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Resum del treball

La desvinculació de l’entorn i l’habitar, el desarrelament dels espais urbans amb els
seus contextos circumdants, ha afavorit que els espais oberts hagin esdevingut el
negatiu dels espais urbans -Sòl No Urbanitzable- entenent-los com una superfície
marginal. El que abans fou una forma de vida d’autosuficiència, ara s’ha transformat en
un mercat globalitzat universal de consum que s’ha oblidat dels recursos propis i la
gestió del territori. Aquest no és un fenomen aïllat sinó que s’ha desencadenat en la
gran majoria d’entorns rurals del territori català, espanyol i europeu.

A partir de l’estudi del concepte de bioregió, paisatge cultural, agroecologia i
metabolisme ciclic al cas d’estudi de la Conca estricta, així com l'anàlisis de diferents
variables, es concretaran unes directrius per a la gestió dels espais oberts i en concret
per els entorns rurals.

Paraules clau

Espais oberts, bioregió, paisatges culturals, ecosistemes, sostenibilitat, agroecologia,
metabolisme cíclic, arquitectura vernacular.
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1. Introducció
El clima, l’orografia o la proximitat de recursos han condicionat i configurat les
successives formes d’antropitzar el territori al llarg de la història. Aquesta vinculació
entre els nuclis urbans i el seu entorn rural i d’espais oberts, es comença a desdibuixar
a partir de la globalització i la universalització de l’arquitectura i dels models productius
i de consum, trencant la relació amb l’escala humana, amb la que sempre havien
conviscut i coevolucionat simultàniament, retroalimentant-se (Gironès, 2016). Aquests
fet ha afavorit que els espais oberts hagin esdevingut el negatiu dels espais urbans
-Sòl No Urbanitzable- entenent-los com una superfície marginal.

Aquest desarrelament de la ciutat amb el camp, del urbà amb el no urbà, no només
afecta a les grans ciutats, sinó també als pobles petits. La pèrdua de la cultura agrícola
i els canvis generalitzats cap a una economia industrial hegemònica (Izquierdo, 2019).

El que abans fou una forma de vida d’autosuficiència, en què la major part de la
població treballava al sector primari i els serveis existents eren els de primeres
necessitats i estretament lligats amb les feines del camp, ara s’ha transformat en un
mercat globalitzat en què pràcticament no hi ha sector primari i el consumisme
desenfrenat és la forma de viure. Aquesta desarticulació del rural, respon a diferents
circumstàncies combinades entre sí i relacionades amb el canvi d’ús o la manca de
gestió agroecològica complexa (Izquierdo, 2019). Aquest no és un fenomen aïllat sinó
que s’ha desencadenat en la gran majoria d’entorns rurals del territori català, espanyol
i europeu.

Per tal d’acotar l’estudi d’aquesta investigació, es determina un territori objecte d’estudi
en el qual es posaran en pràctica els anàlisis i les propostes necessàries que
determinaran les directrius de gestió ecosistèmica del territori. El territori objecte
d’estudi serà la Conca Estricta (Conca de Barberà).

Les transformacions que va patir la Conca i que portaren al desarrelament dels entorns
rurals, es concretaren, en el sector agrícola, principalment en l’abandó d’una
agricultura que feia “una mica de tot” i cap a la recerca de noves especialitzacions,
donant lloc a l’agricultura intensiva, l’agroindústria, la qual amb el temps s’ha demostrat
insostenible, nociva amb els sòls i factor de risc cap al territori i la població.

A la llum dels patrons climàtics canviants, de l’alteració dels ecosistemes i de la
degradació de les economies locals en nom de la globalització i el lliure comerç, les
aglomeracions urbanes “semblen” estar més ben vinculades a la xarxa planetària de
subministrament i producció que els seus contextos rurals circumdants. Però més enllà
de la retòrica clàssica d’arranjaments naturals a les ciutats, si volem realment resoldre
la crisi climàtica hauríem de dirigir la mirada, cada vegada més, cap al món rural, els
espais oberts (d’on provenen els materials, aliments i productes) i el metabolisme cíclic
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d’aquests. Però el camp no només és productor de productes seriats, i molt menys un
territori que es pugui simplificar (Izquierdo, 2019).

Cal una gestió d’aquests entorn rurals i espis oberts, on el model econòmic i productiu
es troba en fallida, com també s’ha de superar el dualisme entre cultura i naturalesa
(Homs , 2013). És aquesta separació, aquesta desvinculació entre l’entorn i l’habitar, la
que ha facilitat la destrucció dels recursos naturals.

La resiliència, com a capacitat dels humans d’adaptar-nos positivament a situacions
adverses, junt amb la capacitat de regeneració i adaptació de la naturalesa són els dos
factors clau per evitar el col·lapse (Vilanova, 2019).

1.1 Justificació
Entendre els contextos de la nostra societat i les seves dinàmiques és una qüestió
cabdal. En el concepte “habitar” (no en el sentit de l’ocupació del lloc sinó de la seva
vivència) s’hi emmarquen diferents disciplines, com la biologia, l’antropologia, la
sociologia o l’ecologia. Totes tenen una cosa en comú: l’estudi dels éssers vius en
interacció amb llur medi, la relació hàbitat-habitant. És per això que aquest és un
projecte complex, amb una mirada transversal i interdisciplinària.

Quan analitzem la planificació del territori, observem que l’urbanisme té un deute
pendent cap al món rural i els espais oberts, doncs ignora manifestament els serveis
ecosistèmics que provenen d’aquests entorns i espais per al funcionament del seu
propi metabolisme.

El creixement demogràfic que es preveu a les ciutats també té una influència directa
en els entorns rurals, els quals a Catalunya representen el 93% de la superfície
terrestre total. Aquest creixement comporta que s’estiguin començant a aplicar estudis
de sostenibilitat i metabolisme cíclic a l’àrea metropolitana de Barcelona però no a
l’àmbit rural, emfatitzant l’oblit del espais oberts -S.N.U.-, d’on surten els recursos i les
matèries primes.

Així doncs, és necessària, des de l’urbanisme, una nova postura enfront als espais
rurals i a la disposició dels espais oberts, abordant-la des de la perspectiva de la
revitalització d’aquests espais i identificant les interrelacions amb el seus entorns
urbans a través d’una gestió integral del territori.

Aquest TFM es centra en un cas d’estudi concret i en una geografia molt determinada,
la Conca Estricta (Conca de Barberà) i les seves aproximadament 24.000 hectàrees de
superfície terrestre.
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Per tal de dur a terme un projecte d’aquestes característiques cal una mirada
contemporània que respongui a les necessitats reals. Una mirada que no gestioni
només l’espai, sinó també el temps i els recursos i sigui mitjà de mediació entre les
persones.

D’aquesta manera, el desenvolupament del present estudi pretén un replentejament i
una revalorització dels entorns rurals i els espais oberts, aportant directrius i
estratègies ecosistèmiques per al bon ús, la regeneració i el tractament dels espais
oberts i la seva repercussió en el nostre entorn, tant el més immediat (l'hàbitat rural)
com el més llunyà (les grans urbs), al mateix temps que respon a la necessitat
d’adaptació i resiliència al canvi climàtic i al canvi de paradigma d’uns models de
producció caducs en una societat obsoleta.

D’altra banda, l’estudi també serveix per abordar els conflictes actuals de l’urbanisme
en el món rural, com en el cas, per exemple, de la manca de gestió forestal i els greus
incendis que això provoca.

Els espais oberts es presenten com una eina estratègica de planificació territorial
d’equilibri ecosistèmic, metabòlic, de recursos i poblacional, abordant una reflexió, des
de l'urbanisme, respecte a les necessitats de tenir en compte aquests espais.

1.2 Estructura del treball
Per tal d'enfocar, concretar, definir i situar tot un territori en la seva escala real, es
posarà la mirada en les estructures del territori per tal de trobar les similituds i
diferències que hi ha entre elles, fet que ens permetrà localitzar les casuístiques
potencials. Les dades obtingudes s’interpreten com a estratègies d’acció i de
transformació, per tal de que, a partir d’unes directrius, puguin ser aplicades a diferents
escales del territori concret, entenent-lo com un patró de concordança extrapolable al
conjunt del territori estudiat.

El treball s’estructura en 3 parts. La primera, recopilatòria-teòrica, porta per títol “Marc
teòric” i correspon a la recopilació d’antecedents, investigacions prèvies i
consideracions conceptuals en les que es sustenta el treball. Serà d’important
consideració el concepte de bioregió, així com també de paisatge cultural,
metabolisme cíclic i agroecologia. També es planteja un marc normatiu referent als
espais oberts i el món rural i, finalment, s’exposen unes experiències prèvies que
definiran l’encaix i punt de partida del projecte.

La segona part, titulada “Objectius i context”, marca els objectius -generals i específics-
del treball, recolzats en el marc teòric previ, i estableix la Conca Estricta com a objecte
d’estudi, defineix la unitat territorial, la sincronia del seu context i la seva dimensió.
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En la tercera part, “Marc metodològic”, s'establirà el conjunt de passos, tècniques,
instruments i procediments que s'empraran per la investigació i resolució dels objectius
marcats.

En la quarta part, “Anàlisi i interpretació dels resultats”, s’analitzarà cada un dels
objectius específics, independentment, a partir del marc metodològic establert i
s’interpretaran els resultats obtinguts.

Finalment, es desenvolupa la cinquena part, que porta per títol “Proposta: Directrius de
gestió ecosistèmica del territori per la revalorització entre els entorn i hàbitats rurals”, a
partir de l’aplicació dels resultats obtinguts en l’apartat anterior on es marcaran les
corresponents directrius per a la gestió del territori.

2. Marc teòric
Amb l’objectiu de fonamentar el present estudi, en aquest apartat es determinen els
referents conceptuals i les bases teòriques, els quals es divideixen en els següents
blocs:

● Una petita introducció del concepte de bioregió i de la necessitat d’una visió
metabòlica del territori per afavorir el desenvolupament local.

● Un marc conceptual on es plantegen els instruments que s’empraran per al
desenvolupament.

● Un marc normatiu.

2.1 De la desterritorialització a la bioregió: un nou
paradigma per al desenvolupament local

2.1.1 La desterritorialització del rural

En el context actual de globalització, els espais rurals mostren símptomes de
desubicació (Piñol, 2019), entrant en un procés de desterritorialització que comporta
la transformació dels espais oberts.

Més enllà de la definició de l’adjectiu rural (que correspon a allò que mostra els
costums de la vida al camp, a les tasques pròpies de l’agricultura i la ramaderia, a
l’aprofitament dels recursos de manera directa) hi ha una tendència creixent a
referir-se a les zones rurals com territoris poc poblats, poc dinàmics i de baixa densitat,
simplificant-les fins al punt de considerar-les com l’exclusió d’allò que interpretem que
configura el medi urbà; el seu negatiu.
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Davant d’aquesta nova realitat emergent del món rural es requereix una mirada actual,
no només per conèixer millor allò que ja ha passat sinó també per saber què hi passa
actualment i com afrontar el futur (Piñol, 2019).

2.1.2 La nova ruralitat

El prototip de la modernització agrària que es va imposar a Espanya i en gran part
d’Europa des dels anys 60 es caracteritzava per grans explotacions especialitzades en
conreus molt concrets i treballades per mà d’obra a dedicació exclusiva (Magrama,
2003; Etxezarreta et al., 2015), donant pas a la desaparició de moltes de les activitats
complementàries a l’agricultura que havien servit per garantir l’autosuficiència del
sector (Viladomiu, Rosell, 2016).

Davant d’aquesta situació, entre 1986 i 1992, el projecte europeu “Canvi rural a
Europa: Programa d’investigació sobre les estructures d’explotació i pluriactivitat”, on
es van analitzar les economies dels agricultors (Arkleton Trust, 1992; Etxezarreta at al.,
1995) va evidenciar que l’economia rural era molt més que l’activitat agrària. En
aquells anys, les polítiques agràries tradicionals es veien seriosament afectades pels
desequilibris en els mercats i, per tant, era necessària una reconsideració dels seus
objectius i instruments que, amb el temps, s’han anat ubicant sota el paraigües del que
s’anomena la nova ruralitat (Viladomiu, Rosell, 2016).

El camí cap a la nova ruralitat ha generat un degoteig de noves ocupacions en el món
rural que s’ha vist afavorit per una major accessibilitat a les infraestructures i els
serveis i per la possibilitat de deslocalitzar alguns llocs de treball fora de les grans urbs
metropolitanes gràcies a les TIC. Tot i així, les estratègies es van dissenyar amb els
cànons propis del món urbà de manera que no van aconseguir una afluència de públic
suficient per garantir la sostenibilitat, arribant a fer recular els habitants d’algunes
zones (Viladomiu, Rosell, 2016).

Malgrat la percepció del món rural com quelcom estàtic, poc atractiu i amb un futur
incert, les zones rurals representen el 60% de la superfície total d’Europa i el 43% del
PIB europeu, de manera que és urgent reconèixer totes les contribucions econòmiques
i ecològiques d’aquests territoris i remunerar-ne els serveis mediambientals.

2.1.3 El territori com a sistema de bioregions

L’oblit del món rural provoca la pèrdua de consciència del lloc – entesa com la
consciència adquirida pels habitants a través d’un procés de creixement cultural de
valor patrimonial dels béns comuns, bàsics i necessaris per reproduir la vida individual

Fase 2. Elaboració 03/07/2022 pàg 12



i col·lectiva (Magnaghi, 2003) – fent que els habitants quedin separats de les seves
pròpies matrius territorials i perdin el control dels cicles que asseguren la seva
supervivència, quedant subordinats als fluxos dels grans corredors globals.

Per tant, és evident que per al desenvolupament local calen mecanismes i instruments
alternatius. En aquest context pren força el concepte de bioregió com a instrument
que integra el contingut de la planificació territorial en termes socials, ambientals,
econòmics i culturals, a través del qual es podria:

● Posar en valor i consolidar el patrimoni territorial i la identitat cultural local com
una dinàmica inclusiva.

● Promoure el desenvolupament i l’ús sostenible dels ecosistemes, així com la
qualitat ambiental.

● Contribuir a una economia vinculada al context específic i centrada en els
recursos locals per garantir, a la ciutadania, un ús just dels béns comuns.

● Augmentar la capacitat de les eines d’autogovern i autogestió.

El concepte de la bioregió – que alguns ecologistes catalans ja van divulgar durant els
anys 70 juntament amb els principals teòrics californians, com Peter Berg - permet la
governança d’ecosistemes de diferents regions i nacions, sense la rigidesa dels límits
administratius, integrant estructures de participació ciutadana i amb el compromís dels
científics i els experts en ciències de la Terra. Es configura com una àrea geogràfica
que té característiques comunes de sòl, clima i conques hidrogràfiques on els llindars
els descriuen les persones que hi viuen i ho fan des del sentiment de sentir-se
representades per la naturalesa i la cultura del territori. Sentir-se d’un lloc seria el
primer pas per iniciar el procés d’autogestió que requereix la bioregió (Vilanova, 2021).

2.1.4. El desenvolupament local autosostenible

El desenvolupament local autosostenible és un mètode que s’enfoca cap a
l’evolució del territori per mitjà d’un procés de mobilització dels recursos endògens al
servei de la promoció social i personal de la comunitat local, posant l’accent en les
diferents dimensions del concepte de sostenibilitat. Així doncs, suposa la creació – o
renovació – d’una cultura d’autogovern on les comunitats humanes estableixen els
seus propis valors i tipologies territorials per fer-ne un ús apropiat (Magnaghi, 2003).
Es caracteritza per:

● Noves relacions de co-evolució entre habitants, productors i el territori regional.
● La comunitat “es sosté a si mateixa” i assegura que l’ambient natural pugui

sostenir el seu funcionament.
● Tancament dels cicles locals - de l’aigua, dels aliments, de l’energia i dels

residus – per reduir la petjada ecològica.
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● Sistemes econòmics locals en la valorització del patrimoni territorial i
paisatgístic.

● Sobirania alimentària.
● Nova pagesia.

L’agricultura i els agricultors desenvolupen un paper clau en el desenvolupament rural,
en tant que la gestió de la terra és el nexe entre la ciutadania i el medi ambient. Per
tant, la pagesia és imprescindible per a la salut dels espais rurals, com també ho són
totes les persones i empreses que viuen i treballen en aquests espais (Arca, 2018).

Malgrat que la desterritorialització ha portat a un envelliment de la pagesia, el relleu
generacional del sector agrari és una realitat a tenir en compte per comprendre el
procés d’incorporació al camp, les pràctiques agràries dels joves i les seves actituds
vers el canvi de paradigma. Un canvi de paradigma definit per l’escala local, la
diversitat, el medi ambient, la cooperació, la innovació, l’autonomia, el compromís
social i l'alentiment (Manuel, 2019).

Els joves neorurals desafien les estadístiques oficials i tot i les limitacions d’accés a la
terra, al capital i a l’habitatge s’atreveixen a construir projectes regeneradors i
innovadors que segueixen lògiques no capitalistes, re-connectant agents tant en totes
les activitats del sistema agroalimentari com amb el món urbà. La nova pagesia
comprendrà la complexitat del territori dins del context agrosocial actual, que va més
enllà de la innovació de la producció ecològica.

2.2 Marc conceptual
Amb l’objectiu d’orientar la recerca i d’establir un consens entre el text i el lector
respecte el llenguatge i els conceptes emprats en aquesta investigació, es planteja
aquest marc conceptual a partir de la recopilació, sistematització i exposició dels
conceptes fonamentals per al seu desenvolupament.

El present marc conceptual es planteja des de tres enfocaments diferents (des del
paisatge cultural, des del metabolisme cíclic i des de l’agroecologia) els quals
constitueixen el punt de partida de la investigació, en tant que engloben tota la
complexitat de l’objecte d’estudi que ens ocupa, alhora que permeten dur a terme una
mirada propositiva cap al territori i cap a aquelles estratègies que formaran part de les
propostes d’ordenació ecosistèmica plantejades més endavant en aquest treball.
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2.2.1 El paisatge cultural i la construcció del territori

El paisatge cultural com a eina de desenvolupament local

Entenem com a paisatge cultural un àmbit geogràfic associat a un esdeveniment, a
una activitat o a un personatge històric i que, per tant, conté valors estètics i culturals
com a resultat de l’acció d’un grup social sobre un paisatge natural (La Morfologia del
Paisatge, 1925).

Des de finals del s.XIX, diversos historiadors i teòrics han anat definint i concretant el
concepte de paisatge cultural. Amb el temps, el concepte ideat per estudiar la
contribució dels humans en el paisatge, s’ha anat restringint fins a referir-se, només, a
aquells paisatges significatius de la cultura local, caracteritzats per una llarga interacció
entre natura i cultura (Daniel et al., 2012).

El Conveni Europeu del Paisatge, signat a Florència l’any 2000, determina que “el
paisatge designa una part del territori tal com la percep la població, el caràcter del qual
resulta de l’acció dels factors naturals i/o humans i de les relacions que s’estableixen
entre ells”. En aquest sentit, pot presentar el significat de bé històric i cultural i, com a
tal, tant els paisatges d’elevada qualitat (que cal protegir) com els paisatges degradats
(que cal requalificar) han de ser objecte d’oportunes intervencions de conservació
(Marangon, Tempesta, 2009).

D’altra banda, aquest mateix Conveni assenyala la importància del paisatge en els
àmbits cultural, ecològic, econòmic, ambiental i social alhora que, com a element que
presenta una influencia directa sobre la qualitat de vida, afavoreix el benestar humà
individual i social tant en entorns urbans com rurals.

A nivell autonòmic, a partir de la Carta Europea del Paisatge, el Parlament de
Catalunya aprova la Llei del Paisatge 8/2005.

En les diferents definicions de paisatge que s’han anat traçant en el temps, queda clar
que la natura és un component essencial del paisatge, en tant que és la base sobre la
qual la cultura imprimeix el seu caràcter, generant paisatges singulars (Pueyo 2016).
D’aquesta manera, la relació entre els ecosistemes i els paisatges és clara, tot i que
això no significa que els dos termes siguin sinònims ni tampoc que el paisatge sigui un
conjunt d’ecosistemes. No es tracta d’un tema d’escala sinó que el paisatge s’ha
d’entendre com un sistema espacial ecològico-cultural (Vallés-Planells et al., 2014) que
cada cop juga un paper més important en el desenvolupament de regions en declivi ja
que s’entén el propi territori com un potencial museu viu on es demostra que el
desenvolupament basat en el patrimoni pot ser també un bon negoci (Sabaté, 2004) en
tant que atrau turisme i inversions, genera activitats i llocs de treball i reforça
l’autoestima de la comunitat. Així doncs, el paisatge és cada cop més una peça clau
del desenvolupament local i un recurs econòmic de primer ordre (Sala, 2018).
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La construcció del territori i l’arquitectura vernacular de la pedra

en sec

El paisatge que ens dóna les oportunitats i les claus per encaminar-nos cap a un millor
desenvolupament local, és un paisatge antropitzat. Consisteix en un gran mosaic
format i configurat a partir de les activitats humanes que, en un passat, responien a les
necessitats de cada moment concret a través dels recursos propers dels que
disposaven. D’aquest gran mosaic, que modela estètica i funcionalment el territori,
aquells objectes que ens criden més l’atenció, possiblement per la relació emocional
que s’hi estableix, són les construccions de pedra seca; les arquitectures vernaculars.

La conservació del patrimoni material i immaterial de la pedra seca – reconeguda per
la UNESCO com a patrimoni immaterial de la humanitat – constitueix un fenomen que
desperta un fort moviment social animat per l’amor a la cultura i a la memòria
col·lectiva. Des de l’ADRINOC i l’Observatori, s’està posant en valor i reforçant el
caràcter dels paisatges de pedra seca a Catalunya i, molt especialment, de tota
l’arquitectura que genera (murs, construccions d’aixopluc, d’emmagatzematge d’aigua,
forns, etc.) (Sala, 2018). En definitiva, constitueix una arquitectura del dia a dia en el
sentit que no se li atorgava un sentit estètic ni significatiu sinó que representava la
manera de fer del moment des de la proximitat i el reciclatge dels materials, compresos
en els seus propis cicles (Mallafè, 2022).

“Els paisatges, com també les construccions que l’home ha creat al voltant de la
natura, com ara les construccions de pedra seca, tenen un gran valor històric i
identitari per als habitants dels territoris on es troben. Són un patrimoni rebut en
herència que deixa constància de les estretes relacions que sempre s’han mantingut
entre la humanitat i el medi natural. Aquest vincle emocional amb el nostre paisatge
explica l’atracció que les construccions de pedra exerceixen alhora que tenen un gran
impacte sobre la biodiversitat, atès que generen uns rics ecosistemes per a moltes
espècies animals i vegetals” (Espona, 2018).

El despoblament de les zones rurals, els canvis en la maquinària agrícola, la manca de
relleu generacional i el canvi de l’agricultura extensiva a la intensiva, ha significat
l’abandonament progressiu del treball al camp fins al punt que l’ús i la conservació del
patrimoni de pedra seca es troba davant una greu amenaça. En l’actualitat, ens trobem
davant la pèrdua de la cultura i el patrimoni que han definit la nostra vida agrària i
ramadera durant segles (Mallafrè, 2022).

Malgrat que, sovint, el discurs de la política cultural rural es limita a definir allò que
manca a les zones rurals, els recursos patrimonials presents en elles poden ser motors
valuosos per a la regeneració i importants contribuents a la cohesió social i al
compromís cívic. El projecte RURITAGE planteja el concepte CNH (Patrimoni Cultural
Natural) com una peculiaritat a les zones rurals, convertint una sèrie d’elements i
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relacions culturals en una combinació de factors que poden impulsar el
desenvolupament i la regeneració de les zones rurals.

RURITAGE també ha aconseguit demostrar l’èxit de la gestió participativa en els
paisatges construïts a partir del patrimoni, com un important impulsor del renaixement
rural, doncs d’acord amb el Conveni Europeu del Paisatge, és necessària una gestió
integrada del paisatge on s’animi el públic a participar activament en la protecció, la
conservació i el manteniment del seu valor patrimonial.

2.2.2 El metabolisme cíclic i la sostenibilitat territorial

“Todo en el mundo es material y, de acuerdo con la ley universal, todo está en
movimiento y constantemente está siendo transformado.”George Gurdjieffi

El metabolisme territorial

Des de les ciències naturals i la biologia, el terme “metabolisme” es refereix a les
transformacions que experimenten les substàncies orgàniques dins dels éssers vius
per a l’obtenció d’energia. És un procés dinàmic que presenta una fase d’ingrés de
components, una fase de síntesi i culmina amb una fase d’excreció o residus (Lloret,
2015). Aquest mateix concepte, en un context territorial, fa referència a aquells
paisatges que tota societat manté amb els sistemes naturals que la sustenten.

El metabolisme territorial reuneix tots els fluxos d’energia i materials que estan
associats al funcionament de les societats – les quals requereixen prospecció de
recursos alhora que alliberen quantitats importants de materials a la biosfera – i que
les caracteritza (Barles, 2018). En conseqüència, els paisatges es poden entendre com
l’expressió territorial d’un determinat metabolisme social (Tello, 2018), és a dir, es pot
veure i analitzar el paisatge com una transformació cultural de la natura que opera a
través dels fluxos d’energia i materials que les societats humanes remouen al territori
(Haberl et al., 2004; Marull et al., 2010).

A partir de la revolució industrial, l’explotació a gran escala dels combustibles fòssils va
superar l’antiga dependència energètica local. D’aquesta manera, en l’actualitat, el
metabolisme de les societats es pot qualificar de lineal, és a dir, basat en contínues
retirades i rebuigs de la matèria des de i cap a la biosfera. Aquest concepte és l’oposat
al metabolisme circular, caracteritzat per sistemes que requereixen i rebutgen pocs
recursos de la biosfera, funcionant gràcies a recursos renovables (Barles, 2018).

Així doncs, un ecosistema és més sostenible quan maximitza els seus fluxos
energètics circulars i minimitza els fluxos dissipants, ja que, els fluxos circulars
augmenten l’eficienciència de l’ús de l’energia i, per tant, disminueix l’entropia. Si els
propis loops interns del sistema circular el proveeixen d’energia baixa d’entropia, els
requeriments externs seran menors i l’entropia total disminuirà.
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Aquest model de metabolisme circular es correspon, en línies generals, amb el principi
d’“autosuficiència connectada” segons el qual cal utilitzar en primer lloc totes les
oportunitats que t’ofereix el territori immediat, sense trencar-ne els equilibris, abans de
sol·licitar l’aprovisionament de les xarxes.

La sostenibilitat territorial

L'ecodependència es troba lluny de constituir una raó termoeconòmica de
determinació social com així ho interpreten Fischer-Kowalski i Haberl (2013) quan
sentencien que “el progrés social es basa en excedents energètics”. Però és possible
recuperar l’eficiència territorial -formes d’aprofitament econòmic de la matriu territorial
que aconsegueixen satisfer les necessitats de les persones que hi viuen i mantenir, al
mateix temps, l’estat ecològic dels seus paisatges (Marull, Tello, Pino i Mallarach,
2008)- en un nou context econòmic i ambiental, justament perquè qualsevol relació
causa-efecte entre model socioeconòmic i gestió territorial sempre ha estat més dèbil
del que en un principi podria semblar (Marull, 2009). A més, els sistemes vius són
capaços d’utilitzar l’energia metabòlica per mantenir o fins i tot incrementar la seva
organització (Marull, 2009).

Per altra banda, cal tenir en compte que encara que els ecosistemes es reprodueixen
i evolucionen per ells mateixos, els paisatges són una natura transformada per l’acció
humana. Per mantenir-se els cal un flux constant d’energia, materials i informació que
els ve de fora (Gliessman, 2002; Altieri i Nicholls, 2005; Snapp i Pound, 2008). Si hom
modifica el flux, els paisatges evolucionen novament cap alguna altra forma
d’ecosistema natural que tampoc no serà mai com el que havia estat originàriament
transformat pel metabolisme social (González de Molina i Toledo, 2011).

“El concepte de serveis ecosistèmics permet analitzar l'enllaç que existeix entre l'estat i
el funcionament dels ecosistemes i el benestar humà [...] aquesta relació pot ser
directa o indirecta i els éssers humans poden ser o no conscients de la seva
existència” ( Balvanera P. i Cotler H., 2007).

Al mateix temps, la biodiversitat que un territori és capaç d’acollir està estretament
relacionada amb la complexitat i resiliència del seu funcionament ecològic, i esdevé
per tant un indicador del bon o mal estat ambiental. La riquesa en biodiversitat sorgeix
de les combinacions i connexions de la diversitat biològica en l’espai, que donen
diferents expressions al territori (Tello, 2013). Per això la biodiversitat està molt
relacionada amb la topodiversitat: és a dir, el caràcter de la matriu, la mida de gra i les
combinacions de les tessel·les o unitats de paisatge, la multiplicitat d’ecotons, i el
funcionament dels connectors o corredors ecològics. Per afavorir i conservar la
biodiversitat la clau es troba en l’estructura i connectivitat ecològica de la matriu
territorial sencera  (Forman, 1998).
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Aixñi doncs, l’ecologia del paisatge ha posat en evidència la necessitat de gestionar
l’espai i els recursos de manera integral, per tal de garantir els processos ecològics i
els balanços del metabolisme social (Pino i Rodà, 1999). No obstant això, l’ordenació
dels espais oberts ha passat per successives etapes en què s’han considerat diversos
elements del paisatge (Marull, 2009) (espècies i hàbitats, processos ecològics, xarxa
d’espais protegits, la matriu.

Una part gens menyspreable del territori català, superior a un terç del total, són espais
naturals protegits però es tracta d’un conjunt de taques aïllades que no conformen per
si sol un sistema viable per preservar la biodiversitat del territori (Tello, 2013). La
protecció dels espais naturals implica entendre que el veritable objectiu ha de ser
mantenir i millorar l’estat ecològic de tot el territori, amb nosaltres a dins, perquè la
natura no entén ni respecta els límits administratius entre espais protegits, cultivats o
abandonats i aforestats (Farina, 2000). Una visió més ecològica del territori com un tot,
i també cap a una ecologia capaç de veure els humans formant part dels propis
ecosistemes (McDonnell i Pickett, 1993; Haberl et al., 2004).

Conservar i millorar el funcionament ecològic dels paisatges hauria de ser el primer
objectiu de qualsevol ordenació i intervenció en el territori. Tots els usos i totes les
funcions han de poder conviure en aquesta matriu territorial, dins un gradient
diversificat de presència i intervenció humanes compatibles amb mantenir-hi el bon
estat ambiental (Tello, 2013).

S’entén la matriu territorial com a premissa ineludible per concretar les decisions
espacials d’una planificació estratègica (Marull, 2009). Considerar la matriu és un pas
necessari i un repte important, perquè implica incorporar els criteris de sostenibilitat en
totes les polítiques sectorials. Un model continu del paisatge (Fischer i Lindenmayer,
2006).

Però cal conèixer i comprendre els canvis que els nostres avantpassats imprimiren al
territori, per ordenar-lo ara i gestionar el recursos de forma sostenible (González,
1981), al mateix temps que avaluar les interaccions que es donen —o que es podrien
donar— en ambdues direccions en els espais oberts (conjunt d’hàbitats d’elevat valor
natural, proveïdors de serveis ecosistèmics dels quals depèn tant la qualitat de vida de
la ciutadania) (van Vliet, 2019). La variable temporal és sens dubte una de les
potencialitats més grans de l'ús del metabolisme social i aquella que permet la
construcció de models històrics i comparats (Tello, 2016), amb finalitats de construcció
de teories del canvi o transició (González-Molina, 2021) . Ja que el bescanvi de fluxos
configura una determinada biodiversitat i unes determinades estructures d’usos del sòl
que s’expressen en paisatges que han de proveir d’uns serveis ecosistèmics vitals per
a la sostenibilitat i l’adaptació al canvi global.

La diversitat espacial i la jerarquització de fluxos d’energia i d’informació generen
estructures en què els llocs més madurs, estables i complexos exploten els més
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simples, impredictibles i productius. Per això, el món rural tradicional sempre ha cercat
mantenir l’equilibri entre explotació i conservació, a través de la localització espacial de
diversos gradients d’intervenció humana en el territori (González Bernáldez, 1981).

González-Molina et al., (2020) consideren el metabolisme agrari com “l'intercanvi
d'energia, materials i informació entre els agroecosistemes i el seu entorn
socioecològic”. Un agroecosistema és sempre resultat d’un bucle energètic; [...] els qui
operen l’agroecosistema no només s’apropien de la producció primària neta d’un
determinat territori, sinó que modifiquen les cobertes del sòl i la seva composició
específica per derivar de la fotosíntesi un determinada composició del producte final
útil per a ells (Tello, 2013).

Per el desenvolupament del treball en centrarem en 4 fluxos: l’aigua (la seva
degradació, mal estat, augment de la demanda tant social com per l’agricultura, la
contaminació d’aquesta per els productes químics del sector primari, etc.), l’alimentació
(les grans cadenes de distribució amb els aliments quilomètrics que comporta una gran
petjada de co2 per al seu transport, així com les diferents conseqüències que
comporta, tan climàtiques, mediambiental, com de la pròpia qualitat del producte), la
mobilitat (la qüestió de la mobilitat és un tema complex, sobretot en el món rural on els
serveis de transports públic són escassos), i energia (el món rural i la problemàtica en
la implementació de grans “parcs” solars, “renovables si però no així”).

2.2.3 L’Agroecologia com a concepte holístic

L’agroecologia

L’agroecologia neix com un paradigma científic, a la dècada dels setanta, com a
resposta a la crisi ecològica, ambiental i socioeconòmica que genera la modernització i
globalització dels sistemes agroalimentaris i les zones rurals (Sevilla Guzán, 2006).
D’altra banda, es presenta com una epistemologia alternativa que posa en valor els
coneixements locals, les pràctiques tradicionals i indígenes així com la hibridació de
coneixements (Ravera i Freixa, 2022).

La transició socioecològica de les agricultures orgàniques del passat cap a la
insostenible agricultura industrialitzada, posterior a l’anomenada Revolució Verda,
evidencia la imperant necessitat d’una nova transició cap a agricultures més
ecològiques i sostenibles, és a dir, cap a l’agroecologia, els objectius de la qual són

● Un disseny sostenible dels paisatges i agro-ecosistemes (disciplina científica,
comprensió ecosistèmica, etc.).

● Una valorització de recursos i potencialitats locals (pràctiques del coneixement
del maneig agrari, etc.).

Fase 2. Elaboració 03/07/2022 pàg 20



● Una democratització de l’aliment i les relacions de poder (moviment social
transformador), augmentant les pràctiques agrícoles sostenibles des d’una
perspectiva ecològica, social i econòmica.

L’eix vertebrador de l’agroecologia és la dinamització local agroecològica (DLAe) la
qual, des d’un enfocament territorial i participatiu, promou la sobirania local redefinint
els papers de l’administració i promovent la resiliència de les societats locals (Segarra i
Gómez, 2017).

D’aquesta manera, es busca garantir una sobirania alimentària que defensa l’aliment
com un bé comú (Jackson et al., 2021; Vivero Pol, 2020), fet que implica la
re-conquesta de la sobirania en la presa de decisions sobre la cadena del sistema
alimentari de cada territori (Ravera i Freixa, 2022). D’altra banda, des de la perspectiva
social, es persegueix la reconnexió de la societat en els cicles naturals i productius,
reconeixent la independència entre éssers humans, així com la codependència amb
els animals, les plantes i els ecosistemes.

En la pràctica, l’agroecologia es centra en el redisseny dels agroecosistemes, imitant
i reproduint el funcionament dels sistemes naturals a totes les escales (Gliessman,
2007) i apostant pel diàleg i la hibridació entre coneixements. Sota els principis
holístics de l’agricultura biodinàmica, l’agricultura regenerativa o la permacultura, es
recuperen antigues pràctiques i s’investiga la manera d’integrar-les en els nous
coneixements científics i tecnològics, salvaguardant els valors intangibles i recuperant
els sabers tradicionals.

2.2.4 Conclusions

Al llarg dels segles, no ha existit una planificació prèvia per al desenvolupament local
sinó que, paulatinament, es va anar donant resposta a les diferents característiques de
la geografia o optimitzant al màxim els recursos, ideant diferents tipus de solucions
tècniques que, a base de repeticions, van anar derivant en tradició. Seguint el fil del
sentit comú i de la relació coherent amb el medi, cal repensar el passat com a idea de
futur des de la metamorfosi de les arquitectures, l’aprofitament dels excedents i,
sobretot, del tancament de la dinàmica dels materials i els cicles naturals en relació a
la biosfera.

Comprendre la condició original del territori esdevé fonamental per a poder gaudir-ne,
igual que el fet d’assimilar-ne les característiques de l’espai i de la matèria, que ens
permet vincular-nos-hi millor. D’altra banda, i en la societat actual, no només en
l’arquitectura i l’urbanisme sinó també en altres disciplines, s’ha propiciat una
interpretació errònia del paper del context.
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L’espècie humana ha construït una visió egoista de la realitat física, en la qual l’atractiu
estètic de modernitat del present relega la coherència del passat a un segon pla. La
desconnexió amb el medi natural ha arribat a confondre fins i tot certes eines de gestió
urbana i del territori que redueixen a un sol concepte (sòl no urbanitzable) la
complexitat del món rural, és a dir, fora de les grans urbs metropolitanes.

Més enllà de les metàfores emprades per justificar certes actuacions i gestions
descontextualitzades que s’han dut a terme en els últims temps, és necessari que
l’ordenació del territori tingui en compte “el lloc” com a element estructural de la seva
concepció, per tal d’evitar-ne la desfragmentació i així aconseguir orientar l’observador
amb l’objectiu de reconèixer el lloc i el moment en que es troba i, inclús, contribuir a
que hi vegi reflectida la seva pròpia identitat.

S’ha d’entendre que els elements naturals i la geografia estan en estreta relació
amb l’escala humana i que ambdues conviuen i coevolucionen simultàniament en un
sistema on es retroalimenten.

2.3 Marc normatiu
La determinació jurídica i normativa dels conceptes teòrics plantejats és un fet
necessari per establir els seus límits i els criteris científics necessaris que s’han de
tenir en compte a l’hora de gestionar-los. En aquest apartat, s’explicarà el marc
normatiu que regeix la investigació, distribuït en 4 apartats: l’evolució del concepte de
SNU, la protecció dels espais naturals, l’ordenació del paisatge i el desenvolupament
local i la nova ruralitat.

2.3.1 L’evolució del concepte de SNU

La llei d’urbanisme

El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei
d’urbanisme no arriba a donar una definició concreta del significat de SNU (sòl no
urbanitzable) però sí que en determina el seu concepte, a l’Article 32, a partir d’aquells
elements que constitueixen el SNU:

A. Els terrenys que el pla d’ordenació urbanística municipal ha de classificar com
a no urbanitzables per raó dels factors següents, entre d’altres:

Primer. Un règim especial de protecció aplicat per la legislació sectorial i pel
planejament territorial que exigeixi aquesta classificació com a conseqüència

Fase 2. Elaboració 03/07/2022 pàg 22



de la necessitat o la conveniència d’evitar la transformació dels terrenys per
protegir-ne l’interès connector, natural, agrari, paisatgístic, forestal o d’un altre
tipus.

Segon. Les determinacions dels plans directors.

Tercer. La subjecció dels terrenys a limitacions o servituds per a la protecció del
domini públic.

B. Els terrenys que el pla d’ordenació urbanística municipal considera necessari
classificar com a sòl no urbanitzable per raó de:

Primer. La concurrència dels valors considerats per la legislació aplicable en
matèria de sòl.

Segon. L’objectiu de garantir la utilització racional del territori i la qualitat de
vida, d’acord amb el model de desenvolupament urbanístic sostenible definit
per l’article 3, i també la concurrència d’altres criteris objectius establerts pel
planejament territorial o urbanístic.

Tercer. El valor agrícola dels terrenys inclosos en indicacions geogràfiques
protegides o denominacions d’origen.

C. Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics generals no inclosos en sòl
urbà ni en sòl urbanitzable.

A partir d’aquests conceptes i de la definició del concepte de desenvolupament
sostenible, establerta a l’Article 3,

1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional
del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de
creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics,
arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les
generacions presents i futures.

2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat,
comporta també la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la
dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i
la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de
vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment
eficient.

3. L’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d’acord amb
l’ordenació territorial, l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible.

es despleguen tot un seguit d’articles que legislen els agents (Article 47), els projectes
d’activitats, construccions, rehabilitacions i les directrius per les corresponents
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llicències d’edificació (Articles 49, 50 i 51), les implicacions del SNU referents als plans
directors urbanístics i els plans d’ordenació urbanística municipal (Articles 56 i 58) i les
finalitats a les que es destina el patrimoni de sòl i d’habitatge dels ens públics (Article
160).

En matèria del patrimoni present al SNU, les disposició final quinzena determina les
autoritzacions per la rehabilitació o reconstrucció d’edificacions en absència de
catàleg.

Amb la finalitat d’afavorir la conservació i la recuperació del patrimoni rural i
d’incentivar la reactivació econòmica i el desenvolupament del món rural, aquesta llei
amplia els usos admissibles en les masies i les cases rurals susceptibles de
reconstrucció o rehabilitació i permet la catalogació, per raons arquitectòniques o
històriques, d’altres edificacions existents en el SNU, anteriors a l’entrada en vigor del
primer instrument de planejament urbanístic general en cada municipi, en vistes a ser
destinades als mateixos usos permesos, en el cas de les masies i cases rurals,
exceptuant-ne l’ús d’habitatge.

La utilització del sòl no urbanitzable ha de ser l’adequada a la seva naturalesa rústica,
sota les limitacions del règim de protecció especial, si s’escau, i de les mesures
establertes pels plans directors i del planejament territorial.

La futura Llei de Territori

El Decret Legislatiu que s’exposa en l’apartat anterior no aprofundeix en el concepte
del territori i és per això que es revela la necessitat d’una eina que legisli des de la
complexitat del territori. És per això que s’està redactant una futura Llei del Territori
l’avantprojecte de la qual té com a finalitat configurar un marc normatiu integral,
coherent i estable en matèria d’ordenació del territori, urbanisme, paisatge i
urbanitzacions amb dèficit.

Es busca garantir la millora continuada de l’hàbitat urbà, el medi, la cohesió social i
territorial, la sostenibilitat i la competitivitat (Generalitat de Catalunya, Territori i
Urbanisme, 2017). En el futur, aquesta nova Llei substituirà les lleis sectorials
d’ordenació del territori i urbanisme i de gestió del litoral.

Una proposta innovadora d’aquesta futura Llei del Territori és la desaparició del “sòl
urbanitzable” determinant, només, dues classes de sòl: els assentaments i els espais
oberts (Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, 2015). Es planteja la
necessitat d’una planificació dels espais oberts 2.0, és a dir, proactiva, projectual i
estratègica. La planificació dels espais oberts ha de deixar de ser residual, descriptiva i
conjuntural.
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La nova Llei del Territori s'estructura entorn la cerca del compliment de quatre objectius
generals:

Cal garantir l’eficiència del territori mitjançant fórmules de governança
supramunicipal. Catalunya és un dels països europeus on la superfície mitjana dels
municipis és més petita. Almenys en els sistemes urbans complexos, cal que el
planejament urbanístic general sigui plurimunicipal. Els espais oberts o els grans
polígons per a l’activitat econòmica s’han de planificar entre diversos municipis.

Cal adaptar els instruments del planejament a la diversitat de territoris,
d’intervencions i de conjuntures. Basar les decisions urbanístiques més en la
justificació del compliment dels objectius del planejament que en paràmetres rígids
fixats per la normativa. Atendre les necessitats dels micropobles.

Cal planificar els espais oberts estratègicament. La regulació ha de ser
supramunicipal, per unitats de paisatge. S’han de definir els objectius, prioritats i
funcions dels espais oberts per projectar bé aquest sistema territorial.

Cal incentivar el reciclatge i millora del parc edificat dels assentament urbans i
no ocupar més territori als espais oberts. Cal ser més restrictiu amb les noves
construccions i impulsar el reciclatge i millora del parc existent, sovint infrautilitzat.

2.3.2 La protecció dels espais natural

El Pla d’espais d'interès natural

Tal com s’ha indicat anteriorment en aquest marc teòric, els espais naturals són els
principals escenaris del territori i és per això que es necessiten instruments i
normatives que en determinin la seva gestió, com ara el Decret 328/1992, de 14 de
desembre, pel qual s’aprova el Pla d'espais d'interès natural.

La Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, crea i regula la figura del Pla
d'espais d'interès natural, el qual té per objecte la delimitació i l'establiment de
les determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels espais naturals la
conservació dels quals cal assegurar, d'acord amb els valors científics, ecològics,
paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen.

Llei del patrimoni natural, 42/2007

A causa d’un seguit de condicionants geològics, geogràfics i climàtics, Espanya es
considera un dels països amb una major diversitat biològica de la Unió Europea. Per
tal de donar una resposta legal a aquesta característica, es desplega la Llei 42/2007,

Fase 2. Elaboració 03/07/2022 pàg 25



de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, que estableix el règim
jurídic bàsic de la conservació, ús sostenible, millora i restauració del patrimoni natural
i de la biodiversitat. De la mateixa manera, aquesta Llei recull les normatives
internacionals que han anat establint organismes com el Consell d’Europa o el Conveni
sobre la Diversitat Biològica durant aquests últims anys.

La Llei estableix una sèrie d’instruments per al coneixement i la planificació del
patrimoni natural i la biodiversitat, com pot ser el cas de l’Inventari Espanyol del
Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, el Pla Estratègic del Patrimoni Natural i de la
Biodiversitat i les Directrius per l’Ordenació dels Recursos Naturals.

En quant a la conservació d’hàbitats i espais naturals, incorpora les Àrees Marines
Protegides i inclou les disposicions relatives a la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000
i les àrees protegides per instruments internacionals. Respecte la conservació de la
biodiversitat silvestre, la Llei crea el Llistat d’Espècies en Règim de Protecció Especial i
el Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades, així com el Catàleg Espanyol d’Espècies
Exòtiques Invasores. Es regula també la protecció de les espècies en relació a la caça
i la pesca continental i s’estableix l’Inventari Espanyol de Caça i Pesca. De la mateixa
manera, es regula l’accés als recursos genètics procedents de taxons silvestres i el
repartiment de beneficis derivats del seu ús.

D’altra banda, la Llei també crea els següents instruments de gestió:

● Fons per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat, com un instrument de
cofinançament dirigit a assegurar la cohesió territorial i la consecució dels
objectius de la Llei.

● Comissió Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat, com un òrgan
consultiu i de cooperació entre l’Estat i les comunitats autònomes.

● Consell Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat, com un òrgan de
participació pública en l’àmbit de la conservació i l’ús sostenible del patrimoni
natural i la biodiversitat.

2.3.3 L’ordenació del paisatge

Convenció Europea del Paisatge, signada a Florència l’any 2000

A la Conferència de ministres de medi ambient europeus, celebrada a Dobrís el juny
de 1991, l’Agència Europea del Medi Ambient va publicar a Europe’s Environment: the
Dobrís Assessment, un anàlisi en profunditat de l’estat i les perspectives del medi
ambient a Europa. En les conclusions del Capítol 8, el qual tracta els paisatges,
s’expressa l’esperança que el Consell d’Europa prengui la iniciativa per la redacció
d’un conveni europeu sobre paisatges rurals (Saladié, 2015).
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Influenciat per una creixent demanda social, el setembre de 1994, la CRAE (Consell
d’Europa dels poders locals i regionals) crea un grup per l’elaboració del projecte de
conveni europeu sobre paisatges. Un any més tard, la Unió Internacional per a la
Conservació de la Natura (UICN) va publicar un text titulat Parks for life: actions for
protected areas in Europe que defensava l’elaboració d’un conveni internacional sobre
la protecció del paisatge rural a Europa, implicant-hi el propi Consell d’Europa (Saladié,
2015).

Entre 1997 i 1999, el CLARE redacta els esborranys del Conveni Europeu del
Paisatge, aprovat definitivament pel Comitè de Ministres del Consell d’Europa el 19 de
juliol de 2000 a Florència, que té com a objectiu reclamar a tots els països membres
que posin en pràctica polítiques de paisatge, definint el paisatge com “un element
essencial per al benestar individual i social, la protecció, gestió i planejament del
qual comporten drets i deures per a tothom”.

El mateix any 2000, el Parlament de Catalunya s’adhereix al Conveni Europeu del
Paisatge i, posteriorment, es concreta la Llei de paisatge de Catalunya com la Llei
8/2005, de 8 de juny de 2005, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.

Llei 8/2005, de 8 de juny, i Reglament de protecció, gestió i

ordenació del paisatge

Aquesta llei té per objecte dotar els paisatges catalans de la protecció jurídica
pertinent i establir els corresponents instruments per a gestionar-los, millorar-los,
reconèixer-los, protegir-los, gestionar l’ordenació del paisatge, a fi d’harmonitzar-ne la
preservació dels valors patrimonials, culturals i econòmics amb un model de
desenvolupament sostenible. Aquest nou marc legal, pioner a Espanya, preveia els
principis que han de guiar l’actuació dels poders públics en matèria de paisatge, els
instruments concrets d’intervenció i també les mesures de sensibilització, educació i
suport. El nou marc legal preveia el dret dels ciutadans a viure en un entorn
culturalment significatiu (Saladié, 2015).

Per aconseguir aquests objectius la Llei crea diferents instruments. D'una banda, els
destinats a la seva integració en el planejament territorial, com són els Catàlegs del
paisatge i les directrius de paisatge. D'altra, les Cartes del paisatge que tenen com
a finalitat promoure la concertació entre els diversos agents territorials per gestionar
les transformacions del paisatge.

També regula l' Observatori del Paisatge com a ens de col·laboració i de suport de
l'Administració i de la societat en totes les qüestions relacionades amb el paisatge. Per
finalitzar, la Llei també crea un instrument financer, el Fons de protecció, gestió i
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ordenació del paisatge, que ha de permetre el foment de les actuacions de millora
paisatgística.

Aquesta llei s'adapta a la terminologia internacional en matèria de paisatge definida pel
dit Conveni europeu, d'acord amb el qual s'entén per paisatge una àrea, tal com la
percep la col·lectivitat, el caràcter de la qual és el resultat de la interacció de factors
naturals i humans.

El desenvolupament d’aquesta Llei es realitza a través del Decret 343/2006, de 19 de
setembre, que té com a objecte el desenvolupament dels instruments que crea la Llei i,
en particular, regular els procediments d’aprovació dels Catàlegs del paisatge i
d’aprovació de les directrius de paisatge, per mitjà dels quals s’integren en el
planejament territorial i urbanístic les determinacions necessàries per executar les
polítiques que l’afecten. D’altra banda, també regula els estudis d’impacte paisatgístic
que estableix la legislació urbanística, de manera que es garanteix el
desenvolupament harmonitzat d’ambdues normatives.

En el Capítol 3, dedicat a l’Observatori del Paisatge, s’esmenta l’activitat d’aquest
organisme en quant a l’elaboració dels catàlegs de paisatge. Aquests es configuren
com eines que ens permeten conèixer com és el nostre paisatge i quins valors té,
quins factors expliquen que tinguem un determinat tipus de paisatge i no un altre, com
evoluciona el nostre paisatge en funció de les actuals dinàmiques econòmiques,
socials i ambientals i, finament, defineix quin tipus de paisatge volem i com podem
assolir-lo. Per tant, són documents que aporten informació de gran interès sobre els
paisatges de Catalunya que permeten definir noves polítiques de paisatge.

En total s’han redactat 8 catàlegs del paisatge que inclouen 134 unitats de paisatge
per al conjunt de Catalunya. Cada unitat correspon a un territori caracteritzat per una
combinació d’elements naturals, culturals i simbòlics, que li confereixen un caràcter
diferenciat de la resta i que és reconegut com a tal per la població”. Cal tenir en
compte que la majoria de les unitats de paisatge són de l’àmbit rural, que la població
que hi viu – o que hi va – la percep com un lloc propi amb el qual s’identifica i que cal
protegir o desenvolupar (Nel·lo, 2012, Nogué, 2007).

Cada vegada més, aquests catàlegs resulten útils a les administracions locals per
impulsar iniciatives supramunicipals que tendeixen a reivindicar un determinat
paisatge. Per tant, les unitats de paisatge esdevenen àmbits funcionals on aplicar
estratègies locals, directrius de paisatge, noves pautes per als espais oberts i
dissenyar projectes de paisatge concrets, entre d’altres.
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2.3.4 El desenvolupament local i la nova ruralitat

Atles del món rural 2022

L’any 2009, la Fundació del Món Rural va editar l’Atles de la nova ruralitat. L’any 2015,
veien l’interès per el món rural, s'actualitzà en una nova edició.

Arran de la COVID-19 i el canvi de paradigma social que es visqué, neix l’Atles del
món rural 2022. Aquest estableix un nou marc de reflexió o acció per captar les noves
possibilitats que s’obren per a les àrees rurals:

● L’estructura territorial de petites indústries i serveis que relliga les terres
interiors de Catalunya resulta d’una extraordinària importància per al
manteniment de les àrees rurals en un conjunt.

● Paper clau de petites viles en el manteniment d’una ruralitat viva i la
recuperació dels enclavaments rurals lliurats a una recessió continuada.

● La comarca ajuda al dinamisme rural.
● Els espais comarcals juguen un paper essencial alhora de generar dinàmiques i

satisfer necessitats.
● La ruralitat contemporània viu en un entorn de mobilitats que trastoquen les

reflexions i els plantejaments sobre el desenvolupament rural.
● Cal replantejar l’interès de les segones residències i el paper que aquestes

podrien jugar en la dinamització dels territoris rurals, que n’estan ben dotats.
● La ruralitat representa la gran reserva de biodiversitat del país i una base

essencial per al manteniment dels equilibris ecològics en els quals s’assenta.
● Cal representar la magnitud de projectes i activitats que no tenen cabuda o

encaixen malament a les grans ciutats (parcs energètics…) i que troben l'oferta
de sòl barat al món rural, ja que planteja interrogant importants sobre els
ecosistemes i els paisatges de les àrees rurals i no contribueixen a
dinamitzar-les.

Per altra banda, argumenta el desenvolupament de la Catalunya rural en 15 punts:

● Fre a la globalització i les exigències mediambientals planetàries.
● Les activitats agràries són decisives.
● Alternatives productives per a joves i nous pagesos i per l’agricultura social i

urbana.
● Alternativa d’una certa sobirania energètica amb una distribució més

equilibrada.
● Dinamismes de petits centres amb el desenvolupament del sector terciari.
● Teletreball i fluxos de treball a les centralitats comarcals.
● Turisme rural, com a factor d’atracció.
● Serveis públics bàsics com a barrera de contenció.
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● Infraestructures de comunicació i transport, i centres de coworking esdevenen
garanties per a la fixació de la població.

● L’ensenyament en petits pobles i els serveis sanitaris.
● La ruralia aspira també a centre de creació i activitats i projectes d’innovació

propis que n’enriqueixen la vida i n’augmenten l’atractiu.
● La densitat demogràfica.
● L’envelliment i la manca de relleu generacional.
● Manca d’oferta d’habitatge.
● Els municipis juguen un paper essencial en la dinàmica local.

Agenda Rural

L’Agenda Rural de Catalunya té com a marc de referència la iniciativa del Parlament
Europeu per redactar una Agenda Rural Europea que fomenti el desenvolupament
socioeconòmic, el creixement i la diversificació econòmica, el benestar social, la
protecció de la natura i la cooperació i interconnexió amb les àrees urbanes. Vol ser un
full de ruta per al desenvolupament territorial, socioeconòmic i ambiental, incorporant
els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), ja que el món rural català ha de
definir el seu futur.

Els reptes inicials identificats per l’Agenda Rural de Catalunya són:

1. Persones i benestar: Reforçar la cohesió social i el benestar mitjançant la
millora dels serveis necessaris pel ple desenvolupament de les persones, la
igualtat d’oportunitats i el seu acompanyament.

2. Repte demogràfic: Afrontar el repte demogràfic en termes d’arrelament social,
envelliment amb dignitat, acollida de nova població i creació de noves oportunitats
per viure al món rural.

3. Transició ecològica: Accelerar la transició energètica, gestió regenerativa dels
recursos naturals i protecció dels serveis ecosistèmics, i posar mesures per a la
mitigació i adaptació al canvi climàtic.

4. Territori connectat: Garantir la digitalització, mobilitat sostenible i intel·ligència
territorial.

5. Sistema agroalimentari: Re-connectar les baules del sistema agroalimentari,
relleu generacional agrari i pesquer, cadenes de valor justes, sobirania alimentària,
producció i distribució agrària i forestal.

6. Gestió forestal: Silvicultura, prevenció d’incendis forestals i oportunitats dels
aprofitaments no fustaners.
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7. Innovació i dinamització social i econòmica: Impulsar la innovació rural i la
dinamització econòmica i el vigor cultural mitjançant el relleu generacional rural,
activitat econòmica, valorització del patrimoni i innovació cultural.

8. Governança: Construir un marc sòlid, proper i eficient de governança a través
de la reconnexió de les necessitats i realitats urbanes-rurals, un marc legal,
sistemes de preses de decisions i implementació de les accions que garanteixin un
desenvolupament rural veritable.

Agenda dels pobles i ciutats Catalunya 2050

El 22 de juny de 2022, l'Assemblea de l’Agenda Urbana de Catalunya - composada per
diferents nivells de govern així com d’agents de la societat civil, professional i
empresarial - aprova l’Agenda dels pobles i ciutats Catalunya 2050, com un full de ruta,
que s’adapta a les singularitats de cada municipi, per fer front a la transició ecològica i
la digitalització i generar oportunitats arreu del territori amb l’horitzó del 2050.

El document estableix tres prioritats principals, que són l’equilibri territorial, la
prosperitat econòmica i l’equitat social, i defineix les línies d’actuació per cada una
d’elles:

Equilibri territorial: per promoure l’equilibri territorial, tot generant avantatges
competitius per a viure, treballar i gaudir de cada racó del territori. Les línies d’actuació
que es proposen giren entorn a:

● Un planejament integral del territori que abordi les interrelacions entre hàbitats i
natura, promovent la mixtura d’usos del sòl i amb instruments de planejament
que adoptin eines digitals de gestió urbanística.

● Una mobilitat que permeti connectar i vertebrar tots els racons del territori,
promovent noves centralitats i afavorint la logística d’última milla per reduir les
emissions dels models de repartiment.

● Un model energètic que garanteixi l’ús eficient dels recursos naturals,
fomentant l’ús sostenible de l’aigua i promovent hàbits de vida i consum més
sostenibles, tot millorant la gestió dels residus.

● Reconèixer el potencial de la infraestructura verda en la gestió del territori i
promoure estratègies de reducció de la vulnerabilitat del litoral i la muntanya.

Prosperitat econòmica: per generar dinamisme i prosperitat econòmica vinculat al
reforç dels sectors tradicionals, nous models productius i noves oportunitats de
l’economia digital i verda. Les línies d’actuació que es proposen giren entorn a:
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● Transformació productiva per aprofitar el potencial econòmic del territori,
acompanyada de PAES i logística per poder oferir una bona xarxa de
distribució i potenciar les xarxes de km0

● Formació i capacitació per potenciar el territori com un entorn d’atracció i
retenció de talent i impulsar l’emprenedoria dels nous models de negoci,
sobretot els relatius a l’economia circular i que tinguin en compte noves formes
de treball híbrides com a mesura per a l’equitat territorial.

● Fomentar la recerca i la transferència tecnològica orientada al sector productiu i
a l’impacte social, de la mateixa manera que al sector de la construcció per
promoure la utilització de materials fàcilment reciclables i d’alta qualitat.

● Implementar un model turístic sostenible i competitiu que millori la distribució
territorial de l’activitat i la seva desestacionalització.

● Una nova economia digital que posicioni internacionalment Catalunya com un
hub digital de referència internacional.

● Garantir un model alimentari basat en una economia de consum circular i
verda.

Equitat social: per avançar cap a una societat més equitativa i cap a un nou contracte
social que garanteix els drets fonamentals i que no deixa ningú enrere. Les línies
d’actuació que es proposen giren entorn a:

● Garantir i facilitar l’accés i la permanència a tota la població a un habitatge
digne i adequat.

● Promoure les ciutats d’acollida i les ciutats de cures per impulsar l’acollida de
persones nouvingudes i reduir la polarització social i oferir un model integral i
innovador en l’atenció sanitària.

● Fomentar entorns i hàbits per la felicitat, el benestar i el gaudi, potenciant la
infraestructura verda i promovent la implicació activa de les persones. Garantir
espais públics saludables, pròxims, inclusius i lliures de violència i
discriminació.

● Impulsar serveis públics digitals, interoperables entre administracions, centrats
en les persones i que trascendeixin bretxes digitals.

● Promocionar els actius culturals, la llengua catalana i el patrimoni físic i
immaterial de tot el territori, tot millorant la interacció cultural entre ciutats
establint un diàleg rural-urbà mitjançant elements patrimonials i culturals.

De la mateixa manera, l’Agenda proposa les accions a seguir per assolir les tres
prioritats principals a través de dues transicions: la transició verda i la transició
digital, des de la perspectiva d’una governança multinivell i transversal que tingui en
compte la visió social i ciutadana.

Fase 2. Elaboració 03/07/2022 pàg 32



2.4 Experiències
A continuació s’exposen tres experiències innovadores, a mode de conclusions, que
incorporen els conceptes plantejats en el present marc teòric, demostrant la
funcionalitat dels nous models d’ordenació dels ecosistemes. Aquestes experiències
són el PECT Priorat-Monsant-Siurana, el Parc Rural de Montserrat i les “Directrices de
Ordenación del Territorio del País Vasco”.

2.4.1 El PECT “Priorat-Montsant-Siurana” – Paisatge agrícola
de muntanya mediterrània

El PECT “Priorat-Montsant-Siurana” és un projecte de recerca i innovació que vol
potenciar un model de desenvolupament, a la comarca del Priorat, que integra en un
mateix eix el desenvolupament econòmic i la gestió sostenible del paisatge i dels
recursos agrícoles i culturals de la comarca. El PECT de la comarca del Priorat
persegueix la transformació econòmica mitjançant un fort component d’innovació, la
generació de noves oportunitats, la millora de la qualitat i condicions de vida de la
població de la comarca, i la preservació i posada en valor del territori.

L’àmbit territorial abasta, d’una banda, la quasi totalitat de la comarca administrativa
del Priorat, una comarca interior de 500 km2 i de només 9.600 habitants, amb 23
municipis que gairebé tots són micropobles; i de l’altra, la comarca del Baix Camp: el
municipi d’Arbolí (125h.) i part dels termes municipals d’Alforja (1.844 h.) i Colldejou
(171 h.). (Alamon i Parados, 2017).

L’objectiu principal consisteix en assegurar i garantir la implementació d’objectius
estratègics de creixement sostenible i intel·ligent a la comarca a través d’una millora en
la conservació i l’ús dels recursos i la promoció del desenvolupament econòmic a partir
dels recursos locals. El seu caràcter innovador aprofita la força integradora, els valors,
la qualitat i el valor històric i identitari del paisatge del Priorat per vertebrar i potenciar
un model sostenible de desenvolupament. En resum, es busca una ordenació
respectuosa i potenciadora del territori des de la perspectiva dels recursos i
l’economia local i del patrimoni etnològic.

Tal com ja s’ha esmentat anteriorment, la Conca de Barberà compta amb una gran
riquesa i diversitat de recursos, la majoria d’ells emmarcats en activitats agrícoles que
defineixen el tarannà de la regió. Una manera de fer, alhora, que ha construït un
paisatge de pedra de gran valor cultural, històric i econòmic. Per tant, el futur
sostenible de la comarca requereix de la promoció d’aquests elements, tal com es
defineix en el PECT Priorat, fet que el converteix en un exemple a considerar en el
desenvolupament de les noves ordenacions per la Conca Estricta.
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2.4.2 El Parc Rural de Montserrat, un projecte per posar en
valor el sòl agrícola

El projecte del Parc Rural de Montserrat neix l’any 2005 i comprèn l’àmbit territorial del
Parc que correspon als municipis d’Abrera (2006), Castellolí, Castellgalí, Collbató,
Castellbell i el Vilar, Esparreguera, el Bruc, els Hostalets de Pierola, Marganell (2012),
Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat, Sant Salvador de Guardiol, Sant Vicenç
de Castellet i Vacarisses (Alamon i Parados, 2017).

L’objectiu del Parc Rural del Montserrat és engegar actuacions encaminades a
valoritzar i diferenciar els productes agraris produïts en aquest territori i facilitar la
incorporació de nous emprenedors pagesos i elaboradors artesans, mitjançant un banc
de terres i un espai de test. Altres objectius son la consolidació dels boscos de pastura
amb la doble finalitat d’incrementar l’activitat silvopastoral amb ramats i per la
prevenció d’incendis forestals, així com en donar a conèixer i apropar els ciutadans a
aquest entorn rural privilegiat dels entorns de la muntanya de Montserrat (Departament
de Premsa i Comunicació de Montserrat, 2020).

Consisteix en un projecte innovador que, en gran mesura, posa l’atenció en la manera
en que els nous pobladors habiten els entorns rurals. D’altra banda, posa especial
èmfasi en la investigació i innovació entorn la gestió de les terres i les zones boscoses.
En aquest sentit, tenint en compte que a la Conca de Barberà s’ha viscut un
envelliment de la població i la manca de relleu generacional és evident, el projecte del
Parc Rural de Montserrat es planteja com un cas, les directrius del qual poden ser de
gran rellevància en la determinació de les estratègies de repoblament de la Conca
Estricta.

2.4.3 Directrices de ordenación del territorio del País Vasco – El
territorio como sistema vivo

Davant la necessitat d’abordar una etapa de l'ordenació territorial menys funcionalista i
més orgànica, que afavoreixi el retrobament entre ciutat i territori, el Govern Basc
redacta aquest document, el qual conté una reflexió sobre el procés de revisió de les
DOT del País Basc des d’una determinada perspectiva que podria sintetitzar-se com
“El territori com sistema viu”. Es tracta de plantejar un nou model que renunciï als
grans beneficis funcionalistes de la segregació horitzontal i vertical.
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Per reduir la segregació horitzontal és necessari substituir els criteris estrictes de
definició dels espais urbans i infraestructures per funcions predominants. Es proposen
les següents directrius:

● Revisar el PTS Agroforestal i els PTP per efectuar un reconeixement rigorós
dels valors intrínsecs dels sòls en funció de la seva fertilitat.

● Revisar la possible inclusió com sòls d’alt valor estratègic aquells sòls
classificats com urbanitzables i que han quedat obsolets.

● Les delimitacions dels límits de creixement urbà han de tenir en compte el
manteniment de les interrelacions del medi urbà amb el seu espai físic
adjacent.

● Els eixos de transformació hauran de respectar els sòls d’alt valor agrològic.

L’abordatge de la ruptura de la segregació vertical només pot ser plantejat en llocs
singulars del medi urbà. L’objectiu és trencar algunes parts del continu urbà per
introduir lectures més integradores dels cicles hídrics. Es proposen les següents
directrius:

● La regeneració urbana ha d’incorporar un procés de redisseny urbà que
inclogui espais d’intecgració vertical amb la matriu biofísica.

● La creació de la categoria de sòl indegudament ocupat.

És evident que, recentment, les relacions entre les ciutats i el territori s’han vist molt
afeblides i, per tant, és necessari repensar aquestes situacions. La majoria de
polítiques urbanes actuals obliden o simplifiquen els entorns rurals, afavorint el
desarrelament i la percepció esbiaixada d’aquells territoris que queden fora dels
entorns urbans.

És en aquest aspecte, en la voluntat de retrobament entre la ciutat i el territori, on es
detecta la virtud principal d’aquest projecte, que es demostra de gran interès per ser
extrapolat al cas de la Conca Estricta.
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3. Objectius i context
En resposta al problema plantejat (els nuclis urbans estan desvinculats dels seus
entorn rurals circumdants), s’estableix un objectiu general del qual se’n deriven 4
objectius específics.

3.1 Objectius

3.1.1 Objectiu general

L’objectiu general consisteix en desenvolupar directius de regeneració de la Conca
Estricta per revertir la desvinculació entre l’entorn i l’habitar, considerant el tancament
dels cicles naturals i un model productiu sostenible.

3.1.2 Objectius específics

● OE 1: Avaluar la capacitat productiva ecològica (en comparació amb la
producció agrícola intensiva de l’agroindústria) del secà de la Conca Estricta.

● OE 2: Analitzar la rellevància funcional del patrimoni vernacular per al
funcionament de l’hàbitat agrícola, els seus ecosistemes i el tancament dels
cicles naturals.

● OE 3: Estudiar el metabolisme territorial i la incidència del canvi climàtic sobre
l'hàbitat de la conca Estricta durant els pròxims anys.

● OE 4: Caracteritzar els espais oberts -infraestructura verda- i la gestió del SNU
(el qual acull els grans ecosistemes naturals, els ecosistemes agrícoles, els
materials, les matèries primes, les construccions vernaculars) per el bon
funcionament dels cicles naturals.

3.2 Context d’aplicació

3.2.1 Context

El Camp de Tarragona es caracteritza per tenir un paisatge agrícola bastant homogeni
(en quant a espècies destinades a la producció) que representa una de les poques
mostres que queden de la trilogia mediterrània, és a dir, el conjunt de conreus
característics del paisatge mediterrani format per blat, vinya i olivers. Tot i així, en
menor mesura també predomina el conreu d’ametllers, avellaners i garrofers. Associat
a aquest paisatge, es conserva un important patrimoni d’arquitectura rural i tradicional
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(on predominen les construccions de pedra en sec) i una gran biodiversitat gràcies als
mosaics agroforestals.

Aquest paisatge va ser el més representatiu a la Plana del Camp de Tarragona fins a la
segona meitat del segle XIX. A partir d’aquest moment, la industrialització i
l’especialització, sobretot després de la plaga de la fil·loxera, va fer que s’anés
perdent. Durant el segle XX, la plana del Camp de Tarragona ha sofert nombroses
transformacions, especialment a partir del ja citat procés d’industrialització i del
creixement urbanístic.

3.2.2 Objecte d’estudi

L’objecte d’estudi en el que se centra aquesta recerca és la Conca Estricta o Conca
de Poblet, considerant les seves 24.000 Ha d'extensió, que s’estudiaran des

Els termes municipals que ocupen la Conca Estricta, de manera total o parcialment,
són: Barberà de la Conca, Blancafort, Forès, L’Espluga de Francolí, Montblanc, Pira,
Rocafort de Queralt, Sarral, Solivella, Vimbodí i Poblet, i Vilaverd. En total es compten
16.224 habitants que configuren el total dels col·lectius que formen part d’aquest
territori i els quals s'inclouen dins de l’objecte d’estudi.

Imatge 1. Superfície d’abast i termes municipals objecte d’estudi. Font: elaboració pròpia.
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3.2.3 Dimensió geogràfica i temporal d’aplicació

La facilitat de lectura que ens ofereix l’abstracció geomètrica de la Conca Estricta,
permet centrar l’atenció en el concepte geogràfic de la Conca (i no tant en el concepte
administratiu), sense excloure en cap moment les zones ocupades actualment pels
assentaments humans. Així doncs, per delimitar geogràficament l’objecte, s’ha optat
per desenvolupar un nou sistema de delimitació no basat en els límits administratius
existents, sinó en els límits geogràfics, donant com a resultat la unitat territorial de la
Conca Estricta.

La Conca Estricta es troba emmarcada i delimitada pels desnivells orogràfics de les
serralades que l’envolten i en tot moment es troba continguda dins dels límits
administratius de la comarca de la Conca de Barberà.

Imatge 2. Límit de la Conca Estricta. Font: Ortoimatge de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya editada.

La geometria i el relleu d’aquest territori és el resultat del primitiu procés d’erosió
generat pels rius Francolí i Anguera. Al llarg del temps, aquest procés de buidat ha
estat molt intens, fins al punt de crear una autèntica carena de muntanyes al seu
perímetre, deixant una geometria en el terreny semblant a la d’una cubeta (d’aquí el
seu nom de Conca).
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La forma simplificada de la conca es considera com un triangle. Al nord, el sistema
limita amb la serra del Tallat, que s’ajunta amb les muntanyes de Prades per l’oest i
amb el sistema prelitoral català i la serra de Miramar per l’est. Aquestes dues serres,
ressegueixen el traçat dels rius Francolí (oest) i Anguera (est) i generen un vèrtex, en
forma de vall, a l’estret de la Riba, per on discorre el Francolí una vegada l’Anguera ja
ha desembocat en ell a l’altura de Montblanc.

Imatge 3. Geometria territorial de la Conca Estricta. Font: elaboració pròpia.

Així doncs, envoltada de muntanyes però recolzada en un territori de plana, la Conca
Estricta es troba en una situació que podríem anomenar d’“entre muntanyes” a cavall
de dues planes (la de Lleida i la de Tarragona) i que està constituïda per particularitats
pròpies de plana però també de muntanya, donant com a resultat un territori molt
complex, ric, fèrtil i amb trets característics molt particulars. Les serralades que
envolten la Conca són com les parets pintades de les nostres habitacions, les parets
mestres que actuen com a teló de fons d’aquest hàbitat.

Un dels trets característics importants és que es tracta d’una zona de secà, fet que ha
marcat la manera en que s’ha antropitzat i les seves constants en el temps. D’aquesta
manera, la Conca Estricta, amb un paisatge predominantment rural, és una clara unitat
paisatgística (catalogada per l'observatori del paisatge) que presenta una gran
diversitat de cultiu, textures i colors.
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Imatge 4. Panoràmica del paisatge primaverenc de la Conca Estricta. Font: elaboració pròpia.

Aquests mateixos ambients de secà canvien el seu aspecte al llarg de les estacions,
accentuant la diversitat del paisatge. El resultat és un espai modelat i construït,
funcional, reflex de la cultura que hi opera i percebut com a representació dels
coneixements, sentiments i emocions de la població que l’utilitza i el contempla.

Més enllà de les condicions climatològiques i paisatgístiques, la dimensió geogràfica
de la Conca estricta també ha influenciat en la parla i la manera d’expressar-se de les
persones, convertint-se en el reducte d’un dels subdialectes més singulars de la
llengua catalana: el Xipella.

Imatge 5. Caracterització de la Conca Estricta. Font: elaboració pròpia.
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Estem davant un territori habitat des d’antic i és per això que les 24.000 ha que ocupa
la Conca Estricta s’analitzaran des del seu funcionament en un ventall temporal entre
el passat i el present, projectant-lo en el futur.

3.2.4 Context urbanístic

Pla territorial parcial del Camp de Tarragona

El territori objecte d’aquesta investigació forma part de l’àrea territorial del Camp de
Tarragona, en la que es desplega el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona,
aprovat definitivament del 12 de gener de 2010.

El Camp de Tarragona és un dels set àmbits funcionals, definits en el Pla Territorial
General de Catalunya (PTGC) i integra un total de 131 municipis i gairebé 600.000
habitants. El Camp és una regió que disposa d’un potencial de creixement important,
fruit de la seva situació estratègica, ubicada geogràficament com a lloc de pas dins de
l’arc mediterrani i, alhora, com a cruïlla entre aquest arc i l’interior de la Península
Ibèrica. Tanmateix, al costat d’aquest potencial, presenta importants dèficits
d’ordenació interior, eficiència i sostenibilitat, que el Pla Territorial Parcial del Camp de
Tarragona pretén minimitzar.

El Pla s’estructura entorn 15 criteris / objectius que es poden classificar en 3 sistemes -
sense una estricta exactitud dels conceptes – en funció de la major implicació de cada
criteri amb un o altre sistema. Aquests tres sistemes són: el sistema d’espais oberts
(criteris 1 a 4), el sistema d’assentaments (criteris 5 a 11) i el sistema de mobilitat (12 a
15), per cada un dels quals es despleguen un seguit d’estratègies i instruments amb
l’objectiu de desenvolupar les polítiques adequades al territori.

Per tal de poder ajustar aquests criteris i instruments a àmbits més concrets, és a dir, a
escales menors que permeten identificar els trets característics culturals i etnològics de
cada sector, el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona es desenvolupa a partir
d’altres Plans Territorials Sectorials, com és el cas de la Conca de Barberà, unitat
territorial administrativa que inclou l’objecte d’aquesta investigació.

Fase 2. Elaboració 03/07/2022 pàg 41



Imatge 6. Pla Territorial del Camp de Tarragona.  Font: Pla Territorial del Camp de Tarragona.

Pla territorial a la Conca de Barberà

De l’àmbit del Camp de Tarragona, la conca de Barberà, amb una extensió d’uns 650
km2 (21,7% del Camp de Tarragona) és la que ocupa un lloc més a l’interior del
territori, limitant al nord i a l’oest amb les terres de Lleida. En total, comprèn 22
municipis i 56 entitats singulars de població.
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Imatge 7. Pla Territorial del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà . Font: Pla Territorial del Camp de Tarragona.

Tot i que els sector de serveis és el que compta amb un major nombre de treballadors,
l’agricultura és una activitat molt present a la comarca, sent el sector vitivinícola el més
explotat i el que presenta unes majors expectatives de futur.

L’antropització del territori per desenvolupar les tasques agrícoles, juntament amb el
notable patrimoni cultural, històric, religiós i natural, ha configurat un paisatge
característic i identitari de la comarca que, sovint, es potencia en la línia del turisme
cultural, destacant la creació de la Ruta del Císter.

D’altra banda, recentment s’ha aprovat un Consorci pel desenvolupament d’aquesta
comarca, conjuntament amb les comarques veïnes de l’Alt Camp i l’Anoia.

El Pla territorial de la Conca de Barberà aposta per potenciar la capital de comarca,
Montblanc, de manera que els serveis de primer ordre s’acostin a la resta de
poblacions. Cal destacar que es detecta un cert allunyament de l’àmbit entorn el nucli
de Santa Coloma de Queralt, de manera que s’insta el planejament urbanístic a fer una
proposta contundent en el benefici del conjunt de tota la comarca.

Tenint en compte que no es detecten problemes urbanístics generalitzats en el conjunt
de la comarca, el Pla dota de certa independència de creixement als pobles, amb
moderació, i centra l’atenció en la millora de l’accessibilitat a la comarca posant la
mirada sobre els eixos que uneixen Montblanc amb Igualada, Tàrrega i Tarragona.
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En quant a ordenació territorial, l’eix del Francolí presenta una dicotomia entre:

● La immillorable posició d’accessibilitat, que pot generar activitat econòmica
amb repercussió en el conjunt de la comarca, en l’àmbit per al polígon industrial
de Montblanc i l’Espluga de Francolí, que inclou els sectors de la N-240 Plans
d’en Jori, PP12, PP13, PP14, PP15 i PP23.

● El risc de generar una barrera industrial i infraestructural insalvable sobre
aquest eix. Per tant, el Pla determina una franja de sòl destinada a l’activitat
econòmica entre Montblanc i l’Espluga de Francolí, alhora que també hi
delimita, amb la màxima protecció, un important connector ecològic, indicant les
necessitats del desenvolupament d’aquesta àrea i els costos de
re-permeabilització de les infraestructures viàries i ferroviàries.

El Pla proposta estratègies de creixement moderat i mitjà segons les necessitats.
Proposa un creixement mitjà per l’Espluga de Francolí i Sarral, a causa del seu
caràcter nodal, per millorar la posició territorial i l’accessibilitat. Per als nuclis de
Barberà de la Conca, Belltall, Blancafort, Conesa, Forès, les Piles, Passanant, Pira,
Rocafort de Queralt, Solivella, Vallclara, Vallfogona de Riucorb, Vilanova de Prades,
Vilaverd i Vimbodí, es proposa un creixement moderat amb l’objectiu d’atendre les
necessitats endògenes i atraure un mínim de població forània.

Per la resta de nuclis històrics es proposa una estratègia de millora i compleció amb
l’objectiu d’atendre les petites necessitats endògenes sense desnaturalitzar el seu
caràcter i evitar generar situacions d’insostenibilitat i sobrecost al conjunt del sistema.

Havent considerat la importància natural, cultural i identitària dels àmbits naturals de la
Conca de Barberà, el Pla garanteix la continuïtat ecològica entre la serra del Tallat i les
muntanyes de Prades i Poblet i entre les conques del riu Corb i el Gaià. D’altra banda,
també protegeix les carenes i les planes agrícoles més ben conservades de la part
central de la Conca i les ribes del Francolí, així com tot el mosaic agroforestal del nord
i diversos altiplans de la comarca. Es preveuen possibles jaciments arqueològics i, per
tant, cal parar especial atenció en aquest aspecte.

Finalment, es recomana a les poblacions que es duguin a terme assajos de
mecanismes de cooperació municipal d’acord amb els principis dels articles 5.1 i 5.3
de les Normes d’ordenació territorial.

Carta del paisatge de la Conca de Barberà

les Cartes del paisatge són instruments de concertació d'acords entre agents d'un
territori per promoure accions i estratègies de millora i valoració del paisatge. Les
cartes poden ser impulsades per la Generalitat de Catalunya, per les administracions
locals (consells comarcals, mancomunitats, municipis) i / o per entitats (Saladié, 2015).
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Aspiracions carta del paisatge Conca de Barberà:

● El desenvolupament del conreu ecològic de la vinya amb reg de suport podria
permetre millorar i consolidar el paisatge vitivinícola. La recuperació i
conservació de vinyes tradicionals (en vas, sense estructures artificials de
suport) podria també permetre consolidar valors paisatgístics lligats a
l’agricultura tradicional.

● La racionalització de les infraestructures de comunicació, de les noves i de
l’arranjament i manteniment de les existents, hauria de ser una prioritat (per
exemple, desdoblament de la N-240 envers l’alliberament de l’autopista (AP-2).
Alhora que millorar la xarxa de transport públic, tan deficient en aquesta
comarca i l’arranjament de camins.

● S’han de considerar altres infraestructures a part de les de comunicació, que
millorarien l’habitabilitat del territori i, en definitiva, la capacitat del mateix de
millorar el paisatge: sistemes de regs tradicionals d’horts al voltant dels pobles,
connexió a internet, telefonia, electricitat, etc.

● Cal realitzar tasques d’integració paisatgística d’infraestructures i usos
industrials, tot i que seria preferible un model de creixement que no necessiti
d’integracions paisatgístiques posteriors.

● En un territori com aquest, es vol defensar la cultura, un estil de vida propi, un
habitat natural i un caràcter, o sigui, la identitat del paisatge.

● El paisatge ha de servir per millorar la qualitat de vida dels ciutadans/es de la
Conca, no només dels turistes i visitants.

● S’han de recuperar i potenciar els cascs antics, amb la seva funcionalitat
d’habitabilitat i comercial, i recuperant també els seus valors paisatgístics, i
ajudant a la iniciativa privada.

● Posar en valor el patrimoni de l’arquitectura rural tradicional i ajudar als
pagesos a conservar aquests elements. Caldria habilitar recursos econòmics al
respecte.

● Posar en valor el patrimoni arbrat: alineacions d’arbres a carreteres, arbrat
viari, arbres i arbredes de valor als cascs urbans i perifèries de masos, etc.

● La creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades com a eina per tal de
regular els usos i activitats d’un espai natural que mereix una protecció
especial.

● Un economia diversificada que inclogui un sector primari productiu i petites
indústries alimentàries respectuoses amb el medi ambient, una gestió dels
boscos que permeti generar una economia de l’aprofitament forestal i un
sector serveis dinamitzat i amb un turisme respectuós i conscient.

● Un major reconeixement de la comarca, tant per part de les administracions
com per part de la ciutadania de Catalunya que desconeix aquest territori.

● Un creixement demogràfic que permeti a la comarca tenir vida, serveis i
activitats. A la comarca hi ha una gran preocupació per la pèrdua d’habitants.
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Planejaments urbanístics municipals

Municipi Normativa vigent

Barberà de la Conca Normes subsidiàries de planejament aprovat
definitivament per la comissió d’urbanisme de Tarragona
en sessió de 20 de març de 2002 i publicades al DOGC
el 3 de juliol de 2002.

Blancafort Normes subsidiàries de planejament aprovat
definitivament per la comissió d’urbanisme de Tarragona
en sessió de 16 de desembre de 1998 i publicades al
DOGC el 17 de febrer de 1999.

Espluga de Francolí Pla d’ordenació urbanística municipal aprovat
definitivament el 20 de setembre de 2018 i publicat al
DOGC el 2 de gener de 2019.

Montblanc Pla general d’ordenació urbana aprovat definitivament
per la comissió d’urbanisme de Tarragona en sessió de
28 de gener de 1998 i publicat el 27 de març de 1998

Pira Pla d’ordenació urbanística municipal aprovat
definitivament l’1 de febrer de 2007 i publicat al DOGC el
3 de maig de 2019.

Rocafort de Queralt Normes de planejament urbanístic aprovades
definitivament el 18 de febrer de 2015 i publicades al
DOGC el 29 d’abril de 2015.

Sarral Normes subsidiàries de planejament aprovat
definitivament per la comissió d’urbanisme de Tarragona
en sessió de 19 de desembre de 2001 i publicades al
DOGC el 27 de maig de 2002.

Solivella Normes subsidiàries de planejament aprovat
definitivament per la comissió d’urbanisme de Tarragona
en sessió de 07 de febrer de 2001 i publicades al DOGC
el 28 de maig de 2001.

Vilaverd Pla d’ordenació urbanística municipal aprovat
definitivament el 18 de novembre de 2013 i publicat al
DOGC el 13 de juny de 2014.

Vimbodí i Poblet Pla d’ordenació urbanística municipal aprovat
definitivament el 04 de febrer de 2010 i publicat al
DOGC el 17 de juny de 2010.

Taula 1. Planejament urbanístics municipals. Font: elaboració pròpia.
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4. Marc metodològic
Abans d’enumerar els processos metodològics que donen forma a aquest treball -tot
atenent als objectius específics anteriorment explicats-, és necessari clarificar que el
desenvolupament local s’ha sintetitzat per àmbits molt amplis (com ara el concepte de
bioregió, paisatges culturals i arquitectura vernacular, agroecologia i metabolisme
cíclic), però la seva envergadura no té límit d’abast.

Per això, per tal de poder aproximar-se a una millor proposta, és necessària l’aplicació
d’una metodologia d’investigació que busqui:

● Abstracció i interpretació de dades que ofereix l’administració pública.

● Abstracció i interpretació de dades que ofereixen línies d’investigació en termes
globals, i que puguin aplicar-se al nostre cas d’estudi.

● Observació i interpretació del territori, mitjançant el creuament de dades dels
dos punts anteriors.

● Abstracció i interpretació de dades a partir de cartografiar el territori.

● Immersió i posició reflexiva enfront el problema.

D’aquesta manera, aquest treball combina diferents mètodes -metodologia mixta-,
incorporant, en tot moment, un raonament inductiu: el mètode quantitatiu (la mesura
objectiva de tot allò que és mesurable, en el nostre cas a partir de bases de dades i
informació ja disponible, la cartografia com a eina d’abstracció de dades, així com el
tractament d’aquesta per a generar noves dades) i el mètode qualitatiu (estudiant els
significats de la realitat del territori objecte d’estudi, més enllà dels termes quantitatius).
Aquest mètode permetrà obtenir conclusions generalitzades a partir de premisses que
contenen dades particulars. D’aquesta manera, es parteix d'una sèrie d'exemples
significatius on es dóna una característica concreta i s'infereix en què es donarà en els
individus semblants o situacions anàlogues. Tot i que la inducció permet establir
hipòtesis i avançar en el coneixement, el seu grau de veritat o certesa, però, resta
sempre en qüestió, perquè es poden trobar contraexemples o excepcions que
contradiguin la hipòtesi inicial.

Així doncs, el procés metodològic passa per:

1. Descriure i mesurar la condició del lloc, des de l’escala geogràfica fins a la
humana, entenent els conceptes desenvolupats en el marc conceptual.
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2. Comparar els paràmetres mesurats i descrits en el punt anterior, per obtenir
dades i indicadors representatius del funcionament del lloc (tan qualitatius com
quantitatius).

3. Interpretar els resultats obtinguts amb una mirada projectiva i crítica.

4. Extreure conclusions dels resultats per a la seva posterior aplicació
(directrius).

D’aquesta manera, la investigació es planteja com un primer intent per establir les
directrius per a un desenvolupament local sostenible, reconnectant les persones amb
el seu entorn a partir de la bioregió.

Per aconseguir aquest objectiu general (OG, d’ara endavant), es proposen quatre
objectius específics (explicats a l’apartat anterior), la disgregació dels quals comprèn
les pautes a seguir per desenvolupar coherentment dels punts anteriors per tal
d’establir les directrius per al desenvolupament de la Conca Estricta.

4.1 Nivell de disseny del procés metodològic
L’abast del treball apunta a ser l’estudi d’un cas (EC, d’ara endavant) en particular
(Conca Estricta), precedit d’una fase de contextualització teòrica, i seguit d’una fase
d’aproximació a l’OG en el marc de l’EC, per la qual cosa es buscarà analitzar
múltiples components des de l’òptica del context local, a partir de la formulació d’uns
objectius específics (OE, d’ara endavant) els quals permeten assenyalar de forma
concreta quins són els aspectes més rellevants a investigar per tal d’assolir l’OG amb
èxit. Els OE són els següents:

OE1: Avaluació de la capacitat productiva i ecològica del secà.

● Avaluació i quantificació del retrocés dels camps de cultiu (creixement de la
massa arbustiva)

● Avaluació i quantificació de les extensions parcel·laries de conreu
● Avaluació i quantificació del tipus de conreu (vinya, sembrat, olivers i parcs de

producció energètica)
● Avaluació, quantificació i comparació del model intensiu actual enfront a un

model regeneratiu

OE2: Demostrar la rellevància funcional del patrimoni vernacular -i en especial de la
pedra en sec- com a regulador ecosistèmic.

● Avaluació i quantificació de les construccions vernaculars (cabanes, masos i
construccions auxiliars)
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● Avaluació del cicle del material en l’arquitectura vernacular
● Avaluació de l’emplaçament, disposició i orientació de l’arquitectura vernacular
● Avaluació de la importància dels murs de pedra en sec

OE3: Estudiar el metabolisme territorial, els fluxos energètics i la incidència del canvi
climàtic sobre aquest hàbitat.

● Quantificació i comparació del flux metabòlic de l’aigua entre un model lineal i
un model circular

● Quantificació i comparació del flux metabòlic del sistema alimentari entre un
model lineal i un model circular

● Quantificació i comparació del flux metabòlic de mobilitat entre un model lineal i
un model circular

● Quantificació i comparació del flux metabòlic energètic a entre un model lineal i
un model circular

● Quantificació i comparació del flux metabòlic dels residus entre un model lineal i
un model circular

OE4: Caracteritzar els espais oberts per al bon funcionament dels cicles naturals
respecte a la seva funcionalitat i vocació.

● Avaluació del sistema d’espais oberts actual
● Avaluació de la construcció de la infraestructura agrària resultant a la Conca

estricta
● Avaluació dels sistema de planejament actual per als espais oberts de la conca

estricta
● Avaluació de la xarxa de camins i d’infraestructures, disposició i evolució.
● Avaluació de l’ocupació del sòl rústic i el seu creixement urbanístic
● Descripció dels límits entre l’urbà i els espais oberts

A tal efecte, es planteja un nivell de disseny metodològic inductiu, on per mitjà de
l’estudi, l’anàlisi, la comparació i la comprensió de les dades obtingudes, s’identificaran
qualitativament i quantitativament les dades que puguin determinar les directrius a
partir dels instruments basats en les premises del marc teòric de l’apartat anterior.

D’aquesta manera, el primer objectiu específic (OE1) obeeix al mètode mixt de
quantificar i qualificar, però a la vegada, al mètode comparatiu, ja que un cop
quantificats i qualificats els valors productius actuals -producció intensiva de
monocultiu-, aquests es comparen amb la quantificació i qualificació d’una proposta
productiva ecològica i regenerativa de policutliu. Abans de comparar els dos models,
s’avalua la situació actual de l’EC, el retrocés dels camps de cultiu, les conseqüències
d’aquest, com són les extensions parcel·laries de conreu (tamany), així com el tipus de
conreu predominant en aquest territori i la seva quantificació. Un cop efectuada
aquesta avaluació de l’EC, es procedirà a la comparació dels dos models.
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L’objectiu específic 2 (OE2), obeeix el mètode qualitatiu, observant el territori i la seva
construcció, a partir de la informació interinstitucional i acadèmica que es posseeix. A
partir de la cartografia es localitzaran i quantificaran les diferents arquitectures
vernaculars presents en el territori. D'aquesta manera, s’avaluarà el cicle dels
materials, l’emplaçament i orientació d’aquesta per tal d’extreure conclusions de com la
construcció del territori a partir de la pedra en sec tenia (o no) una influència positiva
per al bon funcionament d’aquest, en especial els murs de pedra en sec.

L’objectiu específic (OE3), obeeix al mètode mixt de quantificar i qualificar, de
l’estudi reflexiu (del metabolisme cíclic i els fluxos energètics així com la incidència del
canvi climàtic sobre ells) a partir de la interpretació de les dades institucionals i
acadèmiques aplicades en el context d’estudi, amb una comprensió global i una
comparació entre el model lineal actual i el model circular alternatiu proposat dels
fluxos més significatius del territori: aigua, sistema alimentari, energia, mobilitat i
residus; tot identificant els punts a intervenir i fer una aproximació teòrica.

L’objectiu específic 4 (OE4), obeeix al mètode qualitatiu de l’estudi reflexiu (de la
caracterització dels espais oberts) a partir de la interpretació de les dades institucionals
i acadèmiques aplicades en el context d’estudi amb un mapeig qualificatiu que ajudi a
una comprensió global de la construcció de la infraestructura agrària heredada, els
actuals planejament vinculats al sistema d’espais oberts, l’avaluació de la xarxa de
camins i d’infraestructures, l’avaluació del sòl rústic i la descripció dels límits;
identificant els punts a intervenir i realitzant una aproximació teòrica.

Mètode d’investigació per als objectius específics

Objectius
específics

Nivell de profunditat Enfoc Disseny de la
investigació

OE 1 Exploratori Mètode mixt
(quantitatiu i
qualitatiu) -
comparatiu

investigació
documental

OE 2 Exploratori Mètode qualitatiu investigació
documental

OE 3 Exploratori Mètode mixt
(quantitatiu i
qualitatiu) -
comprensiu i
comparatiu

investigació
documental

OE 4 Descriptiu Mètode qualitatiu -
comprensiu

investigació
documental

Taula 2. Mètodes d’investigació per als objectius específics. Font: elaboració pròpia.
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Una vegada definida l’estratègia metodològica, els objectius, i el seu nivell de
profunditat, els temes a desenvolupar al llarg de la investigació requereixen l’ús de
dades secundàries, és a dir, aquelles dades obtingudes i registrades per altres
investigadors en fonts documentals (impreses, audiovisuals o electròniques) (Arias,
2012, p. 27). També es requereix d’un enfocament principalment qualitatiu, ja que està
vinculat a les investigacions de naturalesa exploratòria i busca, a través d’una pràctica
interpretativa, comprendre el problema detectat, més que mesurar-lo. Tot i així, serà
necessari recórrer a mètodes quantitatius en ocasions puntuals, especialment per
justificar els nous models alternatius proposats.

4.1.1 Mètode quantitatiu

La naturalesa de la investigació troba el seu enfoc quantitatiu en aquells aspectes on
s’incorporin variables numèriques i indicadors descriptius que reforcin la qualificació
dels paràmetres, així com per comparar i demostrar la utilitat que poden prestar als
diferents objectiu marcats.

D’altra banda, l’aplicació del mètode quantitatiu a l’objecte d’estudi (Conca Estricta)
permet aproximar-nos a la particularitat, enfocant la investigació cap a una realitat
concreta. Això permet reunir una sèrie de dades més específiques (o medibles), fet
que facilita aproximar els resultats de la investigació en una aplicació comprobable.

Aquesta quantificació es durà a terme a partir de les fonts documentals de diferents
tipus, així com de quantificacions locals obtingudes o de quantificacions globals
aplicades al nostre cas d’estudi. Per exemples les permises l’OE3 es duran a terme a
partir d’aproximacions teòriques i de quantificacions extretes de documents
d’investigació teòrics. La quantificació també es durà a terme a partir de la interpretació
i extracció de dades de la cartografiació de plànols, com és el cas del la superfície
conreada, el retrocés dels camps de conreu, la parcel·lació, de l’OE1; la quantificació
del nombre d’arquitectures vernaculars de l’OE2, i la xarxa de camins de l’OE4.

4.1.2 Mètode qualitatiu

La naturalesa de la investigació troba el seu enfoc qualitatiu en l’anàlisis reflexiu,
abordant, de manera holística, els diferents conceptes teòrics desenvolupats en els
objectius específics. Aquest anàlisis, recolzat en una revisió documental de fonts de
l'administració pública i fonts acadèmiques i el seu creuament de dades, facilita,
mitjançant un raonament inductiu, la seva interpretació.
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Per altra banda, arran d’un anàlisis reflexiu s’obté una visió general que permet
comprendre els factors que defineixen la realitat de l'objecte d’estudi (Conca Estricta),
la qual cosa permet aproximar-nos als conceptes rellevants de la particularitat de la
realitat concreta. Això permet qualificar les condicions del lloc específiques, fet que
facilita relacionar els resultats de la investigació en una aplicació extrapolable.

El mètode qualitatiu, també s’utilitza de base per fer una aproximació alternativa al
model lineal actual, tan en l’OE3, com en l'aproximació de l’agricultura ecològica de
l’OE1, el sistema vernacular de l’OE2 i la categorització dels espais oberts de l’OE4.

4.1.3 Variables

L’urbanisme experimenta una metamorfosi de contextos dinàmics en constant
moviment, per això, al mateix temps de quantificar i qualificar els diferents paràmetres
dels objectius específics, l’enfoc exploratori permet dimensionar el fenomen en tota la
seva amplitud i adaptar-lo a la nostra realitat específica.

Per tant, és important realitzar un anàlisi creuat que permeti explorar i observar les
variables susceptibles que condueixin a una major planificació de les directrius
territorials per al desenvolupament local, des d’una visió més integradora de
l’urbanisme que s’adapti a les temporalitats i que també tinguin en compte les
singularitats sobre els processos i fenòmens del territori, com poden ser les
estacionalitats (molt influents en el paisatge i els cicles de cultiu), la mobilitat temporal
de persones i el canvi climàtic.

D’aquesta manera, la qualificació es durà a terme a partir de l'anàlisi i creuament de
dades, així com de la seva comparació, per al nostre cas d’aplicació.

Tot i així, si bé l’elecció d’un EC com a mètode d’investigació facilita el camí per arribar
a comprendre la complexitat del cas i del problema particular, cal tenir en compte els
seus desavantatges. És important senyalar-los no només per a la formulació de l’OG i
de cara a pensar i definir els resultats esperats, sinó també per evitar que l’autor caigui
en errors metodològics durant el disseny i el desenvolupament de la investigació. Els
inconvenients de l’EC són: a) el punt de vista de l’investigador pot influir en les
conclusions de la investigació, b) proporciona poques bases per a la generalització, c)
pot arribar a adquirir massa amplitud, pel que els documents resulten massa extensos,
i d) requereix una infraestructura important en relació a la triangulació metodològica
(Fiori et al., 2021).

En el nostre cas, podem trobar variables que aplicables a un altre territori aquestes
siguin diferents. Per altra banda però, cal emfatitzar que les variables estan pensades
des del punt de ista de l’estudi del món rural català, i no per a les grans metròpolis.
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4.2 Tècniques i activitats de la investigació

4.2.1 Tècniques

La tècnica d’investigació proposada és l’estudi de cas -el qual ha estat descrit a
l’apartat anterior-, ja que facilita l’anàlisis de les dades, la seva comprensió i la seva
aplicació en el terreny escollit. A més, l’experiència de l’EC, també permet
l’aproximació al territori i a la seva realitat morfològica per poder sistematizar les dades
que es presenten.

L’EC s’abordarà principalment com una investigació documental, és a dir, a través de
la recerca, la recuperació, l’anàlisi, la crítica i la interpretació de dades secundàries
(Fiori et al., 2021, p. 52). Considerant la investigació projectiva tipus B d'aquest TFM,
es té present que es revisaran i s’analitzaran els documents i les dades secundàries de
les que es disposen fins ara. La revisió documental o investigació documental, sent la
primera i principal tècnica de recol·lecció d'informació, com la matriu dels instruments
de recol·lecció de dades per a aquesta investigació, servirà per determinar què s'ha fet
fins ara, segons les dades i normatives, en consideració de les fonts bibliogràfiques
existents i tenint en compte una planificació encertada. Probablement seran
necessàries dades addicionals, aquestes dades es complementaran amb la
investigació de camp per a la generació de noves dades.

D’altra banda, s’introdueixen l’analisi i l’estudi (tan quantitatiu com qualitatiu) com a
mètodes per enregistrar noves dades i nous mapes que, a escala territorial, revelen les
relacions entre les parts, quantificant i qualificant-les totes i posant en valor la veritable
magnitud d’uns primers criteris d’interpretació sistemàtica.

Tot i així, per l’envergadura del treball i els seus objectius, no es poden obviar
tècniques d’investigació com:

● La revisió documental (la revisió dels plans actuals, el reconeixement
d’indicadors contemporanis, la consulta de cartografies i documents històrics,
etc.), serà la tècnica predominant, a través de la recerca, la recuperació,
l’anàlisi, la crítica i la interpretació de dades secundàries les quals proporcionen
un bon marc de referència i permeten revisar les fonts de forma reiterativa, però
cal tenir present que aquestes poden ser de difícil accés, poden no cobrir les
dimensions específiques del problema que s’està estudiant (Fiori et al., 2021, p.
57) o bé poden no estar al dia.

● L’entrevista a experts en la matèria, per tal de poder realitzar una anàlisi més
profund i actualitzat.

● La combinació de dues escales en l’estudi:
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○ L’escala via satèl·lit, l’observació del territori requereix forçosament de la
presa d’una certa distància si no volem tenir deformacions excessives a
l’hora d’obrir el camp de visió.

○ L’escala humana, des de la quotidianitat del lloc i les seves
característiques pròpies.

● Per al desenvolupament de cada un dels quatre objectius específics del present
treball es desenvoluparà un anàlisis territorial (posterior a l'anàlisis general del
marc teòric) de caràcter qualitatiu, quantitatiu o mixt segons correspongui a
cada OE.

● L’avaluació, quantificació, descripció, qualificació i comparació de les dades
filtrades obtingudes.

● La generació de nou coneixement a partir de la comparació i el creuament de
dades.

Aquest últim punt és imprescindible per l’assoliment dels objectius d’aquest treball a
causa de la inexistència de dades quantitatives i qualitatives. D’aquesta manera,
aquesta línia de recerca es fonamentaria en construir i mostrar un rostre parcialment
amagat del territori, materialitzat en una successió de temps: en el seu moment
present, però sempre com a esperança i opció de futur.

Des d’aquesta recerca es planteja, es descriu i es reconeix com l’arquitectura d’una
geografia que prové del passat, pertany al present i es projecta cap al futur -en clau
contemporània- i pot establir les bases de projecció per un nou paradigma territorial i
social, com a tècnica tant avaluativa com projectiva, i com l’associació espontània
entre l’acció humana i la sedimentació de la matèria construeix un territori.

4.2.2 Definició de les activitats

L’exercici de definir unes directrius per a la planificació territorial des d’una aproximació
sistèmica o des d’una estratègia territorial s’ha d’entendre com un eina de mediació
intel·ligent recolzada en els anàlisis previs, armada d’una lògica fins-medis coherents
amb la missió perseguida i detallada a partir del coneixement i l’experiència que
prenen partit en la seva investigació. D’aquesta manera, el treball es planteja en un
procés lògic de consecució i reflexió de l’estat quantitatiu i qualitatiu del territori de la
Conca Estricta.

En base això, la planificació d’un projecte o una estratègia territorial seguiria el següent
esquema:
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● El desenvolupament de marcs conceptuals i normatius, i la recerca
d’experiències similars (marc teòric) que fixin els principis i les idees clau que
sostenen i orienten la proposta.

● Definir l’objectiu general de la proposta amb la seva consegüent disgregació en
objectius específics per tal d’aconseguir-lo.

● L'anàlisis de la realitat socioeconòmica del context en el que es pretén actuar i
de totes aquelles dimensions territorials que tinguin incidència sobre el mateix,
fent èmfasi en els aspectes relacionats amb el marc teòric.

● L’elaboració del cronograma (pla de treball) i la metodologia a emprar durant el
procés d’investigació i disseny.

● L’exploració, l’obtenció de dades i l’anàlisi (quantitatiu i qualitatiu) del cas
d’estudi en resposta als objectius específics marcats.

● El diàleg, la recepció d’idees, el contrast, la visió crítica i la perspectiva
multidiciplinar, que s’aconseguirà per mitjà de la participació de persones
expertes.

● Gestionar i analitzar les dades per tenir una mesura de la realitat territorial (del
cas d’estudi), així com la generació de nou coneixement a partir de la gestió i
combinació d’aquestes.

● Extreure conclusions dels diferents objectius específics i la seva posada en
comú per a una visió global.

● L'elaboració de les directrius per al desenvolupament de la Conca Estricta
d'acord amb les conclusions anterioment extretes i avaluades. No es durà a
terme l'execució d’una pla de desenvolupament, sinó que només es marcaran
les directrius per aquest, ja que la mateixa elaboració d’un pla és un procés a
dissenyar.

4.2.2.1 Defincició de les activitats per a cada OE

OE1: Avaluar la capacitat productiva ecològica del secà a la Conca Estricta

● Localitzar, quantificar i cartografiar la superficie construida, conreada i vegetal
de la Conca Estricta a partir de l’anàlisis de les cobertes del sòl.

● Correlació de la la superficie construida, conreada i vegetal de la Conca
Estricta amb les dades demogràfiques de les diferents poblacions.
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● Localitzar, quantificar i cartografiar les hectàrees productives actuals a partir de
l’anàlisis de les cobertes del sòl.

● Localitzar, quantificar i cartografiar les hectàrees de conreu abandonades a
partir de l’anàlisis de les cobertes del sòl.

● Avaluació i correlació de l’abandonament del camps de conreu i el seu
emplaçament.

● Avaluació del parcel·lari cadastral de la conca estricta i caracterització de les
extensions parcel·laries.

● Localitzar, identificar, quantificar i cartografiar els diferents tipus de producció
existents (olivers, sembrat, vinya i parcs de producció energètica).

● Avaluar la capacitat productiva actual, responent al model d’agricultura
intensiva.

● Avaluar la capacitat alternativa responent a un model d’agricultura ecològica i
regenerativa de policultiu.

● Comparar la capacitat productiva actual (agricultura intensiva de monocultiu)
amb la capacitat productiva del model alternatiu (agricultura ecològica i
regenerativa de policultiu).

OE2: Analitzar la rellevància funcional del patrimoni vernacular

● Elaborar un llistat dels elements considerats patrimoni vernacular per a la
investigació, en especial dels elements construïts mitjançant la tècnica de
pedra en sec.

● Localitzar i cartografiar el patrimoni vernacular supervivent a partir de dades de
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i del Wikipedra.

● Avaluació de l’arquitectura vernacular i el seu cicle material per tal de qualificar
la seva incidència en el funcionament del territori durant la seva vida útil.

● Avaluar l’emplaçament, l'orientació de les arquitectures vernaculars.

● Avaluar i qualificar el funcionament del territori sense la incidència dels murs de
pedra en sec.

● Comparar la repercussió territorial que té l’arquitectura vernacular (murs de
pedra en sec) o l'absència d’aquesta.

OE3: Estudiar el metabolisme territorial i la incidència del canvi climàtic sobre l’hàbitat
de la Conca Estricta durant els pròxims anys.
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● Elaborar un llistat dels fluxos energètics a estudiar: aigua, sistema alimentari,
mobilitat, energia i residus.

● Qualificar i fer una aproximació quantificativa dels fluxos actuals atenent al
model metabòlic lineal.

● Estudiar la repercussió i les variables del model actual entorn al canvi climàtic.

● Qualificar i fer una aproximació quantificativa dels fluxos alternatius (model
circular) a partir de models teòrics basats en sistemes tradicionals.

● Comparar el model metabòlic actual (lineal) i el model metabolic alternatiu
(cíclic).

OE4: Caracteritzar la relació dels espais oberts i els nuclis poblacionals.

● Cartografiar els diferents espais oberts a l’entorn dels nuclis poblacionals.

● Avaluació de la construcció de la infraestructura agraria heredada

● Avaluació del règim jurídic i planejaments actuals entorn als espais oberts de la
Conca estricta

● Quantificar i qualificar els sistemes d’infraestructures de comunicació que
lliguen i connecten el sistema d’assentaments. La seva disposició, quantificació
i el seu creixement en el temps.

● Avaluar i qualificar l’ocupació del sòl rústic i del model de desenvolupament
actual entorn aquest.

● Categoritzar els límits i les vores entre els espais oberts i els nuclis
poblacionals, entenent aquests com a punts potencials d'interacció, transició i
relació.

4.3 Instruments
Els instruments necessaris per a descobrir nous paradigmes que permeten, en els
diferents objectius específics, la reflexió oberta, transversal i multidisciplinària són
l’obtenció de dades, la comparació, la revisió dels plans actuals, el reconeixement
d’indicadors contemporanis, la consulta de cartografies i documents històrics i la
entrevista a experts en la matèria.
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4.3.1  Recull d’informació de fonts consultades

Degut al caràcter multidisciplinar de la investigació, les fonts de referència consultades
són múltiples i de diversa naturalesa, però ens facilita l’elaboració d’un marc de
referència que aborda, des de les diferents dimensions i nivells de profunditat, la
naturalesa complexa dels diferents fenòmens o conceptes (materialitzats en els OE)
sobre els quals és factible la interpretació de les conclusions obtingudes cap a una
realitat específica (EC).

Es consideren fonts d’informació globals i locals, tant de l’administració com d’estudis
científics que s’han dut a terme i que aborden les temàtiques relacionades, lleis,
publicacions acadèmiques i oficials, notícies de premsa i mapes públics. També es
consulten casos i experiències similars ja dutes a terme.

D’aquesta manera, la recopilació de la informació de les múltiples fonts permet
realitzar un anàlisi transversal del territori i explorar des d’una perspectiva integral el
fenomen territorial que ens pertoca. A la vegada, això ens permet dimensionar amb
major claredat els OE i potenciar la coherencia territorial.

Així doncs, per a cada OE, i segons el seu nivell de profunditat i enfocament, s’ha
assignat un conjunt de fonts de consulta, en forma de bibliografia acadèmica o
documentació tècnica, que serviran de marc de referència per assolir-los i per guiar la
investigació. Per aquesta tasca, s’ha utilitzat la planificació de revisió documental per
etapes (Fiori et al., 2021, p. 59):

● Etapa 1: Registre i inventari dels documents existents

● Etapa 2: Classificació dels documents identificats

● Etapa 3: Selecció dels documents més pertinents per als propòsits de la
investigació

● Etapa 4: Lectura en profunditat dels documents seleccionats per a extreure
elements d’anàlisi i consignar-los en “memos”, o en notes marginals que
registrin patrons, tendències, convergències i contradiccions que es vagin
descobrint.

● Etapa 5: Lectura creuada i comparativa dels documents en qüestió, després
d’haver analitzat les troballes a l’etapa 4, de manera que sigui possible elaborar
una síntesi en funció de l’activitat en la que s’està utilitzant aquesta tècnica.

L’anàlisis creuat de les fonts permet comprendre les diferents contextualitzacions, des
d’una visió global i al mateix temps local i a la vegada verificar l’amplitud de significats
que atorguen els diferents autors i orientacions de la teoria analitzada i filtrar els
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conceptes i elements específics per a cada OE, acotant l’anàlisis cap als conceptes
teòrics marcats.

Fonts bibliogràfiques dels OE

Objectiu específic Principals fonts de referència

OE1 Dades extretes de l’abstracció del dibuix i de guies de càlcul.
Cobertes del sòl CREAF
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Classificació d’emissions i remocions de GEI segons la norma ISO
14064 - 1:2006.
Sede Electrónica del Cadastro

OE2 Tesi doctoral de la Cèlia Mallafré
Tesi doctoral de l’Stefano Cortellaro
Wikipedra
Catàlegs de patrimoni

OE3 Bases de dades com l’idescat i de guies de càlcul.
Consorci d’Aigües de Tarragona
Carta per la planificació ecosistèmica de ciutats i de metròpolis, de
Salvador Rueda
Llibre de La vida al riu Francolí publicat per la URV
UNESCO
Water conservation techniques in tradicional human settlements,
de Pietro Laureano Alimen
Normas para calcular el impacto de los biocarburantes,
biolóquidos y los combustibles fósiles de referencia.
Guia de Càlcul d’Emissions de Gasos amb efecte hivernacle
Consell Comarcal de la Conca de Barberà

OE4 Pans urbanístics existents, com el  Pla Territorial del Camp de
Tarragona
Cobertes del sòl CREAF
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Sede Electrónica del Cadastro

Taula 3. Principals fonts de referència per a cada objectius específic. Font: elaboració pròpia.

4.3.2 Entrevistes

Per a un millor coneixement del conceptes teòrics, s’ha cregut convenient tenir
converses/entrevistes semi-estructurades amb persones expertes en cada disciplina.
Aquestes han permès incidir de forma més directa en la matèria.

Les converses/entrevistes amb els tècnics experts van ser estructurades al voltant
d'uns temes concrets -atenent els diferents conceptes necessaris marcats en el propi
marc teòric, així com en els objectius específics- sense que l'estructura condicionés el
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marge de flexibilitat de la conversa. D'aquesta manera, cada entrevista va prendre un
caire diferent deixant que s'enriquís segons el que explicava cada expert.

Relació dels objectius específics, els conceptes i les persones expertes
entrevistades

Objectiu específic Temàtica Persona experta Data de l’entrevista

OE 1 Agroecologia Enric Tello Aragay 10/05/2022

OE 2 Patrimoni vernacular
(pedra en sec)

Cèlia Mallafrè
Balsells

14/05/2022

OE 3 Metabolisme Joan Marull 18/05/2022

OE 4 Espais oberts Josep Armengol 22/06/2022
Taula 4. Relació dels objectius específics, els conceptes i les persones expertes entrevistades. Font: elaboració pròpia.

La manera de contactar amb els entrevistats ha estat per correu electrònic, amb una
presentació de la present tesis. Prèviament a l’entrevista, s’elabora un llistat de
possibles preguntes per a cada un d’ells responent a cada temàtica en concret però
deixant oberta la conversa a seguir. Les entrevistes s’han dut a terme mitjançant
diferents plataformes de videoconferència, les quals han estat transcrites i han tingut
una durada mínima de 30 minuts i una durada màxima d’una hora. En els casos
necessaris, la relació amb l’entrevistat s’ha mantingut posteriorment per completar els
temes tractats.

4.3.3 Elaboració de mapes

Es creu necessari l’exercici de cartografiar el territori doncs és l’instrument que
transcriurà gràficament l’anàlisi de la realitat en forma de nous mapes, utilitzant el
dibuix com a mètode de reconeixement i producció de nou coneixemen.

El registre de les noves cartografies es farà a partir de la base georeferenciada de
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICC), amb el suport de les capes de les
cobertes del sòl de l’eina CREAF de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Sede
Electrónica del Cadastro. El programa per elaborar el mapeig georeferenciat, així com
els diferents dibuixos, serà l’AutoCad.

Els mapeigs CAD, com a tècniques de representació gràfica, serviran per exposar les
dades recopilades a manera de processament d'informació, principalment a la diagnosi
del context local.
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4.4 Resultats esperats per a cada OE
Els possibles resultats s’estimen com una reflexió oberta que, a partir de dades
objectives i d’un exercici comparatiu, aconsegueixen conformar un marc general obert
a diverses opinions, debats, propostes, modificacions, a ser continuat i re-pensat. És
una reflexió que s’ha anat forjant en el temps i que parla de territori, d’antropologia, de
geologia, de producció, d’agricultura, d’habitatge, de tancament de cicles, de qualitat
ecosistèmica.

L’execució de les activitats que deriven de les tècniques escollides han de permetre la
consecució de cadascun dels OE formulats i, en conseqüència, de l’OG. Per aquest
motiu, és important fer una previsió dels resultats que s’esperen obtenir per tal d’evitar
que la investigació s’allunyi del propòsit inicial. Aquests resultats obtinguts hauran de
respondre al mateix enfocament que s’ha atorgat a cada OE:

OE1:

● Verificar que el model productiu actual és insostenible.
● Viabilitat de la capacitat productiva del sistema productiu ecològic i regeneratiu,

essent aquest sostenible i sustentable.
● Verificar l’impacte dels projectes de producció energètica previstos en el

territori.
● Necessitat del desenvolupament d’activitats socioeconòmiques sostenibles i de

regeneració del territori i amb alternatives agroecològiques, sostenibles i
regeneratives.

OE2:

● Demostrar la rellevància funcional del patrimoni vernacular (oblidat) per el
funcionament de l’hàbitat agrícola, els seus ecosistemes i el tancament dels
cicles naturals.

● Necessitat de promoure la gestió territorial amb el suport dels murs de pedra en
sec.

● Necessitat de Promoure l’ús de les tècniques de l’arquitectura vernacular.

OE3:

● Verificar que el model metabòlic lineal actual és insostenible.
● Determinar les alteracions que comportarà el canvi climàtic en l'hàbitat agrícola.
● Demostrar la viabilitat del model metabòlic circular amb propostes de fluxos

energètics alternatius.
● Necessitat de potenciar un model metabòlic alternatiu.

●
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OE4:

● Demostrar i reivindicar la importància de la relació dels espais oberts amb els
nuclis poblacionals.

● Visibilitzar la manca de gestió en l’ocupació del sòl rústic (tan poblacional com
de xarxa d’infraestructures).

● Necessitat de categoritzar els espais oberts amb les seves diferents capes i
variants, més enllà de la categorització dels plantejaments actuals.

Quadre resum de la metodologia per a cada OE

OE Tècniques i activitats Instruments Fonts Resultats
esperats

OE1 Localitzar, quantificar i
cartografiar la superficie
construida, conreada i
vegetal de la Conca
Estricta a partir de l’anàlisis
de les cobertes del sòl.

Correlació de la la
superficie construida,
conreada i vegetal de la
Conca Estricta amb les
dades demogràfiques de
les diferents poblacions.

Localitzar, quantificar i
cartografiar les hectàrees
productives actuals a partir
de l’anàlisis de les cobertes
del sòl.

Localitzar, quantificar i
cartografiar les hectàrees
de conreu abandonades a
partir de l’anàlisis de les
cobertes del sòl.

Avaluació i correlació de
l’abandonament del camps
de conreu i el seu
emplaçament.

Recull
d’informació.

Entrevista a
expert en
agroecologia.

Elaboració de
cartografies.

Documentals.

Cartografies.

Ortoimatges
aèries.

ICC.

CREAF.

Sede
Electrónica del
Cadastro

Classificació
d’emissions i
remocions de
GEI segons la
norma ISO
14064 - 1:2006.

Verificar que el
model productiu
actual és
insostenible.

Viabilitat de la
capacitat
productiva del
sistema
productiu
ecològic i
regeneratiu,
essent aquest
sostenible i
sustentable.

Verificar
l’impacte dels
projectes de
producció
energètica
previstos en el
territori.

Necessitat del
desenvolupame
nt d’activitats
socioeconòmiqu
es sostenibles i
de regeneració
del territori i amb
alternatives
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Avaluació del parcel·lari
cadastral de la conca
estricta i caracterització de
les extensions
parcel·laries.

Localitzar, identificar,
quantificar i cartografiar els
diferents tipus de producció
existents (olivers, sembrat,
vinya i parcs de producció
energètica).

Avaluar la capacitat
productiva actual,
responent al model
d’agricultura intensiva.

Avaluar la capacitat
alternativa responent a un
model d’agricultura
ecològica i regenerativa de
policultiu.

Comparar la capacitat
productiva actual
(agricultura intensiva de
monocultiu) amb la
capacitat productiva del
model alternatiu
(agricultura ecològica i
regenerativa de policultiu).

agroecològique,
sostenibles i
regeneratives.

OE2 Elaborar un llistat dels
elements considerats
patrimoni vernacular per a
la investigació, en especial
dels elements construïts
mitjançant la tècnica de
pedra en sec.

Localitzar i cartografiar el
patrimoni vernacular
supervivent a partir de
dades de l’Institut
Cartogràfic i Geològic de
Catalunya, i del Wikipedra.

Recull
d’informació.

Entrevista a
expert en
patrimoni
vernacular.

Elaboració
d’esquemes de
funcionament.

Documentals.

Catàlegs.

Tesi doctoral de
la Cèlia Mallafré

Tesi doctoral de
l’Stefano
Cortellaro

Wikipedra

Catàlegs de
patrimoni

Demostrar la
rellevància
funcional del
patrimoni
vernacular
(oblidat) per el
funcionament de
l’hàbitat
agrícola, els
seus
ecosistemes i el
tancament dels
cicles naturals.
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Avaluació de l’arquitectura
vernacular i el seu cicle
material per tal de
qualificar la seva incidència
en el funcionament del
territori durant la seva vida
útil.

Avaluar l’emplaçament,
l'orientació de les
arquitectures vernaculars.

Avaluar i qualificar el
funcionament del territori
sense la incidència dels
murs de pedra en sec.

Comparar la repercussió
territorial que té
l’arquitectura vernacular
(murs de pedra en sec) o
l'absència d’aquesta.

Necessitat de
promoure la
gestió territorial
amb el suport
dels murs de
pedra en sec.

Necessitat de
Promoure l’ús
de les tècniques
de l’arquitectura
vernacular

OE3 Elaborar un llistat dels
fluxos energètics a
estudiar: aigua, sistema
alimentari, mobilitat,
energia i residus.

Qualificar i fer una
aproximació quantificativa
dels fluxos actuals atenent
al model metabòlic lineal.

Estudiar la repercussió i les
variables del model actual
entorn al canvi climàtic.

Qualificar i fer una
aproximació quantificativa
dels fluxos alternatius
(model circular) a partir de
models teòrics basats en
sistemes tradicionals.

Comparar el model
metabòlic actual (lineal) i el

Recull
d’informació.

Bancs de dades.

Entrevista a
expert en
metabolisme.

Documentals.

Idescat.cat;
Institut
d’Estadística de
Catalunya.

ICC.

Consorci
d’Aigües de
Tarragona

Carta per la
planificació
ecosistèmica de
ciutats i de
metròpolis, de
Salvador Rueda

Llibre de La vida
al riu Francolí
publicat per la
URV

UNESCO

Water
conservation
techniques in

Verificar que el
model metabòlic
lineal actual és
insostenible.

Determinar les
alteracions que
comportarà el
canvi climàtic en
l'hàbitat
agrícola.

Demostrar la
viabilitat del
model metabòlic
circular amb
propostes de
fluxos
energètics
alternatius.

Necessitat de
potenciar un
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model metabolic alternatiu
(cíclic).

tradicional
human
settlements, de
Pietro Laureano
Alimen

Normas para
calcular el
impacto de los
biocarburantes,
biolóquidos y los
combustibles
fósiles de
referencia.

Guia de Càlcul
d’Emissions de
Gasos amb
efecte
hivernacle

Consell
Comarcal de la
Conca de
Barberà

model metabòlic
alternatiu.

OE4 Cartografiar els diferents
espais oberts a l’entorn
dels nuclis poblacionals.

Avaluació de la construcció
de la infraestructura agraria
heredada

Avaluació del règim jurídic i
planejaments actuals
entorn als espais oberts de
la Conca estricta

Quantificar i qualificar els
sistemes d’infraestructures
de comunicació que lliguen
i connecten el sistema
d’assentaments. La seva
disposició, quantificació i el
seu creixement en el
temps.

Avaluar i qualificar
l’ocupació del sòl rústic i

Recull
d’informació.

Entrevista a
expert en espais
oberts.

Elaboració de
cartografies.

Documentals.

Cartografies.

Ortoimatges
aèries.

ICC.

CREAF.

Instruments de
planificació
actuals.

Pans urbanístics
existents, com el
Pla Territorial del
Camp de
Tarragona

Lleis.

Institut
Cartogràfic i
Geològic de
Catalunya

Demostrar i
reivindicar la
importància de
la relació dels
espais oberts
amb els nuclis
poblacionals.

Visibilitzar la
manca de gestió
en l’ocupació del
sòl rústic (tan
poblacional com
de xarxa
d’infraestructure
s).

Necessitat de
categoritzar els
espais oberts
amb les seves
diferents capes i
variants, més
enllà de la
categorització
dels
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del model de
desenvolupament actual
entorn aquest.

Categoritzar els límits i les
vores entre els espais
oberts i els nuclis
poblacionals, entenent
aquests com a punts
potencials d'interacció,
transició i relació.

Sede

Electrónica del
Cadastro

plantejaments
actuals.

Taula 5. Resum metodològic per a cada objectiu específic. Font: elaboració pròpia.
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5. Anàlisi i interpretació dels resultats

5.1 OE1
La Conca de Poblet és un territori rural i amb un paisatge marcat, al llarg del temps,
per la tradició agrícola. Es caracteritza pel policultiu en la majoria de municipis, però
sobretot és un bon exemple, com ja s’ha esmentat, de la trilogia mediterrània.

Imatge 8. Superfície construïda, conreada i vegetal de la Conca Estricta. Font: elaboració pròpia.

Tal com es pot veure a la imatge anterior, actualment el cultiu es concentra més a la
zona est de la Conca, la qual correspon a la conca fluvial del riu Anguera. Aquesta
zona també coincideix amb els pobles que han patit una major davallada demogràfica i
on la indústria hi és pràcticament inexistent, a diferència de la zona oest, corresponent
a la conca del riu Francolí.

Imatge 9. índex demogràfic dels municipis de la Conca Estricta. Font: elaboració pròpia.
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5.1.1 Retrocés dels camps de cultiu

Estudiant la dedicació del sector primari, es pot observar que, mentre abans el 95% de
la població es dedicava a la pagesia, ara només el 13% de la població ho fa. Es
considera una davallada molt important en el sector, tot i ser un índex molt superior a
la mitjana catalana, que es troba en una dedicació del 3%.

Fruit de la davallada en l’activitat agrícola, els qui s’hi dediquen busquen sistemes més
rendibles, com ara arrencar la vinya per plantar cereal i conservar les oliveres en la
mesura del possible per treure’n el màxim rendiment.

Imatge 10. Retrocés dels camps de conreu. Font: elaboració pròpia.

A la Conca, La zona que ha patit més retrocés en l’activitat agrícola és l’àmbit als peus
de les Muntanyes de Prades, sobretot entre Montblanc i l’Espluga de Francolí, el qual
ha patit un procés d’industrialització accelerat en els últims anys.

A causa de l’abandonament dels camps1, de la pèrdua de valor de les masses i
recursos forestals, de l’aplicació de noves maquinàries i dels canvis de models
agrícoles, l’estrat arbustiu de mala qualitat ha ocupat els espais de conreus que van
quedant erms, donant com a resultat grans superfícies arbustives altament
susceptibles de patir incendis.

Aquest creixement arbustiu predomina en zones amb pendents topogràfics i a les
lleres de les rieres així com també als perímetres de les parcel·les. En definitiva, zones
que, pels models agrícoles i econòmics actuals, no aporten cap increment notable de
producció en relació als recursos que s’hi han de destinar i, per tant, resten sense ser
treballades.

1 L’abandonament del camp determina que els processos naturals s’instal·len en un àmbit antropitzat. Així, el sòl queda
despullat durant alguns mesos o anys, es desenvolupen crostes superficials que redueixen la taxa d’infiltració i
augmenten les escorrenties i el sòl perdut. No obstant això, a llarg termini es recupera amb facilitat la coberta
d’herbàcies, a les quals segueixen el matoll i de vegades el bosc.
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Imatge 11. Creixement de la massa arbustiva. Font: elaboració pròpia a partir de la base d’ortoimatge de l'institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
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5.1.2 Extensions parcel·làries de conreu

Imatge 12. Parcel·lari cadastral de la Conca Estricta. Font: elaboració pròpia a partir de la Sede Electrónica del
Cadastro.

A partir de l’anàlisi de la parcel·lació del cadastre, podem veure com les unitat de
conreu són, de forma general, petites, sobretot aquelles més pròximes als nuclis
poblacionals, ja que són les parcel·les dedicades a l’horta. Aquest fet és destacable a
Barberà de la Conca, municipi que no compta amb un flux d’aigua principal en forma
de riu o riera (com poden ser el Francolí o l’Anguera) però és una de les poblacions on
l’aigua hi abunda en major mesura, fet que propicia el cultiu hortícola.

Per fer un anàlisi més acurat de les extensions parcel·làries, es realitza una
aproximació en un àmbit concret de la Conca, on s’observen mostres de diferents
naturaleses i que representa la varietat del conjunt.
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Parcel·les de > 5 ha
Parcel·les de < 2 ha
Parcel·les d'entre 2 - 5 ha

Imatge 13. Extensions parcel·laries Font: elaboració pròpia.

Caracterització de les extensions parcelaries

Número de parcel·les Percentatge de parcel·les Hectàrees totals de
superficie

12 parcel·les de > 5 ha 5,38% total de parcel·les 62 ha superfície terrestre

159 parcel·les de < 2 ha 71,3 % total de parcel·les 115 ha superfície terrestreE

52 parcel·les d'entre 5-2ha 23,32 % total de parcel·les 144 ha superfície terrestre

Taula 6. Caracterització de les extensions parcelaries. Font: elaboració pròpia.

Si classifiquem les parcel·les segons la seva superfície, s’obté que, de 223 parcel·les,
12 són més grans de 5ha, 52 són d’entre 5 i 2 ha i 159 són més petites de 2 ha, però
cal considerar que, actualment, perquè un pagès pugui subsistir de treballar la terra
necessita de la combinació de múltiples parcel·les que poden arribar a configurar
terrenys de 10 ha.
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Tornant a l’escala general de la Conca, podem observar que al voltant dels cursos
d’aigua s’hi emplacen les explotacions de major superfície, i les històricament més
importants, com per exemple les dels voltants del Monestir de Poblet.

5.1.3 Tipus de conreu

Actualment, l’arboricultura és la orientació productiva dominant, essent la vinya el cultiu
principal seguit de l’olivera i el cereal. En algunes zones més concretes també destaca
la producció de fruits secs i productes hortícoles. La ramaderia, en canvi, és
minoritària. Així doncs, es pot dir que la Conca és un territori agrícolament divers.

Imatge 14. Tipus de conreus a la Conca Estricta. Font: elaboració pròpia.

Oliveres

La zona de L’Espluga de Francolí, al peu de la vessant nord de les muntanyes de
Prades, és la zona on l’olivera té més predominància, mentre que a la vessant est hi és
pràcticament inexistent. A la resta de la conca, els camps dedicats exclusivament a
l’olivera són escassos i agafen posicions als perímetres dels altres conreus, marcant
un límit entre zones conreables i zones de pas.
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Imatge 15. Disposició dels olivers a la Conca Estricta. Font: elaboració pròpia.

Vinya

La vinya, tal com es pot veure a la imatge “Tipus de conreus a la Conca Estricta”
(Imatge 14), predomina a l’entorn de Poblet, a Solivella, a Sarral i a Barberà de la
Conca, municipis tots ells que encara conserven un fort caràcter agrícola i compten
amb cellers cooperatius propis.

Sembrat

El sembrat està passant per un procés d’extensió per tota la Conca, fent-ho amb més
intensitat al municipi de Rocafort de Queralt, ja que és el nexe amb la unitat
paisatgística de la Baixa Segarra, on el cultiu principal és, amb escreix, el sembrat.
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Vinya
Sembrat
Olivers
Bosc / camps abandonats

Imatge 16. Disposició del tipus de coberta de sòl en una part representativa de la Conca Estricta. Font: elaboració
pròpia.

La disposició del tipus de coberta del sòl, tal com es veu a la imatge superior, en
relació amb la superfície que ocupa cada una es pot classificar segons:

Superfície vegetal no conreada = 313,5 ha

Massa forestal = 313,5 ha > 95% superfície terrestre

Superfície vegetal conreada = 214,5 ha

Camps d'oliveres = 33 ha > 10% superfície terrestre

Camps de vinya = 82,5 ha > 25% superfície terrestre

Camps de sembrat = 99 ha > 30% superfície terrestre
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Parcs de producció energètica

Els parcs fotovoltaics i els parcs eòlics es consideren com una forma més de producció
i de cultiu.

A la Conca, actualment, hi ha vuit parcs eòlics en funcionament formats per 78
aerogeneradors, entre els que destaca el parc de La Serra del Tallat, a la carena nord
de la Conca Estricta. Amb la publicació del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre,
de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables
s’ha permès tornar a presentar nous projectes i han estat moltes les iniciatives
d’empreses per a instal·lar-se en aquest territori.

Les dades plantejades fan referència als projectes que, segons el Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, mitjançant la Ponència d’Energies
Renovables, han estat acceptats per a continuar endavant (Sarral i Montblanc). Per la
resta de parcs projectats, considerant que les dades encara són fluctuants, no se
n’especificaran més detalls per evitar caure en especulacions.

Imatge 17. Parc eòlic de la Serra del Tallat. Font:Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.
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5.1.4 Model intensiu vs model regeneratiu

La transformació que experimentà l’agricultura a partir del segle XVIII, en relació amb
el context històric del moment, ha desembocat en l’abandó d’una agricultura de
subsistència que “produïa una mica de tot” per encaminar-se a la recerca de noves
especialitzacions. D’aquesta manera, actualment predominen dues estratègies
productives agràries: el model d’agricultura intensiva i el model d’agricultura ecològica.

D’una banda, l’agricultura intensiva o agroindústria, controla només el 24% del valor
del producte agrari. Per tant, la seva estratègia i viabilitat depèn d’ajuts públics per
modernitzar-se, per renovar la maquinària, per produir cada vegada més. És un model
que s’allunya de les circumstàncies del territori on el valor del producte queda relegat a
termes de quantitat i de preu, generant una gran dependència del pagès respecte el
mercat i els intermediaris externs a l’explotació. A més, l'especialització dóna lloc al
monocultiu o fins i tot al cultiu successiu de poques espècies, el qual pot conduir a la
degradació química, física o biològica dels sòls al llarg de el temps, a més de contribuir
a la proliferació de plagues i males herbes.

D’aquesta manera, l’agricultura intensiva és un tipus d’explotació continuada i ha donat
com a resultat sòls empobrits i, fins i tot, contaminats, doncs en aquest model
s’empren adobs i insecticides que contaminen la terra i que, paradoxalment, cada
vegada tenen menys efectivitat i cada vegada són més potents.

D’altra banda, es planteja el model de l’agricultura ecològica, que presenta trets en
comú amb el funcionament i els valors de l’etnografia, i que augmenta els recursos
naturals enlloc d’esgotar-los. Al mateix temps, a diferència de la necessitat d’expansió
del model intensiu, l’agricultura ecològica careix d’aquesta necessitat. D’aquesta
manera, l’agricultura ecològica, tracta de “produir millor”, de qualitat i no només de
quantitat, i es basa en relacions econòmiques que permeten al pagès viure (i no
malviure) del que produeix. Això és gràcies al valor afegit que es genera en la
producció, però també en els canals de venda, que són clau per mantenir-lo. Un valor
que és econòmic, però també qualitatiu i social. La producció ecològica s’explica no
tant pel que es fa, sinó pel que es deixa de fer: no fer, no llençar, no intervenir.

La certificació CCPAE i de l’EU, descriu l’agricultura ecològica com un tipus de
producció que no esgota els recursos naturals, que no malmet l’entorn i que en
garanteix la reproducció per a les generacions futures.

A més, el sector de l’agricultura, juntament amb el forestal i el marí, és l’únic que té la
capacitat d’absorbir o remoure el CO2 de l’atmosfera, a la vegada que té un paper
actiu en el tancament de cicles.

L’objectiu és proposar una agricultura sostenible i sustentable. A partir de l'agricultura
regenerativa, de forma empírica, s’estudia com es poden arribar a disminuir les
emissions de  CO2.
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A partir de la “Classificació d’emissions i remocions del GEI, segons la norma ISO
14064 - 1:2006” es calculen les emissions totals a la Conca comparant el model
intensiu i el model regeneratiu. Els resultats que s’obtenen són els següents:

Producció hortícola en sistema intensiu
Emissions > 18.835 kg CO2 eq/ha any
Remoció > 9.800 kg CO2 eq/ha any

Balanç = 18.835 - 9.800 = 9.035 kg CO2 eq/ha any
Total a la Conca = (9.035 x 24.000) / 1000 = 216.840 T CO2 eq any

Producció hortícola en sistema regeneratiu
Emissions > 3.500 kg CO2 eq/ha any
Remoció > 9.800 kg CO2 eq/ha any

Balanç = 3.500 - 9.800 = - 6.300 kg CO2 eq/ha any
Total a la Conca = (- 6.300 x 24.000) / 1000 = -151.200 T CO2 eq any

5.1.5 Conclusions

El punt de partida d’aquest apartat rau en el problema de la desterritorialització del
sector rural i l’abandó de l’activitat agrícola que això comporta. Només un 13% de la
població de la Conca es dedica al sector primari. En conseqüència, els terrenys de
conreu perden superfície enfront les zones arbustives, generant situacions conflictives
per una gestió adequada del territori.

Tenint en compte la crisi que viu el sector agrícola, així com les crisis climàtiques i
econòmiques que dificulten sobremanera l’activitat del sector, és necessari seguir el
camí de nous models, alternatius a l’intensiu, que s’adaptin en primer lloc a les noves
necessitats locals i que puguin donar resposta a situacions globals. En aquest sentit, el
model d’agricultura regenerativa, en contraposició al model d’agricultura intensiva, es
revela com una possible sortida cap a una activitat agrícola sostenible tant ecològica
com econòmicament, on l’ecologia, el pagès i la qualitat del seu producte en són els
protagonistes.

Però on queda l’activitat agrícola quan les persones que s’hi dediquen representen un
nombre escàs? És necessari atraure nous pobladors a les zones rurals a través de
polítiques agràries que vagin més enllà de l’activitat agrícola i que contemplin noves
estructures d’explotació i pluriactivitat, una major accessibilitat a les infraestructures i
serveis, potenciar les TIC i d’altres instruments que, en un primer moment, es van
ubicar sota el paraigües de la nova ruralitat fins que, recentment, s’estan re-pensant
sota el concepte de la bioregió.
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A partir de la quantificació esmentada en aquest apartat, es demostra que una
agricultura sostenible i sustentable a partir de l'agricultura regenerativa, disminueix
significativament les emissions de CO2 enfront al model actual d’agroindústria, sense
deixar de ser econòmicament rendible per al pagès. Mentre el model intensiu
representa unes emissions de 216.840 T CO2 eq any, el model regeneratiu és capaç
de remetre 151.200 T CO2 eq any.

Aquestes emissions, d’altra banda, no només són resultat dels models agrícoles i de
mobilitat sinó que també formen part dels sistemes de producció energètica, inclús
d’aquells referents a les energies renovables. Recentment s’estan desenvolupant
projectes de parcs productors d’energies que, tot i ser del caire de les renovables,
estan rebent una forta oposició per part dels habitants, doncs els criteris
d’emplaçament responen més a interessos polítics i empresarials que no pas a les
necessitats reals del territori, fet que impedeix que la producció d’aquestes energies
sigui un procés metabòlic cíclic.

És per això, que es considera necessari reduir l’impacte dels projectes de parcs de
producció energètica sobre el territori, escollint un emplaçament adequat, adaptant les
actuacions al terreny i no en el sentit invers i minimitzant i mimetitzant els nous
elements del projecte
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5.2 OE2

Emplaçar una masia, un camí o un camp, o determinar el límit d’un domini, ha estat
una pràctica quotidiana en la història de la construcció rural. Actualment, la Conca i el
món rural català en general, és ple d’elements construïts que recorden un passat de
treball. Però avui dia, molts d’aquests elements es troben en estat ruinós, ja que les
noves formes d’explotació agrària han convertit aquestes estructures en noses per a
l’activitat productiva, o per la propia vegetació. Antigues barraques dedicades a
l’explotació del camp queden enmig d’extensions de conreus després de l’artigatge de
nous espais —cada cop més grans i més planers— i els camins que hi menaven han
desaparegut.

A la Conca, existeixen també un seguit d’ecosistemes disseminats que s’escampen
per tota la seva superfície. Des de masies on s’hi vivia permanentment, fins a les
barraques de tros que actuaven més aviat de refugi i que sovint comptaven amb
cisternes pròpies. També contemplem en aquest apartat els murs de pedra en sec o
altres elements auxiliars construïts, que formaven part de tot el sistema destinat la
gestió de la infraestructura agrària.

Imatge 18. Localització del patrimoni vernacular. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya, i del Wikipedra.
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En total s’han pogut localitzar 1890 ecosistemes amb arquitectura vernacular, deixant
de banda els murs de pedra en sec que veure’m més endavant. D’aquesta manera
trobem una construcció cada 8 km2. Si contemplem només la superfície conreada,
trobem que aquest número es multiplica i que cada parcel·la té per correlació un mínim
d’una construcció vernacular.

5.2.1 Cabanes, masos i construccions auxiliars

Per l’estudi d’aquestes construccions es determina una tipologia general, la de les
cabanes, que agrupa de manera general tots els exemplars. No obstant això, vistes
amb més detall, és fàcil comprovar que, en realitat, cada una d’elles presenta
singularitats pròpies ja que són autoconstruccions elaborades des de l’elementalitat del
lloc, la proximitat dels recursos i les habilitats tècniques del pagès constructor. Tot i
així, en aquest punt es buscaran patrons de concordança entre elles.

La construcció d’aquests elements es realitzava mitjançant materials que
originàriament havien format part del medi geogràfic més immediat, com ara pedres,
terra, fustes o vegetals diversos. Fins i tot el ferro o la calç derivaven de minerals que
tradicionalment es trobaven de manera natural en el marc geogràfic més proper.
Aquests materials del lloc tenen la virtud de ser retornats al territori, de manera natural,
una vegada acabat el cicle de vida de la construcció.

Imatge 19. Cicle material de la reconstrucció d’una cabana de pedra en sec i el seu entorn. Font: Elaboració propia.

Així doncs, els materials emprats en la construcció de les cabanes de la Conca són: la
pedra per als murs i fonamentació, la fusta de pi per als elements de tancament i
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l’estructura horitzontal, la canya xisca per l’estructura horitzontal i el morter de calç
com a element de revestiment i protecció. Tot i que el morter de calç també es podia
utilitzar en les juntes, escassos són els exemplars que s’han localitzat doncs la tècnica
predominant és la de la pedra en sec.

Imatge 20.Cicle del material en l’arquitectura vernacular. Font:Elaboració propia

Per dur a terme un anàlisi més concret, es selecciona el mateix àmbit d’estudi que a
l’apartat OE01 i es compten les construccions que s’hi localitzen. Es compten 5 masos
(epicentres habitables dels ecosistemes), als quals se’ls suma 1 granja, 1 molí, 2
magatzems agrícoles i fins a 62 cabanes, generant un total de 71 ecosistemes. En
relació amb la superfície, es determina un nombre de 2 ecosistemes cada 10 ha.

Un dels aspectes que expressen el coneixement del lloc que tenien les persones que
treballaven la terra és la posició de les construccions en relació amb la parcel·la i la
seva proporció en relació amb el territori i els conreus. Sovint, el lloc escollit per
emplaçar-hi la construcció no és el centre de l’espai útil de la parcel·la, sinó que més
aviat agafa una posició més propera als límits. D’aquesta manera, la construcció
també fa la funció de tancament, delimitació, fita, i s’economitza el traçat dels camins
per a accedir-hi. En la majoria dels casos, quan existeix un desnivell, la situació de la
construcció és a la cota més alta, de manera que s’aprofiten les visuals, l’assolellament
i s’evita que l’aigua hi accedeixi en casos de precipitacions.

Els masos, com a construccions principals, sovint adopten una posició perimetral a la
parcel·la, adjacent a un camí i a la cota més elevada possible. D’aquesta manera se’n
garanteix la facilitat d’accés, alliberant d’obstacles el centre de la parcel·la i respectant
la naturalesa del medi.

Les cabanes, d’altra banda, que careixen del caràcter habitable dels masos però
desenvolupen una tasca essencial en l’emmagatzematge, també es localitzen
majoritàriament als perímetres de la parcel·la tot i que no tenen la necessitat de la
proximitat amb els camins, encara que han de ser fàcilment accessibles des de
qualsevol punt de la parcel·la.

En quant als molins, aquests sempre busquen emplaçar-se en cotes baixes de valls i
barrancs per on circulen cursos d’aigua amb l’objectiu d’aprofitar-ne les propietats
mecàniques.
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Finalment, les granges són construccions que no necessàriament han d’emplaçar-se
en parcel·les agrícoles tot i que hi tenen una relació directa. En aquest cas, els criteris
d’emplaçament responen a cercar les orientacions d’assolellament i ventilació
adequades.

Imatge 21.Situació de l’arquitectura vernacular en una mostra representativa de la Conca Estricta. Font:Elaboració
pròpia
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Imatge 22. Estudi de l’emplaçament dels masos que formen part d’un àmbit representatiu de la Conca Estricta. Font:
Elaboració pròpia

Acompanyant aquestes construccions, en trobem altres d’auxiliars, com les cisternes,
les quals responen a una lectura clara de territori per donar resposta a la captació de
l’aigua. A més, el sistema tradicional de cultiu de secà de la zona accentua més la
presència d’aquests elements.

Així doncs, les cisternes són construccions fetes amb pedra en sec i destinades a
emmagatzemar l’aigua de pluja per al seu futur reaprofitament. Normalment
s’emplacen al costat d’un mas o d’una cabana. D’aquesta manera, s’aprofiten les
cobertes per fer de captadors de l’aigua de la pluja. Tot i així, també es troben
cisternes aïllades, situades en un marge, al costat de camí o d’un ribàs on es facilita
una petita captació. En alguns casos s’han localitzat aljubs que aprofiten llits de roca
inclinats, als quals se’ls anomena codines, per recollir les aigües i dirigir-les
directament a la cisterna. Tot i així, els exemples localitzats a la Conca són escassos.

La manera de construir el dipòsit de les cisternes era similar al de les basses. La
coberta tenia més dificultats. Hi havia cisternes de coberta amb planta poligonal,
quadrades o rectangulars, de planta rodona que podia tenir forma cilíndrica,
troncocònica i de falsa cúpula o de volta cònica. El criteri per definir el volum i la
geometria de la cisterna, igual que amb les altres construccions, depenia sobretot dels
materials propers i de les habilitats tècniques del pagès constructor.
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Imatge 23. Cisternes al costat d’una cabana. Font: Elaboració propia

Imatge 24. Cisternes al costat del camí 1. Font: Elaboració propia
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Imatge 25. Cisternes al costat del camí 2. Font: Elaboració propia

5.2.2 Murs

L’anàlisis general de la xarxa de murs revela una estructura uniformement distribuïda
on la seva complexa geometria respon a uns determinats criteris de construcció i ús
del territori, principalment basats en la necessitat d’aconseguir terrenys de cultiu plans,
mitjançant l’aterrassament, i que al mateix temps gestionin les aigües d’escorrentia i
les condueixin per el seu ús agrícola.

La geometria que adopten els murs té una relació directa amb les corbes de nivell,
amb la geografia i es pot dir que la construcció dels murs es basa en dues directrius
principals de l’espai rural: D’una banda, realitzen funcions estructurals per la contenció
de les terres dels bancals2 col·locant-se paral·lels a les cobres de nivell. D’altra banda,
els murs que delimiten les torrentades i els camins de penetració són paral·lels al flux
de l’aigua i perpendiculars a les corbes de nivell.

Imatge 26. Murs de pedra en sec. Font: Elaboració propia

2 Porcions de terreny localitzades entre dos murs de pedra seca, que s’aplanen per formar aterrassaments i on s’hi
planten els conreus.
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Imatge 27. Funcionalitat de l’arquitectura vernacular en el recorregut de l’aigua. Font: Elaboració propia

Els murs optimitzen la superfície del terreny útil augmentant-ne la productivitat
(Congost et al., 2010). L’abancalament mitjançant terrasses fa augmentar la capacitat
de drenatge i afavoreix l’augment de nutrients provinents de l’aigua, d’aquesta manera
es contribueix a l’augment de la fertilitat del terreny i a una major quantitat de
superfície apta per al cultiu (Mallafré, 2022).

A més, la presència d’elements de drenatge, característics d’aquest tipus d’enginyeria
popular, afavoreix l’escolament controlat i redueix la infiltració de l’aigua en profunditat,
amb la qual cosa s’evita la saturació hídrica dels materials, principal factor
desencadenant de processos de degradació i esllavissades. D’altra banda, aterrassant
el terreny i reduint les superfícies amb inclinacions pronunciades, s’evita també que
l’erosió3 arrossegui la capa vegetal i aquest fet derivi en la pèrdua de nutrients
(Mallafré, 2022). Malauradament, el risc potencial d’erosió, per l’ús agrícola, de les

3 Segons el geòleg Jaime Palacio, expert en erosió de sòls, a la península Ibèrica cada any es perden entre 2.500 i
4.000 t/km2 de sòls fèrtils. L’erosió és una amenaça que empobreixen la terra i ens resta recursos, però també implica
un desplaçament de materials arrossegats pels elements, especialment l’aigua.
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terres, ha augmentat aquest últims anys a partir de la destrucció dels murs de pedra en
sec.

L’altre gran risc natural amb el qual interaccionen les feixes és la prevenció d’incendis.
Als vessants naturals sense feixes, el pendent actua com un accelerant quan el front
del foc avança de manera ascendent, i com un retardant en cas contrari, especialment
si les dinàmiques hídriques dels sistemes de terrasses es conserven.

Per últim, les topografies que generen els murs de pedra signifiquen importants
ecosistemes per nombroses espècies animals (insectes, rèptils i petits invertebrats i
vertebrats) i espècies vegetals (Tufnell et al., 2003) i afavoreixen l’establiment
d’aquestes espècies.

A continuació, mitjançant dos representacions gràfiques, es duu a terme una
comparació entre el comportament del territori sense els murs de pedra en sec i el
comportament del mateix territori amb els murs.

Comportament del territori sense els murs de pedra en sec (imatge 28)

● Sòl infèrtil.
● Desplaçament de materials degut a l’aigua.
● Infiltració d’aigua en profunditat – esllavissades.
● Impermeabilitat del terreny.
● Pendent accelerant del foc.
● Coberta vegetal en males condicions.
● Massa arbustiva amb risc d’incendis.
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Imatge 28. Territori sense els murs de pedra en sec. Font: Elaboració propia

Comportament del sistema de terrasses amb murs de pedra en sec (imatge 29)

● Fertilització del sòl a partir de l’oxigenació.
● Aportació de terra vegetal del mateix emplaçament.
● Terra vegetal compacte per la xarxa d’arrels.
● Arrels fibroses i radials .
● Mur de contenció de pedra executat en sec amb material petri de la

zona.
● Nivell A del terreny. Argiles amb indicis de graves i restes vegetals.

Material antròpic de consistència tova.
● Nivell B del terreny. Sòl granular de compacitat mitja a densa. Matriu del

terreny de desenes de metres.
● Mur i drenatge per gravetat.
● Evacuació per gravetat de l’aigua i la humitat del terreny. Garantir les

juntes obertes del mur de pedra.
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Imatge 29. Territori amb murs de pedra en sec. Font: Elaboració propia

Així doncs, s’evidencia que els beneficis funcionals que aporten els murs de pedra
seca, en sí mateixos i en tota la gestió del territori que en deriva de la seva
construcció, són aspectes fonamentals i exemplars per una agricultura respectuosa
amb el medi i econòmicament sostenible, alhora que representen els valors
patrimonials, tant històrics com culturals del territori.

5.2.3 Conclusions

Des dels primers assentaments prehistòrics d’ara fa uns 6.000 anys, fins el gran
moviment col·lectiu de la pedra seca dels últims 400 anys, la topografia i el paisatge de
la Conca han estat transformats lentament, de manera gairebé geològica en
comparació amb l’acceleració dels canvis contemporanis.

La mirada atenta cap al fet quotidià com a forma de coneixement, va permetre que les
societats agrícoles, com la de la Conca, aprofundíssin en una manera d’intervenir
sobre el territori basada en la lectura de les preexistències, identificant l’especificitat
del lloc i desenvolupant una arquitectura genuïna, vernacular, remirant i resseguint un
coneixement que, en si mateix, ja era projecte i que, en definitiva, es limitava a
mesurar i interpretar la condició natural, aprofitant els recursos que tenien al seu abast
i que formaven part del propi territori. La construcció del territori amb el territori.

La realitat de la proposta arquitectònica (de l’arquitectura vernacular) no venia definida,
únicament, pel que es produïa sinó també per la capacitat de la comunitat per
reconèixer-ho, interpretar-ho i donar-li ús. Així doncs, no consistia tant en projectar un
objecte en si mateix (una cabana, un mas, una cisterna, etc) sinó en desenvolupar una
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arquitectura propera a la realitat de l’usuari, interpretant la condició del lloc en perfecta
coevolució amb el medi i amb una gran optimització dels recursos.

A nivell programàtic, la finalitat última de tota la intervenció era aconseguir el màxim de
superficie cultivable. A partit d’aquest fet, se’n deriven altres programes relacionats
amb la construcció del territori: apareix la barraca/cabana, les cisternes i d’altres
construccions auxiliars. Les construccions aïllades localitzades en aquest treball ens
indiquen, a partir de la seva configuració i disposició, unes coherents i molt lògiques
estratègies en la presa de decisions.

Estem davant uns exemples d’arquitectura (i gestió del territori) tradicional,
respectuosa amb el medi, de proximitat, que s’estableix a partir de processos cíclics,
que representa i experimenta el lloc, la societat, la seva història i la seva cultura i d’un
alt valor patrimonial. Tot plegat, es veu enfatitzat per la declaració patrimonial de la
UNESCO per la tècnica de pedra en sec, fet que es plasma en la societat actual per la
multitud de moviments socials (ADRINOC, l’Observatori, RURITAGE) que reivindiquen
la recuperació d’aquest patrimoni i la seva introducció en les noves eines i instruments
de planejament cap a una gestió territorial sostenible.

Així doncs, es consideren aquestes arquitectures com un bon exemple del qual es
poden obtenir estratègies cap a arquitectures, construccions i activitats sostenibles i
respectuoses amb els recursos.

5.3 OE3

En cada un dels apartats d’aquest OE3 i per comprendre l’abast de les problemàtiques
i els compromisos en la gestió de cada recurs, l’explicació s’estructurarà entorn la
comparació entre dos models: Un model lineal i un model circular. El primer és l’actual
model metabòlic de la Conca Estricta i de la societat occidental mentre que el segon
serà de caire propositiu en busca d’una alternativa.

5.3.1 Aigua

A Catalunya, especialment en el món rural, en el passat existia una sòlida tradició de
recollida d’aigües pluvials. Pocs són els ecosistemes, de més de 100 anys, que no
tinguin el seu propi aljub. El sistema tradicional de recol·lecció, canalització i
emmagatzematge d’aigua per poder dur a terme un cultiu, tot i que aquest en
requereixi només uns mínims, és perfectament visible i patent en aquest territori, ja
que l’aigua ha estat sempre una necessitat en el clima mediterrani, caracteritzat per
pluges més abundants a la primavera i la tardor, però escasses a l’estiu. Així doncs,
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existeix una lectura clara de territori a la que segueix l’aplicació de solucions curoses
dels seus recursos per donar resposta a la captació de l’aigua.

Model lineal

Els canvis en els hàbits de la societat, en paral·lel amb el procés d’industrialització i la
seva influència en l’agricultura, van plantejar un problema en l’abastiment d’aigües. Per
resoldre aquest problema generalitzat es va optar per la construcció d’una gran
infraestructura de transport d’aigua: el transvasament de l’Ebre. Consisteix en una gran
xarxa de canonades que transporten l’aigua de l’Ebre fins a diverses zones del territori
català. Aquest model, d’altra banda, planteja certs conflictes ecològics, econòmics i
ètics que segueixen sent un compromís per a la societat i la política actuals.

Imatge 30. Recorregut del transvasament de l’Ebre. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Consorci d’Aigües
de Tarragona

La solució del transvasament de l’Ebre es va prendre a causa que en els últims 25
anys, s’ha experimentat un retrocés del 30% en la infiltració de l’aigua de la pluja en el
subsòl, en el qual queda emmagatzemada. Les causes, més enllà del canvi climàtic,
són l’escassa gestió forestal i del sòl, ja sigui per el seu abandonament o per l’activitat
agrícola intensiva que s’hi practica.
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Fent una analogia entre el territori i el cos humà, l’aigua és la sang de la naturalesa i
d’ella - que conforma el 75% del nostre organisme - depèn la qualitat i salut de tot el
cicle de vida. Així doncs, la contaminació de les aigües subterrànies acaba accedint en
el nostre organisme i en el dels animals. En aquest sentit, l’Agència Catalana de
l’Aigua admet que el 40% dels pous de les zones agrícoles estan contaminats i que hi
ha 422 municipis afectats per la contaminació de nitrats. Un altre cas és l’afectació dels
pesticides i els nitrats en els conreus, que s’acaben infiltrant en els cursos d’aigua
subterranis (al Camp de Tarragona, els adobs agrícoles nitrogenats superen els 50
mil·ligrams per litre de nitrats, límit que l’Organització Mundial de la Salut recomana no
superar, ja que la seva ingesta pot produir alteracions greus en la capacitat de
transport de l’oxigen de la sang).

A la Conca, la principal font d’aigua emprada en l’agricultura és la que s’obté a partir
de les precipitacions i dels tractament que li fa el pagès. Cal tenir en compte que el
principal cultiu és el Trepat, un tipus de cep que necessita molt poca aigua i
tractaments, i a més, cada vegada es tendeix més cap a la vinya ecològica, que
requereix una quantitat mínima d’aigua.

Un cop la collita entra a celler, a cada procés es requereix d’aigua que s’obté de fonts
locals i s’emmagatzema per, posteriorment, ser abocada al camp altra vegada. Amb
els tractaments adients, l’aigua emprada en els processos esmentats anteriorment
podria tornar a utilitzar-se per al consum domèstic, però les depuradores de la zona no
compten amb aquests sistemes degut al seu elevat cost.

El consum domèstic s’obté de fonts d’aigua locals i, sobretot, del transvasament de
l’Ebre. Un cop utilitzada, l’aigua bruta es condueix cap a la depuradora, on se li
apliquen els tractaments necessaris per ser abocada de nou a les lleres dels cursos
d’aigua naturals, sense donar-li un segon ús.
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Imatge 31. Cicle hídric de la Conca. Font: Elaboració pròpia

Consum d’aigua (milers de m3)

De xarxa Fonts pròpies

Consum
domèstic

Consum
indústria i
serveis

Total Fonts pròpies Total

989,2 438,6 1.427,8 33,8 1.461,6
Taula 7. Consum d’aigua a la Conca de Barberà. Font:  Les dades referents al consum d’aigua s’han obtingut del portal

“Idecat.cat”; Institut d’Estadística de Catalunya”

Tal com podem veure a la taula 7, actualment el consum d’aigua de la Conca Estricta
es troba al 50% entre l’aigua provinent de l’Ebre i l’aigua provinent de les fonts pròpies,
amb una clara demanda del consum domèstic. Tot i així, a causa del canvi climàtic i de
la contaminació de les aigües subterrànies, la balança es decanta cada vegada més
cap al consum d’aigua provinent de l’Ebre.

Model circular

La gestió integrada dels recursos hídrics resulta fonamental per al metabolisme cíclic.
En una gestió integrada, tant a escala local com a escala de la Conca, es busca la
màxima autosuficiència hídrica que combini també les mesures de captació amb les
mesures d’estalvi i eficiència. És imprescindible vincular el desenvolupament agrari al
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cicle de l’aigua en la seva expressió local: captació d’aigua de pluja i reutilització de les
aigües marginals. (nota: els números dels següents punts es referencien en la imatge
32)

● L’aigua de la pluja es drena per un terreny permeable (1) i es recull a les
cobertes (3) confluint en una xarxa de Canals drenants (2).

● Les aigües grises es condueixen fins a un dipòsit de fitoneteja (4). L’aigua neta
es diposita (5) en basses o dipòsits i es bombeja (6) fins a basses o dipòsits
més elevats (9).

● Aquesta aigua emagatzemada serveix per regar els cultius (7) abans de tornar
al riu (8).

● Durant les tempestes, la vegetació de control d’escorrenties recondueix l’aigua
superficial (10). Els “shunts” (11) absorbeixen l’aigua i eviten les inundacions.

● L’aigua de la cooperativa d’agricultors, utilitzada en els processos de producció
del vi, també s’utilitzen per tirar al camp.

● Amb l’ajuda de molins i pous, s’extreu aigua subterrània, la qual abunda més
que la superficial.

Imatge 32. Cicle hídric de la Conca. Font: Elaboració propia
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Les Directrius d’Ordenació Territorial del País Basc incorporen un apartat on es para
especial atenció a la qüestió de l’aigua i que és un bon element de referència per
formular les directrius que es podrien adaptar a la Conca de Barberà.

En les DOT del País Basc es planteja l’aigua com “un factor fundamental en la
ordenación territorial, al suponer su gestión un elemento clave en la relación de la
sociedad con el territorio” (DOT Pais Vasco, 2019). Aquestes mateixes directrius
despleguen un Pla Territorial Sectorial (Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los
Ríos y Arroyos de la CAPV) que ha demostrat ser un instrument eficaç d’ordenació
territorial.

Els objectius que defineixen les DOT del País Basc (i que es plantegen com un punt de
partida per les possibles directrius a aplicar a la Conca) són:

● Promoure una adequada ordenació territorial dels cabals, integrant les
variables mediambiental, hidràulica i urbanística.

● Reduir els danys ocasionats per les inundacions i les sequeres amb mitjans
compatibles amb els objectius ambientals.

● Mantenir o recuperar el bon estat ecològic de totes les masses d’aigua, tant les
superficials com les subterrànies, tenint en compte les comunitats d’éssers vius
que hi habiten.

● Atendre la demanda d’aigua amb una garantia de subministrament adequada i
una qualitat conforme a les necessitats, tenint en compte criteris i solucions
basats en l’estalvi i l’eficiència.

● Protegir les condicions de ribera i cabal.

Demanda hídrica

Subministrament mitjà anual
d’aigua

60.168,5 m3/any
60.168.500 l/any

nº total d’habitants 10.000 16,7 ldp

Demanda actual 140 (lpd) No compleix

Objectiu òptim segons la
OMS

50-100 litres per persona i
dia (ldp)

No compleix

Són necessaris els recuros propis i la reutilització de les aigües per arribar als
objectius òptims segons la OMS.

Taula 8. Demanda hídrica de la Conca. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Carta per la planificació
ecosistèmica de ciutats i de metròpolis, de Salvador Rueda. Les dades pluviomètriques i de demanda d’aigua s’han

obtingut del portal Idescat.cat, i del Llibre de La vida al riu Francolí publicat per la URV. La demana d’aigüa s’ha obtingut
de la Fundació Aquea.
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Capacitat i suficiencia hídrica

Precipitació 224 hm3/any

Evotranspiració 190 hm3/any

Longitud esquerdes fluvials 142.659 km/l

Capacitat d’emmagatzematge del territori 14 hm3/any

Demanda hídrica 100 (ldp)

Subministrament mitjà anual d’aigües 60.168,5 m3/any

Subministrament propi d'aigua Necessitat d’una gestió curosa

Taula 9. Capacitat i suficiencia hídrica. Font: Elaboració pròpia. Les dades referents a la capacitat hídrica s’han
obtingut del portal “Idecat.cat”; Institut d’Estadística de Catalunya”, i del llibre “La vida al riu Francolí” publicat per la
URV. Les dades pluviomètriques i de demanda d’aigua s’han obtingut del portal “Idecat.cat”; Institut d’Estadística de

Catalunya”, i del llibre “La vida al riu Francolí” publicat per la URV.

Tal com podem observar a les taules 8 i 9, al tractar-se d’un territori de clima
mediterrani marcat per l’estacionalitat de les pluges, més enllà de la propia capacitat
d’emmagatzematge del territori (la qual s’ha de gestionar o en els últims 25 anys
s’haurà perdut el 30% de la seva capacitat) són necessàries solucions alternatives i
autòctones. Vegeu taula 10. Si des del propi territori s’aconsegueix una bona gestió
hídrica, no caldrà dependre del transvasament de l'Ebre.

Tècniques de conservació d’aigua

Coneixement actual (model lineal) Coneixement tradicional (model circular)

Solucions específiques
Eficiència immediata

Especialització
Energia predominant

Separació
Recursos externs

Conflictes
Monocultura-homogeneïtzació

Uniformitat
Inflexibilitat

Costós de mantenir
Internasionalització

Inconstància
Atenció a les tècnica

Dependència

Multifuncionalitat
Funcional per un període llarg de temps

Holisme
Autonomia
Integració

Inputs interns
Simbiosi

Connexió i complexitat
Diversitat
Flexibilitat

Autoregulació i treball intens
Consideració del context

Estalviador
Simbòlc i ple de significat

Autodeterminació
Taula 10. Tècniques de conservació d’aigua. Font: Water conservation techniques in tradicional human settlements, de

Pietro Laureano

D’altra banda, la restauració dels marges fluvials és imprescindible per assolir un bon
estat biològic i fisicoquímic dels rius: La naturalització de les lleres permet la
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recuperació d’hàbitats mentre que la millora de les riberes garanteix el seu
funcionament de filtre de les aportacions que arriben a través de l’escorrentia de
l’aigua de la pluja, així com la seva funció de corredor biològic. A més a més, una bona
gestió forestal és clau per afavorir la infiltració de l’aigua de la pluja.

5.3.2 Sistema alimentari
Segons l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO),
un sistema alimentari és la suma dels diversos elements, activitats i actors que,
mitjançant les seves interrelacions, fan possible la producció, la transformació, la
distribució dels aliments. Actualment, Catalunya produeix aproximadament el 40% de
la seva sobirania alimentària.

Model lineal

Pel que fa a la producció i abastiment dels recursos agroalimentaris actuals, la Conca
produeix aproximadament el 10% de la seva sobirania alimentària. La majoria es
destina a l’exportació, la qual cosa representa una despesa energètica immensa i un
gran volum de generació de gasos hivernacle (Consell Català de la Producció Agrària
Ecològica). Tot i les grans superfícies d'hectàrees productives, la majoria es treballen
amb producció intensiva a gran escala que no abasteix a la ciutadania.

Així doncs, tot i que en alguns pobles compten amb els mercats setmanals, on es pot
accedir a la compra i venda de productes de proximitat, la major part de la població
adquireix els seus productes en les grans cadenes de distribució (supermercats)
situats a la capital, Montblanc.

Existeix la idea que qualsevol activitat agrícola relacionada amb el camp és sostenible
de per sí. Però cal tenir en compte que, tal com es veu a la taula següent, en el procés
de producció existeixen una sèrie de passos que emeten grans quantitats de CO2 a
l’atmosfera. Així doncs, per avançar cap a una producció sostenible és necessari
revisar, re-plantejar o eliminar aquests processos.

Quan es genera el CO2 en la producció?

I. Processament del camp 40%

Tractament mecànic 5%

Reg 23%

Fertilització 12%
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II. Manufacturació i envasat 16%

Transport del producte
fresc a la nau

4%

Envasat i fabricació
d’envasos

4%

Conservació en cambres
frigorífiques

8%

III. Distribució final del
producte

34%

Transport des de la nau a
centres de distribució

17%

Transport des del centre de
distribució al supermercat

17%

IV. Altres 8%

Desplaçament dels
treballadors

4%

Emissions de GEI provinents
de les fases d’ús i final de la
vida útil dels productes i
serveis

2%

Emissions de GEI provinents
de la producció o compra de
matèries primeres

2%

V. Venda 0,5%

VI. Ús (alimentació) 1%

VII. Tractament de residus 0,5%
Taula 11. Generació de CO2 en la producció. Font: Alimentos kilomètricos

A la taula 11 podem observar com els processos agrícoles que practiquen un tipus
d’explotació intensiva, representa el 50% de les emissions de CO2 que es generen en
la producció d’un producte agroalimentari. En la mateixa taula, en negreta, s’han
marcat les fases de la cadena de producció que es podrien eliminar a partir d’una
producció ecològica-regenerativa i de proximitat.
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Model circular

Els canvis en els hàbits de consum, estan posant a prova la capacitat dels nostres
sistemes alimentaris per proporcionar aliments nutritius i ajudar a oferir millors
oportunitats de subsistència d’una forma mediambientalment sostenible. Els nostres
sistemes alimentaris contribueixen als fenòmens meteorològics extrems (alhora que es
veuen afectats per ells) associats al canvi climàtic, a la degradació de la terra i la
pèrdua de la biodiversitat. Per fer front a aquests desafiaments cal un enfocament
sistèmic que abordi el seu abast i les dificultats d'una manera integral i sostenible
(Organització de a les Nacions Unides per a l’alimentació i l’agricultura, 2022).

Imatge 33: Infografía sobre ‘Sistemas Alimentarios Sostenibles‘. Font: Alimenta ODS.

Capacitat productiva (en secà)

Tipologia de
cultiu

Rendiment Consum
(kg/any)

Proporció
superfície
de
producció

Superfície
de
producció

Producció
total (kg)

Hortalisses
de fulla o tija

16.152,00
kg/ha

12 16,4% 3.148,8 ha 50.859.417,6

Hortalisses
de fruit

13.910,28
kg/ha

25,5 25,6% 4.915,2 ha 68.371.808,2
6

Hortalisses
amb arrel o
bulb

14.168,00
kg/ha

13 17,8% 3.417,6 ha 48.420.556,8

Tubercles i
derivats

46.707,70
kg/ha

24,5 33,7% 6.170,4 288.205.192,
1

TOTAL 19.200 ha
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Taula 12. Capacitat productiva en secà. Font: Elaboració pròpia. Les dades per al consum s’han obtingut de
l’Idescat.cat.

Capacitat d’abastament

Superfície de producció 19.200 ha

Capacitat d’abastiment 350.000 persones

Tipologia de cultiu Rendiment hortalisses de
fulla o tija

16.152,00 kg/ha

Rendiment hortalisses de
fruit

13.910,28 kg/ha

Rendiment hortalisses amb
arrel o bulb

14.168,00 kg/ha

Rendiment tubercles i
derivats

46.707,70 kg/ha

La Conca estricta contempla 35.000 habitants 10% de la capacitat
d’abastiment

Taula 13. Capacitat d’abastament de la Conca estricta. Font: Elaboració pròpia

Si es té en compte tota la superfície de conreu i de camps actualment abandonats, la
Conca té suficient capacitat productiva en secà (no es considera la possibilitat de
regadiu), per a poder autoabastir-se i ser un gran parc agrari basat en el policultiu.

5.3.3 Mobilitat

Distribució de la producció

“És positiu l’augment a Espanya de la producció d’aliments certificats com a ecològics;
però la majoria es destina a l’exportació, la qual cosa representa una despesa
energètica immensa i un gran volum de generació de gasos hivernacle.”

“Malgrat el reduït consum intern, Espanya és el principal productor i subministrador de
productes ecològics de tot Europa: el 35% dels aliments orgànics que es consumeixen
al continent procedeixen del nostre país. Tal és la demanda exterior que el 75% de la
producció ecològica espanyola es destina a l’exportació.”

- Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
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Model lineal

La producció convencional, a través d’ajudes institucionals, ha potenciat un model
agrícola basat en comptar hectàrees i quilos produïts i on la qualitat del producte i les
conseqüències socials i ecològiques del territori són secundàries, tal com s’ha explicat
en l’OE1.

D’aquesta manera, l’índex de preus, en origen i destí, dels aliments de les grans
cadenes de distribució implica un augment del 300%-500% del preu del producte, ja
que depèn directament de les cadenes de distribució i de les fluctuacions dels preus
dels mercats globals sotmesos a influències polítiques, internacionals i de la
macroeconomia. Entre tot aquest procés, el guany econòmic de l’agricultor no supera
en cap cas l’escassa xifra del 10% del benefici.

Model circular

El model d'agricultura regenerativa exposat a l’OE1, obre una via de comercialització
en què el pagès no està tant sotmès al mercat i on pot fer valer el seu producte amb un
preu just i estable, que no depengui de les fluctuacions d’un mercat globalitzat.
D’aquesta manera, el percentatge final dels preus que repercuteix a l’agricultor és molt
més elevat.

Així doncs, la venda directa al consumidor o al detall, permet connectar els productors
amb el consumidor final i obtenir un millor preu pel seu producte. Vendre d’aquesta
manera implica la mínima interacció possible amb els intermediaris i els permet
mantenir el control i fer créixer el valor afegit. No cal dependre d’un mercat globalitzat i
descohesionat que marca el preu sense tenir en compte ni el cost ni el valor del
producte. No es tracta només de mètodes de venda alternatius, sinó de construir
estructures econòmiques basades en la igualtat, en l’horitzontalitat, en el preu just del
producte i en el benestar del treballador. La cadena agroalimentària local pot ser
potenciada per els mercats de les places dels municipis, els quals tenen una
freqüència d’un dia per setmana.
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Imatge 34. Mercat de les places dels municipis de la Conca. Font: Elaboració pròpia.

Per altra banda, per una mobilitat sostenible de la producció, es planteja el
subministrament per àrees amb una distància màxima de recorregut de 50 Km per vial
rodat. Aquesta distància es determina per l’àrea d’abast dels secans i també per la
distància a complir per la qualificació de producte de proximitat o Km 0. Es planteja la
possibilitat d’utilitzar el biogàs com a combustible per als vehicles de subministrament
dels productes hortícoles.

Àrea d’abast i agents implicats

Aprofitament propi habitants productors

Excedent local habitants dels territoris de secà

Coneixement - identificació del producte habitants de la ciutat

Recorregut màxim 50 Km

Qualificació del producte Producte de proximitat, Km 0
Taula 14. Àrea d’abast i agents implicats. Font: Elaboració pròpia

A més a més, aquesta distribució es planteja a partir de vehicles que funcionen a partir
de biogàs, per la qual cosa es reduirà les emissions d’efecte hivernacle alhora que es
re-aprofitaran residus per crear aquest.
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Reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle

Biogàs produït a partir de residus orgànics
urbans com gas natural comprimit

80%

Biogàs produït a partir de fems humits com
gas natural comprimit

84%

Biogàs produït a partir de fems secs com gas
natural comprimit

86%

REDUCCIÓ 40% de les emissions de CO2 a l’any
Taula 15. Reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Font: Elaboració pròpia a partir de les Normas para
calcular el impacto de los biocarburantes, biolóquidos y los combustibles fósiles de referencia. Valores típicos y valores
por defecto para los biocarburantes producidos sin emisiones netas de carbono debidas a cambios en el uso del suelo.

I Estudio Básico del Biogás, Agéncia Andaluza de la Energía.

Sistemes de mobilitat per els habitants

Model lineal

L’atracció que generen els centres urbans deriven en greus problemàtiques (Cirera y
Ortigosa, 2020), a la vegada que el desplaçament de les ciutats cap a la perifèria (o
viceversa) ha fomentat la construcció de noves infraestructures i modalitats de
transport (Krugman, 1995).

Aquest fet es veu enfatitzat a les zones rurals on no hi ha disponibilitat de transport
públic i el vehicle privat es presenta com un element indispensable i de forma
individual.

El sistema de mobilitat actual a la Conca Estricta es representa amb les següents
dades:

En quant al nombre de vehicles registrats es compten 413 turismes, 66 motocicletes i
112 vehicles industrials. D’altra banda, es compta que diàriament circulen per la Conca
350 vehicles, el que representa un 60% del total i unes emissions de 87.500 gCO2.

Model circular

L’èxit de la mobilitat sostenible rau en la integració de tots els models de transport,
tenint en compte els patrons personals de mobilitat i la creació de les condicions que
ens permetin desenvolupar un sistema de desplaçament eficient. Tot plegat, enfocat
cap a un disseny orientat al transport sostenible (ODS).

D’aquesta manera, des de l’organització social i la convivència local, és possible
desenvolupar un model de transport que reconegui els lligams col·lectius entre
pobladors i que agrupi desplaçaments, reduint així les emissions de CO2, alhora que
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garanteixi el dret a la mobilitat en zones on, precisament, costa més que arribin els
serveis de transport públic, com és el cas que ens pertoca.

Mode de desplaçament de la població

RM = nº etapes vehicles
privat / nº total d’etapes =
100

emissions de CO2

Objectiu mínim < 25% 1340 gCO2

Objectiu òptim < 15% 800 gCO2

TOTAL (persona /12km) 40% 87.500 (x2) gCO2
Taula 16. Mode de desplaçament de la població. Font: Elaboració pròpia. Els 12 Km de desplaçament per persona es

consideren essent aquest una distància de mitjana des d’una població a totes les seves necessitats bàsiques (hospital,
institut, feina, etc.)

Una possible línia propositiva que es podria seguir consistiria en incorporar un sistema
de registre i intercanvi de bicicletes compartides, que hauria d’anar acompanyat d’un
marc de reconeixement dels sistema de camins que teixeixen tot el sistema territorial.

Transport social i multimodal (bicicletes)

Tipus de transport Emissions

Transport col·lectius 100

Transport social 26.250 (x2) gCO2

Transport social= les emissions disminueixen un 70%

Bicicletes 100

Persona /12 km 75 gCO2

Transport multimodal = les emissions disminueixen un 95%
Taula 17. Transport social i multimodal. Font: Elaboració pròpia. Referència de la Carta per la planificació ecosistèmica
de ciutats i de metròpolis de Salvador Rueda. Dades obtingudes a partir de la “Guia de Càlcul d’Emissions de Gasos

amb efecte hivernacle” i calculades en un recorregut de 12 km (1 km a velocitat urbana, 2 km a velocitat mitjana i 9 km
a velocitat alta) en un vehicle ocupat per dues persones)

Per altra banda, els nous models de mobilitat com els MaaS (Mobility as a Service),
-models col·laboratius en que es pot compartir vehicle tant al mateix temps com
múltiples vegades durant el dia-, són una opció que ofereix una millora respecte a
l’automòbil individual, el qual està estacionat la major part del temps ocupant espai
públic. És una oferta complementària que pot donar servei a territoris que no tenen
tanta oferta de servei públic, com és el cas de la Conca.
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A la vegada, si aquests transports es plantegessin com vehicles elèctric enlloc de
vehicles amb combustibles fòssils, encara s’aconseguiria una major reducció de les
emissions de CO2.

5.3.4 L’energia
Actualment, la Conca compta amb l'Agència Comarcal de l'Energia, ubicada al centre
de desenvolupament ConcaActiva, i té com a objectiu dinamitzar i sensibilitzar la
població en l'àmbit de l'energia als municipis. Tal com s’ha esmentat a l’apartat OE1,
els parcs de producció energètica desenvolupen un paper molt important en el territori
de la Conca.

Model lineal

La Conca és un territori que ocupa una posició central en la geografia catalana, fet que
el converteix en una cruïlla de camins, no només del sistema viari sinó també per al
pas d’infraestructures de subministrament. Tot i així, són escassos els casos en que
les infraestructures de subministrament que travessen i ocupen el territori de la Conca,
tenen una repercussió directa sobre el propi territori.

És el cas de la gran quantitat de parcs eòlics que s’emplacen al perímetre de la Conca,
ja esmentats a l’apartat OE1. Aquests, tot i ser centres de producció d’energies
renovables (fet que, a priori, es podria entendre com un factor positiu cap al conjunt de
la població de la Conca), comporten un impacte ambiental que no es veu compensat
de cap manera a la Conca, doncs l’energia que es produeix es transporta a una
subestació que subministra energia a les línies dels trens d’alta velocitat (AVE).

D’altra banda, és paradoxal que la major part d’energia elèctrica que es subministra a
la Conca també provingui d’instal·lacions de producció externes que es distribueixen
cap a tots els municipis des de dues subestacions, la de Montblanc i la de Santa
Coloma de Queralt. Cal tenir en compte, també, que la Conca és travessada en
diversos sectors per línies d’alta tensió, que comporten la construcció de fileres de
torres.

Fase 2. Elaboració 03/07/2022 pàg 105



Imatge 35. Línia d’alta tensió a la Conca. Font: Elaboració pròpia.

La mateixa situació es dóna per al subministrament de gas. Pel subsòl de la Conca hi
discorre un gasoducte en direcció a Lleida i Saragossa que tampoc té cap repercussió
sobre el territori al que afecta.

D’altra banda, no es pot negar la necessitat de combustibles líquids i gasos (gasoil,
diesel, gasolina, butà), destinats a les calderes i els vehicles, els quals es transporten
fins als municipis i punts de subministrament mitjançant camions cisterna.

Consum energètic

Poble Primari Industrial Construcció
i obres

públiques

Terciari Usos
domèstics

Barberà de la
Conca

103.979 292.630 3.045 380.536 801.192

Blancafort 24.619 - - 207.300 692.400

Espluga de
Francolí

460.349 5.959.859 10.804 3.576.836 5.039.702
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Montblanc - 85.810.869 1.177.222 10.043.030 9.448.217

Pira 36.406 1.365.174 - 286.118 669.408

Rocafort de
Queralt

- - - 137.974 366.678

Sarral 94.967 - 127.950 796.969 1.874.637

Solivella 100.761 143.361 - 538.124 860.342

Vilaverd 42.009 - - 427.291 565.762

Vimbodí i
Poblet

129.372 5.220 - 1.107.485 1.446.077

Taula 18. Consum energètic. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Català de l’energia. Dades
Obertes de Catalunya

Tal com es pot veure a la taula 18, el sector de consum que destaca a cada municipi
de forma general és el consum domèstic, però el sector industrial de Montblanc i el seu
gran consum, fan que el sector industrial sigui el de més pes de forma general

Model circular

S’aposta per la implantació de les energies renovables d'una manera racional,
considerant tant el benefici econòmic com el mediambiental. Així doncs, no es
conceven les energies renovables com una oportunitat de negoci i de generació de
riquesa per als grans accionistes, on l’impacte ambiental o els recursos que es puguin
generar directament del territori queden relegats a un segon pla.

Els diferents projectes de plaques solars en aquest territori productiu, no apliquen el
lema “qui contamina paga”, ja que aquest territori perd una gran quantitat d’hectàrees
productives sense rebre un retorn directe de l’energia que es produeix i de l’impacte
ambiental de les instal·lacions. En zones urbanes on es compta amb molta superfície
de coberta, apta per a la instal·lació de panells solars, es podria optar per habilitar-les
per la instal·lació de plaques, inclús en aquelles zones industrials on les naus
representen un alt percentatge de la superfície coberta, de manera que l’energia que
es produís a les ciutats es quedés a les ciutats sense la necessitat d’haver d’ocupar
espais agrícoles per, posteriorment, transportar l’energia produïda des d’aquestes
zones agrícoles fins les ciutats4.

En alguns municipis ja s’estan duent a terme estratègies de producció i consum
d’energies renovables, a petita escala, com és el cas de Senan, on plantegen una

4 [1] La Conca rechaza la masificación eólica y solar (lavanguardia.com)
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proposta factible i racional, perquè cada fanal pugui captar la seva pròpia energia solar
que, acumulada, dóna servei a cada punt de llum de forma individual.

“Renovables sí, però no així”. Aquest lema expressa la idea que el món rural també vol
ser partícip de la transició energètica però sense comprometre els seus ecosistemes.
Així doncs, retornant al model habitable ecològic trobat en l’arquitectura vernacular,
exposat i analitzat en l’OE2, els masos podrien comptar amb panells fotovoltaics i
petits aerogeneradors per satisfer les seves necessitats energètiques. Les granges
podrien comptar amb instal·lacions trifàsiques, així com instal·lacions solars
fotovoltaiques i tèrmiques i fins i tot es podria estudiar la forma d’aplicar l’energia solar
en les tradicionals barraques de pedra seca.

5.3.5 Residus

Model lineal

Per la recollida de residus urbans, a la Conca es posen en pràctica dos sistemes: el
del porta a porta i el de contenidors tancats. Això ha comportat un augment del
reciclatge que ha passat del 51,52% al 78,80%. Arran d’aquest canvi de sistema, la
fracció del rebuig va passat de 378 T recollides el mes de novembre de 2019, a 149
tones, el novembre de 2020. S’hi afegeix també un augment important en el reciclatge
de la fracció orgànica, amb un 56%. El reciclatge en la fracció d’envasos i plàstics
augmenta en un 68,70%, el paper i cartró en un 118,2% i el vidre en un 31,5%.

Els sistemes de recollida es complementen amb tres deixalleries fixes ubicades a
Montblanc, l'Espluga de Francolí i Sarral, al mateix temps que, per tal de donar servei
a la resta de municipis, el Consell Comarcal posa al servei de la població la deixalleria
mòbil i la caixa de voluminosos, que realitzen un recorregut itinerant.

Tots els residus recollits són transportats al Centre de tractament de residus, on s’hi
pot trobar:

● Dipòsit controlat: tractament de la fracció resta de les escombraries amb una
capacitat de 59.609 m3 i una vida útil de més de 5 anys.

● La planta de compostatge del Centre de residus municipals de la Conca de
Barberà, que té una capacitat per a tractar 7.000 tones de matèria orgànica a
l’any i el tipus de tractament que es duu a terme es mitjançant piles voltejades.
Segueix un procés de compostatge que consisteix en la transformació de la
matèria orgànica en adob o compost. Aproximadament, de cada 100 Kg de
fracció orgànica s'obtindran 25 Kg de compost.

● La resta de residus (vidre, plàstic, paper i cartró) són traslladats a centres de
transformació per al seu reaprofitament.
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Però aquestes dades oferides per el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, són
percentuals i no manifesten si hi ha hagut una reducció dels residus. Són dades que
entren en conflicte amb el nombre de residus que es produeix generalment a
Catalunya, el qual cada vegada és major. Cal tenir en compte, també, que la majoria
de residus separats acaben fent cap al mateix recinte o cremant-se i, per tant, no es
reutilitzen.

Model circular

El primer pas indispensable és la reducció dels residus que es generen a les zones
urbanes, fet que es pot aconseguir si es redueix el consum dels béns amb un alt
contingut de residus. Per al cas dels residus que no puguin ser reciclats correctament,
es planteja l’opció de ser aprofitats com a productors d’energia o biogàs.

En termes generals, cada un dels 16.369 habitants de la Conca genera 1,70 kg de
residus al dia. Per al total de la Conca, equival a 27.889,12 kg de residus diaris i
10.179,53 T de residus anuals. Cal considerar que aquesta xifra és el total i que a
l’hora de determinar la quantitat de biogàs que es podria generar, només es té en
compte la fracció orgànica, de la qual se’n generen 2.507,76 T anuals. Aquestes dades
s’han obtingut de l’informe anual de 2021 de residus municipals del Consell Comarcal
de la Conca de Barberà.

A partir de l’”Estudio Básico del Biogás” de l’Agencia Andaluza de la Energía, es
calcula la quantitat de biogàs que es podria generar amb els residus de la fracció
orgànica:

Capacitat de producció de biogàs = 0,5 m3 de biogas / kg de residus

0,5 x 2.507.760 = 1.253.880 m3 gas/any

Producció mitjana d’electricitat = 1 m3 de biogas = 2,07 kWh

1.253.880 x 2,07 = 2.595.531,6 kWh/any

= 7.111,05 kWh/dia a tota la Conca

Altres equivalències a tenir en compte entre productors d’energia són les següents:

1 m3 de biogàs equival a 0,66 litres de gasoil

0,25 m3 de gas propà equival a 0,2 m3 de gas butà i 0,85 kg de carbó

Només amb el tractament dels residus urbans orgànics seria possible evitar la
generació de 566.445 tones CO2/any, sense tenir en compte els avantatges de
l’aprofitament de l’energia generada per aquest sistema de combustió.
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5.3.6 Conclusions

El futur de l’agricultura i dels ecosistemes depèn de la capacitat per desenvolupar una
correcta gestió de l’aigua. Actualment, predomina un model de consum caracteritzat
pel transport massiu d’aigua a través de grans infraestructures soterrades. És un
model que s’ha demostrat insostenible i que planteja certs interrogants ètics.

En el cas de la Conca, un 50% de l’aigua que es consumeix prové del transvasament
de l’Ebre mentre que l’Agència Catalana de l’Aigua admet que un 40% dels pous (que
podrien suposar una font d’abastiment d’aigua de proximitat) estan contaminats. La
investigació desenvolupada apunta cap a una gestió integrada dels recursos hídrics
que afavoreixi el metabolisme cíclic dels ecosistemes. És per això que és
indispensable vincular el cicle de l’aigua amb el desenvolupament agrari i integrar
aquest concepte en els instruments de gestió de les bioregions.

En aquesta relació, on entra en joc el desenvolupament agrari, no es pot oblidar el
sistema alimentari. El model lineal actual s’ha demostrat insostenible tant per al medi
com per als productors, de manera que és indispensable promoure un canvi d’hàbits
que aposti per la sobirania alimentària i la democratització dels aliments, augmentant
les pràctiques sostenibles des d’una perspectiva ecològica, social i econòmica, tal com
es formula en l’apartat 2.2.3 L’agroecologia com a concepte holístic.

És una realitat que l’abús del transport privat és una de les causes importants de la
crisi climàtica, però també és una realitat que, a les zones rurals, les xarxes de
transport públic encara no satisfan les necessitats. En aquest cas, els desplaçaments
es podrien reduir en gran mesura si els serveis es descentralitzessin i les comarques
comptessin amb serveis de proximitat, de manera que no fossin necessaris grans
desplaçaments per satisfer les necessitats bàsiques.

En el cas de les energies, si tenim en compte que el repartiment de la biocapacitat
mundial per habitant és de 1,78 Ha/hab, es conclou que serien necessaris prop de 3
planetes buits d’habitants per seguir vivint al ritme actual. És a dir, en termes
d’excedent, es pot parlar d’un 300% d’excedent al ritme del nivell de vida actual, que
correspon a un model lineal. Una xifra que contrasta amb el 2% d’excedent d’un
possible model circular i que es materialitzaria, a la Conca Estricta, en un model
circular de transformació agrària.

És interessant el paper que aporten alguns residus com a possibles generadors
d’energia, tal com s’indica en l’apartat 5.3.5 Residus, on es posa en pràctica un càlcul
de la capacitat de producció de biogàs i d’electricitat que es podria aconseguir a partir
dels residus de la fracció orgànica generats a la Conca. Els resultats finals indiquen
que es podrien produir 1.253.880 m3 de biogàs a l’any o 2.595.531,6 kWh a l’any.
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5.4 OE4

5.4.1 Sistema d’espais oberts, la construcció de la
infraestructura agrària

L’organització del lloc en un espai obert i d’escala difícilment dominable és una de les
tècniques més desenvolupades a la cultura rural. No es construeix en el lloc, sinó que
es tracta de la construcció del lloc i amb el lloc (Eizaguirre, 2019). La construcció i la
colonització del territori rural es basa en les lògiques i en les tècniques agrícoles
caracteritzades per uns criteris d’adaptació a la forma del relleu, l’orografia i el sistema
de drenatge, com s’ha pogut veure amb l’arquitectura vernacular descrita en l’OE2.

La construcció del territori rural de la Conca, es basa en un profund coneixement de la
hidrografia, del sistema de drenatge natural del relleu, amb la intenció d’aprofitar les
aigües per a ús agrícola i de defensar-se, al mateix temps, de les possibles
inundacions.

Les formes del relleu i el sistemes de drenatge, que també condicionen els usos del
sòl, ens permeten identificar la unitat del paisatge de la Conca i la seva producció,
explicada en l'OE1. D’aquesta manera, podem afirmar que l’aigua, a més de “dibuixar”
el territori rural de la Conca, també “l’organitza”

Imatge 36. Negatiu de la construcció de la infraestructura agrícola. Font: Elaboració pròpia.
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D’altra banda, la divisió del sòl respon al diàleg que es produeix entre l’aigua (que
dibuixa el parcel·lari), i el viari (que l’articula i garanteix l’accés a les diferents
propietats), tal com es pot veure en la imatge 36.

Imatge 37. La trama agrícola i la trama del pla Cerdà . Font: Elaboració pròpia.

En la imatge 37, d’altra banda, es representa la configuració de l’espai entre
poblacions, de manera que es podria concebre que la trama agrícola de la Conca
actua com la trama ortogonal del pla Cerdà, de l’eixample de Barcelona, tot i que
presenta una diferència significativa. Tots dos exemples es caracteritzen per incloure i
connectar totes les poblacions de l’entorn encara que, mentre la trama del pla Cerdà,
en el seu moment, es va imposar i va esborrar el mosaic agrícola preexistent, la trama
agrícola de la Conca, duent a terme la mateixa funció connectora de l’Eixample Cerdà,
és el propi reflex de la infraestructura agrícola i del medi, és a dir, conserva l’ètica i
l’estètica agrícoles dels espais oberts de la Conca.

La construcció d’aquesta estructura segons els models urbanístics actuals, ha donat
com a resultat la divisió del territori i l’actual règim jurídic del sòl, representat en la
imatge 38, on podem observar l'homogeneïtzació i el “donar l’esquena” als espais
oberts. Aquests espais oberts classificats com a sòl no urbanitzable constitueixen el
98,23% de la Conca de Barberà, els quals, en el nostre cas d’estudi, representen el
95% de la superfície total de la Conca Estrica.
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Imatge 38. Actual règim jurídic del sòl de la Conca Estricta. Font: Elaboració pròpia a partir del Pla Territorial del Camp

de Tarragona.

Aquest sistema de gestió i de planejament, ignora l’enorme riquesa del teixit de l’espai
rural, reduint tota la seva complexitat (estructures parcel·laries, sistema de camins, de
murs, de cabanes i masos, sistemes de drenatge i característiques geogràfiques de
l’àrea) a uns paràmetres numèrics que es converteixen en l’únic criteri de colonització
del territori, el de Sòl No Urbanitzable.

L’única diferenciació que se’n fa en el planejament territorial és la que es representa en
la imatge 39 on podem observar les següents categories que, en general, responen a
criteris de protecció:

● PEIN_xn2000: on s’icorporen muntanyes de Prades i Serra de Miramar, i
compta amb unes directrius de gestió aprovades l’any 2006

● Producció especial: la serralada del Tallat i la part central d’aquest territori. Els
ENPE tenen un grau de protecció superior a la resta dels espais naturals
protegits i compte amb una regulació jurídica pròpia i una gestió
individualitzada i especialment acurada.

● Producció preventiva: al voltant d’alguns nuclis poblacionals.
● Territori agrari paisatgístic: al nord.
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Imatge 39. Actual planejament territorial de la Conca Estricta. Font: Elaboració pròpia a partir del Pla Territorial del
Camp de Tarragona.

És evident que aquest tractament dels espais oberts, basat en l’abstracció i la
simplificació en excés, és insuficient per la correcta gestió del territori i, per tant, és
necessària la incorporació de més capes d’informació.

5.4.2 Xarxa de camins i infraestructures

Els camins, o la xarxa vital de corredors, connecten el territori. Actuen com a línies que
pertanyen a una capa d’anàlisis que ens aporta informació sobre la interpretació
humana del territori, però han sofert molts canvis al llarg del temps, ja que els
assentaments i moviments demogràfics han variat enormement a la Conca, seguits de
canvis en l’estructura viària que els uneix.

Per poder entendre aquestes variacions en els diferents traçats i recorreguts, podem
comparar l’antiga xarxa de camins implantada a la Conca amb el traçat de les
carreteres actuals. S’observen importants diferències en la forma d’interpretar i
recórrer el territori. Les següents dues imatges (imatge 40 i imatge 41) representen les
diferències esmentades.
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Imatge 40. Xarxa de camins de la Conca Estricta. Font: Elaboració pròpia.

Imatge 41. Xarxa d'infraestructures de la Conca Estricta. Font: Elaboració pròpia.
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Els eixos viaris territorials que travessen l’àrea d’estudi, agrupant-se sobretot en l’àmbit
entre l’estret de la Riba, Montblanc, l’Espluga i Vimbodí, es sobreposen al teixit rural
mitjançant uns traçats molt contundents que destaquen sobre la complexa xarxa viària
de camins de l’espai rural i ignorant les regles del sistema i el funcionament de la xarxa
de camins tradicionals. L’objectiu final d’aquestes infraestructures respon a la
necessitat de comunicar dos punts de la forma més ràpida possible.

Les carreteres tallen el parcel·lari i el sistema de drenatge dels relleus, provocant
inundacions de correus. També interrompen i inhabiliten la xarxa viària tradicional de
camins, que perd la seva funció de comunicació territorial.

D’aquesta manera, mentre el traçat actual polaritza la connexió entre les poblacions a
través de columnes principals que uneixen nodes, l’antiga xarxa de camins
s’escampava entre el Francolí i l’Anguera connectant tot el mosaic agrícola, trenant de
forma extensiva i exhaustiva tot el territori, coexistint i adaptant-se al medi d’una
manera molt més natural.

El traçat dels antics camins aporta un altra noció d’escala en la concepció del territori,
escampant-se pràcticament per tot el medi. A la Conca trobem un traçat de camins en
forma de xarxa que té la virtud de connectar entre ells els diferents pobles (des d’on
surten els camins) amb tots els seus disseminats (masos, cabanes, molins, granges),
entesos com a petits assentaments on s’explora la domesticitat i l’habitabilitat segons
les seves condicions més elementals.

Imatge 42. Camins d’anada i tornada. Del municipi a la cabana. Font: Elaboració pròpia.

A diferència de les actuals infraestructures viaries, la construcció de camins rurals
segueix estrictes lògiques d’adaptació a la topografia, basades en la mínima
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modificació del relleu i el màxim aprofitament de la geografia. En funció de la relació
amb la topografia, podem parlar de dos tipus de camins: els paral·lels a la topografia i
els perpendiculars.

Imatge 43. Camins, hidrologia i topografia. Font: Elaboració pròpia.

Hi ha una clara relació del sistema de camins amb el sistema d’escorrentia i drenatge.
En general, el sistema de les escorrenties dibuixa l’estructura viària: el traçat dels
camins rurals primaris sol ser paral·lel als principals elements hidrogràfics, però situat
a una cota superior per evitar inundacions. D’altra banda, els camins que pugen cap a
les muntanyes, aprofitant les inflexions travessades per barrancs, solen ser paral·lels a
les línies de desguàs i, en alguns casos poden arribar a coincidir (imatge 43).

5.4.3 Ocupació del sòl rústic

La majoria d’intervencions en el territori rural responen a criteris formals de matriu
urbana, aliens a les lògiques agrícoles que han estructurat i construït el territori. Sovint
consisteixen en la superposició de traçats que ignoren el teixit rural i les
característiques geogràfiques del lloc.
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Traçats, d’altra banda, que responen a models urbans globals i a lògiques del mercat
immobiliari, que donen lloc a una divisió del sòl basada principalment en la parcel·la
mínima, en l’accés rodat, i a una estructura urbana basada en la repetició de tipus, tal
com es pot observar en la imatge 44, on predomina la repetició d’una construcció tipus
sobre una trama urbana que s’imposa al seu entorn.

Davant el caràcter homogeni del teixit rural i la seva capacitat d’articular, estructurar i
donar forma a territoris sencers mitjançant sistemes continus, aquests traçats
consisteixen en intervencions aïllades, inconnexes, que generen fractures territorials.

Imatge 44. Creixement urbanístic a la Conca Estricta. Font: Ortoimatges històriques de l'institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya.

Això genera, evidentment, un clar impacte en l'entorn natural per accions
antropogèniques, però aquest impacte encara és major si tenim en compte que
aquestes noves zones urbanitzades i fragmentades manquen d’integració en la
infraestructura, de serveis urbans adequats, d’equipaments i dotació en general de
serveis bàsics. No es contempla una planificació integral de coherència amb el territori
que respongui a les funcions, necessitats i fluxos dels sistemes poblacionals i naturals
dels entorns adjacents als que serveix.

Aquests creixements són observables des de l’aire a partir de la industrialització. Per
dur a terme una aproximació analítica al creixement general de la Conca Estricta, es
realitzen tres mapes que corresponen al creixement que ha viscut la Conca en tres
anys significatius. En aquest cas, a més, considerant el punt de vista territorial, també
es representa el creixement de les infraestructures viàries i de transport.
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Imatge 45. Creixement i ocupació del sòl rústic a la Conca Estricta. 1945, 1983 i 2022. Font: Elaboració pròpia a partir
de la base cartogràfica de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i de les ortoimatges històriques del mateix.

La primera imatge correspon a l’any 1945, quan les poblacions es trobaven
contingudes en els seus nuclis antics i la xarxa d’infraestructures es configurava per
una extensa xarxa de camins rurals i algunes carreteres secundàries, sovint molt
estretes. Les infraestructures més importants eren la N240, que discorria paral·lela al
Francolí, a tocar de les poblacions de La Riba, Vilaverd, Montblanc, l’Espluga de
Francolí i Vimbodí i Poblet, i connectava l’interior amb la costa, i la carretera C14, que
des de Salou connectava amb els Pirineus. Seguint la mateixa paral·lela al Francolí, la
línia de ferrocarril de Valls a Lleida ja estava en funcionament.

La segona imatge correspon a l’any 1983, moment en que a la Conca s’hi instal·len
algunes indústries - sobretot de productes mecànics, textils i alabastres - que generen
una gran influència en el creixement urbà de les poblacions. Aquest creixement,
generalment, es produeix fora dels nuclis antics dels pobles, sovint seguint
configuracions informes tret de les poblacions més grans, on s’observen
reparcel·lacions. La xarxa viària presenta un estat molt semblant a 1945 tot i que al
voltant de Montblanc i l’Espluga de Francolí s’observen desviacions perifèriques per
reduir l’accés dels vehicles als nuclis de població.
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La tercera imatge correspon a l’any 2022. Es pot observar com el creixement urbà de
les poblacions petites és escàs mentre que al voltant dels nuclis de major població -
sobretot en l’eix Montblanc, Vimbodí i Poblet - s’hi pot observar l’aparició de noves
urbanitzacions i d’alguns polígons industrials. En quant al sistema viari, s’observa la
construcció de dues noves grans infraestructures que corresponen a l’autopista AP2 i a
la línia de trens d’alta velocitat (AVE).

Imatge 46. Xarxa de comunicacions. Font: Elaboració pròpia.

5.4.4 Descripció dels límits

En els llocs de contacte entre les realitats dels assentaments poblacionals i les realitats
dels espais oberts, esdevenen les vores o límits. Les vores són aquells espais de
transició que responen a diferents escales (projecte, sistema o global) i enfocs
(ecològic, social i econòmic) depenent de la grandària, ubicació i les realitats que
relacionen. Són, per tant, punts potencials d'interacció, transició i relació. Això significa
que millorant les vores, millorem els fluxos (d’aigua, verds, d’energia, d’aliments, de
persones, d’usos)

Descripció dels límits

Poble Descripció

Barberà de la
Conca

S’emplaça a la vessant sud d’un turó que limita amb la carretera T-242 a
la cota més baixa. Tot i la condició de carretera, aquesta no representa un
problema de permeabilitat. A la cota més alta del turó s’hi aixeca el
castell, aprofitant el desnivell pronunciat de la vessant nord. En aquesta
direcció, el pas està impedit per una filera d’habitatges, la finca del castell
i la topografia. Tant a l’extrem oest com a l’est, l’urbanisme trenca la
compacitat en algunes finques que s’integren gradualment en la trama de
conreus.
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Blancafort A nord i oest, presenta un límit molt definit en les carreteres TV-2336 i
TV-2337, que tot i que no suposen un greu problema en la permeabilitat,
condicionen la forma urbana del nucli. A l’oest, una franja de conreus
esponja l’espai entre la carretera i els habitatges, fet que al nord no
passa. Tant a sud com a est, el límit es difumina en una sèrie de camins
rurals que s’integren en la trama de conreus i boscos.

Espluga de
Francolí

S’emplaça a la ribera dreta del riu Francolí, en un meandre llarg, de
manera que aquest genera un límit a nord, est i oest que es pot travessar
en 5 punts. Més al nord, el ferrocarril i la N240 seccionen el territori. Al
sud, tot i la contundència de l’urbanisme, guanyen espai els terrenys de
conreu que acaben trobant un gran desnivell en les muntanyes de
Prades.

Montblanc Limita a est i oest en dos accidents geogràfics. Per l’oest limita
immediatament amb les muntanyes de Prades mentre que el límit històric
per l’est és el riu Francolí. Aquest darrer límit ha vist molt condicionada la
seva permeabilitat amb la construcció d’infraestructures viàries
consecutives (ferrocarril, N240 i AVE). Al nord, el límit es difon entre
conreus excepte en una franja on s’emplaça un polígon industrial que, per
la seva condició d’ús, no permet massa permeabilitat. Al sud s’obre un
gran espai de conreus fins que es troba amb un desnivell que surt de les
muntanyes de Prades.

Pira Tot i que el nucli històric s’emplaça sobre un promontori, en l’actualitat
s’estructura a banda i banda de la carretera C241d, condició que tot i que
no suposa problemes de permeabilitat sí que genera situacions de perill.
La major part de la població es troba continguda a l’oest per la carretera
(tot i que alguns edificis sobrepassen el límit i marquen un límit
contundent amb una franja boscosa) i a l’est pel riu de Vallverd.

Rocafort de
Queralt

S’emplaça entre dos límits de diferent naturalesa. A nord i oest limita amb
la rasa de les Carduelles, que marca una límit geogràfic permeable en
forma de llera i franja boscosa. A sud i oest, tot i que esponjat per camps
de conreu, limita amb la carretera C241d. Molts dels habitatges que
ocupen el perímetre de la població presenten espais de jardí i terrasses
en contacte directe amb els camps de conreu, tot i que limiten amb
aquest per mitjà de tanques i altres barreres físiques impracticables.

Sarral Emplaçat en un meandre del riu de Vallverd, limita a oest, sud i est amb
aquest, deixant a l’est un espai de conreus. El riu de Vallverd representa
un límit permeable. En direcció nord, la carretera c241d limita el nucli de
població tot i que al nord d’aquesta via s’observen creixements urbans
poc respectuosos amb l’emplaçament i amb una ocupació escassa. El
pas de la carretera c241d a tocar de Sarral, no suposa problemes de
permeabilitat però sí que pot generar situacions de perill.

Solivella Població emplaçada entre dos accidents geogràfics. A l’est, limita amb la
rasa del Molí, que tot i que presenta un caval escàs, presenta una secció
que en fa difícil el pas d’una banda a l’altra. Per l’oest, limita amb un turó
d’uns 70m respecte la cota del poble. La carretera C14 travessa Solivella
de nord a sud, fet que condiciona clarament l’urbanisme i generant
situacions de perill, tot i que no suposa un impediment en la permeabilitat.
Per la banda nord oest, el castell i una franja d’habitatges marquen un
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límit contundent amb els conreus adjacents.

Vilaverd Població altament comprimida entre traces de diferents naturaleses. El
nucli original se situa en un promontori que limita a l’est amb el riu
Francolí, tot i que el creixement urbà posterior es va generar
longitudinalment al voltant de la carretera C240z, que es configura com el
carrer principal de la població. A l’oest, la línia de ferrocarril suposa un
límit infranquejable. Encara més a l’oest, després d’una breu franja de
conreus, la C14 representa un segon límit impermeable. Al nord, xoca
amb un polígon industrial que duplica la superfície de la població i que
limita amb les zones de conreu.

Vimbodí i Poblet Emplaçat entre dues vies, la N240 i la TV7002. La primera suposa un
límit impermeable mentre que la segona, més semblant a una pista
forestal, s’integra millor en la geografia i suposa un límit de més
permeabilitat. La principal condició de límit la defineix el fet que la
població és travessada per la línia de ferrocarril, dividint-la en dos sectors
continguts entre les dues vies ja esmentades. Tot i així, la proximitat dels
conreus a est i oest i el pas del Francolí pel sud, en naturalitzen l’entorn.

Taula 19. Descripció del límits entre els municipis i els espais oberts. Font: Elaboració pròpia.

En la majoria dels casos, els assentaments de la Conca segueixen un esquema de
creixement radial. El nucli de l’assentament està configurat per un nucli antic i al voltant
d’aquest, sovint en forma de braços que es prolonguen sobre l’eix d’una via, es
produeixen els creixements urbans.

Tot i el paper destacat que prenen les vies que limiten o travessen les poblacions, els
límits d’aquestes segueixen responent sobretot a les realitats geogràfiques del lloc,
configurant límits flexibles i de geometries irregulars, ja sigui en forma de massa
boscosa, de rasa, de curs fluvial i, sobretot, en forma del mosaic agrícola que envolta
cada població i que estableix un diàleg directe entre l’entorn i els habitatges més
propers, els quals acostumen a aprofitar aquesta condició del límit per obrir terrasses i
sortides que aprofitin la qualitat que els ofereix l’entorn.

En la imatge 47 es pot observar la relació que s’estableix entre el municipi de Solivella
i el seu entorn, on d’una banda els camps de vinyes s’aproximen a la població, arribant
a integrar-se en la trama urbana i, d’altra banda, el turó estableix un altre límit
geogràfic, irregular però permeable i practicable, que, alhora, entra en diàleg amb el
campanar de l’església. No s’estableix una barrera infranquejable d’inici de la realitat
urbana i final de la realitat agrícola sinó que s’integren l’una en l’altra.
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Imatge 47. Límit est del municipi de Solivella. Font: Elaboració pròpia.

5.4.5 Conclusions

Tant el creixement urbà com el de les infraestructures, no han respectat ni comprès la
trama agrícola ni la realitat territorial preexistent, resultant en urbanismes poc
respectuosos i incoherents amb el territori i el medi, ja que s’han imposat les lògiques
especulatives i de generalistes, que no reconeixen del tot la complexitat del sòl rústic.

Aquest fet, es veu reforçat per una falta en la formalització normativa dels espais
oberts, quedant aquests en punts indefinits on els instruments de gestió i de protecció
no acaben d’arribar. En l’actualitat, es té una inadequada percepció que els espais
oberts configuren el negatiu dels espais urbans, reduint així tota la seva complexitat a
un sol concepte. D’altra banda, accelerar els processos de protecció dels espais
oberts, sense un anàlisi i uns marcs normatius adequats, podria desencadenar un
efecte de museïtzació i contemplació del territori, fet que no es pot tolerar doncs en
aquests apartats queda patent la necessitat d’actuar sobre el territori per aconseguir
desenvolupar polítiques i gestions sostenibles i sustentables.

Així doncs, es considera necessari integrar els espais oberts en les eines de gestió
considerant totes les seves variants, tenint en compte factors com l’oferta funcional, la
varietat d’usos i activitats, la capacitat productora d’aliments, així com d’energies, el
seu paper d’acollida d’una gran diversitat d’ecosistemes i, sobretot, posant en relleu el
paper essencial per als metabolismes circulars.
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Seguint aquests patrons, els punts de trobada entre els entorns urbans i els entorns
rurals entren en diàleg necessàriament. Per tant, es considera que els espais dels
límits s’han de configurar com entorns on el fet urbà no doni l’esquena al fet rural, de
forma que es generin sinergies entre tots dos.
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6. Proposta: Directrius de gestió ecosistèmica
del territori per la re-vinculació entre els entorns i
hàbitats rurals
Directrius i consideracions derivades de l’exercici d’elaboració d’aquest treball i que,
inevitablement, estan inscrites en el seu propi desenvolupament.

Directrius per al sistema productiu

● Potenciar el mosaic agrícola per mitjà d’activitats socioeconòmiques
sostenibles i de regeneració del territori i amb alternatives agroecològiques,
sostenibles i regeneratives, on la seva sostenibilitat i sustentabilitat s’ha
verificat a l’OE1.

● La creació del Parc Agrari de la Conca com a eina per regular els usos i
activitats d’un espai productiu agrícola que mereix una protecció i atenció
especial i facilitar la recuperació dels camps. Els casos inclosos en les
experiències representen referències de partida. La delimitació del Parc Agrari
inclouria les 24.00 ha d’extensió del CE.

● El desenvolupament del conreu ecològic de la vinya per millorar i consolidar
el paisatge vitivinícola. La recuperació i conservació de vinyes tradicionals (en
vas, sense estructures artificials de suport) podria també permetre consolidar
valors paisatgístics lligats a l’agricultura tradicional. Essent la vinya el
potencial conreu etnològic de la Conca estricta.

● Reducció de l’impacte dels projectes de producció energètica de parcs
fotovoltaics i eòlics que es volen implementar a la Coca estricta, escollint un
emplaçament adequat, adaptant les actuacions al terreny (i no en el sentit
invers) i minimitzant i mimetitzant els nous elements del projecte.

Directrius per al sistema vernacular

● Elaboració d’un catàleg per la conservació i recuperació del patrimoni,
regulació de les actuacions i usos (imatge 18).

● Posar en valor el patrimoni de l’arquitectura rural tradicional i ajudar als
pagesos a conservar aquests elements. Caldria habilitar recursos econòmics al
respecte.
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Imatge 48. Reconstrucció d’una cabana. Font: Elaboració pròpia.

● Promoure l’ús de les tècniques de l’arquitectura vernacular repensades en
clau contemporània (materials, emplaçament, orientació, tècniques).

● Promoure la gestió territorial amb el suport dels murs de pedra en sec a
partir de la seva reconstrucció (imatge 29).
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Imatge 49. Reconstrucció d’un mur de pedra en sec. Font: Elaboració pròpia.

Directrius per als fluxos metabòlics

● Potenciar logístiques de distribució comuna entre els productors de la Conca tot
fomentant l’articulació de productors creant espais comuns. En la taula 14
s’indica l’àrea d’abast de proximitat en relació amb els agents implicats.

● Restauració dels marges fluvials, fet imprescindible per assolir un bon estat
biològic i fisicoquímic dels rius. Es consideren tècniques de conservació
basades tant en coneixements actuals com en coneixements tradicionals, tal
com s’indica en la Taula 10.

● Potenciar i afavorir sistemes de captació per l’autosuficiència energètica i
hídrica a escala humana.

● Millorar la xarxa de transport públic i potenciar alternatives de mobilitat, i
l’arranjament de camins potenciant aquests per les comunicacions internes.
L’objectiu és assolir les reduccions de les emissions de CO2 que s’indiquen a
les taules 15, 16 i 17.

● Potenciar la capacitat productiva en secà del mosaic agrícola de la Conca,
tal com s’indica en la taula 12.
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Directrius del diàleg entre els espais oberts i els nuclis rurals

● Categorització dels espais oberts segons les seves funcionalitats i cobertes
del sòl. Cal entendre que cada territori ofereix una multiplicitat d’opcions,
funcionalitats, usos i ecosistemes.

Imatge 48. Esborrany de categorització dels espais oberts. Font: Elaboració pròpia.

● Les noves infraestructures viàries haurien de plantejar-se des del coneixement
territorial i de la xarxa viària tradicional, cada vegades més en desús, per
valorar el seu impacte sobre el territori i la possibilitat de tornar a dotar d’ús la
xarxa de camins i carreteres rurals.

● Actuació-acció en espais estratègics interescalarment (vores i marges).

● Frenar el despoblament i alhora les noves ocupacions del sòl agrícola,
sobretot les que no facin una comprensió prèvia de la seva estructura.

● Promoure la coordinació entre municipis d’una mateixa bioregió.
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7. Conclusions

Els plantejaments desenvolupats i les idees obtingudes al llarg d’aquest Treball de
Final de Màster, possibiliten una posada en valor i una gestió ecosistèmica del territori
objecte d’estudi i a la vegada del món rural i els espais oberts. Per poder fer-ho
s’intueix com a fonamental la comprensió de la seva condició original així com
l’assimilació de les característiques de l’espai i dels ecosistèmes que ens permeten
vincular-nos-hi millor.

D’aquesta manera, la Conca, se'ns mostra com una infraestructura del passat que, un
cop compresa la seva essència i convenientment interpretada (i per tant, gestionada),
mostra condicions suficients per a funcionar com a suport de múltiples i variades
necessitats futures, a la vegada que necessàries per afrontar el canvi climàtic.

Els espais oberts de la Conca Estricta, actualment, estan gestionats des d’una
perspectiva uniforme, i entesos com el negatiu dels espais urbans, oblidant la seva
funcionalitat, varietat i gestió. Així doncs, els planejaments urbanístics actuals, basats
en la definició de paràmetres urbanístics i ordenances, no han aconseguit donar una
resposta progestual i de gestió del territori rural català (i de la Conca en concret)
coherent amb el manteniment de les seves característiques físiques, geogràfiques i
culturals, ja que la definició dels espais oberts, la classificació del sòl, la definició
d’unitats de paisatge i bioregions caracteritzades per caràcters comuns, han d’anar
acompanyades d’un projecte territorial, que en forma d’esquelet abstracte (directrius),
estructuri i articuli la seva gestió. Aquestes directrius es formulen com un primer
document per posar de manifest la gestió del territori que es proposa, de manera que
les administracions puguin seguir les pautes per, en un futur, desenvolupar lleis i
normatives acord amb aquestes directrius.

Una gestió actualment inexistent, que ha afavorit l’abandó del sòl agrícola, així com
l’oblit dels espais oberts en general, incrementant del risc d’incendis, la pèrdua
d’identitat local, la dependència alimentària de grans distribuïdors
deslocalitzats.Situacions que, sense una gestió adequada i emfatitzats per el canvi
climàtic, aniran fàcilment a més.

Un altre del perills de la manca de gestió del mosaic agrícola és la pressió urbanística,
en quant a la producció intensiva i de parcs de producció energètica, els quals no es
plantegen des de criteris territorials, sinó especulatius i de marginalitat del món rural.

D’aquesta manera, al llarg del treball es qüestiona que la transició i innovació no s’ha
de basar en el creixement il·limitat, sinó en la recuperació d’antigues pràctiques i
aprofitant l’avinentesa que ens ofereixen les pràctiques tecnològiques ja existents,
generar híbrids que permetin recuperar la relació i els vincles amb els ecosistemes.
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Entendre tot el sistema format per els punts desenvolupats al llarg del treball, és
fonamental per dinamitzar el mosaic agrícola i la gestió dels espais oberts del món
rural i de la Conca en concret. És de clara importància seguir desgranant els beneficis i
potencials de la recuperació de l’agricultura, la gestió forestal i l'arquitectura vernacular
en els diferents municipis de la bioregió de la Conca Estricta per així dinamitzar la
seva gestió.

De fet, si analitzem com en el temps es va anar construint, habitant i gestionant tot el
territori de la Conca, a partir d’una mirada curosa i analítica, generant un coneixement
que es dedicava a mesurar i interpretar la condició natural, podrem parlar del seu
procés en relació al projecte de tot un territori, fet que posa de manifest que també ara
nosaltres, com feien els nostres avantpassats, podem gestionar aquest territori
ecositèmicament i tancant els cicles metabòlics.

És en aquest sentit que, la gestió del territori i de tot el sistema que se’n deriva, s’entén
com la materialització d’un suport per a l'activitat, a partir del qual les persones
desenvolupen una sèrie d’estratègies d’ocupació, utilització i de fluxos, entenent de la
manera més objectiva i crítica possible el medi amb el que s’havien d’interrelacionar,
gestionant un territori proper a la realitat de l’usuari, que es potencia a partir dels
diferents límits, de la seva capacitat d’interpretar la condició del lloc en perfecta
coevolució amb el medi i amb una gran optimització dels recursos.

D’aquesta manera, la valoració de les diferents especificitats i recursos locals, ens
donen la pauta per gestionar el territori a través d’una estratègia de coexistència amb
el medi natural i els espais oberts.

En definitiva, cal repensar el passat com a idea de futur.

En aquest estudi ens trobem en una fase preliminar, una fase de diagnosi i planificació
per la gestió territorial de la Conca Estricta. Hi manquen certes fases (fase d’acció o
execució, fase d’avaluació, fase de re-disseny) que definirien els següents passos
d’aquesta investigació, la qual es planteja no com un document tancat sinó que deixa
portes obertes cap a aquestes següents fases.

Amb tot, però, atès el caràcter eminentment teòric del contingut propositiu que hem
presentat en la part d’anàlisi, cal situar la proposta de directrius en la seva justa
mesura. L’absència de condicionants reals, més enllà dels estrictament territorials en
què s’ha recolzat la raó de ser del treball, ha de fer entendre que l’opció projectual
resulta acotada pel que pot implicar d’exemple d’aplicació dels elements en què es
sintetitza el procés constructiu del territori. Així doncs, a la proposta no se li ha
d’atorgar més valor que el d’experimentar criteris de gestió.
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Finalment, no vull deixar de dir que aquesta treball, més enllà del seu cos significant,
està fet amb voluntat d’esdevenir una eina per projectar i, sobretot, amb la intenció de
definir una actitud enfront la gestió territorial i la concepció del món rural prou
significativa per donar peu a la seva continuïtat.

En aquest punt, la investigació es mostra com un document que es planteja i intenta
donar respostes a l’interrogant que suposa el concepte genèric de Sòl No Urbanitzable
(SNU) a partir d’un treball multiescalar. D’una banda, és capaç d’aportar una visió
integral i general de totes les capes que configuren el territori de la Conca Estricta
mentre que, d’altra banda, posa atenció en els detalls de cada element, revelant les
funcions i les relacions que estableixen amb el territori.

La mateixa simplificació que s’atribueix al món rural en el moment de nomenclar la
major part de la seva extensió sota el concepte homogeneïtzador de SNU, també és la
que se li atribueix quan sovint s’argumenta que l’única sortida i salvació dels entorns
rurals és a través del turisme. En aquest sentit, la investigació aporta una sèrie de
sortides alternatives (nous models d’agricultura, nous pobladors, millores de les
infraestructures, presència controlada i adequada d’indústria) que, sense descartar el
turisme, entren a formar part de les estratègies per re-vitalitzar el món rural.

La present investigació disposa una sèrie de directrius de gestió ecosistèmica del
territori on l’urbanisme es planteja des de la mirada al territori per assolir un urbanisme
ecològic i ecosistèmic aplicat al món rural.
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Annex 1: Entrevistes a experts

Esquema de les entrevistes

1. Posada en context del TFM
2. Interès en desenvolupar aquesta entrevista
3. Ronda de preguntes i respostes
4. Pregunta directa sobre les Directrius
5. S’acaba per l’apartat de les energies renovables
6. Reflexions generals
7. Conclusions

Síntesis de les entrevistes

Entrevista a Enric Tello Aragay

El dia 10 de maig de 2022 es dugué a terme una entrevista amb l’Enric Tello Aragay,
Catedràtic del Departament d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia
Mundial a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.

L’entrevista es va dur a terme en format telemàtic i es va estructurar en una part
introductòria on es van exposar les motivacions i els objectius del treball; una segona
part consistent en un seguit de preguntes i respostes; una tercera part de reflexions i
conclusions.

Es parteix de la base que es considera el SNU com un mer solar disponible, el negatiu
el SU i de les grans àrees metropolitanes. Quin problemes/conseqüències comporta
això?

No es defineix el sòl fèrtil i biològicament productiu com a proveïdor de serveis
ecosistèmics necessaris per la gent que viu al SU. La no definició comporta no
reconeixement, no valoració, no protecció i en conseqüència, degradació,
abandonament, especulació per transformar-lo en SU.

Les relacions metabòliques (o la seva absència) son un fet previ a la categorització de
les SNU en el planejament. El que cal és estudiar la situació prèvia de fet (com fa, per
exemple, el LET al IERMB) per donar informació i criteris al planejament.

El planejament hauria d'incorporar noves figures per caracteritzar de forma general el
SNU com a proveïdor de serveis ecosistèmics, i aplicar-les després a cada cas segons
la informació disponible de les funcions que cada unitat de terra acompleix, o pot
arribar a complir en escenaris futurs. Entra al https://iermb.uab.cat/let/ca/

Fase 2. Elaboració 03/07/2022 pàg 139

https://iermb.uab.cat/let/ca/


EL Sistema de Suport a la Planificació (SSP) de la infraestructura verda per informar al
Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona es basa en els anàlisis de
les interaccions metabòliques de cada unitat de terra fèrtil (patch) que és productora de
biomassa a través de la fotosíntesi (això s'anomena Producció Primària Neta, NPP).
Així es pot calcular la HANPP (Human Appropriation of NPP) i subdividir aquest fluxe
segons el seu destí: biomassa no collida que serveix d'aliment a les altres espècies no
domesticades (que són proveïdores de serveis ecosistèmics de suport, regulació -per
exemple la pol·linització de cultius- i cultural-recreatius), biomassa que l'activitat
agrària retorna al sòl fèrtil directament (p.e. adob en verd) o indirectament (p.e. amb la
pastura o el farratge que menja el bestiar domèstic i que, a més de productes de
consum també retorna fems que s'incorporen al sòl com a fertilitzant orgànic), i
biomassa que s'extreu dels agroecosistemes per satisfer necessitats humanes
(aliments, fibres, etc.).

Tots aquests fluxos es poden connectar (p.e. a través de SIG) amb tipus de sòl amb
diferents cobertes. En aquest punt es registra la interacció metabòlica entre fluxos i el
que anomenem béns fons vius autoreproduïbles (sòls fèrtils, cultius anuals i perennes,
boscos i matollars, pastures, bestiar, la comunitat pagesa, i tota la resta de la societat
humana). El primer concepte clau d'aquest anàlisi "fund-flow" és que els béns fons vius
poden proporcionar un fluxe als altres (i a tota la societat) sempre i quan es respectin
les seves necessitats d'autoreproducció: mai pots "prendre-ho tot" (la NPP), d'allò que
prens (HANPP), n'has de tornar una part (biomassa reutilitzada per alimentar el bestiar
i fertilitzar el sòls cultivats), i has de respectar els ritmes naturals (els animals i la terra
també han de descansar, com les persones).

Per tant, la reproducció saludable dels éssers i recursos vius que esdevenen "béns
fons" de proveïment de serveis ecosistèmics és un primer criteri de sostenibilitat
cabdal. Si els extreus (o "explotes") més enllà del que requereix la seva reproducció
saludable, es degraden i s’exhaureixen.

Un segon criteri de sostenibilitat és que els serveis ecosistèmics són plurals: de
proveïment, suport, regulació i cultural-recreatius. La societat, per garantir el benestar
de tothom, els necessita tots. I no són substituïbles uns per altres, sino
complementaris. L'agricultura industrial dels darrers 60-80 anys o més, segons els
llocs, ha cercat augmentar els de proveïment, prescindint i degradant tots els altres
(que pretenia "substituir" per solucions tecnològiques que han entrar en guerra amb la
natura: pesticides, herbicides, fertilitzants sintètics, llaurades cada cop més agressives,
ramaderia industrial amb pinsos importats, etc.

La FAO, la Comissió Europea (i tot el moviment agroecològic internacional) plantegen
ja la necessitat d'una transició agroecològica com una part cabdal i imprescindible de
la transició ecològica i energètica per fer front no només al canvi climàtic, sinó a totes

Fase 2. Elaboració 03/07/2022 pàg 140



les altres dimensions de la crisi ecològica global (biodiversitat, aigua dolça, disrupció
dels fluxos geobioquímics de N, P i C, etc.).

El paper de la pagesia és clau. Sense pagesos no hi ha aliments, ni agricultura, ni
agroecologia. L'agroecolgia aprèn de les pràctiques pageses i a la inversa.
L'agricultura ecològica i altres bones pràctiques agrícoles són un punt de partida, però
la transició agroecológica va més enllà. Es troben habitualment al tercer dels cinc
nivells definits per Gliessmann i adoptats per la FAO i la CE: la substitució d'inputs
industrials per altres interns als propis agroecosistemes (la qual cosa allibera la
pagesia d'un dels principals mecanismes de dominació i explotació des de les grans
corporacions de l'agroindústria: IPES food | Topics Agribusiness > infographics
(ipes-food.org)

De fet, actualment, el territori català compta amb espais naturals protegits, però
aquests estan inconnexos i aïllats, sense conformar una matriu territorial que preservi
la biodiversitat del territori. Però com de protegits haurien de ser aquests espais? A
vegades es cau en l’error de protegir com a sinònim d’intocable, com un simple
expositor, quan el paisatge actual ens ha arribat gràcies a la seva interacció amb els
humans i la seva antropització. però això també ens enfronta en la repercussió que
tenen les energies renovables en el metabolisme.

La pel·lícula “Alcarràs” ho exposa clarament. El desplegament de renovables per part
dels mateixos oligopolis que encara controlen i inverteixen en fòssils, sense cap
ordenació, porta a desastres. Perquè es posen plaques solars als millors sòls i no als
pitjors. Però el pitjor és que pagant 10 vegades més que un arrendament de secà, les
plaques acceleren un tancament d'explotacions agràries que ja és molt preocupant i
cal revertir.

Entre els espais naturals protegits i el SU hi ha els espais agroforestals on ens hi
juguem l'estat ecològic de tota la matriu territorial (la coberta del sòl més gran que
conté totes les altres). Re-establir paisatges en mosaic, complexos i ben connectats
ecològicament, és clau per millorar la biodiversitat.

Entrevista a Cèlia Mallafré

El dia 14 de maig de 2022 es dugué a terme una entrevista amb la Cèlia Mallafrè
Balcells, arquitecta doctora i investigadora del grup de recerca de patrimoni
PATRIARQ-CAIT de la Universitat Rovira i Virgili.

L’entrevista es va dur a terme en format presencial i es va estructurar en una part
introductòria on es van exposar les motivacions i els objectius del treball; una segona
part consistent en un seguit de preguntes i respostes; una tercera part de reflexions i
conclusions.
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Com a element que forma part del territori, de manera pràcticament intrínseca, les
arquitectures vernacles s’han de tenir en compte a l’hora de desenvolupar polítiques
territorials sostenibles. En aquest sentit, i tenint en compte el tema del treball, es va
creure convenient conversar amb una professional en la matèria que, en aquest cas és
la Cèlia Mallafrà Balcells.

En quant a les directrius a seguir, es va determinar que, per la rellevància de les
arquitectures vernacles, és de vital importància que aquestes siguin reconegudes
formalment per les normatives i les noves polítiques de gestió territorial. En aquest
sentit, la declaració patrimonial de la tècnica de la pedra en sec per part de la
UNESCO és un indicatiu de la importància d’aquesta formalització. Una vegada
reconegudes i incorporades al planejament, es podria procedir a determinar les línies
de gestió d’aquest patrimoni i no només des d’un punt de vista històric o cultural sinó
també simbòlic, identitari i funcional, tenint en compte en tot moment no només les
construccions sinó també tot aquell entorn que les envolta i les posa en context.

A continuació, es va acotar el concepte d’arquitectures vernacles, sobretot per
identificar aquelles que exerceixen una acció més directa sobre el territori. Existeixen
una gran quantitat de construccions diferents, doncs cada una d’elles respon a unes
necessitats concretes i s’executen segons les capacitats tècniques de cada
constructor. Tot i així, es poden identificar unes tipologies que serveixen per sintetitzar
el concepte. Així doncs, parlem de sistemes de tractament d’aigua – com poden ser
aljubs, cisternes, cocons, pous, etc. – sistemes d’emmagatzematge i tractament de
recursos – com les cabanes i els assecadors – sistemes productius – com els molins –
sistemes habitables – com algunes tipologies de cabanes i els masos – i sistemes
d’ordenació topogràfica – com els murs de pedra o les espones -. Cal destacar que
totes les tipologies esmentades formen part d’ecosistemes cíclics que gestionen els
recursos de manera respectuosa amb el medi i generant uns residus mínims.

Posteriorment, es va posar en rellevància el paper actiu que poden prendre les
arquitectures vernacles en les noves polítiques territorials i es van acabar revelant com
un element clau en el desenvolupament sostenible. D’una banda, per la seva gran
càrrega patrimonial – assumint un ample ventall de factors continguts en el concepte
de patrimoni – i d’altra banda, per la magnífica gestió dels recursos i els residus que
promou tot el que es relaciona amb les arquitectures vernacles.

Finalment, es va concloure que la gestió del territori ha d’incloure necessàriament la
gestió del patrimoni vernacle com a patrimoni històric que és reflex del patrimoni
cultural i identitari de cada lloc. És cert que existeix un nombre molt elevat de
construccions, fet que pot dificultar la conservació de totes elles, però més enllà de ser
només construccions en estat de runa amb una alta càrrega significativa, també es
revelen com un patrimoni viu que pot servir d’exemple en múltiples aspectes que van
des de la construcció ecològica sostenible, al tractament dels recursos i els residus,
fins a la gestió de la geografia i els entorns i paisatges que els contenen.
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L’última reflexió es va dirigir cap a l’ús de les energies renovables en el sòl no
urbanitzable del món rural. En aquest sentit, es va definir una postura clarament a
favor de les energies renovables però molt escèptica en quant a la facilitat amb la que
les infraestructures de producció energètica estan ocupant de manera indiscriminada
el sòl no urbanitzable. Sovint, per implementar centres de producció es duen a terme
accions que fereixen el territori i que tenen un impacte negatiu directe en la vida de les
persones que se sustenten de l’economia del món rural. Per tant, es conclou que
l’aspecte econòmic s’ha de tenir en compte no pot ser el pilar principal sobre el que es
prenen les decisions en matèria de les energies.

Entrevista a Joan Marull López

El dia 18 de maig de 2022 es dugué a terme una entrevista amb el Joan Marull López,
director de l'Àrea d'Ecologia i Territori de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans
de Barcelona (Universitat Autònoma de Barcelona) i del Laboratori Metropolità
d'Ecologia i Territori.

L’entrevista es va dur a terme en format virtual i es va estructurar en una part
introductòria on es van exposar les motivacions i els objectius del treball; una segona
part consistent en un seguit de preguntes i respostes; una tercera part de reflexions i
conclusions.

Es posa èmfasis en el concepte d'agroecologia de la Unió Europea, i negant que
l'agricultura orgànica o ecològica fos agroecologia. Tot tipus d’agricultura en
monocultius no pot esdevenir mai un territori agroecològic.

Glissmann és un referent per la transformació agroecològica a partir de 5 nivells,
essent un procés estructural.

Importància de tractar el territori com a sistema, ja que l’agricultura no només es
produeix, funcions de l'agroecologia, externalitats positives, serveis ecosistèmics.
També cal posar de rellevància les funcions i serveis de l’agroecologia a nivell social i
territorial .

Cal una planificació territorial i urbanística des d’una aproximació sistèmica, super
eficient, com l’agricultura tradicions i amb la circularitat dels fluxos.

Seguidament es posà èmfasi en els serveis ecosistèmics i la circularitat de fluxos, amb
la distribució adequada dels usos. La qual cosa ens enllaça altra vegada amb
l'agroecologia i el paisatge biocultural.

Cal reduir els impacte si impits externs ja que el model lineal ha simplificat els usos i ha
aportats grans inputs externs.
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Entrevista a Josep Armengol Tatjé

El dia 22 de juny de 2022 es dugué a terme una entrevista amb el Josep Armengol
Tatjé, Subdirector General d'Actuacions Urbanístiques, del Departament de
Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya.
L’entrevista es va dur a terme en format virtual i es va estructurar en una part
introductòria on es van exposar les motivacions i els objectius del treball; una segona
part consistent en un seguit de preguntes i respostes; una tercera part de reflexions i
conclusions.

El principal tema tractat amb l’entrevistat la ser la llei del territori, la qual adapta la
normativa a l’àmbit rural. La importància i el pas endavant cap un urbanisme més
inclusius amb els diferents tipus d'ocupació del sòl, cobertes del sòl i espais oberts.

L’entrevistat també creu que el món rural és el principal productors de productes
necessaris per a le sgrans ciutats, incloent l’energia amb els macro parcs, però
minimitzant la seva incidència en el territori. Conseqüentment, també creu en la
importància del turisme per la relació de productes, coneixement i relacions dels
pobles i ciutats.
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Annex 3: Índex de taules i imatges

Índex de taules

Taula 1. Planejament urbanístics municipals. Font: elaboració pròpia.

Taula 2. Mètodes d’investigació per als objectius específics. Font: elaboració pròpia.

Taula 3. Principals fonts de referència per a cada objectius específic. Font: elaboració
pròpia.

Taula 4. Relació dels objectius específics, els conceptes i les persones expertes
entrevistades. Font: elaboració pròpia.

Taula 5. Resum metodològic per a cada objectiu específic. Font: elaboració pròpia.

Taula 6. índex demogràfic dels municipis de la Conca Estricta. Font: elaboració pròpia.

Taula 7. Consum d’aigua a la Conca de Barberà. Font: Les dades referents al consum
d’aigua s’han obtingut del portal “Idecat.cat”; Institut d’Estadística de Catalunya”

Taula 8. Demanda hídrica de la Conca. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la
Carta per la planificació ecosistèmica de ciutats i de metròpolis, de Salvador Rueda.
Les dades pluviomètriques i de demanda d’aigua s’han obtingut del portal Idescat.cat, i
del Llibre de La vida al riu Francolí publicat per la URV. La demana d’aigüa s’ha
obtingut de la Fundació Aquea.

Taula 9. Capacitat i suficiencia hídrica. Font: Elaboració pròpia. Les dades referents a
la capacitat hídrica s’han obtingut del portal “Idecat.cat”; Institut d’Estadística de
Catalunya”, i del llibre “La vida al riu Francolí” publicat per la URV. Les dades
pluviomètriques i de demanda d’aigua s’han obtingut del portal “Idecat.cat”; Institut
d’Estadística de Catalunya”, i del llibre “La vida al riu Francolí” publicat per la URV.

Taula 10. Tècniques de conservació d’aigua. Font: Water conservation techniques in
tradicional human settlements, de Pietro Laureano

Taula 11. Generació de CO2 en la producció. Font: Alimentos kilomètricos

Taula 12. Capacitat productiva en secà. Font: Elaboració pròpia. Les dades per al
consum s’han obtingut de l’Idescat.cat.

Taula 13. Capacitat d’abastament de la Conca estricta. Font: Elaboració pròpia

Taula 14. Àrea d’abast i agents implicats. Font: Elaboració pròpia

Taula 15. Reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Font: Elaboració
pròpia a partir de les Normas para calcular el impacto de los biocarburantes,
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biolóquidos y los combustibles fósiles de referencia. Valores típicos y valores por
defecto para los biocarburantes producidos sin emisiones netas de carbono debidas a
cambios en el uso del suelo. I Estudio Básico del Biogás, Agéncia Andaluza de la
Energía.

Taula 16. Mode de desplaçament de la població. Font: Elaboració pròpia. Els 12 Km de
desplaçament per persona es consideren essent aquest una distància de mitjana des
d’una població a totes les seves necessitats bàsiques (hospital, institut, feina, etc.)

Taula 17. Transport social i multimodal. Font: Elaboració pròpia. Referència de la Carta
per la planificació ecosistèmica de ciutats i de metròpolis de Salvador Rueda. Dades
obtingudes a partir de la “Guia de Càlcul d’Emissions de Gasos amb efecte hivernacle”
i calculades en un recorregut de 12 km (1 km a velocitat urbana, 2 km a velocitat
mitjana i 9 km a velocitat alta) en un vehicle ocupat per dues persones)

Taula 18. Consum energètic. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut
Català de l’energia. Dades Obertes de Catalunya

Taula 19. Descripció del límits entre els municipis i els espais oberts. Font: Elaboració
pròpia.
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Índex d’imatges

Imatge 1. Superfície d’abast i termes municipals objecte d’estudi. Font: elaboració
pròpia.

Imatge 2. Límit de la Conca Estricta. Font: Ortoimatge de l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya editada.

Imatge 3. Geometria territorial de la Conca Estricta. Font: elaboració pròpia.

Imatge 4. Panoràmica del paisatge primaverenc de la Conca Estricta. Font: elaboració
pròpia.

Imatge 5. Caracterització de la Conca Estricta. Font: elaboració pròpia.

Imatge 6. Pla Territorial del Camp de Tarragona. Font: Pla Territorial del Camp de
Tarragona.

Imatge 7. Pla Territorial del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà . Font: Pla
Territorial del Camp de Tarragona.

Imatge 8. Superfície construïda, conreada i vegetal de la Conca Estricta. Font:
elaboració pròpia.

Imatge 9. índex demogràfic dels municipis de la Conca Estricta. Font: elaboració
pròpia.

Imatge 10. Retrocés dels camps de conreu. Font: elaboració pròpia.

Imatge 11. Creixement de la massa arbustiva. Font: elaboració pròpia a partir de la
base d’ortoimatge de l'institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Imatge 12. Parcel·lari cadastral de la Conca Estricta. Font: elaboració pròpia a partir de
la Sede Electrónica del Cadastro.

Imatge 13. índex demogràfic dels municipis de la Conca Estricta. Font: elaboració
pròpia.

Imatge 14. Tipus de conreus a la Conca Estricta. Font: elaboració pròpia.

Imatge 15. Disposició dels olivers a la Conca Estricta. Font: elaboració pròpia.

Imatge 16. Disposició del tipus de coberta de sòl en una part representativa de la
Conca Estricta. Font: elaboració pròpia.

Imatge 17. Parc eòlic de la Serra del Tallat. Font:Observatori de projectes i debats
territorials de Catalunya.
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Imatge 18. Localització del patrimoni vernacular. Font: elaboració pròpia a partir de
dades de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i del Wikipedra.

Imatge 19. Cicle material de la reconstrucció d’una cabana de pedra en sec i el seu
entorn. Font: Elaboració propia.

Imatge 20.Cicle del material en l’arquitectura vernacular. Font:Elaboració propia

Imatge 21.Situació de l’arquitectura vernacular en una mostra representativa de la
Conca Estricta. Font:Elaboració pròpia

Imatge 22. Estudi de l’emplaçament dels masos que formen part d’un àmbit
representatiu de la Conca Estricta. Font: Elaboració pròpia

Imatge 23. Cisternes al costat d’una cabana. Font: Elaboració propia

Imatge 24. Cisternes al costat del camí 1. Font: Elaboració propia

Imatge 25. Cisternes al costat del camí 2. Font: Elaboració propia

Imatge 26. Murs de pedra en sec. Font: Elaboració propia

Imatge 27. Funcionalitat de l’arquitectura vernacular en el recorregut de l’aigua. Font:
Elaboració propia

Imatge 28. Territori sense els murs de pedra en sec. Font: Elaboració propia

Imatge 29. Territori amb murs de pedra en sec. Font: Elaboració propia

Imatge 30. Recorregut del transvasament de l’Ebre. Font: Elaboració pròpia a partir de
les dades del Consorci d’Aigües de Tarragona

Imatge 31. Cicle hídric de la Conca. Font: Elaboració pròpia

Imatge 32. Cicle hídric de la Conca. Font: Elaboració propia

Imatge 33: Infografía sobre ‘Sistemas Alimentarios Sostenibles‘. Font: Alimenta ODS.

Imatge 34. Mercat de les places dels municipis de la Conca. Font: Elaboració pròpia.

Imatge 35. Línia d’alta tensió a la Conca. Font: Elaboració pròpia.

Imatge 36. Negatiu de la construcció de la infraestructura agrícola. Font: Elaboració
pròpia.

Imatge 37. La trama agrícola i la trama del pla Cerdà . Font: Elaboració pròpia.

Imatge 38. Actual règim jurídic del sòl de la Conca Estricta. Font: Elaboració pròpia a
partir del Pla Territorial del Camp de Tarragona.
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Imatge 39. Actual planejament territorial de la Conca Estricta. Font: Elaboració pròpia a
partir del Pla Territorial del Camp de Tarragona.

Imatge 40. Xarxa de camins de la Conca Estricta. Font: Elaboració pròpia.

Imatge 41. Xarxa d'infraestructures de la Conca Estricta. Font: Elaboració pròpia.

Imatge 42. Camins d’anada i tornada. Del municipi a la cabana. Font: Elaboració
pròpia.

Imatge 43. Camins, hidrologia i topografia. Font: Elaboració pròpia.

Imatge 44. Creixement urbanístic a la Conca Estricta. Font: Ortoimatges històriques de
l'institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Imatge 45. Creixement i ocupació del sòl rústic a la Conca Estricta. 1945, 1983 i 2022.
Font: Elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica de l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya i de les ortoimatges històriques del mateix.

Imatge 46. Xarxa de comunicacions. Font: Elaboració pròpia.

Imatge 47. Límit est del municipi de Solivella. Font: Elaboració pròpia.

Imatge 48. Reconstrucció d’una cabana. Font: Elaboració pròpia.

Imatge 49. Reconstrucció d’un mur de pedra en sec. Font: Elaboració pròpia.

Imatge 50. Esborrany de categorització dels espais oberts. Font: Elaboració pròpia.
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