi
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Mapa de zonificació de l'espai mitjançant criteris generals d'usos i actuacions
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Alt Camp

Mapa de zonificació de l'espai basat en la capacitat d'acollida del medi per l'emplaçament de les EDARs
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ZONIFICACIÓ
Zona apta per l'emplaçament de les
EDARs

Zona no apta

Zona possible per l'emplaçament de les
EDARs
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Mapa de les alternatives i les ubicacions seleccionades per les EDARs de Massalcoreig i la Granja d'Escarp
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Alternatives i ubicacions escollides

Ubicació seleccionada per la EDAR de Massalcoreig.
UA 10; Polígon 1.
Ubicació seleccionada per la EDAR de la Granja
d'Escarp. UA 11; Polígon 3.
UA 11: Polígon 1.
UA 11: Polígon 2.
UA 11: Polígon 4.
UA 11: Polígon 5.
UA 11: Polígon 6.
UA 11: Polígon 7.
UA 11: Polígon 8.
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