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RESUM
El TFG analitza l´evolució paisatgística en el terme municipal de Ponts des de principis
de segle XX fins a 2019. S´identifica la transformació del paisatge pels canvis en els
processos naturals i els ocasionats per l´acció de l´home. Els impactes històrics han incidit
sobre el medi físic de l´àmbit d´estudi originant la creació de diferents sinèrgies
econòmiques. L´avenç que va representar la instal·lació de la primera turbina el 1913, a
La Central, les modificacions a la llera del riu Segre, i les inversions actuals en la
modernització dels regs han obert noves perspectives en les activitats agràries, alhora que
constitueixen el nucli sobre el qual proposarem estratègies i directrius, en els àmbits
geogràfic, ecològic, socioeconòmic, cultural i de lleure per desplegar el potencial de la
zona. El riu Segre i el punt on desguassa el seu afluent el Llobregós formen un triangle
natural molt fèrtil que pot generar noves oportunitats. La investigació caracteritza i
delimita les tipologies paisatgístiques que observem sobre el terreny i en les bases
cartogràfiques. El treball estudiarà l´aprofitament dels recursos hídrics, la riquesa pròpia
de la identitat històrico-cultural d´aquest territori situat al Segre Mitjà, dins la comarca de
La Noguera, que juntament amb el patrimoni mediambiental d´aquesta superfície
relativament petita, de 30,52 km2, és cabdal per afrontar els reptes actuals de
supervivència del món rural. Els recursos que sigui capaç de generar es troben emmarcats
dins de les polítiques de protecció i gestió del CEP, la relació entre les activitats humanes
i el desenvolupament sostenible del medi tenen com a finalitat planificar el
desenvolupament local.

Paraules clau: transformació paisatgística, usos agrícoles, ecologia, lleure, diversificació
econòmica, desenvolupament local.

RESUMEN
El TFG analiza la evolución paisajística en el término municipal de Ponts desde principios
del siglo XX hasta 2019. Se identifica la transformación del paisaje por los cambios en los
procesos naturales y los ocasionados por la acción del hombre. Los impactos históricos
han incidido sobre el medio físico del ámbito de estudio, originando la creación de
diferentes sinergias económicas. El avance que supuso la instalación de la primera turbina
en 1913 en La Central, las modificaciones en el cauce del río Segre, y las inversiones
actuales en la modernización de riegos han abierto nuevas perspectivas en las actividades
agrícolas, asimismo constituyen el núcleo sobre el que se propondrán estrategias y
directrices en el ámbito geográfico, ecológico, socioeconómico, cultural y de ocio, para
desarrollar el potencial de la zona. El río Segre y el punto donde desemboca su afluente,
el Llobregós forma un triángulo fértil que puede generar nuevas oportunidades. La
investigación caracteriza y delimita las tipologías paisajísticas que observamos sobre el
terreno y en las bases cartográficas. El trabajo estudiará el aprovechamiento de los
recursos hídricos, la riqueza propia de la identidad histórico-cultural de este territorio
situado en el Segre Mitjà, en la comarca de La Noguera, que junto al patrimonio
medioambiental de esta superficie, relativamente pequeña, de 30,52km2, tiene una
importancia capital para afrontar los retos actuales de supervivencia del mundo rural. Los
recursos que sea capaz de generar se encuentran enmarcados dentro de las políticas de
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protección y gestión del CEP. La relación entre las actividades humanas, y el respeto
sostenible del medio tiene como finalidad planificar el desarrollo local.

Palabras clave: Transformación paisajística, usos agrícolas, ecología, ocio,
diversificación económica, desarrollo local.

ABSTRACT
This TFG analyses the landscape evolution in the municipality of Ponts from the
beginning of the century until 2019. It identifies the transformation of the landscape by
the changes in the natural processes and those caused by the action of man. The historical
impacts have influenced the physical environment of the area of study, originating the
creation of different economic synergies. The progress represented by the installation of
the first turbine in 1913 La Central, the modifications in the course of the river Segre, and
the current investments in the modernization of irrigation have opened new perspectives
in the agricultural activities, likewise they constitute the nucleus on which strategies and
guidelines will be proposed in the geographical, ecological, socioeconomic, cultural and
leisure scope, to develop the potential of the area. The river Segre and the point where its
tributary, the Llobregós, flows into the sea forms a fertile triangle that can generate new
opportunities. The research characterizes and delimits the landscape typologies that we
observe on the ground and in the cartographic bases. The work will study the use of water
resources, the richness of the historical and cultural identity of this territory located in the
Segre Mitjà, in the region of La Noguera, which together with the environmental heritage
of this relatively small area of 30.52 km2, is of paramount importance to meet the current
challenges of survival of the rural world. The resources it is capable of generating are
framed within the protection and management policies of the CEP. The relationship
between human activities and sustainable respect for the environment is aimed at planning
local development.

Keywords: Landscape transformation, agricultural uses, ecology, leisure, economic
diversification, local development.
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0. INTRODUCCIÓ
El present treball se centra en l´estudi del paisatge local de Ponts, l´interès intrínsec del
qual va lligat al coneixement d´aquest espai rural de 30,52 km2 i, vol identificar
l´empremta de la transformació del paisatge en el decurs del temps.
“Tots els paisatges estan en mutació constant, perquè, en efecte, el paisatge és el
resultat d´una transformació col·lectiva de la natura: és la projecció cultural d´una
societat en un espai determinat" (Nogué, 2009:58).
Aquest TFG pretén interpretar les transformacions paisatgístiques en el període històric
que comprèn des de 1913 fins a 2019. En el cos del treball es diferencia entre els
components del paisatge on predominen els elements biòtics i, els derivats de l´acció de
l´home que s´aprecien sobre el terreny. Aquests canvis observables en la caracterització
del territori han generat recursos quantificables a nivell productiu. Es tindrà en compte
les directrius del CEP (Conveni Europeu del Paisatge) que des de la seva aprovació
contribueixen a dissenyar les polítiques paisatgístiques, al mateix temps que assenyalen
els valors intangibles del paisatge com a bé natural, fonamental per la vida de les persones.
En aquest estudi es vol a més, ajudar en un possible disseny d´estratègies per atreure i
diversificar activitats econòmiques basades en el canvi dels usos del sòl, recursos turístics
i, proposar línies de planificació futures per l´ordenació i gestió local.
A la disciplina geogràfica sempre li ha interessat l´estudi dels paisatges i la seva
descripció precisa, però serà sobretot a partir de Humbold (Corbera Millán, 2014) amb
qui la ciència geogràfica passa de la localització i descripció, a la comprensió dels fets i
la generalització, formulant principis que regeixen el nou sentit que adquireix el terme
paisatge. Al segle XX Carl Troll, hereu de la mateixa escola i tradició converteix el
concepte de paisatge en un motiu particular d´investigació de la Geografia moderna. Les
accepcions i usos del terme paisatge es poden abordar des de diferents escoles, conceptes,
enfocs i metodologies diverses, així com des de diferents escales i jerarquies que en aquest
treball repassarem breument.

· JUSTIFICACIÓ EN L´ELECCIÓ DEL TEMA
El Grau Universitari en Geografia i Ordenació del Territori que he cursat a l´UdL, a
través de les seves diferents assignatures m´ha ofert una capacitació quant a formació i
reflexió al voltant de l´estudi del paisatge, la qual vull aprofitar en aquest treball. La
recerca sorgeix d´un interès personal sobre què han significat els canvis històrics
paisatgístics al poble on he nascut, com a pretext per posar en valor la riquesa dels terrenys
que he trepitjat des de petit i, poder analitzar la importància que tenen en els estudis
geogràfics i la incidència en la vida de les persones.

· HIPÒTESI DE TREBALL
La hipòtesi de treball vol comprovar la relació entre les transformacions del paisatge i,
les sinèrgies econòmiques que generen en les dinàmiques productives locals.
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· OBJECTIUS
L´objectiu principal del TFG és analitzar la transformació paisatgística del terme
municipal de Ponts entre 1913 i 2019, interpretar-ne la incidència en el territori i, plantejar
possibles mesures per planificar les dinàmiques d´ordenació futures d´acord amb les
directrius del CEP.
Quant als objectius específics assenyalarem els següents:
•

Identificar i caracteritzar les diferents tipologies paisatgístiques de la zona de
l´àmbit d´estudi, segons el predomini dels elements biòtics i abiòtics.

•

Analitzar les transformacions antròpiques que han ocasionat una evolució històrica
i l´impacte sobre el territori.

•

Estudiar les dinàmiques territorials atenent a criteris paisatgístics i sinèrgies
econòmiques generades.

•

Conèixer la potencialitat del territori en els canvis dels models productius locals
plantejant diferents estratègies de diversificació.

· ESTRUCTURA DEL TREBALL
El treball s´estructura en una introducció i cinc blocs de continguts, desglossats en un
apartat conceptual i teòric que sustenta els antecedents acadèmics i científics que orienten
l´estat de la qüestió emmarcats dins de les tendències geogràfiques actuals; la presentació
de l´àmbit d´estudi; el cos del treball, que inclou el context metodològic basat en criteris
i instruments per a l´estudi del paisatge que ens permetran comprovar la hipòtesi
plantejada i, l´anàlisi pròpiament dita de l´estudi del paisatge local desenvolupada de
manera seqüencial basada en una realitat geosistèmica que integra valors visuals i
subjectius.
A continuació es proposen diferents línies d´actuació en els àmbits agrícola, de lleure i
cultural, fonamentades en l´anàlisi interpretativa de les dades aportades i observades,
amenaces, debilitats i fortaleses del paisatge pontsicà i, per últim, les conclusions de la
recerca.
Es relaciona la bibliografia i webgrafia consultades, s´adjunta un annex on s´aporten
taules, gràfiques, cartografia i, fotografies del treball de camp.

· FONTS CONSULTADES
Les fonts d´informació principals per a la realització del treball i assolir els objectius
plantejats són, per un costat, les fonts cartogràfiques procedents sobretot de l´Institut
Cartogràfic de Catalunya, i de l´Observatori del Paisatge. Altres fonts no cartogràfiques
emprades han estat les dades procedents de l´IDESCAT, DARP, Arxiu de la
Comunitatd´Usuaris i Regants de Ponts, Estudi econòmic del Pla de Regadius de la
Generalitat de Catalunya (2018-2020) entre altres, referenciades en cada apartat.
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· LOCALITZACIÓ DE L´ÀMBIT D´ESTUDI
L´àmbit d´estudi es troba localitzat a la comarca de La Noguera, en concret el municipi
de Ponts, nucli de referència de La Baronia de Rialb, Tiurana, Oliola, Cabanabona i
Vilanova de l´Aguda (Veure Figura 1). El municipi de Ponts, és cruïlla de carreteres que
connecten la muntanya amb la plana de Lleida i la Catalunya Central. La unitat de
paisatge de la qual forma part el seu terme municipal, s´anomena i es reivindica com a
Segre Mitjà (Burgueño, 2010).
Aquesta àrea geogràfica és una cèl·lula econòmica per la celebració des de l´antiguitat
del mercat setmanal, el qual aplega bona part de la vida rural de l´entorn. El terme
municipal de Ponts el conformen la vila de Ponts i, tres nuclis agregats que se situen a la
part més occidental: La Força, el Tossal i Torreblanca. El territori està articulat per dos
corredors fluvials, el riu Segre i el Llobregós que hi desguassa pel seu marge esquerra.
L´anàlisi dels indicadors demogràfics1 de Ponts i, els municipis de l´entorn mostren la
ruralitat pròpia d´una zona agrícola d´interior, segons l´Atles de la nova ruralitat, amb
un llindar de menys de 100 hab/km2 d´una població total de 2.604 habitants.

Figura 1. Localització del municipi de Ponts dins de la comarca de La Noguera.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya Mapa municipis.

1. MARC CONCEPTUAL I TEÒRIC
La Geografia ens proporciona models d´estudi i aplicacions pràctiques per poder
referenciar quin ha estat el tractament sobre el tema del paisatge que constitueix la
pregunta inicial, sobre la qual desenvoluparem l´estat de la qüestió. Els antecedents
bibliogràfics passen per diferents enfocs i escoles que intenten donar resposta a la
trajectòria seguida quant als principals estudis i tendències sobre el terme paisatge. En
1

Font: Base de dades Idescat 2018.
https://www.idescat.cat/tema/xifpo?lang=es
14

aquest apartat també reflexionarem sobre el CEP, per la seva transcendència com a
document de referència en els estudis del paisatge com a instrument per a la protecció,
gestió i l´ordenació de tots els paisatges d´Europa, també esmentarem les obres
consultades i què ens aporten per tal de donar estructura a aquest treball.

1.1. Geografia i paisatge
La percepció visual del paisatge geogràfic s´ha tractat des de diferents perspectives. No
es limita a la mirada sinó que es tracta de quelcom més ampli “de una función activa de
selección y de valoración de los elementos que se integran formando el paisaje” (Capel,
1973). El paisatge al·ludeix a la dimensió observable i fisonòmica del territori, és a dir, a
la seva manera de presentació dels sentits (Santos,1994).
La Geografia com a disciplina científica diferencia entre dues visions principals, les de
caire historicista- que cerca les característiques singulars d´un lloc concret-, un “espacio
vivido” i, les positivistes que conjuguen els enfocs espacial-locacional, ecològicoambiental i el corològic (Baxendale, 2012). El paisatge com objecte d´estudi geogràfic
sorgeix en la segona meitat del segle XIX sota el prisma d´una perspectiva cultural i amb
el desenvolupament de la cartografia com a instrument essencial en el seu treball.
La concepció del paisatge es va ampliant perquè en el seu anàlisi cada vegada es plantegen
nous problemes i conceptes relacionats amb el mateix. En ell segle XIX Alexander Von
Humboldt fou el primer que va entendre el paisatge geogràfic en el sentit modern, és
també un referent important del pensament ecologista que descobreix la importància de
la fisonomia de la naturalesa per la singularització dels espais geogràfics per la seva
classificació i comparació (Corbera Millán, 2014).
A partir del segle XIX el terme va ser profusament utilitzat en Geografia (Bolós, 1992:
5) i es concebia com un conjunt determinat de formes de la superfície terrestre. Des
d´aquesta concepció anomenada fisonòmica es consideren purament les formes que
distingeixen l´heterogeneïtat de l´homogeneïtat, es poden analitzar els elements en funció
de la forma i magnitud i així obtenir la classificació dels paisatges: morfològics, de
vegetació, agraris... Aquest concepte de paisatge va ser introduït a la Geografia per A.
Hommeyerem ( Bolós, 1992) el qual entenia el paisatge com el conjunt d´elements
observables des d´un punt de vista alt, les formes resultants de l´associació tangible de
l´home amb altres elements de la superfície terrestre i, per tant, es pot parlar de paisatge
rural, urbà, cultural etc.
A partir de 1940, després de la 2a Guerra Mundial es proposen línies mestres per una
Geografia moderna de caràcter científic, i es defensarà la ciència geogràfica arrelada en
la Filosofia positivista i analítica del cercle de Viena del qual és exemple l´obra
Explanation in Geography (Harvey, 1969).
Al 1963 Sochava -geògraf de l´escola soviètica- va definir el concepte de “geosistema”
com una terminologia científica utilitzada per tots els especialistes de la Ciència del
Paisatge. Determinats models reprodueixen fenòmens dinàmics (biòtics i socials), quan
es tracta de reproduir fenòmens de la superfície terrestre funcionen mitjançant les
relacions causa-efecte. Els models poden classificar-se en descriptius quan representen la
realitat observada, dinàmics o estàtics, segons tinguin en compte o no l´evolució del temps
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i de l´espai. Per tant, el geosistema és una abstracció, un concepte, un model teòric del
paisatge, les variables se seleccionen i donen lloc a diferents subsistemes (Bolós, 1992:
36), entre els quals:
· Subsistema abiòtic, comprèn els elements que no estat dotats de vida: litològics, l´aire
i aigua, que contribueixen a definir i estructurar el sistema, donat que són els elements
invariables.
· Subsistema biòtic , constituït pels elements dotats de vida: flora, fauna i l´home com a
ésser viu, forma part de les cadenes tròfiques, ofereixen una visió concreta de l´estat de
funcionament de l´ecosistema.
· Subsistema antròpic, organitzat per l´home, constituït per la capacitat de crear
artefactes que incideixen en la vida econòmica i social.
Seguint a Bolós, entre aquests subsistemes es donen zones de transició anomenades
interfícies o interfases. Els subsistemes naturals, correspondrien als biòtics i abiòtics, i
dins del socioeconòmic o antròpic, situaríem subsistema agrari.
Altres autors com Frolova i Bertrand, enfoquen la visió del paisatge com a categoria
científica d´anàlisi des d´una perspectiva sistèmica i naturalista. La difusió de l´Escola
Geosistèmica la realitzarà Georges Bertrand i l´equip de la Universitat de Toulousseescola francesa-. El paisatge és el resultat de la combinació dinàmica, per tant inestable,
d´elements físics, biològics i antròpics, que reaccionen dialècticament els uns sobre els
altres i fan del paisatge un conjunt únic i indissociable en contínua evolució (Bertrand,
1968). La metodologia seguida per l´escola francesa es centra en l´anàlisi de la dinàmica
externa, la fisonomia dels geosistemes, els problemes taxonòmics, la utilització de la
vegetació, el desenvolupament de la cartografia integrada i les possibilitats d´aplicació
d´aquesta metodologia, als problemes vinculats als usos antròpics del medi, proposant
l´Eco-Geografia com a model d´ordenació del territori (Pérez-Chacón, 1999). Bertrand
dona molta importància al factor antròpic.
Una altra manera, a nivell metodològic, d´abordar el paisatge seria l´estudi del medi urbà,
on els elements físics i biòtics són gairebé nuls, llavors hauríem de parlar de factors
socials que donen lloc a paisatges culturals, que poden ser espontanis, dirigits o planificats
(Wettstein, 1972 ). Poden anar encaminats a les tendències històriques o als modes de
producció, d´aquesta forma es classifiquen en fragmentaris- predomina la naturalesa
sobre l´home; equilibrats -terrenys agrícoles- i; dominants –predominen els factors
antròpics.
L´aparició del terme paisatge urbà, obeeix a dues causes, per un costat el fenomen de
l´urbanització que s´ha accelerat enormement en els últims anys i, per l´altre ,hi ha un
canvi qualitatiu “en la naturaleza misma de la ciudad y la visión que tenemos sobre ella”
(Berque, 1995). En la mateixa línia (Lefevbre ,1974) es refereix a la producció social de
l´espai de la ciutat.
Brinckerhoff, també ens apropa a la definició de paisatge i l´entèn com una “porción de
terreno que puede ser abarcada con la mirada de una sola vez” (Brinckerhoff, 1984: 29).
El mateix autor incideix en la importància sobre el fet de posar-nos d´acord sobre el
significat de lanscape. L´origen de la paraula procedeix del llenguatge comú, deriva del
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llatí pagus que presenta un paral·lelisme amb land de les llengües germàniques landschaft
com a significació d´espai temporal.
Dintre dels estudis actuals diferents autors posen l´accent en la interpretació i comprensió
“el paisaje es lo que permite definir la personalidad geográfica de los lugares” (Martínez
de Pisón, 2000) i, en la mateixa línia de Zoido Naranjo “Por lo tanto es necesario saber
interpretarlo, observar cuáles son los elementos que lo componen, cómo se diferencian
entre sí, cuál es su dinàmica, para así estar en disposición de valorarlo por su cualidad
intrínseca y no sólo por su belleza, cualidad esta de notable subjetividad sujeta a la
interpretación del individuo” (Zoido Naranjo, 2000).
En definitiva, quan busquem definicions del terme paisatge en trobem moltes, autors i
escoles mostren tendències diverses en l´estudi del paisatge com: «El paisaje es
identificado como síntesis de los elementos ecológicos y culturales que lo constituyen»
(López Barajas y Cervantes Borja, 2002). O bé: “El paisaje es el máximo exponente de
la evolución natural y cultural de un territorio, así en él se pueden interpretar las
tendencias seguidas por las actividades antrópicas, convirtiéndose en una notable fuente
de información a este respecto” (Fernández Álvarez, 2013). No obstant això, hi ha un
acord bastant unànime a acceptar des del Conveni Europeu del Paisatge, l´any 2000 que
el paisatge esdevé un recurs per al desenvolupament i com a patrimoni històrico-cultural
(Sanz Herráiz, 2000; Mata Olmo, 2004; Silva Pérez, 2009). A continuació examinarem
amb més deteniment aquest important document.

1.2. El Conveni Europeu del Paisatge i documents d´interès
Els moviments ecologistes i un fort descontentament als anys 90 posen en relació
qüestions mediambientals provocades per una expansió urbanística desordenada amb la
banalització dels paisatges i una fragmentació ecològica perjudicial. Per això, van
proliferant conflictes paisatgístics importants i, la creixent demanda social posa en
evidència la necessitat de comptar amb un instrument a nivell europeu que ompli el buit
legal existent. Aquest marc general ha de ser dinàmic i flexible, amb la pretensió de
resoldre reptes i oferir instruments jurídics i legals, al mateix temps que posa èmfasi en
la conscienciació i participació ciutadana.
Per tant, el creixent interès envers el paisatge en els darrers cinquanta anys per la
globalització, homogeneïtzació i banalització dels paisatges naturals fan necessària
l´aprovació del Conveni Europeu del Paisatge. S´estructura en quatre arguments i
fórmules d´aplicació sobre la protecció, gestió i ordenació del paisatge a Europa. Conegut
també amb el nom de Conveni de Florència, on va ésser signat el 20 d´octubre de 2000,
el considera com un bé comú, fonamental per la qualitat de vida de les persones. El CEP
-es troba en la base de les polítiques de paisatge -ha elaborat una definició objectiva de
paisatge “una àrea, tal com la percebi la gent, el caràcter de la qual és resultat de l'acció i
la interacció de factors naturals i/o humans” (Article I, pàg.12). El Conveni constitueix un
punt de partida a nivell europeu, i nacional que considera el paisatge per sí mateix com a
objecte de dret que s´ha de protegir, ordenar i preservar.
Per la seva importància destacarem la filosofia que orienta el Conveni, “Reconeixem que
la qualitat i la diversitat dels paisatges europeus constitueixen un recurs comú per la
protecció, la gestió i l´ordenació de tots els paisatges europeus” (Preàmbul, pàg.10). En
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destaca, per la seva importància, el paper que juga el paisatge com a recurs “Apreciant
que el paisatge té un paper important en l´interès públic en els àmbits cultural, ecològic,
ambiental i social, i constitueix un recurs favorable a l´activitat econòmica i la protecció,
gestió i planificació del qual pot contribuir a la creació de llocs de treball”. I a més,
constitueix la base del patrimoni natural i local “Conscients que el paisatge contribueix a
la formació de cultures locals i que es tracta d´un component bàsic del patrimoni natural
i cultural europeu que contribueix al benestar humà i la consolidació de la identitat
europea” (CEP, pàg. 11). Aquests plantejaments del CEP tenen una gran importància donat
que quedaran plasmats en les directrius posteriors que seguiran les diferents
administracions públiques.
Així a Catalunya la Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge, segueix les
directrius del CEP: “Catalunya gaudeix d´una gran riquesa i diversitat de paisatges, la
geologia, l´orografia, la climatologia i altres factors naturals s´han conjunyit amb l´acció
humana per dotar al territori català d´una varietat paisatgística extraordinària”. Cal que
remarquem “Dissortadament les darreres dècades els paisatges catalans han conegut
sovint processos de degradació i banalització. L´extensió desmesurada i poc ordenada de
la urbanització, l´impacte en determinades infraestructures, l´abandonament de
l´agricultura, de la silvicultura i de la ramaderia, la degradació d´algunes àrees urbanes i
la sobrefreqüentació d´alguns paratges han contribuït a aquests processos que posen en
perill els valors culturals, ambientals i històrics que aquests paisatges contenen i
incrementen els riscos geològics i altres riscos ambientals” (Preàmbul, I).
En els planejaments institucionals, el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques incorpora als Plans Territorials “les directrius del paisatge que responen a les
propostes dels objectius de qualitat paisatgística que contenen els Catàlegs de paisatge.
Aquí assenyalarem com a cabdal l´Observatori del Paisatge, com a entitat de suport i
col·laboració amb l´Administració de la Generalitat “en totes les qüestions relacionades
amb l´elaboració i la gestió de les polítiques de paisatge” (Article 13). Els Catàlegs de
paisatge i les directrius del paisatge es creen com a instruments per a protegir, gestionar i
ordenar el paisatge (Article 9, 1). “Són els documents de caràcter descriptiu i prospectiu que
determinen la tipologia dels paisatges de Catalunya, identifiquen llurs valors i llur estat
de conservació i proposen els objectius de qualitat que s´han de complir” (Article 10).
Una altra eina d´estudi són les Cartes del paisatge, definides com “els instruments de
concertació d´estratègies entre els agents públics i els privats per acomplir actuacions de
protecció, gestió i ordenació del paisatge que tinguin per objectiu mantenir-ne els valors”
(Article14). En concret pel desenvolupament d´aquest treball es té en consideració les
característiques publicades al Catàleg de paisatge de Terres de Lleida, concretament les
referides a la Unitat de paisatge 3 (Mig Segre), i la Unitat de paisatge 5 (Vall del
LLobregós).
En definitiva, en aquest context de normatives i documents relacionats ens trobem amb
la definició de paisatge com el resultat de les relacions entre l´estructura del medi físic i,
l´ús que del mateix fa l´home, per la qual cosa, el fet d´identificar les causes locals de
transformació en un espai que ens permetrà reconèixer la dinàmica entre l´estructura
biofísica espacial, i el procés social. Aquesta premissa ens servirà com a punt de partida
en aquest TFG on es pretén apropar-nos a l´estudi evolutiu de les tipologies
paisatgístiques observades i cartografiades, d´un petit espai de la província de Lleida, el
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municipi de Ponts. Amb aquesta base aprofitarem l´estudi de la zona per veure les
possibilitats de desenvolupament que ofereix aquest territori. La viabilitat del mateix es
proposa des de diferents perspectives, seguint les directrius actuals del CEP, quant a
preservar el medi i fer-lo sostenible. El treball desenvolupa plantejaments
interdisciplinars entre els entorns natural, social, cultural i esportiu. És en definitiva, una
recerca a escala temporal, de descobriment del territori al voltant dels recursos hídrics del
riu Segre i el Llobregós que caracteritzen l´entorn geogràfic del terme municipal, i les
dinàmiques econòmiques generades.

1.3. Antecedents i Estat de la qüestió
L´estat de la qüestió plantejada en la investigació al voltant del tema del paisatge, ens
porta a cercar autors i línies d´investigació per tal d´aportar bibliografia específica amb
obres que constitueixen els antecedents acadèmics i científics els quals orienten la recerca.
Les obres referenciades a continuació proporcionen evidències des d´una perspectiva
teòrica i metodològica, sobre la comprensió global del territori, elements paisatgístics,
món rural i dinàmiques productives, les quals ens han ajudat en el plantejament de la
nostra investigació. Els estudis que segueixen tracten diferents aspectes i processos que
m´han permès reflexionar sobre la dimensió geogràfica i, informació cartogràfica,
aportant dades concretes sobre geografia rural i agrària, els impactes de l´actuació
antròpica, la riquesa del patrimoni paisatgístic i, l´ordenació del territori, entre els quals
esmentarem les següents:
•

L´Atles de la nova ruralitat, obra que dona una visió del món rural des de la
perspectiva actualitzada de la gran crisi de la Catalunya rural (2008-2015), sota la
direcció del professor de la UdL Ignasi Aldomà. Posa en relleu els elements
definitoris de la ruralitat i la realitat canviant, deixant enrere tòpics i projectant la
riquesa dels patrimonis col·lectius presents a les àrees rurals “sense
simplificacions ni percepcions esbiaixades”.

•

El món rural a Catalunya (2010), d´en Joan Vilà-Valentí, editat per la Societat
catalana de Geografia, estudia la recerca en la Geografia agrària i la varietat del
món rural català.

•

Els indicadors de paisatge. Reptes i perspectives (2009), a cura de Joan Nogué,
Laura Puigvert i Gemma Bretcha de l´Observatori del paisatge, reflexiona sobre
indicadors de paisatge des de diferents perspectives interdisciplinàries.
Constitueix una obra d´interès metodològic. En destacarem que: “Segons
l´economia, tots els recursos utilitzats per l´ésser humà es poden subdividir en
dues grans categories: els béns lliures i els béns econòmics” (pàgina 80). “El
paisatge, especialment en la societat contemporània, assumeix cada vegada més
la naturalesa de bé escàs i, com a conseqüència de bé econòmic”. ”El paisatge, en
gairebé tots els casos, constitueix un bé públic pur, és a dir, un bé que no té rivalitat
ni exclusió en el consum...en cap cas no pot tenir un preu de mercat ni ser produït
per un particular”. L´obra permet reflexionar sobre les polítiques de paisatge,
percepció i valoració del paisatge.
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•

La consulta de les ja citades unitats de paisatge del Segre Mitjà i la Vall del
Llobregós dins dels Catàlegs de paisatge de les terres de Lleida (2008), sota la
coordinació de Joan Nogué i Font i Pere Sala Martí, aporten un Marc legal i,
estudis tècnics. Des de l´ens de l´Observatori del Paisatge es pot accedir a
diferents documents metodològics, bases cartogràfiques i caracterització de la
Unitat de paisatge del Mig Segre (pàgines 233-243), on hi figura entre altres: els trets
distintius, els elements naturals i humans, l´evolució, dinàmica i possible
ordenació del territori.

•

Ens dona una perspectiva contemporània del paisatge l´obra Els Paisatges en
transformació. Intervenció i gestió paisatgística (2009), coordinada per Carles
Llop i de la sèrie Estudis Territori, des de posicions disciplinàries i intel·lectuals
diverses. Es diu que “El territori canvia perquè tot es mou sota la llei inexorable
del temps” (pàg.15). El paisatge doncs, seria una expressió en el territori de la
història natural i de la història social- en la línia del geògraf Turner-.

•

El document del Conveni Europeu del Paisatge (2000), és una lectura que serveix
de base per comprendre els itineraris que s´hauran de desenvolupar.

•

La Comunitat d´Usuaris i regants de Ponts, des de la seva constitució (2009),
regula l´aigua procedent de la sèquia molinal de l´Horta històrica de Ponts i,
l´abastament de l´aigua a la població mitjançant la Normativa vigent, ens i estatuts
que cal conèixer. La C.U. forma part de les comunitats de regants catalanes
(Acatcor) amb legislació específica que posa en relació dinàmiques locals,
possibles afectacions en l´àrea de rec i directrius publicades pels bons usos de
l´aigua.

•

El model socioeconòmic es basa en les dades obertes del Cens agrari, els estudis
sobre Patrimonis rurals. Reconeixement i perspectives (2007) de la Fundació Món
rural, que inclouen un Marc social i econòmic, béns patrimonials relacionats amb
el desenvolupament rural, pròpiament dit, aporta dades i reflexions quant a
aspectes patrimonials.

•

El treball Modificación del paisaje agrícola en el regadío de la Ribera de Ebro
(1996) de Mª Pilar Alonso Logroño, tutora del TFG, i Mª Luz Hernández, on
queda palesa la relació entre el paisatge agrícola, el desenvolupament industrial i
els grans eixos viaris.

•

Zoido Naranjo amb l´obra, El paisaje y su utilidad para la ordenación del
territorio (2002), incideix en la influència positiva dels paisatges en els éssers
humans, per tal d´evitar el deteriorament i la importància de crear un marc
específic en les polítiques del paisatge.

•

L´obra de la geògrafa de la UB, Maria de Bolós i Capdevila, Nuevos conceptos en
los estudios aplicados de paisaje integrado (1992), en la qual hi ha capítols
específics referits a l´ordenació del territori. Exposa també els fonaments teòrics
de la Ciència del Paisatge, mètodes, escoles geogràfiques i aplicacions. S´ha tingut
en compte en la metodologia utilitzada per la classificació dels paisatges i
aplicacions possibles per a la planificació i gestió.
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Com antecedents específics en la zona concreta del treball es troben publicats articles
centrats en qüestions demogràfiques, aspectes culturals, històrics, associacionisme local
i, itineraris paisatgístics pel lleure de la zona, editats per la revista Portaveu2. També hi
ha un monogràfic Ponts i el Mig Segre que reivindica Ponts com a capital del Segre Mitjà
-basat en l´informe Roca de l´any 2001- editat per l´Ajuntament de Ponts. Cal destacar la
sortida d´estudi de la Societat Catalana de Geografia, Altres comarques de Catalunya
(Burgueño, 2010) .
El TFG aporta a l´estat de la qüestió un estudi a escala local d´anàlisi del paisatge de
Ponts, amb dades sobre l´evolució històrica i la dinàmica del medi, segons criteris
geogràfics. S´ha pensat com un exercici de diagnòstic per explicar els canvis que han
actuat sobre el territori i, l´aprofitament dels recursos econòmics que es generen. La
perspectiva dels diferents apartats que l´integren té un enfoc que es configura des de la
coneixença del municipi.

2. L´ÀMBIT D´ESTUDI
L´àmbit d´estudi es troba situat en la part mitja del riu Segre, el seu terme municipal
pertany administrativament a la comarca de La Noguera, geogràficament es troba inclòs
dins de la unitat de paisatge de les terres de Lleida anomenada Mig Segre, que comprèn
el sector de la vall del Segre, que drena la Depressió central, entre la Clua- al límit amb
l´Alt Urgell- i el congost d´Alòs on el Segre es torna a encaixar amb els Pre-Pirineus.
L´Observatori del Paisatge defineix una unitat de paisatge com una porció de territori
caracteritzada per una combinació específica de components paisatgístics de naturalesa
ambiental, cultural, perceptiva i simbòlica, així com les dinàmiques clarament
recognoscibles que li confereixen una idiosincràsia diferenciada de la resta del territori.
L´àmbit d´estudi es correspon fisiogràficament amb un altiplà dissectat per l´erosió del
riu Segre i dels seus afluents, els quals han modelat valls relativament corbes i planes.
Les terrasses fluvials superiors han estat fortament erosionades i escampades pels tossals
immediats, mentre que les inferiors formen una banqueta contínua al costat del riu,
intensament aprofitada pels conreus de regadiu3 , sens dubte elements que li atorguen una
base de caracterització paisatgística.
Ponts ha estat un lloc de pas obligat cap a l´Alt Urgell, la Cerdanya i la Conca de Tremp.
Una part de seu terme municipal està cohesionat amb la unitat de la Vall de Rialb que té
una matriu bàsicament forestal, amb terres de conreu al voltant de masies o nuclis de
població petits. Algunes rieres són tributàries del Segre o bé del Llobregós en la seva part
meridional. L´altra unitat paisatgística, la Vall del Llobregós està formada per la vall del
riu i, per l´altra, d´una sèrie de petits relleus suaus que ja són a la vall del Segre. Afluents
del Segre que travessen aquesta unitat són, aigües amunt de Ponts, el Rialb per la dreta, a
Gualter, ara interceptat per la presa; el Llobregós per l´esquerra també a Ponts; i finalment
el Boix, per la dreta a Baldomar. Les comunicacions i les relacions comercials amb el seu

2

Portaveu, revista local. Es referencien articles i estudis de l´historiador local i professor Manuel Gabriel
i Forn , recopilats de manera póstuma per Rosa Ma. Solé i Cuscullola. Poden ser consultats a la pàgina
web https://agora.xtec.cat/insponts/ de l´Institut de Ponts des de 2019.
3
http://www.catpaisatge.net/cat/catalegs_presentats_L.php.
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entorn fan que el poble sigui un referent pel concorregut mercat que se celebra
setmanalment, com hem comentat en la introducció.
En l´àmbit d´estudi (Veure Figura 2) localitzem geogràficament la superfície del terme
municipal i els límits dins de les unitats de paisatge. L´àmbit d´estudi forma part d´una
unitat de relleu, que en el decurs dels anys ha sofert una gradació de situacions naturals,
i antròpiques (Folch i Bru, 2017) que han anat transformant el paisatge, originant diferents
sinèrgies econòmiques. El Segre és un dels rius principals de Catalunya el qual travessa
del nord-est a oest tot el terme municipal, el LLobregós hi desguassa pel seu marge
esquerre en el tram final, a l´aiguabarreig Segre-Llobregós.
Les consideracions generals, a nivell demogràfic, ens situen davant d´un municipi rural
de 2.604 habitants i una densitat de 82,7% hab/km2 amb una tendència a la regressió de
la població agrària, pròpia de la Catalunya interior. Aquesta dinàmica es troba dins la
línia general que s´ha donat al llarg del segle XX. L´atracció de Ponts l´exerceixen
l´activitat comercial, un sector agrari i ramader consolidats, el patrimoni paisatgístic i un
sector industrial que ha d´obrir noves oportunitats en els terrenys destinats al polígon, als
vials de la carretera de Calaf.

22

Figura 2. Àmbit d´estudi.

Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Elaboració pròpia
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3. ANÀLISI DEL PAISATGE PONTSICÀ
3.1. Context Metodològic
La importància que té el tema del paisatge ha arribat al món local, ja no és tan sols un
territori bucòlic sinó que se l´està dotant d´instruments i normatives que permetin la seva
conservació i desenvolupament. Així a Catalunya les directrius del CEP es troben
desenvolupades en la Llei catalana 8/2005 de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació
del paisatge. En aquesta llei destaca la creació de l´Observatori del Paisatge com a
organisme tècnic i institucional que ofereix assessorament i recursos els quals
incorporarem en aquest treball. Així centrarem aquest estudi del paisatge local en la
realitat paisatgística més propera i observable, justificada des d´una visió que ens permeti
interpretar-la i proposar una gestió adequada amb dels recursos de què disposa el territori.
Aquests components els identificarem en el treball com a elements amb diversitat
ecològica, patrimonial i cultural.
Hem de tenir en compte que el paisatge local és una realitat que integra diferents
perspectives, per un costat es percep com un valor mediambiental, identificable en la
consciència col·lectiva amb referents del medi natural, culturals i històrics que s´han de
conservar, però també és a la vegada el suport de les activitats productives. Per tant, el
paisatge reflexa la idiosincràsia del territori: allò que té de singular, juntament amb els
recursos econòmics que constitueixen el motor de desenvolupament del territori. I per
últim, el paisatge també estableix un referent per a l´oci, pràctica de l´esport i gaudi de
l´entorn natural.
La gran quantitat d´elements que composen el paisatge obliga a proposar un mètode de
com abordar el seu estudi. En aquest TFG i atenent a un plantejament des de l´òptica
geogràfica exposada en els antecedents i l´estat de la qüestió, presentarem l´anàlisi de
l´estudi del paisatge local com un procediment que es basa en una metodologia integrada,
seguint les bases teòriques de l´escola de Besançon (Bertrand,1968) i les aplicacions
pràctiques als estudis del paisatge (Bolós, 1982). Es formularà atenent a tres grans
apartats: una dimensió geogràfica o geosistèmica, una dimensió visual i, una dimensió
subjectiva (Zoido, 2010) que es troben reflectides dins Metodologías de caracterización
del paisaje de l´obra citada per a l´estudi dels paisatges espanyols.
•

Què entenem per dimensió geosistèmica? El paisatge és una realitat composada
per elements naturals -biòtics i abiòtics- que interactuen amb els factors humans
o antròpics.

•

Què entenem per dimensió visual? S´entén aquesta dimensió com un component
del paisatge que se sustenta en criteris de visibilitat, cartografia de conques visuals
i estudis específics.

•

Què entenen per dimensió subjectiva? Podríem explicar-la com la visió col·lectiva
dels habitants d´un indret o bé, els usuaris forans dels mateixos paratges, que els
visiten, coneixen i poden tenir una opinió personal. Des dels òrgans municipals es
pot demanar processos de participació veïnal per tal d´incorporar iniciatives per
la planificació i gestió.

Aquestes tres fases es troben en la formulació de la proposta metodològica per a l´estudi
i anàlisi del paisatge pontsicà, que es presenta a continuació:
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· PAISATGE ÀMBIT D´ESTUDI MUNICIPI DE PONTS

FASE 1
DIMENSIÓ
GEOSISTÈMICA

FASE 2
DIMENSIÓ
VISUAL

FASE 3
DIMENSIÓ
SUBJECTIVA

A. ORGANITZACIÓ DEL
PAISATGE

A. PATRONS ESCÈNICS

A. RECURSOS I
QUALITAT
PAISATGÍSTICA

B. EVOLUCIÓ DEL
PAISATGE
•

B. BANALITZACIÓ
ABANDÓ DE
CONREUS,
CONTAMINACIÓ

TRANSFORMACIONS
PAISATGÍSTIQUES
SOBRE EL
TERRITORI

Adaptació metodològica per a l´estudi del paisatge local de PONTS. Elaboració pròpia.
Font: Marco conceptual y metodológico para el estudio de los paisajes españoles.
Subsistemas del paisaje según la Escuela de Besançon.
Metodologías de caracterización del paisaje (pàg. 73)

3.2. Estudi del Paisatge local de Ponts
L´estudi enfocarà l´anàlisi del paisatge local com un conjunt d´elements observables, els
quals es troben inclosos dins de la classificació geogràfica general que engloba tots els
paisatges del món. S´acota l´extensió a l´àrea de l´àmbit d´estudi que presenta una
estructura d´acord amb un model teòric i, unes variables espacials i temporals concretes
des del 1913 fins al 2019, com una realitat física que integra valors visuals i subjectius,
desenvolupats en tres fases.
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3.2.1. Fase 1: Dimensió GEOSISTÈMICA

FASE 1
DIMENSIÓ
GEOSISTÈMICA

En la dimensió geosistèmica, entendrem el
geosistema com el model teòric del paisatge dins d´un
temps i un espai determinat, on els tipus de paisatge
estan constituïts pels tres grans tipus d´elements: els
abiòtics, biòtics i antròpics.

A. ORGANITZACIÓ DEL
PAISATGE
B. EVOLUCIÓ DEL PAISATGE
•

TRANSFORMACIONS
PAISATGÍSTIQUES
SOBRE EL TERRITORI

“L´home ha tingut suficient capacitat per descobrir el
funcionament natural del geosistema, de modificar-lo
fins a fer-lo més favorable econòmicament
(agricultura) i fins i tot crear subsistemes dotant-los
d´elements i sinèrgies noves” (Bolós i Serrano, 2008).

3.2.1.1. Organització del paisatge
L´organització del paisatge integra els factors naturals i humans que fan que un paisatge
tingui una determinada estructura i uns trets particulars distintius. En aquesta tipologia
d´anàlisi estructurarem els elements que composen el paisatge de l´àrea d´estudi, segons
predomini dels seus components en dos grans apartats: els paisatges biòtics segons la
cobertura del sòl- sistemes de vegetació, forestals, de connexió biològica, zones humidesi, els antròpics que tenen una major rellevància en el paisatge - agrícoles, nuclis urbans,
patrimonials, infraestructures del territori i, usos industrials-.
El paisatge es conceptualitza en aquest context com un sistema, alguns autors proposem
substituir la paraula paisatge per la de geosistema o ecosistema, altres ho rebutgen donat
que aquests termes es reserven per conceptes diferents (Donisa, 1979). El geosistema
(Sochava,1963) és el sistema model del paisatge, i l´ecosistema correspon a la part biòtica
del geosistema. La Ciència del paisatge estudia el geosistema en la línia que quan més es
conegui el model, millor s´arribarà a la definició de la realitat concreta territorial: el
paisatge.
Tenint en compte aquestes apreciacions en el nostre àmbit d´estudi a nivell local
diferenciarem -seguint la classificació de Bolós- el paisatge, segons predominin els
elements biòtics o antròpics en els següents tipus:

4

•

Paisatges amb predomini d´elements biòtics: Els identificarem en les zones
protegides ZEPA4, Xarxa Natura, connectors biològics gairebé exempts de la
influència humana, algunes zones de bosc i zones rocoses, segons mapa de coberta
de sòls, boscos i zones arbrades d´interior.

•

Paisatges amb predomini antròpic: correspondrien a les zones agrícoles, els
elements estructuradors del territori, les vies de comunicació que travessen el
municipi, el nucli habitat i, la zona industrial.

ZEPA, Zones d´Especial protecció per les aus.
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Les tipologies paisatgístiques observades segons el mapa d´usos del sòl (Veure Figura 3)
mostren la relació dels components naturals i, les intervencions humanes pròpies de
l´àmbit d´estudi que permeten identificar la singularitat de la zona. Aquestes tipologies
corresponen al paisatge que caracteritza el terme municipal de Ponts, entenent com a tipus
de paisatge una part del territori que es troba inclosa dintre d´una unitat de paisatge.
Figura 3. Usos del sòl del terme municipal de Ponts.

C-1412
C-1313

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. Elaboració pròpia.

El mapa d´usos del sòl ens permet establir una diferenciació segons predominin els
components biòtics o humans, segons el distint grau d´antropització en els usos del sòl.
S´aprecia una gran superfície d´aigua continental que correspon al pantà de Rialb, a la
llera del riu Segre s´hi localitzen tres grans zones humides que descriurem en l´apartat
dels paisatges naturals, i una zona de connectivitat biològica en el punt de desguàs del
Llobregós. En les zones més pedregoses destaquen clapes de matollars que són abundants,
junt amb vegetació escassa o nul·la en turons i muntanyes de relleu més accidentat, les
altituds oscil·len entre els 400 i els 800 metres. Hi ha un contrast entre els materials
argilosos de la vall del Segre i els conglomerats de les vores. S´aprecia restes d´alguna
zona cremada de bosc, trobem boscos de caducifolis, acucifolis i escleròfil·les barrejades
amb vegetacions arbustives i zones de transició. Hi ha dues plantacions de xops destinats
a la indústria de la fusta a les terres baixes humides prop del Segre. Les tipologies
observades segons els usos del sòl conformen un paisatge típic de ribera, amb els
meandres de Gualter i de l´Areny que caracteritzen el paisatge quan el riu ja es troba en
la part mitja del seu recorregut.
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“Convé destacar la important vegetació del bosc de ribera, els pollancres situades a la
vora del Segre, el paisatge està marcat pels meandres en el tram mitjà del Segre”5(Veure
Figura 4).
Figura 4. Banqueta d´arbres a la vora del riu i plantacions de xops.

Fotografia autoria.

Amb major grau d´intervenció humana a diferència del passat trobem els conreus
agrícoles Els usos principals són les terres llaurades al secà, al voltant del Tossal de les
Forques en el límit oest entre la plana de l´Urgell i el paisatge fluvial de la vall del Segre
i, la zona d´horta amb cultius de regadiu. Els fruiters de secà gairebé inexistents, un
reducte de vinya, oliveres i ametllers han estat arrencats de les finques, quedant solament
restes testimonials d´aquesta vegetació típicament mediterrània, hi ha pocs arbres fruiters
en regadiu. Els tres nuclis agregats habitats amb taques disseminades disperses, junt amb
algunes masies indiquen una baixa densitat poblacional, el nucli de Ponts presenta un
teixit urbà amb edificacions continues i compacte, els eixos viaris principals que creuen i
conflueixen en el municipi són la C-1313 i la C-1412 tal com veiem en el mapa, els usos
industrials i comercials es situen paral·lels a aquestes eixos de comunicació. No s´observa
un creixement incontrolat en les construccions, l´expansió es troba equilibrada entre el
medi natural i les terres dedicades al sector primari.
Veiem doncs que la vegetació és un dels elements característics del paisatge “La
vegetación es pues, el fiel reflejo de las complejas relaciones que se establecen entre el
suelo, el clima, el substrato rocoso, los factores topográficos y ella misma, al mismo
tiempo que sirve de hábitat para la mayor parte de especies animales y desempeña a
menudo un papel de reveladora muestra del grado de intervención humana” (Holdridge,
1982). Per tant, en el mapa d´usos del sòl hem identificat les tipologies que caracteritzen
la zona del nostre àmbit d´estudi, en funció dels trets compartits, i les característiques
pròpies del lloc les quals agruparem en dues grans àrees paisatgístiques, explicades tot
seguit: paisatges amb predomini d´elements biòtics i paisatges amb predomini d´elements
antròpics.

5

Observatori del paisatge: Unitat Vall del Mig Segre.
http://www.catpaisatge.net/cat/index.php
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A. Paisatges amb predomini d´elements biòtics, zones humides

La presència dels elements abiòtics i biòtics fonamenten les estructures paisatgístiques
naturals, agrupades en zones que comparteixen dinàmiques i processos. La hidrologia
influeix de manera notòria ja que el terme municipal de Ponts es troba en la part mitja del
riu Segre. El Segre que travessa del nord-est a oest tot el terme municipal és l´eix de
drenatge de la seva conca, el riu ha estat objecte de l´acció humana per domesticar-lo,
donat que al ser un riu de règim nival les fortes avingudes d´aigua han provocat en el
decurs del temps fortes inundacions. El LLobregós de 41 km de longitud i una aportació
mitjana de 67 hm3 /any, desguassa al Segre pel seu marge esquerre en els seus últims
quatre quilòmetres del tram final, a l´indret de La Roca del Call, a Ponts. En la plana
al·luvial fèrtil, on desguassa el Llobregós, s´hi ha dipositat sediments durant els períodes
de crescudes. Per tant, la principal tipologia de paisatges biòtics a Ponts estan associats a
paisatges humits vinculats als rius esmentats
En concret, aquestes zones es corresponen a espais de preservació natural i de rellevància
ecològica que figuren en les bases cartogràfiques del Pla d´Ordenació Territorial6 i de la
Unitat del Mig Segre7. A continuació caracteritzarem les Zones de Protecció Especial i
connectors biològics de l´àmbit d´estudi que pertanyen a les figures de protecció. En les
tipologies paisatgístiques identifiquem els Paisatges protegits, Zones especials de
conservació, i Corredors ecològics i de biodiversitat8 , segons la legislació estatal.
A nivell de la Unió Europea les directives 79/409/CEE i 92/43 CEE delimiten les ZEPA
i les ZEC. A Catalunya, estan incloses en les figures de planificació del Pla Territorial
General i, més concretament per l´àrea treballada es troben dins del Pla d´ordenació de
Ponent, La Noguera amb l´aprovació definitiva el 2007.
El Pla d´ordenació de Ponent, concretament en “El sistema d´espais oberts”, determina
bàsicament que s´ha d´afavorir la diversitat biològica i el manteniment dels processos
naturals. Els valors de connexió de les principals zones humides que es descriuen a
continuació, inclou la preservació dels boscos de ribera com a superfície forestal que s´ha
de conservar i quedar exempta d´aprofitaments agrícoles.
Els paisatges d´atenció especial són zones humides i, figures de protecció de la Xarxa
Natura 2000 (Veure Figures 5 i 6). En el document consultat Plecs d´Observació del Paisatge
s´orienten els prototipus de Catàleg de paisatge i les bases conceptuals i metodològiques.
Aquests paisatges naturals protegits segons totes aquestes normatives es corresponen al
Meandre de l´Areny , la Resclosa del Canal d´Urgell, el Meandre del Segre i, la zona
humida de l´Aiguabarreig Segre-Llobregós , referides a continuació.

6

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/territorials_parcials/ptp_de_
ponent_terres_de_lleida/index.html
7
http://www.catpaisatge.net/cat/catalegs_presentats_L.php
8

Ley 4/1989 de 27 de marzo, de Conservación de los espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre.
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Figura 5. Fotografia de zona humida a l´indret de l´aiguabarreig Segre-Llobregós a Ponts.

Fotografia autoria.

A les zones més humides es troba un abundant bosc caducifoli amb salzes, verns, freixes
i pollancres, al costat de la mateixa mota del riu. En aquests paisatges de gran valor
ambiental i alta connectivitat biològica es pot observar el potencial ecològic de la vall del
riu Llobregós en el propi ecosistema. La vegetació autòctona en aquesta vora del riu la
formen diversos hàbitats: truites, barbs, petits rèptils i amfibis com la granota i, en les
zones adjacents espècies d´aus que nidifiquen en aquest medi fluvial de ribera com
l´oreneta, puput, merla, garsa i altres aus migradores, en aquest espai concret destaca el
bernat pescaire. Per tant, és un paratge on es pot fer un avistament de diferents aus,
espècies animals i plantes silvestres. Aquesta zona per les seves característiques és un
hàbitat natural per aquestes colònies. tant per les aus migratòries com per les sedentàries,
una zona on troben alimentació suficient i nidifiquen per la reproducció.
Així com també a l´indret de l´aiguabarreig s´ha vist exemplars de la llúdriga del
Llobregós, espècie protegida en perill d´extinció que habitava en la major part dels rius
de tot Catalunya, però s´ha gairebé erradicat en malmetre per diferents causes els seus
hàbitats naturals. Endemés els ha perjudicat la contaminació amb residus de les aigües
dolces. Aquests exemplars són un reducte valuós i molt preuat pel que significa com a
fauna autòctona que s´ha de recuperar.
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Figura 6 . Zones humides, PEIN.

Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Elaboració pròpia.
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En els paisatges biòtics de Ponts destaquen les zones humides, els elements naturals que
hi predominen tenen la funció de mantenir la integritat biològica del sistema. Els valors
paisatgístics naturals són observables, es caracteritzen per la diversitat dels seus
ecosistemes i l´estabilitat evolutiva, formen part del patrimoni local que cal preservar i
protegir. Aquests espais concrets (Veure Figures 7, 8, 9 i 10) caracteritzats en les següents
fitxes es troben catalogats pel Departament de Medi Ambient.
Figura 7. El Meandre de l´Areny.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. Elaboració pròpia.

Localització: Conca del riu Segre
Municipi de Ponts
Situat a l´oest de Ponts a la partida agrícola de l´Areny. El meandre és producte de la dinàmica fluvial on el
riu ha anat dipositant materials al·luvials. Els hàbitats naturals de fauna i flora així com les zones de
nidificació d´ocells formen part de l´espai Xarxa natura 2000. Està valorada com a zona d´elevat interès
geomorfològic, paisatgístic i ecològic en bon estat de conservació.
Superfície 10 ha
Zona humida: Figures de protecció Xarxa natura 2000 ES5130014
Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa
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Figura 8. La Resclosa del Canal d´Urgell.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. Elaboració pròpia.
Localització: Conca del riu Segre
Municipis de Ponts i La Baronia de Rialb
És una zona humida, la presa de derivació del Canal d´Urgell, aigües avall en un tram del Segre on aquest
fa un meandre. Presència de llúdrigues, ocells i espècies amenaçades. Interès geomorfològic, elevada
biodiversitat i bosc de ribera.
Superfície 28 ha
Zona humida: Figures de protecció Xarxa natura 2000 ES5130014
Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa
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Figura 9. El Meandre del Segre a Gualter

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. Elaboració pròpia.
Localització: Conca del riu Segre
Municipis de La Baronia de Rialb i Ponts
Situat entre la resclosa del pantà de Rialb i el pont de la C-1412b. Aquí neix el canal que transcorre pel
marge esquerre del Segre el qual dona aigua a la Sèquia Major de Ponts.
Superfície 10,80 ha
Zona humida: Figures de protecció Xarxa natura 2000 ES5130014
Subtipus LIC/ZEPA
Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa
INZH 18002305
UTM_X: 350.954,60 UTM_Y: 4.643.977,55
El meandre de Gualter es troba en el curs mig del Segre.
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Figura 10. Zona humida inundable en l´Aiguabarreig Segre-Llobregós on desguassa el Llobregós9

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. Elaboració pròpia.

Localització: Conca del riu LLobregós al municipi de Ponts
És una zona verda i humida que presenta una gran diversitat paisatgística on el Llobregós desguassa al
Segre. En aquest paratge singular alternen diferents hàbitats de gran interès pel cabal ecològic de la zona.
Forma un triangle natural, fèrtil on la supervivència de les llúdrigues s´ha de preservar, ZEC i ZEPA.
“La qualitat ecològica i paisatgística de la seva ribera és un actiu important a preservar i difondre”
OQP 5.3, Observatori del Paisatge

9

El riu LLobregós és un curs de règim mediterrani continental que es troba en un estat de conservació
prou acceptable com a conseqüència de la manca d´antropització de la seva llera i de la poca incidència
dels assentaments per on transorre, constituïnt tal vegada el riu que presenta un millor estat ecològic de la
plana de Ponent, OQP5.3, PTOP, Observatori del Paisatge.
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Ens referirem també en aquest apartat als paisatges forestals (Veure Figura 11), que es
subdivideixen en dues grans zones, segons el grau d´humitat de la terra, per tant podrem
parlar al secà de carrasques, bosquines poc denses amb brolles de pinassa, on destaca el
pi blanc, a les obagues hi ha exemplars de roures i alzines.
Al costat del riu en el paisatge dels marges sobresurten els àlbers centenaris de troncs
dobles, algun plataner i al camí del Tossal, trobem plantacions de pollancres, el
creixement d´aquests arbres és d´uns catorze anys i la fusta es comercialitza.
Figura 11. Paisatges Forestals.

Bosc poc espès al secà.

Banqueta d´arbres al camí de Segre.

Arbres a la mota del Llobregós.
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Plantació de xops al Camí del Tossal, abans de la casa Canal d´Urgell.

Arbres a la Mota del Segre, a la serra bosc poc dens.
Fotografia autoria.
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B. Paisatges amb predomini d´elements antròpics
En l´estudi constatem que les variacions en els elements que formen els paisatges on
predomina l´acció humana varien segons les característiques socioculturals, components
naturals o artificials, que caracteritzarem a continuació en: agraris- partides de secà i de
regadiu-, urbanes, infraestructures, industrials, culturals i patrimonials. Aquests paisatges
han sorgit de manera artificial, l´home ha desplegat la seva activitat i ha ocupat el medi
físic superposant-se als paisatges naturals
“L´home s´ha establert a la regió natural que ha escollit, s´ha dedicat a atacar la
mateixa naturalesa per modificar-la, transformar-la i, adaptar-la a les seves
necessitats” (Chevalier, 2004).
Dintre dels paisatges humans en l´àmbit d´estudi del TFG s´han produït transformacions
molt significatives en el paisatge natural que han modificat el sistema orogràfic, amb la
construcció d´obres hidràuliques de gran afectació al territori, canvis en els usos del sòl
agrícola, construccions d´infraestructures, creixement del nucli urbà i la ubicació de la
zona industrial. En l´origen d´aquestes afectacions paisatgístiques esmentades es troba la
regularització i aprofitament dels corrents d´aigua naturals, així com també intervencions
basades en els avenços fonamentats en l´economia propis d´una societat dinàmica.
a. Agraris: el secà i el regadiu
L´acció antròpica ha desforestat les terres per destinar-les a l´agricultura, ramaderia o
altres activitats. “Sin intervención antrópica ni fines humanos no habría paisaje, solo
ecosistema” (Tello,1999). El desenvolupament sociocultural local està relacionat amb
l´explotació i aprofitament dels recursos naturals, el sistema econòmic dels sector
primari-agrícola i ramader- ha implicat la transformació dels recursos hídrics amb la
construcció dels recs. Aquestes activitats afecten la modificació de les cobertes vegetals
principalment en llocs rurals on les explotacions agrícoles i ramaderes tenen una
importància econòmica considerable. Els paisatges rurals poden ser molt diferents atenent
a diferents criteris observables, per exemple: les tècniques de cultiu emprades, el règim
de la propietat i la pròpia economia de mercat.
Segons les tècniques de cultiu, es diferencia entre el secà i el regadiu (Veure Figura 12).
Ambdós tipus d´agricultura però s´orienten a l´explotació de les finques per treure´n un
alt rendiment. Les estimacions econòmiques de les superfícies dels diferents conreus de
secà i de regadiu varien considerablement, per tant, s´ha cregut oportú adjuntar en l´annex
les taules del Departament d´Agricultura i, dossiers tècnics elaborats sobre explotacions,
plusvàlua de la terra, costos mitjans de producció en secà i en regadiu, consum d´aigua,
increments de les rendes agrícoles per ha., entre altres dades, que així ho comproven. La
renda agrícola per hectàrea es basa en les mateixes, pel canvi de l´evolució agrària
tradicional o de subsistència, cap a un tipus d´agricultura intensiva que usa el sòl per
produir i vendre al mercat. A Ponts els pagesos que s´hi dediquen tenen empreses
familiars rentables, tot això està intrínsecament relacionat amb el paisatge propi de la
zona i l´estudi dels indicadors de desenvolupament local del mateix sector, que serviran
per a confegir l´anàlisi DAFO.
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Figura 12. Cultius de secà i de regadiu segons Cadastre.

Llenguadera

Treites
Sots
Tossal Forques
Mallols

Sant Julià
Planes

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. Elaboració pròpia.
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Clot de Valldans

La superfície de secà i la de regadiu en el sòl dedicat a l´agricultura defineix el paisatge
com una zona cerealística de blat i ordi principalment i, de blat de moro a l´horta. Una de
les dinàmiques actuals exemple de les transformacions paisatgístiques passa pel canvi
dels usos del sòl, substituint els monocultius cerealístics per un ventall de possibilitats
diversificades pels regadius amb el consegüent augment de la rendibilitat de les finques
per ha i el valor de mercat de les parcel·les (Veure Annex taules econòmiques).
Les parcel·les minifundistes de dimensions reduïdes per la fragmentació del terreny més
costerut contrasten amb la fertilitat de l´horta. La transformació en els usos del sòl
agrícola a Ponts no impliquen una concentració parcel·lària, es manté al secà el valor
paisatgístic de la pedra seca i el que canvia és l´arranjament dels antics regs mediterranis
que havien quedat obsolets per fortes inversions en la modernització.
A nivell paisatgístic es visible l´increment de la superfície de regadiu amb la substitució
de les espècies típiques com les oliveres, vinya i cereal, per pinyes de blat de moro. El
medi físic de Ponts propicia aquest desenvolupament agrícola per la disponibilitat d´aigua
(Veure Figura 13). L´estructura agrària canvia els aprofitaments del sòl amb la posada en
marxa dels regadius que repercuteix de forma notòria en el desenvolupament econòmic i
el dinamisme de la zona. Aquesta dinàmica comporta una reestructuració del sector
primari en el municipi que majoritàriament manté l´activitat productiva, excepte terres
ermes no conreades o abandonades, bé perquè els propietaris han envellit o els hereus no
s´han fet amos per les fortes despeses que comporta enfront a pocs beneficis.
L´èxode rural cap a la indústria no ha implicat un desenvolupament de la indústria
agroalimentària a Ponts, ni ha comportat obrir el sector a la transformació, tal i com també
es constata en altres indrets “existe una insuficiente promoción en la elaboración y
comercialización, con lo que ha desembocado en un bajo nivel de promoción de la calidad
de los productos agrarios” (Alonso, 1996). No obstant, l´important èxode cap a l´Àrea de
Guissona s´han mantingut suficients llocs de treball al camp per continuar els conreus. La
cooperativa absorbeix bona part de la producció de cereal de la zona, el sector es troba en
contínua expansió per la comercialització dels seus productes, la marca de l´àrea es pot
trobar arreu de l´estat.
Les superfícies municipals dels conreus herbacis10 mostren la vitalitat del sector. Al secà:
blat tou 210 ha, ordi 430 ha, civada 3 ha, cereals d´hivern per a farratge 62 ha, trèvol 1ha,
civada farratgera 1ha, veça 1ha, colza 6 ha, pèsol sec 9 ha. Al regadiu: blat tou 39 ha, ordi
55 ha, blat de moro 90 ha, cereals hivern farratge 10 ha, blat de moro farratges 15 ha,
alfals 30 ha, pèsol sec 11 ha, veça 1 ha i patata de consum 4 ha, segons dades de 2018.
En la següent figura es localitzen les partides de secà i les d´horta de l´àmbit d´estudi. Al
secà les partides del Tossal de les Forques, el Clot de Valldans i la Costa de Sant Julià.
Les partides d´horta: les Treites, els Sots, els Mallols, la Llenguadera i Les Planes.

10

Font: Dades del Departament d´Agricultura any 2018.
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Figura 13. Localització i distribució de les partides de secà i les partides d´horta.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. Elaboració pròpia.

Veiem que les parcel·les d´ús agrícola de la zona d´horta són terrenys situats a la franja
al·luvial, a nivell edafològic el triangle fèrtil al voltant de la Roca del Call i Les Planes és
zona inundable amb sediments, amb una gran riquesa biòtica. Les sèquies i regueres per
on es canalitza l´aigua, estructuren la propietat que es divideix toponímicament en
partides, seguint els usos antics de posar noms a les terres. Les unitats visuals de paisatge
s´han anat modificant, amb les tècniques aplicades a la mecanització del camp, originant
una empremta paisatgística característica composada per flancs de regueres, camins
naturals, elements formals com les fites, tanques metàl·liques i granges de porcins
principalment, que incideixen directament en l´economia local. Aquestes partides de secà
són objecte d´una transformació molt significativa que canvia la fesomia dels paisatges
agraris en el municipi de Ponts, les quals revisarem i passarem a caracteritzar a nivell
local.
•

PARTIDA DE SECÀ. Un

dels trets que caracteritzen el paisatge de secà de Ponts és
la presència dels bancals que ordenen el territori. Sobre el terreny i en les bases
cartogràfiques, s´identifiquen finques cultivades en feixes estretes, més planeres
les de major grandària, envoltades de petits turonets i costes on s´aprecia la
diversitat paisatgística pròpia i natural de la vegetació mediterrània com alzineres,
timons, brolles, pi roig que es barregen amb les finques cultivades o abandonades.
Aquest paisatge ha sofert molt poques modificacions al llarg del temps, la major
part dels propietaris les han rebudes en herència familiar i han sofert períodes
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d´abandonament que es fa palès en les cabanes amb teulades mig ensorrades i en
estat de semiabandó, per manca de manteniment. Formen part del patrimoni
cultural lligat a la tradició rural més antiga de la pagesia (Veure Figura 14) a Ponts.
Figura 14. Fotografia de paisatge que no ha sofert gairebé modificacions en el decurs del temps: la
cabana del Cinca i bancals d´oliveres centenàries i feixes de cereals dels Guixes als Palous.

Fotografia autoria.

Les parcel·les tenen dimensions reduïdes, la maquinària agrícola gran no hi pot accedir
la qual cosa posa traves a l´aprofitament més intensiu. Les oliveres, els ametllers i la vinya
han sofert una forta regressió, en queden restes testimonials als Fons i, als marges dels
bancals que visualment configuren aquest paisatge propi del secà (Veure Figura 15). En
alguns trossos es continua practicant el guaret i es seleccionen les llavors autòctones per
plantar la pròxima sembra.
Els conreus de les partides de secà per les característiques del terreny no són intensius per
la fragmentació del sòl i les superfícies més petites. El DARP xifra en 4611 el total de les
explotacions del secà amb un total de 1.013 ha cultivades repartides per tot el terme
municipal.
Les partides de secà s´agrupen toponímicament i es coneixen amb els noms de El Tossal
de les Forques, la costa de Sant Julià (Veure Figura 16)i el Clot de Valldans (Veure Figura 17).
El Pla de la Força, Sant Domènec, Pla de l´Estany agrupen les partides de secà dels pobles
agregats de La Força, Torreblanca i El Tossal. La partida de secà al Tossal de les Forques
està presidida per un turó on s´aixeca la Col·legiata de Sant Pere (segle XI) amb vistes a
la serra de Sant Mamet i la Costa de Palous. La partida de secà de la costa de Sant Julià
conviu amb les zones de secà situades més a prop del poble, Les Portelles, la Costa Blanca
i la Costa de les Agudes.

11

Dades extretes del Cens agrari (2019).
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Figura 15. Paisatge típic del secà, oliveres, ametllers i murs de pedra seca.

Fotografia autoria.

El paisatge d´aquests bancals està cultivat tot i que tan sols resten plantacions d´oliveres
i ametllers de manera testimonial, formen part de l´imaginari col·lectiu de la cultura
pròpiament mediterrània.
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Figura 16. Partida de secà a Sant Julià.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya.

Tal i com observem hi ha diferents zones de secà al municipi, les finques situades a cotes
més altes i les localitzades a les zones més planeres seguint les diferents valls que
segueixen el curs dels barrancs i torrents que desguassen al Llobregós o al Segre. En les
fonts cartogràfiques es distingeix les característiques mediterrànies, bancals de pedra
seca, zones arbrades. oliveres i ametllers conformen un paisatge marcat per l´orografia
del terreny i, l´intervenció humana durant segles, per tal d´aprofitar al màxim tots els
bancals cultivables. Les finques situades al fons de les valls i més properes al poble,
s´observa que les dimensions són més grans i estan dedicades a l´agricultura cerealística:
ordi, blat i civada, permeten una mecanització més moderna i per tant, viable
econòmicament.
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Figura 17. Partida de secà al Clot de Valldans. El Clot de Valldans, el Batsuc, el Xapo, Sant Peret.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya

A més a més del valor productiu dels cultius, la rústica de secà té un valor paisatgístic
històric. Són característiques les cabanes de pedra centenàries, creus de terme i els bancals
de pedra secà que fragmenten el terreny caracteritzant aquesta zona de conreus herbacis
de secà, de blat i ordi principalment. Observem les espècies autòctones de magraners,
ametllers, figueres oliveres, timó, romaní, carrasques... “El valor paisatgístic (Veure Figura
18) de la franja de transició entre el paisatge de l´interior ocupada per masses de boscos
mixtos de roure de fulla petita, pinedes de pinassa i carrascars...”12 Aquest paisatge el

12

Observatori del paisatge: Unitat Vall del Mig Segre.
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podem observar i constitueix una gran riquesa en si mateix pel que representa quant a
conservació natural.
Figura 18. Paisatge de la partida de Valldans, finques de cereals amb la Col·legiata al fons dalt del
turó de les Forques, massa de bosc mixte i vegetació d´interior.

Fotografia autoria.

Per últim assenyalarem que aquests tipus de paisatges han estat els predominants en el
municipi, però les transformacions i tendències actuals evolucionen cap al canvi en els
usos del sòl, amb la posada en funcionament del rec a les finques.
•

En aquestes partides s´observen uns paisatges molt
diferents, l´aigua és capaç de modificar les terres que es poden regar. En principi
s´aprecia una major grandària en la dimensió dels camps en les planes de regadiu.
Els límits de la propietat estan ben definits pels mateixos conreus, no com en els
paisatges del secà que les separacions eren els bancals de pedra seca. En les
explotacions s´hi poden construir cabanes de dimensions reduïdes, per guardar les
eines del camp.
Hem de fer notar que les explotacions ramaderes de porcí en aquesta zona estan
localitzades dintre de les mateixes propietats, envoltades de conreus, i vallades
segons la normativa del DARP (Departament Agricultura Ramaderia i Pesca), les
naus construïdes amb blocs són baixes i en el perfil del paisatge sobresurten les
sitges per emmagatzemar el pinso, junt amb dipòsits d´aigua i basses de purins.
La ramaderia s´ha convertit en un motor econòmic important al municipi, i en
general a tota la comarca de La Noguera.
El fet de tenir una indústria agroalimentària propera com la de Guissona i unes
bones comunicacions, amb una sortida per l´eix transversal cap als principals
escorxadors de la plana de Vic, fan que hi hagi granges de mares i d´integració,
punteres en benestar animal i control de qualitat, per exemple les de l´empresa
Tarradellas, per tant, agricultura i ramaderia a Ponts es complementen.
Podem apreciar en la fotografia que les granges (Veure Figura 19) tenen un impacte
integrat. La majoria han fet un estudi paisatgístic tècnic el qual s´ha hagut de
validar per tal de complir les directrius normatives. Les sinèrgies econòmiques en
el sector primari fa que les dejeccions s´aprofitin com adob per fertilitzar els
camps de conreu, a la vegada que la demanda dels pinsos pels animals dona sortida
a la producció agrària.
PARTIDA DE REGADIU.
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Figura 19. Granges de porcins integrades dins del paisatge.

Fotografia autoria.

El paisatge de l´horta es caracteritza pels terrenys al·luvials, la zona de regadius a la llera
del riu Segre i el LLobregós que formen de manera natural un triangle fèrtil. Aquestes
planes tenen una empremta paisatgística molt definida i observable. La zona presenta
recursos hídrics naturals. El seu aprofitament respectuós amb els bons usos de l´aigua, es
troba en la base per impulsar el desenvolupament local. El dinamisme potencial de la zona
el pot generar la modernització de la xarxa de regadius. Els cultius que posen fesomia a
aquest paisatge són el blat de moro, les patates i les hortalisses per al consum de
proximitat.
El regadiu tradicional o històric ha mantingut una estructura similar des de l´època àrab i
medieval, amb l´única incorporació amb el pas del temps de canonades i vials de formigó
que eviten pèrdues i guanyen eficiència. El regadiu a manta és limitat, pel fet que no es
pot inundar per sobre de la cota natural del terreny, que en el cas de Ponts ens situaria en
un màxim de 353,5 metres. El paisatge tradicional que ha deixat és un mosaic de petites
parcel·les, les regueres s´estenen a partir de la Sèquia Major i l´aigua es distribueix per
les partides. Les partides tradicionals, considerades més antigues són Les Treites, els
Mallols i Els Sots, conserven aquesta estructura encara que amb el temps i la venda per
part de diferents propietaris s´han fet finques més ben dimensionades.
El regadiu modern a la partida de Les Planes ha arribat amb les millores tecnològiques i
la Comunitat d´Usuaris i Regants junt amb diferents emprenedors ha fet una extensió del
regadiu tradicional que es trobava limitada pel nivell i cota de l´aigua. Aquesta
modernització se sustenta en una sèrie de bombejos, basses de regulació per acumular
aigua, la instal·lació a les parcel·les d´aspersors o degoteig automatitzat. El paisatge en
el seu relleu no canvia perquè no cal replanar per a regar, i per tant, no s´han fet
moviments de terres. El que canvia és la proliferació de línies d´aspersors, situats
quadriculats cada 18 metres, que donen una visió diferent de la zona i, a l´estiu el
converteix en un paisatge que forma una anella verda al voltant de la zona urbana. Una
altra característica paisatgística important són les basses de regulació que donen una visió
semblant a petits llacs. En el treball de camp realitzat s´ha constatat l´augment de la
biodiversitat a l´entorn de les mateixes, on proliferen les aus com els ànecs, cormorans i
petits amfibis. L´estructura de les finques és diferent que al secà tal i com s´observa en
les fotografies sobre el terreny, les parcel·les estan ben dimensionades (Veure Figura 20)i,
permeten una agricultura més tecnològica i més viable econòmicament. A Ponts s´ha de
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destacar la qualitat excel·lent del sòls dedicats a l´agricultura per la zona on es troba, per
tant, amb l´impuls dels nous regadius es revitalitza l´economia del municipi.
Figura 20. Paisatge de regadiu amb finques planes i ben dimensionades.

Fotografia autoria.

b. Urbans
El paisatge urbà és una part essencial de la identificació dels elements territorials que
formen les tipologies paisatgístiques, el considerarem com el lloc on resideix la major
part de la població on s´hi troben tant els elements que reforcen la consideració identitària
de pertànyer i reconèixer-se en un lloc -els valors culturals i patrimonials-, juntament amb
les infraestructures productives industrials, comercials i de prestació de serveis. Aquesta
tipologia resulta essencial pel reconeixement i caracterització dels paisatges antròpics.
“En Geografia la noción de paisaje urbano tiene una amplia trayectoria que se
remonta, al menos, a los orígenes académicos de la disciplina; y así se pone de
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manifiesto en las valiosas descripcions de algunas ciudades presentes en la obra
de Humboltd” (Zoido, 2012).
En l´estudi per abordar les característiques de les ciutats i espais urbans, es planteja una
anàlisi metodològica per apropar-nos a l´estudi d´aquest punt concret en “la ciudad
compacta mediterránea”, que en aquest apartat ens servirà per aproximar-nos a l´estudi
local de Ponts, tenint en compte el nucli urbà com a suport físic-natural, l´espai geogràficrelacional- i, econòmic-cultural.
En el nucli habitat la trama urbana presenta una configuració allargada que constitueix
una particularitat paisatgística observable (Veure Figura 21 ). La població creix seguint el
traçat dels principals eixos viaris, la C-1412 i la C-1313. Està conformat per un nucli
antic, amb carrers irregulars i forts desnivells, on s´hi troben edificis emblemàtics:
l´església, el pou de gel, la casa de les Monges i els porxos del carrer Major -rehabilitats
dins del projecte del Pla de barris-, formen part de les construccions singulars històricoculturals locals. El eixamples, de nova construcció com a zones residencials i
d´equipaments han crescut en habitatges unifamiliars. El sector comercial s´ubica al
costat de les carreteres que travessen el poble, les quals suposen un límit estructural
inamovible. El casc antic té com a centre neuràlgic la plaça Planell, les construccions
segueixen el traçat de l´antiga muralla fortificada, en algunes cases del carrer Major es
troben restes de la mateixa visibles des dels porxos al davant de la plaça del Blat, on se
celebrava el mercat de grans i productes del camp. En algunes cases de la part més antiga
al carrer de França, la Guixera, el Portalet no hi viu ningú, els carrers són costeruts i no
hi passen els cotxes.
La construcció de nous habitatges s´allarga seguint el traçat viari, a la carretera de la Seu
s´aprecien restes de pedra de la fortificació medieval. La carretera de Barcelona discorre
paral·lela al passeig d´en Peça, paisatgísticament crida l´atenció les fileres de plataners
centenaris i l´antic muro per on baixava l´aigua del torrent de Valldans que s´ha soterrat
ocasionant un canvi molt important al municipi. A la zona de les piscines i equipaments
de la carretera de Lleida s´hi troben xalets i zones enjardinades, amb cases unifamiliars.
Davant l´increment poblacional s´ha construït nous eixamples amb carrers i avingudes
àmplies on es localitzen els serveis administratius, mèdics, educatius i esportius.
Figura 21. POUM aprovat per l´Ajuntament de Ponts, plànol estat actual.

Font: file:///C:/Users/jguix/Desktop/I.6.1A._Ponts._Estat_actual.pdf
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Tal i com apreciem en les fotografies (Veure Figura 22) el nucli antic es caracteritza per les
alineacions irregulars de carrers poc assolellats, estrets amb cases baixes, els eixamples
construïts a la dreta i a l´esquerra de l´avinguda Font de Valldans queden limitats a la
dreta per la sèquia i per l´altre costat per l´orografia de la costa de Sant Julià, que limita
en aquest punt els límits de les cases.
Figura 22. Tipologia dels habitatges urbans: el casc antic i els
eixamples.

Fotografia autoria.

Els factors geogràfics fan de Ponts un centre capital per la rodalia que és més rural, al ser
lloc de pas destaca en el sector serveis els nombrosos bars i restaurants de la carretera
(Veure Figura 23). Els productes alimentaris, forns de pa, i petit comerç ofereixen gran
varietat de productes.
Figura 23. La Rotonda al mig del poble on conflueixen tots els vials de comunicació i se situen els
establiments comercials i de restauració de la vila.
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Fotografia autoria.
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Al ser Ponts un lloc de pas, propers a aquests eixos se situen també comerços i restauració
amb una dinàmica econòmica pròpia. Al voltant de la cruïlla actual se situaven fondes i
avituallaments propis d´una societat agrícola, al ser lloc de parada el 1920 es creà a Ponts
la companyia Anónima Alsina Graells de Auto Transportes-ALSA-dedicada al transport
de viatgers i mercaderies a través de les valls del Segre i el Llobregós. En l´actualitat
aquests nusos viaris no fragmenten cap hàbitat natural perquè segueixen el mateix traçat
existent des de principis de segle.
En un municipi rural el traçat dels camins veïnals tenen una gran importància, en el cas
de Ponts també, i formen part dels distints paisatges, de fet ajuden en la seva estructura a
comunicar els espais antròpics i biòtics. Per exemple el de Vilanova segueix el curs del
barranc de Valldans, el d´Oliola discorre al costat del LLobregós, els accessos als nuclis
agregats es troben en bon estat, no així els camins rurals. El camí de Segre és una camí
històric (Veure Figura 24), el qual estructura el paisatge que connecta la zona urbanitzada
habitada amb el riu. El sistema de regueres secundàries ordenen el paisatge i, formen part
d´una xarxa hidràulica que té valor patrimonial. El camí del Segre principal i l´entramat
de camins secundaris articulen l´horta i els límits urbans, històricament molt freqüentats
i amb una forta càrrega subjectiva d´identitat col·lectiva.

Figura 24. Entramat de la xarxa de camins a l´horta.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. Elaboració pròpia.
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c. Industrials
Una altra de les tipologies paisatgístiques a Ponts són els paisatges de la zona industrial.
La SUP-3 es troba situada a la carretera C-1412, on les empreses que ocupen el sòl són
de construccions recents, les avingudes àmplies. Davant la creixent demanda de sòl
industrial es va proposar l´ampliació i la reparcel·lació del polígon que des del 1993 no
ha estat exempta de polèmica i desavinences en l´administració local. L´Ordenança
Reguladora-segons l´Ajuntament de Ponts- permetia un tipus mixte industrial residencial
en les construccions permeses, però el debat posava el focus sobre quin model seguir en
referència als tres tipus de polígon que presenten diferències quan a gestió: INCASOL,
privats o municipals En aquests darrers comportava expropiacions i, davant l´especulació
es produeix un encariment en els preus del sòl industrial posant fre a l´establiment o
interès per part de les empreses, per tant l´ampliació SUD-6 anomenada “Les Agudes”
està pendent d´execució. Comptarà, segons plànols del projecte (POUM) amb
equipaments i naus industrials, no obstant al SIPAE (Sistema d´Informació de Polígons
d´Activitat Econòmica), del Departament d´Empresa i Coneixement, no hi consta cap
base de dades. S’observa la transformació paisatgística sobre el terreny, amb el moviment
de terres, i anivellament , junt amb l´impacte visual del Segarra-Garrigues que travessa
pel Clot de Valldans fins a l´altre costat de la carretera.
La indústria a Ponts està poc desenvolupada, la crisi del tèxtil ha afectat negativament a
les fàbriques de filatura i teixits que hi havia, per exemple la Conte-jerseis i roba de puntés tancada, al seu lloc s´ha reubicat una empresa de marbres i la PONSFIL de filatures
sintètiques (Veure Figura 25) té dificultats però es va mantenint.
Figura 25. Façana principal de la fàbrica de filatures PONSFIL i accessos per descàrrega dels
camions.

Fotografia autoria.

El paisatge industrial de Ponts es concentra principalment en un polígon industrial que
ocupa una superfície d´unes 15 ha. Les naus industrials són de construcció recent- anys
80 aproximadament- com es pot apreciar en les següents fotografies, ubicades al costat
de les infraestructures de transport, en un espai continu a la població. L´avinguda marca
els límits de les noves construccions amb l´aprofitament agrícola (Veure Figura 26). Els sòls
industrials estan ocupats per empreses familiars que els dediquen a magatzems, oficines,
fusteria, mobles, tallers, marbres, materials per la construcció, exposició de productes i
logística de transports. Aquestes últimes han reconvertit les antigues empreses dels
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camions dedicades als farratges a comptar amb una flota de camions que presten serveis
a indústries i mercaderies que distribueixen per tot Europa, o bé hi han instal·lat la
logística de l´empresa en naus àmplies amb tallers de 1200m2, aparcaments per la flota
de les cubes de ciment, pinso, transport de bestiar, entre altres13, també trobem empreses
per les neteges de granges, moviments de terres, excavadores i dedicades al sector de la
construcció. L´empresa Grans del Lluçanès es dedica als adobs, productes fitosanitaris,
biomassa, biocombustibles, fertilitzants i grans.
Figura 26. Paisatge industrial del polígon SUP-3 construït i límits amb la zona agrícola.

Fotografia autoria.

Destaca l´empresa NEOLITH a nivell paisatgístic (Veure Figura 27) per l´exposició dels
diferents materials al costat dels vials, en una superfície de nau industrial de 2.300m2 i
5.000 m2 de pati situada estratègicament a Ponts distribueix a tot Catalunya, Andorra,
Eivissa i Aragó.
Figura 27. Empresa NEOLITH amb exposició de materials de gran impacte visual.

Fotografia autoria.

És un paisatge sense una expecialització industrial, sinò que es dona una barreja
d´activitats les quals atorguen una imatge desordenada, amb tipologies d´edificacions
bastant desiguals.Es troba enquadrada dins una percepció paisatgística, al costat de les
infraestructures, lligada amb el casc urbà construït seguint el creixement allargat del
mateix, el qual s´ha anat ampliant a mesura que es necessitaven nous espais per al
desenvolupament dels propis negocis en sòl industrial, associats als valors econòmics que
s´hi generen i a les característiques concretes dels espais que ocupen.
13

Font: Directori d´Empreses a Lleida
https://guiaempresas.universia.es/provincia/LERIDA/
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Figura 28. Nau industrial de nova construcció al Polígon SUD 6 Les Agudes i localització.

Fotografia autoria.

La tipologia de les empreses que han adquirit parcel·les (Veure Figura 28) determinarà la
viabilitat i no sabem l´impacte econòmic del nou polígon Costa de les Agudes (Veure Figura
29) per la població, aquest és un tema que caldria estudiar donat que un sector agrícola
fort podria obrir noves possibilitats de creixement amb la comercialització de productes
de qualitat, de proximitat i amb marca d´origen.

Polígon SUP-3 i SUD-6

Font:Instituto Geográfico Nacional. PNOA 2018
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Figura 29. Localització planificació Polígon industrial a la Costa de les Agudes.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. Elaboració pròpia.

Al costat de l´eix industrial s´hi troba una de les carreteres més importants de comunicació
la que va cap a Barcelona, passant per Calaf o direcció Cervera, es troba a la sortida del
poble.
d. Culturals i Patrimonials
Els paisatges culturals i patrimonials es corresponen a nivell local, amb els elements que
es troben majoritàriament en l´imaginari col·lectiu de la població i tenen un gran valor
històric. Aquests elements caracteritzen el paisatge estudiat perquè són una font valuosa
de recursos d´un alt valor patrimonial que cal conservar, en aquest treball esmentarem els
que singularitzem més el paisatge. Al ser Ponts un lloc geogràficament estratègic al Segre
Mitjà, per la confluència dels dos rius i, entre el Pre-Pirineu i el Pla d´Urgell, ha passat i
visitat des de molt antic una població fluctuant que ha deixat aquesta empremta
patrimonial tan rica en un paisatge rural amb vestigis de pedra i fortificacions.
“Dentro de los recursos que alberga el paisaje, adquieren especial relevancia
aquellos elementos patrimoniales que poseen un valor histórico, como testimonio
de las sociedades que han ido ocupando un mismo espacio geográfico” 14.

14

http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0670136.pdf (pàg.84).
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Pels que som pontsicans, la Col·legiata de Sant Pere de Ponts (Veure Figura 30) d´estil
romànic-llombard datada al segle XII, i restaurada després de passar moltes vicissituds
per l´Associació d´Amics de Sant Pere és un dels béns patrimonials que mostren l´orgull
del poble (Veure Figura 31). Els treballs de reconstrucció es van iniciar el 1975, després de
haver estat destruït el 1838 i declarat Monument Nacional de Catalunya el 1931. A nivell
arquitectònic pertany al romànic català de corrent italianitzant, d´una sola nau i tres absis,
destaca el cimbori, les arcuacions, finestres geminades, i elements originals de pedra,
l´interior és d´una sola nau amb volta de canó. Destaquen les làpides gravades a l´exterior,
les esteles funeràries, escuts heràldics i el sarcòfag de pedra amb la inscripció
GILABERTUS, descobert el 1979.15 L´u de maig se celebra l´aplec que reuneix
nombroses persones -aquest any la COVID-19 ho ha impedit-. És un enclavament turístic
que en el seu procés de recuperació ha restaurat el Centre d´interpretació adossat,
anomenat la Sala capitular Casa dels canonges. El paisatge que envolta l´entorn
monumental al Tossal de les Forques, és un exemple de preservació d´espècies autòctones
pròpies del secà a l´explanada del Parc Domènec Cardeñes, al qual s´hi pot accedir per
l´antic traçat del camí medieval restaurat el 1994 (Veure Figura 32). El camí de
circumval·lació cap a Valldans és un bon exemple dels murs de pedra seca, des del punt
més alt sobre les restes de l´antic castell es veu la empremta al paisatge de la canalització
del Segarra-Garrigues.

•

La Col·legiata de Sant Pere

Figura 30 . Ortofoto Tossal de Les Forques, Col·legiata.

Americano Serie B 1956-57
Font: Instituto Geográfico Nacional.

PNOA 2015

15

Col·legiata de Sant Pere de Ponts. Font: apunts del profesor d´història de l´institut de Ponts Manuel
Gabriel i Forn .
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Figura 31. Fotografies (anys 1905, 1972 i 2008) de la reconstrucció de la Col·legiata de Sant Pere de
Ponts.

En les fotografies s´aprecia la reconstrucció històrica de l´edifici.

Font: Revista local Portaveu.

Figura 32. Traçat del camí medieval restaurat el 1994.

Fotografia autoria.

Al terme les fortificacions que remunten el Segre cap al LLobregós, són llocs de guaita
que fan de talaia- possiblement dels segles IX-X a l´època andalusí16. Aquestes
construccions sobresurten a nivell paisatgístic com per exemple, la torre medieval de la
Força de l´Estany, un indret elevat des d´on es podien fer senyals de fum. A l´altiplà de
la Força al seu extrem nord-oriental destaca la torre del Caragol.

16

Intervencions arqueològiques 2010-14; Món Rural, Actes V CAMMC, Barcelona 2015, pàg.1155 a
1172.
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•

La torre de guaita

La torre de guaita anomenada Dàdila o d´El Caragol es troba al límit del terme al Pla de
la costa Rasa a l´est i la costa del Caragol a l´oest (Veure Figura 33). És un dels punts
d´observació més alts amb una altitud de 590 m. dels recorreguts paisatgístics. La qualitat
de les vistes engloben àrees àmplies d´afecció visual que permeten observar la imatge
dels nuclis poblacionals, els perfils singulars del territori, les parcel·les agrícoles extenses
de secà, vinyes de la denominació d´origen dels Costers del Segre, làmines d´aigua,
conreus, masies, naus de granges d´aviram i vegetació autòctona, entre altres.
Figura 33. Localització torre de guaita “El Caragol”.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya.

•

Font imatge: Google

Les restes arqueològiques de Mas de N´Olives

Un altre dels llocs culturals de Ponts que conformen aquesta tipologia de paisatges
culturals són les restes arqueològiques de Mas de n´Olives. Es troben localitzades a la
llera del riu (Veure Figura 34), cronològicament els gravats estan datats entre el Calcolític i
el Bronze antic. Des de la Regidoria de Cultura de l´Ajuntament de Ponts es va demanar
una actuació urgent el 2007 per salvaguardar el patrimoni i es va procedir a cobrir la roca
per preservar-la de l´erosió.

Figura 34. Localització dels gravats a l´indret del Meandre de l´Areny.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya.

Font imatge: Google.
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“La roca donde se encuentran los grabados está inclinada hacia el río y, a pesar de su
tamaño, la superficie presenta un total de 81 grabados de diferentes tamaños, ordenados
en el trabajo efectuado por Luis Díez Coronel los años 1982, 1986 y 1987. Las hileras
humanas, 9 masculinas y 25 femeninas, constituyen la parte más importante de los
grabados y se completa con otras representaciones, como formas geométricas,
escaleriformes y recintos cerrados. Los estudios efectuados permiten hablar de un
santuario religioso, con una fase inicial de utilización de cronología posible entre el
Calcolítico y el Bronce Antiguo. La actitud orante de las figuras con los brazos y los
dedos abiertos, así como de otras simbologías de tipo religioso, permite suponer que el
santuario tuvo una larga perdurabilidad en el tiempo. La importancia de los grabados de
Mas de Olives ha hecho que numerosos especialistas interesados en la prehistoria hayan
visitado la roca”.17
L´accés als gravats de mas de n´Olives és molt dificultós, la vegetació creix incontrolada,
la roca està sotmesa a l´erosió de l´aigua i climatologia, però les figures encara es poden
veure, sorprèn paisatgísticament la força de la pedra i de l´aigua en un acoblament
perfecte en la zona humida del meandre. En les fotografies aportades (Veure Figura 35) es
pot apreciar la importància com a paisatge cultural i l´estat d´abandó en què es trobava
abans de l´actuació i un exemple del tipus de figura que hi ha a la pedra.
Figura 35. La Roca del Calcolític de Mas de n´Olives, reproducció original i en photoshop per realçar
la figura.

17

http://www.ponts.cat/es/administracion/ajuntamentponts/lugares-de-interes/gravats-mas-denolives/109576.html
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Autoria de les imatges: Rosa Ma Solé Cuscullola que les ha cedides per aquest TFG.

•

Santa Cecília de Torreblanca

Es troba localitzada en una terrenys als marges del riu Segre prop de Mas de n´Olives en
la zona humida del Meandre de l´Areny. Crida l´atenció l´estructura de l´edifici (Veure
Figura 36) que destaca per la forma com està construïda (segles XI-XII) i les petites
dimensions, que li dona un gran valor arquitectònic a la construcció.
En l´entorn paisatgístic que ens ocupa, la trobem a mig camí entre Anya i Torreblanca,
tal i com es veu en la línia d´horitzó de les fotografies, apareixen els perfils del Montsec
de Rúbies i la serra de Sant Mamet.
La zona, al sud-est del Montsec, prop dels Gravats rupestres de Mas de n´Olives, dona
una singularitat especial a aquesta edificació que es troba aïllada enmig dels camps de
conreu cerealístics.
Al ser tan petita i de planta circular, t´hi has d´apropar caminant perquè de lluny es pot
confondre amb una cabana pròpia de les construccions rurals de la zona, bé sigui de pastor
o per fer-la servir per algun tipus d´emmagatzematge en temps antics, seguint la tradició
de la zona de guardar llavor per la propera sembra, estris del camp o simplement
esdevindré un refugi per les persones que treballaven al camp, amb posterioritat se li ha
atorgat un significat religiós, dels cultes propis associats a les creences seculars dels
habitants del poble i masies.
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Figura 36. Esglésiola de Santa Cecília de Torreblanca

Fotografia autoria.

•

Les estructures agràries històriques: els bancals i les regueres històriques
mediterrànies

Els bancals de pedra seca els podem observar en la zona de secà, es tracta d´una tècnica
ancestral on les pedres es van encaixant i falcant amb altres més petites i es fan els murs
que separen els marges. En el nostre entorn paisatgístic agrari, les pedres sortien de
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despedregar els trossos18, delimiten els bancals i les feixes, alhora que serveixen com a
fita per separar les finques dels diferents propietaris, contenen la terra i en els marges s´hi
troben plantades oliveres centenàries (Veure Figura 37) i ametllers que estructuren el terreny.
També l´estructuren les regueres històriques mediterrànies a la zona de l´horta, fetes amb
canalitzacions de pedra que servien per mantenir la regularitat de l´aigua a les finques.
Aquesta tipologia de paisatge poc a poc es va perdent en tot el mediterrani espanyol, per
això creiem important remarcar-lo com un paisatge cultural a conservar.
Figura 37. Bancals d´oliveres en mur de pedra seca.

Fotografia autoria.

18

Nota aclariment: el meu besavi Antonio Solanes Cardeñes anava als trossos a depedregar, era una
pràctica habitual de la pagesia que ara s´ha perdut.
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•

El casc antic del poble

Els components del paisatge del casc antic destaquen per la seva sobrietat, l´església de
Santa Maria (Veure Figura 38), la pujada de les Monges amb l´edificació del Sant Hospital
del pobres al costat de la muralla, el pou de gel i els porxos del carrer Major restaurats,
els cups de vi, l´embigat de les cases senyorials que donen a la part vella i per l´altre costat
a la carretera de la Seu. Destaquen els murs de pedra, les porxades amb fusta i les finestres
treballades amb ferros forjats ben conservats. Podríem parlar per tant d´un paisatge urbà
rural, inscrit en la tradició present en la major part dels pobles, típic de les construccions
dins l´antiga muralla i que marca l´empremta d´identitat del nucli antic de Ponts.
Figura 38 . Església de Santa Maria al casc antic.

Fotografia autoria.
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•

La Creu d´en Samarra

La Creu d´en Samarra (Veure Figura 39) és un element rellevant del paisatge local, una
escultura feta de pedra de més de quatre metres d´alçada de base quadrada, es troba en
un marge del camí de Valldans en bon estat de conservació i es veu Sant Jordi clavant la
llança al drac. La importància radica en el valor de les creus de terme i les fites com a
elements estructuradors del terreny i que marcaven els indrets i les possessions senyorials,
emmarcades dintre de la important obra de l´artista pontsicà.
Figura 39: La Creu d´en Samarra.

Font imatge: Google

•

Altres indrets del terme

Dintre dels paisatges culturals com a elements del patrimoni monumental que és molt ric,
podríem esmentar l´ermita de Sant Domènec de Mitja Costa al Tossal del segle XII,
l´antic forn de pa, el castell de la costa de Torreblanca que paisatgísticament es troba a la
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riba dreta del Segre dins del terme de Torreblanca a 180 metres sobre la llera del riu que
servia per controlar i defensar el territori, ben a prop hi ha Sant Joan de Torreblanca.
•

Paisatges de tradicions culturals

Altres elements que modifiquen visualment el paisatge del passeig de Ponts (Veure Figura
40) i pertanyen al patrimoni de les tradicions serien l´arrenglerament de les calderes del
“Ranxo” que tenen un gran impacte visual, en aquesta festa popular d´arrels medievals
l´escudella barrejada servia per donar menjar als pobres.
Figura 40. Plataners del Passeig de Ponts on se celebra la tradicional festa del Ranxo.

Fotografia autoria.

Font imatge: Google

3.2.1.2. Evolució del paisatge
En els estudis sistèmics del paisatge, un dels elements fonamentals és la seva evolució.
En l´apartat anterior s´han detallat els components i elements característics, la seva
organització fonamentada en diversos factors que hi intervenen i la singularitat de la zona
estudiada. En l´evolució del paisatge, considerarem els canvis històrics que modifiquen
les superfícies i les funcions, amb l´estudi de les bases cartogràfiques que mostren aquesta
complexitat, per un costat, observem la base natural dels components i, per l´altre, el
conjunt d´activitats antròpiques que han tingut lloc amb el pas del temps sobre el territori.
Els elements que configuren el paisatge que percebem actualment poden ser analitzats
tenint en consideració una perspectiva evolutiva, la qual posa de manifest els processos
que hi han intervingut.
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“Si analitzem el procés de la dinàmica podrem planificar i preveure els canvis
amb el pas del temps” (Bolós, 1992).

En les bases cartogràfiques de l´Institut Cartogràfic de Catalunya que s´aporten a
continuació es visualitzen dos patrons escènics a escala temporal que ens permetran
interpretar aquesta tendència evolutiva. Comprovem que la partida de secà (Veure Figura
41) quasi no ha sofert modificacions al llarg del temps. Les finques, els camins i la resta
d´elements del paisatge gairebé presenten la mateixa distribució que ha quedat estancada
en el temps.
Al contrari del que succeeix a la zona d´horta (Veure Figura 42) amb recursos hídrics on
s´aprecia en el paisatge el dinamisme. La tendència evolutiva origina diverses sinèrgies
econòmiques: els canvis en els usos del sòl agrícola, la diversificació dels models
productius, les activitats turístiques i elements paisatgístics patrimonials esdevenen claus
per al desenvolupament local futur. El parc del Segre era una zona amb horts i un espai
on hi havia a principis de segle, el camp de futbol, la vegetació ocupava la superfície
actual del parc en terrenys de propietat municipal. La cartografia mostra el procés evolutiu
i la construcció de l´actual parc fluvial de la Roca del Call com a zona per practicar esport
i recurs turístic. A continuació podem observem aquesta tendència evolutiva diferenciada
en les bases cartogràfiques d´Els Palous i la zona del parc fluvial, a la llera del Segre.
Als Palous domina un paisatge amb elements naturals, les activitats humanes han fet un
aprofitament agrícola amb modificacions puntuals en la cobertura del sòl, es distingeix l´
alteració en els marges de les finques amb la supressió d´alguns bancals. Continua la
fragmentació del sòl agrari i els accessos rurals estan dibuixats per les masses forestals
d´interior, roquissars i vegetació autòctona. La dinàmica té un desenvolupament
regressiu, limitat per les cobertes vegetals pròpies del secà mediterrani, sense grans
transformacions en el medi natural juntament amb els camps llaurats que continuen
produint cereals. El valor productiu de la silvicultura, oliveres, ametllers i vinya es pot
considerar testimonial. La intervenció antròpica és mínima, per tant, el paisatge reflexa
un model agrícola residual fortament arrelat a la tradició més antiga, es continua cultivant
el terreny i mantenint un aprofitament equilibrat al mateix temps que es preserva l´entorn.
Al parc del Segre l´evolució en el paisatge té com a factors de canvi els recursos hídrics
i, un fàcil accés a la zona. Un fort grau d´intervenció antròpica ha transformat aquest
indret inicialment agrícola, amb la construcció d´una infraestructura turística, canviant
els usos inicials del sòl pels propis d´una àrea d´oci. La vegetació arbrada de ribera ha
desaparegut, un abandó progressiu en els cultius amb massa de vegetació incontrolada,
unit al fet de ser una zona inundable abans de la construcció del pantà de Rialb han alterat
el paisatge original amb la construcció d´una estructura amb un llac artificial ple d´aigua
que ha desmantellat els terrenys de vegetació humida i, els ha convertit en un paisatge
d´oci amb recursos turístics.
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Figura 41. Bases cartogràfiques ELS PALOUS.

Font: Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya (anys 1956, 1993 i 2018)
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Figura 42. Bases cartogràfiques EL PARC FLUVIAL.

Font: Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya (anys 1956, 1993 i 2018)
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La cartografia ens mostra que els paisatges construïts formen part de l´evolució històrica,
per això la geografia maneja aquesta eina que ens ajuda a classificar els paisatges d´acord
també amb la seva funcionalitat. Aquesta visió ens permetrà tenir em compte l´ús del sòl
prenent en consideració les activitats econòmiques. Per tant, podem afirmar que, els
paisatges construïts a la zona han modificat els recursos hídrics, amb una incidència
directa en l´economia local. El paisatge és una construcció humana i “en tant que una
construcció humana, dotada de dimensió temporal, es pot reconèixer en ell les marques
de la història” (Paül Carril, 2017).
L´evolució històrica de la matriu natural de l´Horta de Ponts, va lligada a la dinàmica
fluvial del riu Segre (Veure Figura 43) que ha estat canviant al llarg dels anys, amb les
actuacions que s´hi ha dut a terme.

Figura 43. Els recursos hídrics.

Resclosa Pantà Rialb
Canal Segarra-Garrigues
Presa Canal Urgell

Assut Sèquia de PONTS

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya.

La transformació paisatgística de Ponts en l´espai de secà tradicional no ha variat, si que
s´ha modificat la de l´horta, amb la construcció d´una sèrie d´elements relacionats amb
els recursos hídrics dels quals n´examinarem tres amb més deteniment.
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Els factors humans han intervingut en el paisatge, l´han modificat i, per la seva
importància formen part de l´estudi local del paisatge del TFG pels avenços que han
suposat, tant en la població de Ponts com de la resta de Catalunya, donat que en el seu
terme s´inicia el Canal d´Urgell i les canalitzacions del Segarra-Garrigues. Aquests
paisatges que conformen la zona estudiada tenen una gran incidència en el teixit
productiu, i han provocat forts canvis evolutius en el paisatge, per la qual cosa els
identificarem i explicarem a continuació:
•

La regulació del cabal del riu, l´embassament d´Oliana

El projecte de construcció d´aquesta infraestructura hidràulica19 data d´un projecte inicial
de 1927, el projecte definitiu és de 1942, el 1956 s´acaben les obres i s´inaugura el 30 de
juny de 1959. L´embassament pertany a la conca del Segre entre els termes municipals
d´Oliana, Peramola i Coll de Nargó. Va ser construït per les Forces Hidroelèctriques del
Segre, paisatgísticament barra el pas al riu aprofitant el pas estret de les muntanyes a
Oliana, quedant encaixonat entre la transició de la muntanya al pla i evita negar marges i
terrenys de l´horta, aigües avall.
Conca
Ha
Capacitat útil

2672,07km2
443
101hm3

Font: Dades de la Confederación Hidrográfica del Ebro (2010).

La finalitat principal va néixer de la necessitat de regulació del cabal del riu evitant les
fortes avingudes i inundacions que provocava el Segre sortit de mare, s´assegurava també
el subministrament de l´aigua per a poder abastir d´aigua als regants del canal d´Urgell.
El cabal es destina al reg, aprofitament hidroelèctric, fins recreatius i pesca.
•

La construcció del Canal d´Urgell

Capta l´aigua del marge esquerre del riu Segre al terme municipal de Ponts al Tossal
(Veure Figura 44). És una infraestructura hidràulica que es va començar a construir el 1929
destinada bàsicament al reg de l´Urgell, Pla d´Urgell, La Noguera, el Segrià i Les
Garrigues (Veure Figura 45). La zona de regadiu del Canal d´Urgell ha sofert modificacions
per la transformació dels successius plans de regadiu. Té una superfície de regadiu de
70.200 ha, 3.800 km de canonada amb una dotació de 630 hm3 en una divisió de la
superfície en 50 sectors de regadiu20.
El paisatge de Ponts es veu afectat per la construcció d´aquesta obra hidràulica que ha
ocasionat una alteració substancial al Segre, una intervenció antròpica que incideix en la
zona d´horta que en casos de més aforament sofreix alguna inundació, la làmina d´aigua
tal com veiem a continuació caracteritza el paisatge juntament amb l´edifici de les
comportes de la casa Canal, amb teules vermelles que ressalten sobre la pedra.

19
20

file:///C:/Users/jguix/Downloads/Segre%20prognosis_v4.pdf (pág.43)
Els regadius a Catalunya (2009), Generalitat de Catalunya.
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Figura 44. Ortofoto Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa al Tossal, on neix el Canal d´Urgell.

Font: Instituto Geográfico Nacional. PNOA 2018

Figura 45. Assut del Canal d´Urgell, entrada i sortida del túnel de La Llenguadera.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya.

Es pot qualificar com un paisatge d´aigua, el punt on s´ubica la presa està molt ben cuidat,
la casa Canal destaca per la seva construcció, la resclosa localitzada en el terme de Ponts
fa que aquesta gran obra hidràulica impulsi l´economia agrària d´un territori molt extens.
Paisatgísticament l´excavació del túnel de la Llenguadera impacta, l´assut sobre el riu
Segre, situat de manera transversal aixeca un mur en pendent, l´aigua sobreïx al riu al peu
de la resclosa.
El Ministerio del Medio Ambiente Rural y Marino arran de les riuades del 1982 (Veure
Figura 46) amb danys quantificables importants va tirar endavant el projecte d´una altra
gran infraestructura, no exempta de forta contestació al territori, el pantà de Rialb. El
paisatge del poble de Tiurana va quedar sota les aigües produint una forta afectació
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mediambiental al desaparèixer una zona d´horta rica, el patrimoni va ser traslladat a Solés
on es fundà el nou poble. Des del mirador s´observa la imponent làmina d´aigua, en temps
de sequera quan el nivell d´aigua baixa, es pot veure al fons de la vall les teulades i camins
de Tiurana que van quedar engolits per l´aigua, que podríem classificar com a paisatge de
pantans, de gran impacte a la llera del riu, l´alçada del mur de la presa, les comportes i la
construcció de les canalitzacions per la regulació de l´aigua.
Figura 46. Fotografia (1982)horta de Ponts inundada, l´aigua arriba a les cases al costat de la Secla.

Autoria de les fotografia MPR i ARM, Revista Portaveu.

•

El pantà de Rialb

És de construcció recent (Veure Figura 47), inaugurat el 14 de febrer de l´any 2000 (Veure
Figura 48) al nord-oest de La Noguera afecta els municipis de Ponts, La Baronia de Rialb
i Tiurana, Bassella, Peramola i Oliana de l´Alt Urgell. El gestiona la Confederación
Hidrográfica del Ebro que fixa el cabal d´aigua destinat al Canal d´Urgell i el SegarraGarrigues. A Gualter es localitza la Resclosa del Pantà de Rialb i el punt de captació
d´aigua del Segarra-Garrigues.
Conca
Ha
Capacitat útil

3.320 km2
1505
401 hm3

Font: Dades de la Confederación Hidrográfica del Ebro (2010).
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Figura 47. Localització Resclosa del Pantà de Rialb.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya.
Figura 48. Fotografies en perspectiva del pantà de Rialb.
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Autoria de les fotografies: Agustí Cucurulls.

•

El canal Segarra-Garrigues

És una infraestructura hidràulica posada en marxa el 2012 per abastir d´aigua de regadiu
a la Noguera, la Segarra, el Pla d´Urgell, l´Urgell, el Segrià i Les Garrigues. La 1a
captació d´aigua es troba al pantà de Rialb. La superfície per a regadius és de 70.150 ha,
amb 3.500 km de canonades i una dotació per aigua de reg i boca de 342hm3 21. Aquesta
obra no està exempta de polèmiques mediambientals així com fortes despeses
econòmiques pel que fa a l´augment en els costos de les obres la qual cosa ha portat a
agricultors i entitats a mostrar el seu desacord amb alguns trets del projecte inicial i el
preu de l´aigua. L´any 2002 el“Manifest de Vallbona” conegut pel lloc on es van reunir
professionals, tècnics, pagesos, sindicats van acordar celebrar el 2005 les Jornades
organitzades per la Fundació Territori i paisatge on s´estudiaren les propostes del
Manifest “Un canal Segarra-Garrigues pel segle XXI compatible amb la conservació del
paisatge i de les espècies amb la productivitat agrícola”
L´Observatori del Paisatge defineix els impactes paisatgístics com una pertorbació en el
paisatge provocada per un fenomen natural o per l´activitat humana. En el comparador de
les bases cartogràfiques del Instituto Geográfico Nacional, s´aprecia el fort impacte que
la canalització del Segarra-Garrigues (Veure Figura 49) ha tingut sobre el territori. La
construcció d´aquesta estructura hidràulica ha construït un pont sobre la C-1313 i l´altre
sobre la C-1412 a Ponts. Si comparem l´evolució soferta veiem que aquests recorreguts
escènics continuen estant articulats pels camins i vies de comunicació principals que
21

Els regadius a Catalunya (2009), Generalitat de Catalunya.
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constitueixen els referents visuals que recorren el territori, no obstant sobre els perfils
naturals hi ha la forta petjada de les evolucions històriques les quals són indissociables al
caràcter del paisatge, tal i com es pot observar en la cartografia aportada.
Figura 49. Ortofotos històriques de la canalització del Segarra-Garrigues.

Vuelo americano Serie B 1956-57

PNOA 2005

Font: Instituto Geográfico Nacional.

PNOA 2007

PNOA 2010

Font: Instituto Geográfico Nacional.

PNOA 2012

PNOA 2015

Font: Instituto Geográfico Nacional.
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La magnitud de l´obra i el fort impacte es pot apreciar en les ortofotos anteriors que
segueixen de manera cronològica el riu Segre abans de la construcció de la presa, la paret
de contenció de l´aigua, els moviments de terres per la construcció dels ponts i, en la
darrera fase la canonada principal, per on circula la l´aigua la qual en altres punts es
subdivideix en diferents ramals que subministren als diferents sectors. Cal destacar a
nivell paisatgístic que aquestes obres han produït afectacions a la zona de la Peixera, on
hi ha la central hidroelèctrica i el punt de captació d´aigua per la Sèquia molinal, pel que
han suposat en la modificació del cabal del Segre. En l´actualitat tot i estar regulat, quan
la Confederación Hidrográfica del Ebro notifica que augmentarà el cabal d´aforament, es
produeixen inundacions en zones de l´horta de cotes baixes.
En les fotografies del treball de camp (Veure Figura 50) s´observa des del punt d´observació
del Tossal de les Forques, on hi ha la Col·legiata, amb la perspectiva enfocada cap a la
zona industrial la construcció del pont del Segarra-Garrigues a Valldans. Des de la
perspectiva de la font de Valldans (Veure Figura 51), l´encalç a la muntanya que trenca sens
dubte el paisatge natural d´aquesta àrea.
Figura 50. El pont del Segarra-Garrigues quan travessa el Clot de Valldans.

Fotografia autoria.
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Figura 51. Vista en perspectiva feta des de la font de Valldans prop de la Creu d´en Samarra, per
captar l´encalç a la muntanya i les dimensions de les columnes que l´aguanten.

Fotografia autoria.

Figura 52. El Sifó del Llobregós amb el curs del riu al fons.

Fotografia autoria.
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Una altra afectació important d´aquesta obra hidràulica és la construcció a Ponts del Sifó
del Llobregós, fotografia feta en el treball de camp (Veure Figura 52). Té 657 metres de
longitud i un túnel de 631 metres, les dimensions són considerablement pertorbadores en
la intervenció antròpica sobre el territori, la gran mole de ciment impacta en els camps de
conreu tal i com es pot apreciar.
•

Les infraestructures d´abastiment d´aigua locals

Altres infraestructures d´abastiment (Veure Figura 53) en la zona que estudiem són la
captació des del pou al·luvial de l´aigua, a Ponts i, l´Abastiment a la Mancomunitat de
Serveis de Ponts, Oliola, Cabanabona i Vilanova de l´Aguda (Concessió d 2001 de 11,99l/s).
Les canonades van soterrades, per tant no hi ha impacte visual i l´aigua de boca arriba a
les poblacions, l´empresa SOREA és l´encarregada de les reparacions i fuites d´aigua.
Figura 53. Infraestructura d´abastiment.

Fotografia autoria.

•

La Sèquia Major i la gestió de l´aigua

L´assut de la Sèquia molinal és la infraestructura d´abastiment d´aigua, i pels regs (Veure
Taula 1). La Comunitat d´Usuaris i Regants de Ponts administra de forma col·lectiva dels
drets d´ús de l´aigua essent respectuosos amb el paisatge.
Taula 1. Taula de les característiques de la captació d´aigua a Ponts.
Aqüifer conca
Destinació
Titular
Ubicació captació
Assut Sèquia Molinal
Volum anual m3/ha
Cabal mitjà juliol màxim aforament

Superfície àrea regable
Possessió immemorial

Marge esquerre del riu Segre
Abastiment aigua població i regs
Comunitat d´usuaris de Ponts
UTMX 848535
UTMY4651026
Datum: ED50
8000,00
259,295l/s
50l/s cabal ecològic
7,13 abastiment aigua
202,165 regs
270,74 ha
Regs horta de Ponts des de temps antics

Font: Libro del Registro de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Elaboració pròpia.
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La figura del cabal ecològic de 50l/s dona un cabal mínim en època de sequera al riu
Llobregós, i al torrent de Valldans, per aconseguir la preservació dels hàbitats autòctons,
assolint l´equilibri sostenible del paisatge i el respecte amb els hàbitats autòctons del
medi.
El traçat de la Secla discorre des de l´assut de captació d´aigua a la Peixera, al costat de
La Central i travessa tota l´horta (Veure Figura 54) en canalització oberta de ciment i pedra
per on baixa l´aigua. Hi ha tanques en els punts més baixos amb petits murs aixecats per
seguretat. Des del ramal principal arriba a tota l´horta que disposa d´un sistema de
regueres que subministren l´aigua. Algunes han quedat obsoletes perquè són de terra i
pertanyen als regadius històrics, la majoria són de pedra i ciment, els materials estan
integrats en el paisatge, tot i que als sifons de reg s´observen elements rovellats i grans
pedres per parar l´aigua situades al costat dels camps. L´aigua baixa calma degut a la
canalització i forma part del paisatge. Quan es fan les “llimpies” s´estronca i baixa seca,
llavors es reparen les fuites i s´extreuen els fangs i llots que arrossega l´aigua ja en el tram
mig del Segre, en aquesta època el paisatge canvia totalment i es fa estrany no veure
l´aigua. Pel que fa a la distribució de l´aigua es fa per trams de rec (Veure Figura 55) en
superfície i altres soterrats, és un paisatge típic del regadiu d´horta.

Figura 54. Traçat de la sèquia de Ponts.

A nivell paisatgístic la sèquia discorre paral·lela al riu Segre a tocar del poble tal com
s´observa en els límits urbans de les cases i separa la zona d´horta de sòl agrari i el nucli
urbà.
La Secla porta l´aigua fins arribar a la roca del Call al punt de l´aiguabarreig SegreLlobregós i reparteix l´aigua en diferents ramals per tota l´horta. Tal com hem vist en la
taula anterior l´aqüifer del pou al·luvial es destina també a aigua de boca, la concessió de
la Confederación Hidrográfica del Ebro reconeix en les característiques de la captació
d´aigua la concessió des de temps immemorial, tal com apareix en diferents actes als
arxius municipals.
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Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. Elaboració pròpia.
Figura 55. Xarxa del tram de regueres construïdes per al rec de les parcel·les i trams de rec soterrat
modernitzat.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. Elaboració pròpia.
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Els canvis paisatgístics en el territori són el resultat d´una activitat intensa per part de
l´home, aquests paisatges humans s´han superposat als elements propis dels paisatges
naturals per crear noves sinèrgies, a més de tots aquests elements que hem esmentat, el
TFG vol incidir en l´estudi d´aquests referents locals que comporten una modificació en
els usos del sòl i, fonamenten l´anàlisi basat en el dinamisme de la zona per tal de poder
formular propostes d´actuació, tenint en compte tres arquetipus paisatgístics: els d´ús
agrícola, els industrials i els turístics.

A. Anàlisi de tres transformacions paisatgístiques estratègiques per l´economia i
desenvolupament local
Les transformacions que explicarem a continuació segueixen un procés d´adaptació dels
paisatges rurals dinàmics, associats al manteniment de les activitats agràries amb
tendència demogràfica a disminuir i, la diversificació econòmica per aconseguir un medi
rural sostenible i equilibrat. L´anàlisi ens permetrà apreciar l´empremta dels fonaments
constitutius del paisatge pontsicà actual, al mateix temps que determinarà cap on va la
tendència evolutiva. Es formula a continuació un diagnòstic de tres paisatges que tenen
implicacions econòmiques molt importants a nivell local, els tres lligats també amb temes
hídrics. El canvi en els usos del sòl agrícola en el pla pilot de la plana de Cal Caseta lligat
a factors econòmics; l´edifici històric de la Central, construït el 1913, lligat als inicis
industrials; i, el parc fluvial de la Roca del Call lligat a factors socials i turístics.
Les activitats humanes generen transformacions territorials i estudiar-les, es troba entre
un dels objectius del TFG. El territori es reconeix des de la manera com els seus habitants
el conceben i, és a la vegada objecte d´investigació geogràfica al transformar-se, la
percepció dels habitants canvia al llarg del temps, al mateix temps que s´hi generen noves
activitats econòmiques. per això ens ha semblat important un apropament amb més detall
als components del paisatge que han generat a Ponts aquestes tres transformacions,
provocades per tres projectes humans. Ens aproparem a l´anàlisi mitjançant una diagnosi
descriptiva, la identificació d´impactes paisatgístics i dinàmica del paisatge, junt amb una
justificació a escala temporal.
“Las actividades humanas impregnan dinamismo a los cambios en el territorio.Los
sujetos transforman su entorno y el entorno los transforma a ellos. Esa mutua
afectación dinámica es observable históricamente. La relación entre los sujetos y
la de estos con el territorio constituye la estructura de cualquier estudio
paisajístico. En la actualidad se vive un retorno del interés por el paisaje y se ha
convertido en objeto de investigación de la geografía, la ecología, la historia, el
arte, la estética y la economia” (Corbera Millán, 2016).
a. Pla pilot de la plana de Cal Caseta, canvi usos del sòl
L´any 2009 la Comunitat d´Usuaris i Regants de Ponts va posar en marxa el Projecte de
modernització dels regadius històrics que havien quedat malmesos amb el pas del temps.
La xarxa presentava trams amb fuites d´aigua, brossa en les canalitzacions i problemes
en la pressió d´aigua per arribar a les finques. Es marquen unes intervencions prioritàries
per tal de revitalitzar la zona en la línia del Pla de regadius del Departament (Veure Taules
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i es procedeix a les intervencions per trams seguint el mateix traçat existent tal
com dissenya el Projecte tècnic (Veure Cartografia Annex). Entre les finalitats es troba
l´aprofitament dels recursos hídrics dels quals ja disposa la zona, però amb mesures
eficients per evitar el malbaratament de l´aigua, al mateix temps que augmenten els
rendiments econòmics.
Annex),

L´ús local dels topònims serveix per inventariar i descriure els valors paisatgístics propis
que els hi atribueix la població. Les Partides constitueixen una unitat geogràfica local que
farem servir, que s´ha anat conservant en el decurs del temps i, així és com ho coneixem
els pontsicans, i es va passant de generació en generació. A vegades la toponímia d´algun
d´aquests indrets referencia qui eren els propietaris, alguna característica del terreny o
simplement una eina natural de la pagesia que ordena el territori i el situa22.
El Projecte dels regants està basat en les dades de l´últim Cens agrari (2009) on es
comptabilitzaven un total de 24 explotacions de regadiu amb una superfície de 198 ha.
La CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) en té concedides i aprovades 270,74 ha
de superfície àrea regadiu (2011). Cal puntualitzar que en aquest treball les dades per
confeccionar les taules, fan referència als regadius consolidats segons la Comunitat
Usuaris i Regants 23 . Els valors reals, en un futur, hauran de contemplar la modernització
que inclourà les obres planificades per regar amb aspersors o en execució actualment, pel
canvi en els usos del sòl. Sembla adient aportar la descripció de cadascuna de les partides
de l´horta històrica de Ponts, per tal posar en valor el paisatge agrícola, proposant línies
d´actuació per al futur del sector, estretament lligat a l´economia del municipi.

•

Diagnosi descriptiva

L´estructura parcel·lària de la zona de regadiu queda distribuïda en diferents partides
anomenades: Les Treites, Els Sots, Els Mallols, Les Planes i La Llenguadera (Veure Taula
2) que conformen l´àrea de regadiu.
Taula 2. Taula i gràfica de la distribució de la superfície (ha) de l´horta per partides.

Les Treites

Els Sots

Els Mallols

Les Planes

La Llenguadera

Poligon 1

Total Ha

27,7317

44,087

32,3304

89,0064

22,2702

0,3921

215,8176

22

Les dades toponímiques conviuen amb les referències cadastrals.

23

Base de dades de la Comunitat d´Usuaris i Regants de Ponts, any 2017.
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DISTRIBUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE
La Llenguadera

Les Planes

ElsMallols

Els Sots

Les Treites

Poligon 1

0,18%

10,%32

12,85%

20,43%
41,24%
14,98%

Font: Base de dades de la Comunitat d´Usuaris i Regants de Ponts (2017). Elaboració pròpia.

•

La partida d´horta Les Treites

La partida d´horta de Les Treites està cohesionada paisatgísticament amb la zona del
Segre-Rialb que pertany a l´Horta de Gualter. És la partida on s´hi localitza La Central i
el punt de captació de l´aigua del Segre cap a la Secla* de Ponts (Veure Figura 56 i 57).

Figura 56. Pla de regadius i fotografia de la Secla.

Partida d´horta Treites, Sèquia de Ponts.
Fotografia autoria.
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Figura 57. Localització de la partida d´horta Les Treites.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. Elaboració pròpia.

La toponímia de l´assut es coneix com La Peixera, a Les Tanques. Els altres topònims
que ordenen el territori són Les Salobres, el Camí de la Barca i el Camí del Segre.
A escala local s´identifiquen a la partida d´horta de Les Treites com a recursos turístics
afegits als atractius del paisatge: La Central, el Centre de jardineria, la zona piscícola de
repoblació de truites dins l´àrea delimitada per la pesca, la banqueta d´arbres que voregen
el camí de Segre fins arribar al camí principal i, els rentadors a tocar del poble.
La Secla és la canalització més important per la ubicació que té, a tocar del poble i
discorre en paral·lel al riu Segre, travessa tota l´horta de Ponts i té la funció d´abastiment
d´aigua a la població, dotació dels regs i cabal ecològic. La distribució de l´aigua es fa
mitjançant regueres principals i secundàries principalment de pedra, canalitzacions
obertes o soterrades que tenen un sistema de trampilles o petites comportes per regular
l´aigua, les regueres de terra més antigues són a l´Hort dels Capellans, mosaic de colors i
formes que destaquen a nivell paisatgístic. En torns acordats es rega per zones,
principalment amb el sistema anomenat d´inundació o “a manta”. La grandària de les
parcel·les (Veure Taula 3) és majoritàriament de < de 0,5 ha.
*La Secla topònim local de la Sèquia Major.

86

Taula 3. Taula que posa en relació grandària i nombre de parcel·les Les Treites.
Polígon

Grandària parcel·les Ha

Nombre parcel·les

1

< de 0,5 ha

105

1

De 0,5 a 1 ha

9

1

De 1 a 2 ha

1

De 2 a 3 ha

0

De 3 a 4 ha

0

De 4 a 5 ha

0

> de 5 ha

0

> de 8 ha

0

> de 10 ha

0

> de 15 ha

0
Total: 27,7317 ha

Font: Base de dades Comunitat d´Usuaris i Regants de Ponts. Elaboració pròpia.

De l´anàlisi de les dades de la taula es desprèn que en aquesta partida d´horta les parcel·les
tenen dimensions reduïdes i estan molt fragmentades.

•

La partida d´horta Els Sots

La partida d´horta Els Sots comença al costat del camí principal d´accés al Segre en
direcció sud, cap a l´indret anomenat La roca del Call, en el punt on el Llobregós
desguassa al Segre (Veure Figura 58 i 59).

Figura 58. Pla de regadius i fotografia reguera de pedra.

Partida d´horta Sots, reguera de pedra.
Fotografia autoria.
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Figura 59. Localització de la partida d´horta Els Sots.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. Elaboració pròpia.

S´identifiquen com a recursos turístics el Parc fluvial de La Roca del Call, el Club Nàutic
Mig Segre, el Canal d´aigües braves, la banqueta arbrada d´àlbers centenaris i les
plantacions de xops.
Taula 4. Taula que posa en relació grandària i nombre de parcel·les Els Sots.
Polígon

Grandària parcel·les Ha

Nombre parcel·les

1

< de 0,5 ha

132

1

De 0,5 a 1 ha

17

1

De 1 a 2 ha

3

De 2 a 3 ha

0

De 3 a 4 ha

0

De 4 a 5 ha

0

> de 5 ha

0

> de 8 ha

0

> de 10 ha

0

> de 15 ha

0
Total: 44,087 ha

Font: Base de dades Comunitat d´Usuaris i Regants de Ponts. Elaboració pròpia.
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La grandària de les parcel·les (Veure Taula 4) és majoritàriament de < de 0,5 ha i tres de la
grandària d´1 a 3 ha. Per tant, els horts estan bastant més dimensionats que a la partida
anterior, aquí les finques són més grans i les hortalisses petites per al consum familiar es
troben al costat del poble.
En la toponímia de la partida trobem el Passet Nou, Cots Segre, Sota Molí, on antigament
hi havia la farinera, Les Salobres, les Quintanes i Escalofaina, és una zona de paisatges
molt verds, de vegetació frondosa i abundant. En aquesta partida es podrien traçar rutes
de senderisme, i observació de les zones humides per la gran qualitat de les vistes que ens
ofereix.

•

La partida d´horta Els Mallols

La partida Els Mallols es situa a la zona més al sud del poble. En la toponímia trobem
subzones com Cots-Segre, Corderes, Riu, les Coromines, Passet nou i Segrestos (Veure
Figures 60 i 61).
Figura 60. Pla de regadius i fotografia finca criança “lo caragol de Ponts”.

Partida d´horta Mallols.

Fotografia autoria.

En aquesta zona observem que les parcel·les són més regulars i la propietat queda ben
repartida. S´estan duent a terme iniciatives que han canviat el paisatge tradicional, per
exemple el cultiu de caragols que destaca pel cobriment amb gran teles verdes i capses de
fusta per la criança, en fileres rectes que creen un efecte de gran profunditat i perspectiva,
amb la marca d´origen de qualitat “lo caragol de Ponts”, a la finca La Pedregosa. Per tant,
és un bon exemple pel dinamisme econòmic relacionat amb l´aprofitament dels recursos
hídrics que té la zona, així com pel desenvolupament local i la diversificació. Hi ha
diferents ajuts de l´administració com el programa Odisseu del Departament
d´Agricultura per frenar l´èxode rural, altres ofereixen crèdits i assessorament a baix preu
per iniciatives com els fons Leader o plans de millora, entre altres.
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Figura 61. Localització de la partida d´horta Els Mallols.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. Elaboració pròpia.

Paisatgísticament s´identifica amb la zona poliesportiva del poble amb el recent estrenat
camp de futbol e gespa artificial, zona de pàddel, pista d´skate, pavelló de bàsquet i zona
de les Piscines, és un punt de trobada del jovent de Ponts i rodalies.
Taula 5. Taula que posa en relació grandària i nombre de parcel·les Els Mallols.
Polígon

Grandària parcel·les Ha

Nombre parcel·les

1

< de 0,5 ha

77

1

De 0,5 a 1 ha

11

1

De 1 a 2 ha

4

De 2 a 3 ha

0

De 3 a 4 ha

1

De 4 a 5 ha

0

> de 5 ha

0

> de 8 ha

0

> de 10 ha

0

> de 15 ha

0

1

Total: 32,3304 ha
Font: Base de dades Comunitat d´Usuaris i Regants de Ponts. Elaboració pròpia.
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En la taula (Veure Taula 5) es pot veure la grandària de les parcel·les d´aquesta partida
d´horta que llinda amb la zona d´equipaments esportius de Ponts i els horts urbans.
•

La partida d´horta Les Planes

La partida de Les Planes es situa en el triangle fèrtil de les terres al·luvials del Llobregós
i el Segre (Veure Figura 62 i 63), resseguint les explotacions agrícoles que hi estan ubicades
geogràficament s´aprecia l´extensió que hi ha de conreus extensius de blat de moro, amb
regs modernitzats amb aspersors.
Figura 62. Pla de regadius i fotografia de conreus.

Partida d´horta Planes.

Fotografia autoria.

Figura 63. Localització de la partida d´horta Les Planes.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. Elaboració pròpia.
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La taula indica que es reguen 89,0064 ha i la grandària de les parcel·les (Veure Taula 6) és
gran, segons el cadastre pertany als polígons 4 i 5. La toponímia de les Planes s´ordena
territorialment en Les Portelles, Sant Salvador, Granges Solanes, el Regué i La Biota.
Taula 6.Taula que posa en relació grandària i nombre de parcel·les Les Planes.
Polígon/s

Grandària parcel·les Ha

Nombre parcel·les

4i5

< de 0,5 ha

4

4i5

De 0,5 a 1 ha

3

4i5

De 1 a 2 ha

5

4

De 2 a 3 ha

2

4i5

De 3 a 4 ha

4

4

De 4 a 5 ha

1

4

> de 5 ha

2

> de 8 ha

0

5

> de 10 ha

2

5

> de 15 ha

1
Total: 89,0064 ha

Font: Base de dades Comunitat d´Usuaris i Regants de Ponts. Elaboració pròpia.

La partida de Les Planes és la zona d´horta més gran, les finques estan ben dimensionades,
els cultius són extensius i es pot considerar una zona activa per les fortes inversions en la
canalització dels regs, la grandària de les mateixes tal com deduïm de la taula anterior fa
que siguin rentables. La riquesa paisatgística de Les Planes canvia constantment, els
cultius de blat en regadiu, el blat de moro quan neix, una combinació de colors amb
camins rurals que duen cap al Llobregós, són recorreguts propis de natura. Les regueres i
les basses d´emmagatzematge destaquen en l´entorn de camps ben cuidats.
•

La partida d´horta La Llenguadera al Tossal

La partida de La Llenguadera (Veure Figura 64 i 65) al Tossal està situada en els polígons 6
i 11 segons Cadastre dins del terme municipal de Ponts.
Figura 64. Pla de regadius i fotografia plantació de blat de moro.

Partida horta Llenguadera.

Fotografia autoria.
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Figura 65. Localització de la partida d´horta La Llenguadera.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. Elaboració pròpia.

En la taula (Veure Taula 7) podem apreciar el tamany de les parcel·les, a La Llenguadera.
Taula 7. Taula que posa en relació grandària i nombre de parcel·les de La Llenguadera.
Polígon/s

Grandària parcel·les Ha

Nombre parcel·les

6

< de 0,5 ha

2

De 0,5 a 1 ha

0

De 1 a 2 ha

0

De 2 a 3 ha

0

De 3 a 4 ha

0

6

De 4 a 5 ha

2

6 i 11

> de 5 ha

2

> de 8 ha

0

> de 10 ha

0

> de 15 ha

0
Total: 22,2702 ha

Font: Base de dades Comunitat d´Usuaris i Regants de Ponts. Elaboració pròpia.
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A la partida de la LLenguadera les finques estan ben dimensionades, destaquen algunes
plantacions de xops, els terrenys que es cultiven sustenten l´economia agrària perquè la
superfície en hectàrees és considerable.
•

La superfície de la partida d´horta del polígon 1

La superfície del polígon 1 comprèn parcel·les de l´hort dels Capellans, hort clos, horts
tancats, amb un total de 0,3921 ha dedicades als horts familiars i el consum propi, els
límits amb els horts urbans estan ben cuidats i fan la funció de jardí amb flors, planter i
alguns arbres fruiters. El paisatge d´aquesta superfície petita és singular, un mosaic de
varietats d´hortalissa, amb regueres encara de fang, i murs de pedra que els separen del
camí principal del Segre, és un reducte de l´història local, un lloc on el temps s´ha detingut
(Veure Figura 66).
Figura 66. Hort dels Capellans.

Fotografia autoria.

•

Identificació d´impactes paisatgístics i dinàmica del paisatge

En les bases cartogràfiques (Veure Figura 67) podem observar l´impacte en el territori.
Aquest procés de modernització agrícola dels regs es troba en la base de la diversificació
econòmica, i comprova la transformació evolutiva formulada en els objectius específics.
A nivell paisatgístic a la plana de Cal Caseta “pla pilot” observem les transformacions, el
cultiu del secà mediterrani, passa amb la construcció de la bassa per l´aigua al paisatge
de regadiu amb les circumferències típiques del reg per aspersió.
La modernització dels regs té en compte el canvi en els usos del sòl. La xarxa de regueres
antigues substituïda per canonades soterrades, i la instal·lació d´aspersors ha canviat la
fesomia de les finques. La regulació de l´aigua i aprofitament agrícola contempla
l´equilibri mediambiental, s´incorporen mesures d´eficiència per evitar fuites a la xarxa
evitant el malbaratament. Es substituirà progressivament el rec a manta “per inundació”,
pel rec d´aspersió. S´ha de planificar un desenvolupament sostenible, tenint en compte la
implementació dels projectes en execució a l´horta de Ponts que han estat endegats per
la Comunitat de Regants , els aprovats per executar, o propostes en planificació.
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Figura 67. Cartografia comparada de la plana de Cal Caseta i detall ampliat del conreu on s´observa
un paisatge verd.

PNOA 2005

Font: Instituto Geográfico Nacional.

PNOA 2008

PNOA 2018

El paisatge actual i el dinamisme de la zona s´exemplifica en el pla pilot de la plana de
Cal Caseta que ens permet estudiar la transformació del paisatge que passa del cultiu de
secà als regadius modernitzats (Veure Figura 68).
Figura 68. La plana de cal Caseta l´any 2013 i l´any 2019, amb el canvi d´usos del sòl.

Fotografia autoria.
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•

Justificació a escala temporal.

L´estructura parcel·lària ha sofert poques variacions en els últims anys, el regadiu de
l´horta històrica (Veure Figura 69) està consolidat. Els factors de canvi es donen per
l´arranjament de les regueres típiques mediterrànies, la substitució del reg a manta per
rengleres amb aspersors als trossos han ocasionat un impacte paisatgístic observable que
caracteritzen el paisatge, junt amb la construcció de basses.
Figura 69. Canalitzacions de pedra de la plana de cal Coyo.

La cabana de cal Coyo, el reg de les Planes des de
temps immemorial i les canalitzacions de pedra.

Fotografia autoria.
Figura 70. Cabana maquinària regulació, edificació on hi ha el motor que regula l´aigua per sectors
dels regs d´aspersió i bassa.

Fotografia autoria.
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Amb la modernització dels regs l´aigua arriba a una bassa de regulació (Veure Figura 70)i
es distribueix a les finques mitjançant bombeig i canalitzacions a pressió, cada canonada
disposa d´un comptador d´aigua i l´aigua sobrant circula per una canalització fins al riu
per preservar el cabal ecològic.
L´Horta de Ponts preveu un desenvolupament sostenible, en la implementació dels
projectes en execució i, la proposta (Veure Figura 71) que vol fer aquest TFG de regs en
planificació, correspon al següent mapa:
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Figura 71. Mapa regs no modernitzats, modernitzats i en planificació.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. Elaboració pròpia.
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b. Central hidroelèctrica, paisatge històric industrial
El paisatge històric industrial és un exemple de com una intervenció humana canvia el
paisatge del passat en una àrea concreta.
•

Diagnosi descriptiva

La central minielèctrica va ser construïda a principis de segle, la primera turbina
s´instal·là el 1913. A nivell paisatgístic l´edifici (Veure Figura 72) es troba localitzat en el
curs mig del Segre, no hi ha embassament regulador perquè és de petita potència. La
captació d´aigua es canalitza formant un desnivell d´alçada, l´aigua cau a la turbina i
després retorna al riu.
Figura 72. Localització “La Central”.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. Elaboració pròpia.

Quan va entrar en funcionament els fins eren el subministrament d´electricitat al poble,
l´enllumenat va significar un avenç molt important. En l´actualitat, el canvi d´usos és
evident, la producció ha quedat gairebé obsoleta i, a més, amb la regulació de l´aigua del
Segre pels embassaments d´Oliana i Rialb, han fet disminuir el cabal. Per tant, actualment
és un recurs paisatgístic molt important per entendre què va significar una època i els
inicis industrials. Els béns mobles de l´edifici es troben en bon estat de conservació i es
poden utilitzar com a recurs didàctic.
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•

Identificació d’impactes paisatgístics i dinàmica del paisatge

Els elements antròpics han modificat el curs natural del riu. L´impacte paisatgístic
s´aprecia en la construcció de l´edifici i la instal·lació de torres d´electrificació tal i com
es pot apreciar en les fotografies (Veure Annex).La vall al·luvial del curs mig del Segre es
veu afectada en la seva biodiversitat, la construcció artificial fa que els sediments i les
espècies de flora i fauna s´hagin alterat. El paisatge actual es troba en un estat descuidat,
s´hauria de desbrossar la zona, la vegetació creix incontrolada, l´estat de l´edificació és
bo.
•

Justificació a escala temporal

És un indret que necessita una actuació a nivell local, per tal de valoritzar el recurs i la
importància de què va significar en la millora de la qualitat de vida de les persones.
L´edifici de “La Central” és un Bé patrimonial arquitectònic i industrial de titularitat
privada, actualment no figura en el registre de la Generalitat de Catalunya. L´edifici té un
atractiu important com a potencial històric i com a recurs turístic associat al canvi
socioeconòmic. Es troba emmarcat a la llera del riu Segre, arrelat en el territori i
constitueix un referent visual a la zona, a ambdós costats del riu. Delimita una zona on
es preserva el paisatge natural per a la conservació, defensa i estudi del medi natural, amb
una zona d´oci per a pescadors. Per tant, es pot considerar que en la recuperació dels
paisatges industrials s´incentivaria la promoció econòmica amb el turisme i les antigues
tradicions. L´edifici compta amb Béns Mobles originals, les antigues turbines
instal·lades entre els anys 1912 i 1913 les quals han estat en funcionament fins l´any 1964.
Són peces dignes de Museu i el seu estat de conservació és bo.(Veure Annex. Fotografies de
La Central, sala de màquines i turbina antiga original. Autoria pròpia ).

La següent transformació analitza aquesta zona com a recurs paisatgístic lúdic i esportiu,
atenent a la formulació dels objectius específics del treball, com a recurs per al
desenvolupament del turisme rural.
c. Parc fluvial de La Roca del Call, turisme i esport
•

Diagnosi descriptiva

El Parc de La Roca del Call (Veure Figura 73) és una obra construïda en compensació pel
Pantà de Rialb, inversió sufragada per l´estat per rescabalar els perjudicis ocasionats amb
el pantà, l´estat inverteix al territori per contrarestar els perjudicis que hagi ocasionat en
les expropiacions dels terrenys o les pèrdues materials.
El parc fluvial és una zona verda d´una ha i un llac artificial de ½ ha per a escola de
piragüisme. Posteriorment es va modificar la llera del riu per la construcció del canal
d´aigües braves, obra aturada perquè no complia la normativa comunitària de protecció
zona ZEPA d´aus.
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Figura 73. Localització de la zona on es troba el parc Fluvial.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. Elaboració pròpia.

“El MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) va finançar l´obra
amb una inversió de 2,8 milions d´euros, va ser inaugurat el 28 de maig de 2010. Es va
aportar 8000 metres cúbics de terra vegetal per plantar 9.200 m2de gespa i 6.000 espècies
vegetals de tot tipus”, segons la Confederación Hidrográfica del Ebro.
•

Identificació d’impactes paisatgístics i dinàmica del paisatge

Els impactes paisatgístics s´observen en la modificació dels terrenys municipals als
marges del riu per la construcció del parc i, posteriorment, en la llera del riu pel canal
d´aigües braves, aprovat per la Conselleria de Medi Ambient, projecte que es va construir
en una segona fase per no alterar la zona LIC del tram mig del Segre.
El Parc fluvial de La Roca del Call està construït al costat del Club Nàutic Mig Segre . És
una zona per practicar piragüisme, esport, natura i té zona de pícnic. El llac té-segons
dades del projecte consultades- 4.316 m2 dissenyat per a iniciar-se en l´esport del
piragüisme i la competició. A nivell local és un punt d´atracció turística important (Veure
Figura 74). Els terrenys a la vora del riu es trobaven en un estat molt descuidat, actualment
dins del parc hi ha plantades diferents espècies vegetals, arbres autòctons i altres varietats.
Constitueix un punt d´oci, descans, així com també es pot practicar esport a l´aire lliure.
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Figura 74. Parc fluvial de La Roca del Call.

Fotografia autoria.

•

Justificació a escala temporal

La zona lúdica-esportiva constitueix un pol d´atracció turística que té afectacions en
l´economia local per la diversificació econòmica que suposa. A nivell paisatgístic s´hauria
de destacar i posar en valor la importància que genera com a recurs didàctic, observació
d´espècies vegetals, aus, camí verd, rutes, equipaments i referents per a l´oci que
juntament amb els paisatges culturals caldria senyalitzar i retolar adequadament en tot el
municipi.
En definitiva, l´anàlisi sistèmica del paisatge ens permet mostrar la realitat del paisatge
de Ponts, on tant els elements biòtics com els antròpics s´han combinat per mostrar a
escala local una diversitat de components paisatgístics que en altres escales, no es podrien
visualitzar. A continuació per a completar la importància d´aquest apropament també
plantegem una revisió de paisatges des de la perspectiva visual i des de la subjectiva.
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3.2.2. Fase 2: DIMENSIÓ VISUAL

FASE 2
DIMENSIÓ
VISUAL
A. PATRONS ESCÈNICS
B. BANALITZACIÓ ABANDÓ
DE CONREUS,
CONTAMINACIÓ

Encara que des del punt de vista de l´anàlisi del
paisatge la geografia s´ocupa més de la visió
sistèmica dels elements que integren el paisatge,
també la dimensió visual, juntament amb la visió
subjectiva ens semblen interessants per acabar de
presentar els trets que caracteritzen els paisatges
de Ponts, donat que ens permeten completar
millor les propostes que volem fer sobre els
mateixos en el nostre municipi.

En relació a la dimensió visual, en aquesta segona
fase ens centrarem en els patrons escènics,
entesos com les estructures i elements visuals més
rellevants i característics que ordenen el territori de l´àmbit d´estudi, tenint en compte una
visió integradora entre la organització dels components principals del paisatge de la Fase
Geosistèmica i la visió del territori que ens proporciona la fotografia.
A. Patrons escènics
Els patrons escènics descriuen visualment des de diferents punts de vista i mitjançant
l´etiquetatge rigorós de les fotografies la idiosincràsia del lloc estudiat, com a
metodologia per a l´estudi del paisatge que es troben definits de la següent manera:
“Los patrones escénicos son las características que definen su espacialidad. De
este modo, definiremos un paisaje en términos de amplitud visual, capacidad,
compartimentación del territorio, conectividad visual con otros espacios etcétera.
El anàlisis de las unidades visuales nos permitirá realitzar un acercamiento a la
estructura visual del territorio. El modo en que se organizan los componentes
principales de un paisaje determinan las àrea que tendrán una mayor exposición
visual”24.
La imatge visual del territori ens permetrà, a partir de punts de vista seleccionats, fer una
aproximació a les formes que predominen (Veure Figura 75). Els punts d´observació
escollits per percebre les formes fonamentals han estat: el punt més alt del Tossal de Les
Forques, el camí dels Palous, des del riu i, el camí de Segre a l´horta de Ponts.
S´ha observat el nucli urbà- el nucli habitat-, la geometria parcel·laria de l´horta amb
contrastos pel que fa a grandària i colors, els perfils de les muntanyes, els elements arbrats
i diferents vegetacions. Les dues primeres fotografies corresponen a l´imatge
panoràmica, on s´aprecien visualment els elements paisatgístics característics de la zona,
el contrast entre el secà i el regadiu, els perfils suaus d´altitud de les costes i turons, la
vall del Segre al fons, les connexions visuals i, els vials de la carretera. Les següents estan
fetes des de l´horta, en un punt baix, la línia d´horitzó es troba al camí de Segre, tal com
es pot apreciar a continuació.

24

http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0670136.pdf (pàg 144).
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Figura 75. Fotografies patrons escènics de Ponts des de diferents punts d´observació.

Autoria fotografia Agustí Cucurulls

Des del punt d´observació més alt s´identifiquen visualment les diferents tipologies
paisatgístiques, des d´aquesta zona es perfila el paisatge històric del casc antic, sobresurt
el campanar de l´església amb nius de cigonyes i les teules de fang cuit antigues. Els
relleus són suaus propis de la zona del Mig Segre i els vials de comunicació estan
fortament transitats. Es veuen bé els impactes antròpics dels artefactes construïts que
trenquen les línies de les muntanyes a la serra de Sant Mamet, es veuen edificacions
aïllades, el nucli compacte allargassat de la població és força dens, esponjat a la zona
industrial. Les torres d´alta tensió que creuen pel territori impacten visualment. El
paisatge visual de les zones agrícoles destaca per ser un mosaic de formes i colors tant en
estructura espacial com en disposició, l´alteració d´aquests patrons escènics ve donat pels
canvis de conreu de les diferents unitats.

104

Autoria fotografia Agustí Cucurulls.
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Fotografia autoria.

Des del punt d´observació més baix al camí de l´horta que connecta visualment amb el
riu Segre i els horts urbans dels habitatges construïts, està limitat per la Sèquia i els antics
rentadors situats a la zona del paisatge de regadiu, per tant la Secla i el riu fan de frontera
d´aigua. No s´ha construït edificacions fora d´aquesta línia per ser zona inundable.

B. Banalització, abandó de conreus, contaminació
Els canvis en el territori que degraden el paisatge poden estar ocasionats per causes
naturals o bé per banalització del paisatge- segons el CEP-, ocasionant alteracions en els
ecosistemes i, en el cas de zones agrícoles, malbaratant els recursos hídrics. Els paisatges
degradats es caracteritzen per l´acumulació de residus, desordre i presència d´activitats
descontrolades. S´ha observat la proliferació de bidons, plàstics, llaunes que impacten
visualment, fragmentacions en sòls agraris, vegetació que creix incontrolada als marges,
bé per l´abandó de conreus o per deixadesa. L´etiquetatge de les imatges del treball de
camp fetes abans del confinament (Veure Figura 76) corresponen a elements degradats,
abandó de conreus i contaminació.
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Figura 76. Imatges de paisatges degradats.

Fotografia autoria.

En el recorregut dels camins de l´horta no hi ha cap tipus d´artefacte publicitari que pugui
trencar l´harmonia visual, si que hi ha cabanes de dimensions petites fetes amb materials
de rebuig, alguna zona presenta un estat de degradació important, grafittis, pals de la llum
caiguts, contenidors, abocadors incontrolats, materials plàstics, ferros rovellats, horts
abandonats...que malmeten el paisatge.
En definitiva, aquest mosaic de textures i colors es troba en constant transformació,
conviu una parcel·lació molt variable, minifundista, amb horts grans dedicats al blat de
moro juntament amb petites hortalisses. Destaca en aquesta anàlisi un alt valor
paisatgístic i ecològic, dinàmic, ple d´elements que configuren i caracteritzen la dimensió
física del territori en constant moviment, per exemple els arbres del riu, les regueres el
transformen contínuament, bé pels canvis naturals sobtats, per exemple les inundacions
quan baixa més aigua al Segre de la presa de Rialb, o bé perquè canvia la percepció pròpia
dels cicles naturals i els canvis evolutius i humans. Aquests factors fan un territori
canviant a nivell perceptiu i visual que s´ha d´ordenar i gestionar per no perdre el seu
simbolisme i vitalitat.
En definitiva els canvis en la imatge visual del nostre àmbit d´estudi serveixen per
comprovar els objectius específics formulats, fent compatible la gestió estratègica del
territori, amb la finalitat de proposar en el següent apartat les propostes i línies d´actuació
a nivell local, que plantegem més endavant.
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3.2.3. Fase 3: Dimensió SUBJECTIVA
Una de les dimensions per la caracterització del
paisatge és la consideració de la subjectivitat com
un element que posa en relació el component
territorial i la percepció del mateix. L´aproximació
a la percepció subjectiva del paisatge ha estat
A. RECURSOS I QUALITAT
concebuda des dels diferents factors que el
PAISATGÍSTICA
composen, alguns autors en parlen com “la pròpia
experiència personal” (Bolós,1992), o bé “la
personalitat de l´individu” (Bosque,1997) o, “les
circumstàncies culturals i històriques de les
societats” (Martínez de Pisón, 2006), s´ha arribat a encunyar la expressió “representación
social del paisaje” per anomenar-lo “una construcción sistemática colectiva” (Maderuelo,
2005).

FASE 3
DIMENSIÓ
SUBJECTIVA

Diferents elements del paisatge local de Ponts destaquen pel seu interès ambiental,
cultural, visual i social els quals són percebuts com una gran riquesa patrimonial. Els
recursos paisatgístics ens proporcionen informació sobre aquests espais i elements
singulars d´atenció especial25 recognoscibles pels habitants, en una superfície
relativament petita com la nostra però que amalgama una gran varietat d´elements
paisatgístics.
La dimensió subjectiva es relaciona amb els Objectius de Qualitat Paisatgística, aquests
objectius presenten estratègies que orienten cap a la gestió i ordenació que impliquen tots
els agents socials. Es tracta de respondre a la pregunta sobre quins tipus de paisatge
volem. Això cal fer-ho a través d´un procés de participació pública. Aquest procediment
s´ha seguit a nivell local amb el Pla de barris. Pel que fa al TFG, per motius del
confinament COVID-19 no s´ha pogut realitzar cap taller de participació. És a dir com a
poble es podria preguntar sobre l´ús o la promoció de determinats espais , rutes culturals,
quin caire ha de tenir el Centre d´interpretació del romànic a la Sala capitular restaurada
al costat de la Col·legiata, o quina és la opinió sobre els canvis en el sistema de regadiu i
usos del sòl, entre altres temes que poguessin sorgir d´interès paisatgístic.
A. Recursos i qualitat paisatgística
Són els elements del paisatge que mereixen una atenció especial que caracteritzarem
segons siguin d´interès natural, cultural o visual.
En aquest apartat farem una interpretació del paisatge, atenent al treball que s´ha realitzat
en les dues primeres fases i des de la pròpia coneixença del medi local. Els recursos
observats en l´àmbit d´estudi tenen uns valors intrínsecs propis, destacarem la Col·legiata
com a Patrimoni del romànic català, reconstruïda pels mateixos pontsicans durant anys.
És un espai paisatgístic respectat i protegit, molt cuidat i que és l´orgull de tot els
pontsicans. L´horta es reconeix com a paisatge d´interès ecològic natural i pel seu valor
dinamitzador en l´economia local, l´esglésiola de Santa Cecília sorprèn per la seva forma
i construcció única a Catalunya, els gravats de Mas de n´Olives com a troballa
arqueològica no estan suficientment protegits, La importància del recurs paisatgístic de
25

http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0684629.pdf
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la Central destaca pel que van significar les terres de Lleida per portar l´enllumenat a la
resta de Catalunya, les zones naturals de connexió biològica en els meandres del Segre,
l´anella verda de Ponts, els cursos fluvials i els bancals de pedra seca entre altres, formen
part dels elements paisatgístics que caldrà gestionar i ordenar a nivell local donat que
conformen la nostra identitat i orgull de poble. Cal destacar la recent inauguració de la
casa Samarra com a centre d´estudi i seu d´una bona part de les obres de l´autor pontsicà,
com a recurs turístic.
Quant a percepció del paisatge, el terme posseeix un patrimoni molt ric a nivell històric i
cultural. Cal destacar que es conserven molts elements antics, per exemple els cups de vi
en els porxos del carrer Major. Fora bo per la gestió i planificació futures que es tinguin
en compte activitats pedagògiques d´estudi i observació d´espècies animals i vegetals en
el seu propi hàbitat, principalment en les zones humides per la seva riquesa ecològica.
Es valora l´aprovació del POUM, pel que suposa d´ordenació del territori, amb aspectes
puntuals que en un futur caldria modificar pel que fa a banalització en espais de sòl
agrícola. Es veu una mancança el fet que els camins rurals es trobin en un estat molt
abandonat i espais rurals es vagin degradant, amb abandó de conreus i proliferació
descontrolada de materials de rebuig que incideixen negativament sobre el paisatge. Per
altra banda hem de tenir present que Ponts és el punt de captació d´aigua del Canal
d´Urgell i les canalitzacions del Segarra-Garrigues, dues obres cabdals per a que l´aigua
del Segre, beneficiï altres contrades catalanes, ambdues situades en l´àrea del nostre àmbit
d´estudi, cal dir que han impactat fortament al territori natural modificant substancialment
el paisatge. La visió del paisatge global i integradora del terme municipal presenta una
gran riquesa en tots els seus components i és reconeguda per la major part de la població.
Una de les percepcions paisatgístiques que caracteritza l´àmbit d´estudi és el contrast
entre el paisatge de la pedra seca i, el mosaic de l´horta amb diferents parcel·les de cultius.
En un futur el sistema de regadiu modernitzat amb aspersors o de goteig podria canviar
la fesomia del paisatge local, formant una anella verda al voltant del poble amb basses
per emmagatzemar l´aigua com a petits llacs, tot garantint la sostenibilitat i pervivència
de les activitats agrícoles, respectuoses amb la sostenibilitat del medi.
En les línies d´actuació proposades en el següent apartat es fan suggeriments fruit de la
recerca i interpretació pròpia de la hipòtesi plantejada, sobre cap on hauria d´anar la gestió
i ordenació del territori del qual ha estat l´objecte d´estudi aquest TFG.
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4. PROPOSTES I LÍNIES D´ACTUACIÓ: ELS FACTORS D´ESTABILITAT I
ELEMENTS DE FRAGILITAT DEL PAISATGE PONTSICÀ
Les transformacions paisatgístiques estudiades des de la geografia posen en relació els
objectius plantejats i la interpretació de l´anàlisi dels resultats en el següent DAFO.
L´examen dels elements paisatgístics a escala local com el que hem dut a terme en el
municipi de Ponts, ofereixen la possibilitat de presentar tant els canvis paisatgístics com
també pensar en la possibilitat de canvis i aprofitaments que podíem donar-los-hi sota el
principi bàsic de conservació que planteja el CEP. Per la qual cosa en aquest apartat,
tenint en compte els objectius i la interpretació de l´anàlisi dels resultats, plantejarem una
anàlisi DAFO, amb la finalitat de resumir tant els punts forts com els punts dèbils del
paisatge pontsicà. Tots els punts que a continuació es plantegen són el resultat de la
reflexió tant sistèmica, com visual i subjectiva realitzades.

Debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats.
Debilitats

Amenaces

•

•

•
•
•
•
•
•

Falta senyalització en els recorreguts i
itineraris d´interès paisatgístic.
Degradació
de
l´entorn
per
comportaments
incívics:
brutícia,
deixalles i residus plàstics.
Abandó de sòls fèrtils per a conreus.
Activitats d´oci no controlades.
Absència de planificació didàctica dels
recursos naturals i elements paisatgístics.
Accés poc adequat a patrimoni històriccultural.
Manca d´inversió en l´arranjament de
camins i regueres.

Fortaleses
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Fragilitat del sistema propi de
l´agricultura tradicional familiar enfront
de l´èxode cap a l´Àrea de Guissona i
abandó del sector primari.
L´oferta d´agroturisme de l´entorn és més
dinàmica.
Manca la promoció turística consolidada
en zones properes.

Oportunitats

Zones humides de protecció d´espècies
vegetals i animals.
El polígon industrial nucli d´empreses en
expansió.
Zones ZEPA d´aus, avistament i
nidificació.
La singularitat de l´anella verda de
l´Horta de Ponts, recurs econòmic local.
La “llúdriga” del Llobregós.
Riquesa del patrimoni històric i cultural.
El Parc fluvial i pràctica del piragüisme.
La Col·legiata de Sant Pere i patrimoni
arqueològic.

Font: Elaboració pròpia.
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•

•
•
•
•

L´agricultura de regadiu amb noves
inversions a les finques amb regs
d´aspersió s´ha de contemplar com
característica del paisatge.
Territori obert amb grans possibilitats
turístiques.
Promoció del territori i els seus productes,
la marca “Ponts, parada i fonda”, “Ponts
és Més” als comerços i restauració.
La zona esportiva del Parc fluvial del
Segre.
Valorització de l´edifici de La Central,
significat històric i paisatgístic, junt amb
els elements patrimonials.

Propostes:
Les propostes responen a la interpretació fonamentada en les dades estudiades del tema
objecte del treball, la transformació paisatgística entre 1913 i 2019, al terme municipal de
Ponts, agrupades en diferents àmbits. Cal tenir en compte la preservació dels paisatges
amb valors identificats com a ecològics i culturals que per la seva fragilitat han d´estar
degudament protegits i, proposar una ordenació del territori del nostre àmbit d´estudi, per
tal de poder gestionar la riquesa paisatgística local.
Línies d´actuació en l´àmbit agrícola
La fragmentació i segmentació de les explotacions agràries, la superfície de les parcel·les,
i la mateixa fragilitat del sistema d´agricultura familiar posa en perill la conservació del
medi rural al que s´hi sumen problemes com el despoblament i altres desequilibris
territorials. Això posa en perill la salvaguarda i la gestió del patrimoni paisatgístic amb
l´abandó dels conreus i el deteriorament de l´ecosistema natural, es proposa:

1. Arranjament i senyalització dels camins rurals que articulen l´horta de Ponts.
a. Demanar ajuts i implicació a la Diputació, l´Ajuntament, Administracions
públiques, per evitar la banalització dels espais i ordenació futura.
b. Conservar les regueres antigues com a font històrica de coneixement i
preservació dels regs propis de la cultura mediterrània.

2. La modernització en les explotacions agràries.
a. La bona gestió de l´aigua. Els bons usos segons els Estatuts de la
Comunitat d´Usuaris i Regants de Ponts, l´aprofitament dels recursos
hídrics tenint en compte la dotació d´aigua i el cabal ecològic.
b. Les inversions en les finques de regadiu. Consolidació de l´àrea de reg i
projectes endegats per diversificat l´economia local.
•

Viabilitat, aspectes econòmics i socials

L´opció contemplada i promoguda pel Departament d´Agricultura de passar d´un conreu
propi de l´agricultura extensiva a un conreu extensiu de blat de moro substituint el reg
tradicional aporta increments productius substancials. La Comunitat de Regants que ha
promogut les inversions a les finques vetlla pels bons usos de l´aigua i la preservació del
cabal ecològic pensant que l´horta ha de ser viable i buscar la diversificació de cultius,
per exemple amb la recuperació de varietats autòctones com la mongeta de Ponts, el bitxo
de Tiurana, els trumfos, la qual cosa pot ajudar a nivell local per evitar el despoblament
del camp i, l´abandó de les terres amb les conseqüències negatives que pot tenir sobre la
riquesa paisatgística del poble, al mateix temps que es podria comercialitzar el producte
de proximitat.
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c. Els “torns” per regar i la construcció de basses, incorporen tecnologia i
eficiència.
d. Les millores en la productivitat agrària i les innovacions per augmentar el
nivell econòmic, buscant projectes i “Plans de millora”26.
e. Ajuts del l´Administració, fons Leader, Feder, programa Odisseu per
frenar l´èxode rural, que el Departament ofereix per al desenvolupament
rural.
f. Les alternatives als conreus tradicionals: “Lo caragol de Ponts”, a la finca
La Pedregosa.
g. Diversificació de cultius i mercat de proximitat.
h. Projecte d´una turbina minihidràulica, i plaques solars com energies netes.
Línies d´actuació en els àmbits esportiu, lleure i comerç
Les línies d´actuació proposades per dinamitzar aquests àmbits serien totes les destinades
a donar a conèixer el sector així com promocionar la zona a nivell de l´administració
local, díptics informatius, xerrades, conferències... Els productes artesans i de qualitat
passen per l’elaboració del pa cuit amb llenya, coques, ous ecològics, mel, confitures,
productes derivats del porc, i menjars casolans entre altres, la restauració de Ponts és molt
competitiva i innovadora amb una gran varietat d´ofertes gastronòmiques.
1. El Parc Fluvial de La Roca del Call.
•

Viabilitat, aspectes econòmics i socials

El parc de La Roca del Call compta amb zones per a vianants, una zona esportiva, jocs,
pícnic, serveis, aparcament per autocars i un llac per practicar piragüisme, hi ha plantades
sis centes espècies vegetals. El Club Nàutic Mig Segre referent per la pràctica del
piragüisme, compta amb l´infraestructura de l´alberg municipal a l´edifici d´Els
Hermanos.

2. El canal d´aigües braves, la pràctica del piragüisme.
3. El comerç i restauració de Ponts, el producte de qualitat.
Línies d´actuació en el patrimoni paisatgístic
Una vegada que hem analitzat els paisatges actuals de Ponts, podem plantejar que son
espais on podem dissenyar rutes. L´entorn natural del terme municipal és molt ric i permet
26

Estudi econòmic del Pla de regadius de Catalunya 2008-2020 (Annex).
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traçar rutes de senderisme i cicloturisme amb itineraris prèviament senyalitzats, per donar
a conèixer la riquesa històrico-cultural.
1. Estudi i gestió de les Zones de Protecció per observar les espècies
característiques en l´ecosistema natural.
2. La gran roca del Calcolític (Bronze antic) a la llera del riu Segre coneguda
com “Els gravats prehistòrics de Mas de n´Olives” pel paratge natural on es
troba.
3. Elaborar itineraris natura que estructurin el territori i siguin enriquidors i
respectuosos amb el coneixement que ens transmet.
4. Una caseta de fusta com a punt d´observació d´ocells, a la zona humida de
l´aiguabarreig del Segre-Llobregós.
La Vall del riu Llobregós representa una bona part de la flora i fauna d´afinitat estepàrica
present en la depressió de l´Ebre, la qual inclou un gran nombre d´endemismes vegetals
associats a hàbitats guixencs...bona part és Zona d´especial Protecció per a les aus Zona
ZEPA. (Valors paisatgístics, Observatori del Paisatge)
1. Posar en valor l´inventari dels valors paisatgístics de la zona estudiada.
a. L´edifici de La Central.
•

Viabilitat, aspectes econòmics i socials

La viabilitat de l´edifici està lligada als recursos didàctics. Quant a aspectes econòmics
continua produint electricitat pel casc antic del poble. A nivell social es podria utilitzar
com a recurs lúdic associat a l´antiga barca que travessava el riu.

b. L´àrea de repoblació piscícola. El centre de jardineria, el cultiu del
planter.
c. La “Secla” i els rentadors, paisatge a preservar.
d.

Els béns patrimonials històrics i culturals com a punts d´atracció
turística del terme municipal . Donar a conèixer la riquesa del municipi
a través del Patronat Municipal d´Iniciatives de l´Ajuntament de Ponts.
Promoure el Centre d´interpretació del romànic a la Col·legiata de Sant
Pere de Ponts, edifici dels Canonges i el Museu Casa Samarra.
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5. CONCLUSIONS
El terme municipal de Ponts es troba localitzat dins la unitat paisatgística del Mig Segre.
El treball caracteritza diferents tipologies paisatgístiques, al voltant dels recursos hídrics
del Segre i el Llobregós, posant en valor aquesta superfície de 30,52 km2 i, analitza
l´impacte de la transformació del paisatge en el període 1913-2019. Un dels trets
característics que configuren el paisatge local és el triangle fèrtil que es forma en
l´aiguabarreig del Llobregós al Segre, àrea de regs des de temps immemorials. En
l´actualitat, el paisatge ha sofert modificacions pels canvis en els usos del sòl, amb la
consolidació del projecte pilot a la plana de Cal Caseta, els cultius cerealístics típics
mediterranis, han estat substituïts per les fileres d´aspersors que reguen els conreus de
blat de moro principalment. Els paisatges naturals amb predomini d´elements biòtics,
s´han modificat històricament amb intervencions antròpiques, aigües amunt amb la
construcció de l´embassament d´Oliana i el de Rialb per regular les inundacions pròpies
del riu Segre de règim nival. La identificació de les causes que han transformat el paisatge
local evidencien el punt neuràlgic de la situació de Ponts. En primer lloc, és el punt de
captació d´aigua d´una de les infraestructures fonamentals pel territori: el Canal d´Urgell.
En segon lloc, el municipi ha sofert l´impacte paisatgístic del Segarra-Garrigues, amb dos
ponts que travessen el terme els quals porten la canalització de l´aigua des del punt de
captació de l´embassament de Rialb. L´estudi local del paisatge objecte de la investigació
del TFG, posa en relleu la diagnosi evolutiva. Les bases cartogràfiques i la interpretació
de les dades obtingudes en l´elaboració del treball, ens porten a concretar la importància
econòmica i la incidència local que té la millora dels regadius. El coneixement,
localització, identificació de les partides amb els topònims locals i la superfície de reg
actual afecten un total de 215,876 ha consolidades, segons la base de dades de la
Comunitat de Regants i Usuaris. El treball constata que la riquesa del patrimoni natural
es troba en la base del desenvolupament local sostenible i respectuós amb la preservació
del medi. S´argumenta amb què en la concessió de la Confederación Hidrográfica del
Ebro a la Comunitat de Regants s´especifica que es destina 50l/s de cabal ecològic, l´aigua
retorna al riu i preserva l´hàbitat de flora i fauna de les espècies de la zona.
S´observa que les activitats econòmiques s´han diversificat, per exemple a la finca La
Pedregosa, amb els caragols com a marca de qualitat del producte d´origen. També
l´activitat econòmica s´ha reorientat i, es complementa amb altres sectors que obren noves
possibilitats, per exemple el Parc de La Roca del Call, com a zona lúdica i esportiva. Els
recursos de béns mobles i d´interès paisatgístic, de l´edifici de La Central, juntament amb
l´anàlisi de noves dinàmiques turístiques, ens permeten assenyalar els referents culturals
i històrics. Per la seva importància, cal destacar la Col·legiata de Sant Pere-emblema del
poble per escel·lència- erigida al segle XI, a la costa de Les Forques i, els gravats rupestres
del Calcolític a Mas de n´Olives, junt amb el patrimoni del terme.
Les dinàmiques i estereotips no s´han modificat en el decurs dels anys, per exemple, es
constata que no hi ha allotjaments en cases rurals associats al lleure de la zona, i també
inexistents les activitats de tipus artesanal. S´ha habilitat recentment un alberg municipal
a l´antiga casa dels Hermanos, per allotjar piragüistes, que practiquen esport al parc i riu.
De les dades analitzades en la recerca d´informació quan als descriptors per al
desenvolupament rural es desprèn que en el règim d´explotació de les fiques, segons el
Cens agrari de 2009, són conreades pels propietaris, per tant s´assegura una continuació
en el sector.
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L´estudi de la hipòtesi plantejada en el treball conclou que, la transformació del paisatge
ha sofert una evolució important que impacta en els diferents sectors. Els elements
antròpics han modificat la zona, per exemple amb les construccions com el canal d´aigües
braves a la llera del riu, per practicar l´esport del piragüisme. Podem afirmar que les noves
tipologies paisatgístiques observades creen riquesa. S´obren perspectives locals a nivell
turístic i en el sòl industrial, al polígon. L´impacte econòmic, a partir del pla de
modernització dels regs, ha canviat la fesomia de la zona, les millores realitzades es
troben dins les directrius impulsades pel Pla de regadius de la Generalitat de Catalunya.
El TFG a través de l´anàlisi dels paisatges que ha permès realitzar un DAFO, proposa una
línia d´actuacions en diferents àmbits d´ordenació del territori, per tal d´obrir perspectives
de futur i, fer-les arribar a l´administració local.
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7. ANNEX
Es creu pertinent adjuntar els següents apartats referenciats com a complement
informatiu al TFG.
A. Gràfiques i taules
Taula 8 . Inversió inicial dels regants, aportació mitjana. Estudi econòmic del Pla.

Font: Pla de regadius de Catalunya 2018-20

Taula 9. Plusvàlua de la terra. Estimacions.

Font: Pla de regadius de Catalunya 2018-20
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Taula 10. Variació de la renda agrícola. Càlcul.

Font: Pla de regadius de Catalunya 2018-20

Taula 11. Balanç econòmic final a nivel d´explotació.

Font: Pla de regadius de Catalunya 2018-20
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Taula 12. Taula Cost mitjà producció del blat en secà.

Font: Dossier tècnic nº 69 Costos en l´agricultura. Autoria de Jaume LLoberas i Mª Àngels Cabasès, UdL
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Taula 13. Taula consum d´aigua.

Font: Dossier tècnic nº 69 Costos en l´agricultura. Autoria de Jaume LLoberas i Mª Àngels Cabasès, UdL

Taula Cost mitjà producció blat de moro en regadiu.
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B. Bases Cartogràfiques
Figura 77. Memòria valorada Projecte Reparació de diversos trams del rec de Ponts. Situació.

Font: Projecte Tècnic

124

Figura 78. Memòria valorada Projecte Reparació de diversos trams del rec de Ponts. Emplaçament.
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Figura 79. Institut Cartogràfic de Catalunya Torreblanca.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya
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Figura 80. Institut Cartogràfic de Catalunya El Tossal.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya
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Figura 81. Institut Cartogràfic de Catalunya La Força.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya
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Figura 82. Límit terme municipal de Ponts.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya.
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Figura 83. Unitats de paisatge.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya.
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C. Les fotografies del TFG d´autoria pròpia han estat fetes en el treball de camp
sobre el terreny, durant el període 2019-2020, exceptuant el temps del confinament
COVID-19, amb una càmera OLYMPUS
•

Figura 84. Regueres i camps de la zona de l´horta de Ponts.
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•

Figura 85. Fotografies edifici de La Central.

Façana principal de “La Central” i vista des del costat de Gualter.
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Part posterior de “La Central” per on entra aigua a les comportes.
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Vista de la sala de màquines.

Turbina original de 1913 moguda per la força de l´aigua a la qual s´accedeix per una trampilla amb escales
de fusta.
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E. Indicadors de Desenvolupament Rural ( Veure dades Taula 14 )
Les dades basades en l´afiliació al règim d´autònoms de la Seguretat Social, segons el
compte de cotització per sectors indiquen la distribució dels sectors econòmics. Els que
tenen un pes més important són els sector primari i terciari on predominen els treballadors
en el sector de la restauració i comerços que se situen a ambdós costats de la carretera.
Sectors econòmics

Nombre

Agricultura

65

Indústria

36

Construcció

36

Serveis

173

TOTAL

310

Font: Idescat juny de 2019

L´anàlisi de les dades del DARP quant a Desenvolupament rural pel que fa a les
explotacions amb altres activitats complementàries en els quals s´utilitzen els recursos o
els productes de l´explotació, mostren que les activitats d´agroturisme com a complement
a les rendes agrícoles tradicionals és una via a desenvolupar en el terme municipal de
Ponts. Una de les motivacions principals de les persones que busquen indrets turístics
associats al lleure, l´esport, activitats i visites a l´aire lliure, descobrir indrets és fugir de
la massificació i buscar paratges naturals.

Turisme / Allotjament / Activitats recreatives

0

Artesania

0

Transformació productes agraris

0

Producció energia renovable

1

Treballs agrícoles sota contracte

0

Treballs no agrícoles sota contracte

0

Silvicultura

0

Altres

0

TOTAL EXPLOTACIONS

1

Font: Idescat a partir de les dades del Cens agrari de l´INE 2009

El nombre d´Explotacions segons el percentatge que representen les activitats
complementàries respecte de l´activitat total de l´explotació és de menys del 10% i les
Explotacions que s´han beneficiat d´alguna mesura de desenvolupament rural en els
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últims tres anys mostren xifres molt baixes, 3 explotacions que es distribueixen en Serveis
d´assessorament, Modernització explotacions agràries i Ajuts agroambientals.
Menys 10% explotacions

1

Del 10% a menys del 50% explotacions

0

Del 50% o més explotacions

0

TOTAL EXPLOTACIONS

1

Font: Idescat a partir de les dades del Cens agrari de l´INE 2009

Servies assessorament

1

Modernització explotacions agràries

1

Augment valor afegir productes agrícoles i forestals

0

Compliment Normativa Comunitària

0

Participació programes qualitat aliments

0

Directives marc de l´aigua

0

Agricultura ecològica

0

Ajuts agroambientals

1

Benestar animal

0

Diversificació activitats no agrícoles

0

Foment activitats turístiques

0

TOTAL EXPLOTACIONS

3

Font: Idescat a partir de les dades del Cens agrari de l´INE 2009

La producció d´energies renovables en les explotacions que han produït energies
renovables per a la venda o per activitats agrícoles o ramaderes es circumscriu a les solars.
Eòlica

0

Solars

2

Biometà

0

Energia de biomassa

0

Altres

0

TOTAL EXPLOTACIONS

2

Font: Idescat a partir de les dades del Cens agrari de l´INE 2009

De l´anàlisi anterior quant a Desenvolupament rural podem quantificar la importància del
sector però caldrà implementar línies d´actuació més obertes i incorporar-les a les unitats
d´explotació. Les dades basades en l´afiliació al règim d´autòmons de la Seguretat Social
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segons el compte de cotització per sectors, la distribució del SAU pel règim de tinença
quantifiquen els règims de propietat, arrendament o parceria del total de 60 explotacions

Explotacions

Ha

Propietat

45

922

Arrendament

7

126

Parceria i altres

8

136

TOTAL ELS RÈGIMS

60

1184

distribuïdes segons el règim en propietat, parceria o arrendament.
Font: Cens Agrari de l´INE a juny de 2019
Taules Elaboració pròpia.
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