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1 INTRODUCCIÓ
El 17 d'abril de 2018, el territori del Geoparc Orígens va entrar a formar part de la Xarxa de Geoparcs
Mundials de la UNESCO. Aquest espai està constituït per unitats geogràfiques molt ben delimitades per
nombroses valls. La xarxa hidrogràfica que drena l’aigua de Nord a Sud presenta tres artèries principals,
els rius Noguera Ribagorçana, Noguera Pallaresa i Segre (d’occident a orient) travessen les serralades
paral·leles al Pirineu Axial orientades d’est a oest i conformant diferents valls, caracteritzades per una
molt rica geodiversitat.
Segons la definició de la UNESCO, els Geoparcs Mundials són àrees geogràfiques úniques i unificades
en les quals els llocs i paisatges d'importància geològica internacional es gestionen amb un concepte
holístic de protecció, educació i desenvolupament sostenible. Un *Geoparc Mundial de la UNESCO
utilitza el seu patrimoni geològic, en connexió amb tots els altres aspectes del patrimoni natural i cultural
de la zona, per a millorar la conscienciació i la comprensió de qüestions claus a les quals s'enfronta la
societat, com l'ús sostenible dels recursos naturals, la mitigació dels efectes del canvi climàtic i la reducció
dels riscos relacionats amb els desastres naturals.’
L’àmbit geogràfic del Geoparc Mundial de la UNESCO Orígens inclou els municipis de La Torre de
Capdella, Sarroca de Bellera, Senterada, La Pobla de Segur, Conca de Dalt, Salàs de Pallars, Talarn,
Abella de la Conca, Isona i Conca Dellà, Tremp, Gavet, Llimiana, Castell de Mur, Sant Esteve de la Sarga
de la comarca del Pallars Jussà; el municipi de Baix Pallars de la Comarca del Pallars Sobirà; el municipi
de Coll de Nargó de la comarca de l’Alt Urgell; i els municipis d’Àger, Camarasa i Vilanova de Meià de la
comarca de La Noguera.
Mitjançant la sensibilització de la importància del patrimoni geològic de l'àrea en la història i la societat
actual, els *Geoparques Mundials de la UNESCO donen a la població local un sentiment d'orgull de la
seva regió i enforteixen la seva identificació amb l'àrea. S'estimula la creació d'empreses locals
innovadores, de nous treballs i cursos de formació d'alta qualitat, a mesura que es generen noves fonts
d'ingressos a través del *geoturismo, protegint al mateix temps els recursos geològics de l'àrea.
Les principals unitats geogràfiques són la Vall Fosca, situada al nord i és on s’assoleixen les cotes mes
altes, el Pic de Peguera (2.983 msnm) és la fita més elevada del Geoparc. Una altra unitat geogràfica
situada també al Nord es el congost de Collegats, que és l’estret format pel riu Noguera Pallaresa quan
travessa les serralades de Peracalç i Boumort, és una zona ambientalment protegida, paisatgísticament
molt valorada i de llarga tradició de cultura popular. La Conca de Dalt, l’altra d’aquestes unitats, queda
compresa entre Collegats i Vall Fosca, al Nord, i la Conca de Tremp al Sud. La Conca de Tremp ocupa
l’àrea central del Geoparc i és una cubeta encaixada entre els massissos calcaris que conformen les
serralades interiors de Sant Gervàs – Sant Corneli – Bóixols i pel Montsec al Sud. A la vessant Sud del
Montsec hi han diverses depressions atrapades per les serralades marginals, on la Conca d’Àger és la
més representativa.
La peculiar constitució geomorfològica d'aquest àmbit geogràfic afecta molt la vegetació que s'hi pot
trobar. A les parts més baixes de les valls septentrionals trobem la roureda de roure de fulla petita i més
amunt la de roure martinenc, i en les zones més elevades apareixen els prats alpins. A la Conca de
Tremp la vegetació la constitueixen l’alzinar de carrasca i la roureda de roure martinenc, ambdues amb
poca presència actual donat que s’ubiquen en les zones més intensament antropitzades, així com també
apareixen les garrigues i les brolles, les pinedes de pi roig i alguns exemplars de faig a les serres de Sant
Gervàs i del Montsec.
des-21
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Aquest territori tant abrupte i escarpat ha conferit aïllament i protecció al llarg dels temps. Per tant no és
d’estranyar que la frontera entre el món islàmic i cristià al segle XXI es situés en aquestes valls, bona
prova d’això son les nombroses edificacions defensives en forma de castells, viles closes, torres i talaies.
Aquest efecte d’aïllament encara perdura i aquest territori és un dels menys coneguts i visitats de
Catalunya.
El nom Orígens atorgat al Geoparc Conca de Tremp-Montsec, escollit en un procés de participació
pública, emfatitza la importància que té aquest territori per a comprendre la formació de serralades de
col·lisió com els Pirineus o l'origen i l'evolució de la vida.
L’objecte del present estudi és establir una sèrie de criteris, mesures i accions per tal de protegir,
gestionar i ordenar el paisatge del Geoparc Orígens. Per assolir aquesta fita s’han identificat els principals
trets del paisatge, així com els seus valors i dinàmiques. Les pressions a que esta sotmès aquest territori
són les descrites a la memòria d’aquest estudi.
El contingut d’aquest estudi s’estructura en base al procediment de treball que consisteix en un
aproximació progressiva de menor a major detall. En primer lloc, es revisa el marc territorial del paisatge,
recopilant la informació i l’anàlisi elaborada en els Catàlegs del Paisatge, incloent el Objectius de Qualitat
determinats en aquests documents. Tot seguit, es fa un recull de les característiques geològiques que
defineixen l’espai Geoparc i els valors que han estat reconeguts. En una fase posterior es descriu el
paisatge a escala local en aquells municipis sotmesos actualment a major pressió, s’identifiquen zones
d’especial interès, espais vulnerables (o fràgils) i àrees degradades; en aquest treball ha estat
especialment important la col·laboració dels agents que han participat en el procés.

2 MARC TERRITORIAL
2.1 INSTRUMENTS VIGENTS
Els Catàlegs de Paisatge que comprenen parcialment l’àmbit del Geoparc són el Catàleg de l’Alt Pirineu i
Aran i el Catàleg de Ponent. El Catàleg de paisatge de l'Alt Pirineu i Aran, elaborat per l'Observatori del
Paisatge, es va aprovar definitivament el 3 d'abril de 2013 (Edicte de 9 d'abril de 2013, sobre una
resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat d'aprovació definitiva del Catàleg de paisatge de l'Alt
Pirineu i Aran). El Catàleg de paisatge de Terres de Lleida, elaborat per l'Observatori del Paisatge, es va
aprovae definitivament el 5 d'agost de 2008 (Edicte de 10 de setembre de 2008, sobre una Resolució del
conseller de Política Territorial i Obres Públiques d'aprovació definitiva del Catàleg de Paisatge de les
Terres de Lleida).
Els PTP de l’Alt Pirineu i Aran, i de Ponent, estableixen a l’articulat condicions per garantir una correcta
protecció, gestió i ordenació del paisatge.
-
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Article 2.6. de regulació del sòl de protecció especial, a l’apartat 2, diu:’ Les edificacions
motivades per formes intensives d’explotacions agrícoles o ramaderes, com també totes aquelles
altres edificacions i activitats autoritzables en determinades circumstàncies en el sòl no
urbanitzable a l’empara de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, requeriran, per a ser
autoritzades, la incorporació a l’estudi d’impacte i integració paisatgística, que és preceptiu
d’acord amb el que disposa l’article 6.4 per tractar-se d’edificacions aïllades, d’un capítol que
analitzi els efectes de la inserció de l’edificació en l’entorn territorial i demostri la seva
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compatibilitat amb la preservació dels valors que motiven la protecció especial d’aquest sòl,
sense perjudici del que s’assenyala a l’apartat 8. En tot cas, no s’autoritzaran aquestes
edificacions i activitats en sòl de protecció especial si hi ha alternatives raonables d’ubicació en
sòls de protecció preventiva o territorial.’
-

Article 2.7, relatiu a la definició de sòl de protecció territorial, diu: ‘ S’inclouen en aquest tipus de
sòl aquells terrenys que sense assolir el grau de valors naturals, agraris i mediambientals que
tenen els sòls de protecció especial convé preservar, en principi, de la transformació per algun
dels següents motius:
-

(....).
Valor paisatgístic, identitari, d’estructuració territorial o d’interès social a regular pels
catàlegs i directrius del paisatge o per plans directors urbanístics.
(...).
(...).

La memòria del PTP reconeix com a sòl de protecció territorial pel seu valor paisatgístic la part
meridional de la Conca Dellà. El PTP indica les actuacions que es poden autoritzar en els espais
de protecció territorial, així com les condicions. El text del PTP diu: ‘Dins dels espais de
protecció territorial esmentats per raó del seu valor paisatgístic, identitari, d’estructuració
territorial o d’interès social, les actuacions que no siguin d’índole agrària tindran un
caràcter absolutament excepcional i s’hauran de sotmetre al procediment previst en
l’article 1.14 de les normes del Pla per a actuacions d’interès territorial amb una avaluació molt
acurada de l’impacte paisatgístic. Entre aquestes actuacions excepcionals, només
s’admetran actuacions lligades a la indústria turística i a la valorització dels espais oberts
per mitjà del turisme, en cap cas, actuacions industrials o d’equipaments. ‘

L’article 2.13 del PTP de l’Alt Pirineu i Aran, i article 2.12 del PTP de Ponent, estableix l’ordenació del
sòl no urbanitzable en el planejament urbanístic, al segon apartat d’aquest article fa referència a l’objectiu
de preservació dels valors i funcions de les zones delimitades en els plans i de les mesures de protecció a
determinar en cadascuna. Concretament estableix els valors agrícoles i ramaders (i); els valors
ambientals, ecològics o científics (ii) i els valors paisatgístics i patrimonials (iii). També determina, a
l’apartat d, que el planejament urbanístic ha de considerar l’ordenació del sòl no urbanitzable que, sense
tenir un valor intrínsec notable, pot jugar un paper rellevant en l’estructuració de l’espai.
En el capítol del treball, relatiu al paisatge, es prenen en consideració els valors paisatgístics i
patrimonials, així com, el sòl no urbanitzable sense un valor intrínsec identificat. Segons l’article 2.13 o
2.12, de la normativa del PTP són els següents:
Valors paisatgístics i patrimonials.
-
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Àrees d’interès paisatgístic a preservar, a restaurar i a crear.
Àrees amb gran visibilitat.
Entorns d’elements culturals (històrics, arqueològics, identitaris,...).
Espais agraris de valor: aquells amb infraestructures agràries creades per al maneig de sòls
que identifiquen un paisatge, que tenen valor històric i que resulten fonamentals per a la
conservació de sòls i aigües com ara terrasses i feixes, closes, infraestructures de rec i
drenatge...).
Terrenys de domini públic (camins ramaders, boscos i prats comunals, domini hidràulic...).
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Sòl no urbanitzable, aquell que, sense tenir un valor intrínsec notable, pot jugar un paper rellevant en
l’estructuració de l’espai i en concret el que:
-

Actua com a separador d’àrees edificades.
Defineix els límits de l’espai que poden assolir les àrees urbanes.
Facilita la percepció del paisatge.
Facilita l’ampliació o la implantació de les infraestructures necessàries.
Preserva superfícies no urbanitzables de certa entitat com a reserves estratègiques de futur.
Pot fer de franja protectora de corredors fluvials i zones humides.

Pel que fa al llistat d’instruments de planificació i de gestió complementaris recollit en l’article 2.17 del
PTP de l’Alt Pirineu i Aran, a continuació s’enumeren els que tenen especial interès des del punt de vista
del paisatge:
-

Un estudi sobre les possibilitats de racionalització i minimització de l’impacte paisatgístic de
les infraestructures de transformació d’energia elèctrica –subestacions i centres de
transformació elèctrics– i de transport.
Un pla de valorització de les làmines d’aigua.
Un pla integral de turisme de muntanya que valoritzi econòmicament el recurs turístic que és
el patrimoni i el paisatge i permeti la seva gestió i protecció.

-

El títol VI de la normativa del PTP estableix la regulació del paisatge, en base a 6 articles: Normes
territorials sobre el paisatge (Article 6.1), Condicions generals per a les transformacions del sòl en els
paisatges rurals (Article 6.2.), Condicions generals per a les edificacions aïllades (Article 6.3.), Estudis
d’impacte i integració paisatgística (Article 6.4.), Les edificacions agràries en el paisatge rural (Article 6.5.)
i Catàlegs i directrius del paisatge (Article 6.6.).
Pel que fa a les transformacions del sòl en els paisatges rurals, l’article 6.2. diu:
1. Tot assumint el fet de la inevitable evolució del paisatge rural, el Pla adopta el criteri de
preservar, i recrear els seus valors reconeguts quan sigui possible, enfront els riscos d’una
progressiva uniformització de l’espai.
2. Sense perjudici de les toleràncies que calgui admetre en operacions d’interès estratègic general
expressament aprovades per la Generalitat de Catalunya, els projectes de transformació del
territori rural compliran les condicions següents:
a. Les actuacions de transformació de sòl haurien de mantenir en termes generals l’escala de
la compartimentació de l’espai agrícola productiu en les diverses peces (camps o unitats de
producció agrícola) que, amb la seva dimensió, proporció, ritme i seqüència, defineixen els
diversos paisatges rurals.
b. Cal mantenir les característiques dels elements de separació entre unitats productives, ja
siguin murs de pedra o altres materials, o bé marges o espais residuals que concentren el
desnivell i que poden presentar diferents tractaments vegetals (brolles, retalls de bosc,
fileres d’arbres,...).
c.

Per tal de mantenir la biodiversitat en els àmbits predominantment agrícoles, cal conservar
les peces relictes de bosc consolidat o antic.

d. Convé conservar i mantenir la xarxa de drenatge natural del territori (rieres, torrents,
còrrecs,...) com a components destacats del mosaic agroforestal característic del paisatge
des-21
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de Catalunya. Són objecte de protecció, i en principi s’han de conservar, la xarxa de camins
rurals, les feixes, les infraestructures de rec i les construccions d’abric tradicionals
complementàries de l’ús agrari, sense perjudici de les obres de manteniment i millora que
siguin necessàries. Caldrà, a més, pel que fa als camins, mantenir-los oberts i accessibles.
e. En l’obertura de camins i en l’estesa de xarxes d’infraestructura de servei local, s’aprofitaran
prioritàriament els canals de pas i els corredors existents i se seguiran les actuals vies de
comunicació procurant mantenir la unitat de les explotacions i evitar la fragmentació dels
camps.
L’article 6.3, al subapartat 7, fa referència a les edificacions autoritzables segons l’article 47 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, i ‘que per motius funcionals inevitables hagin de situar-se en una ubicació
en la qual pels seus requeriments de forma no pugui complir algunes de les condicions establertes,
utilitzarà els mitjans adequats, en especial l’arbrat i les barreres visuals vegetals, per a assolir un grau
d’integració acceptable en el paisatge.’
L’article 6.6 fa referència als Catàlegs i directrius de paisatge, al seu apartat 2 diu ‘A partir del Catàleg de
paisatge del territori s’incorporaran al Pla les directrius de paisatge que precisaran normativament les
propostes d’objectius de qualitat paisatgística.’ Les directrius de paisatge, segons l’apartat 3 del mateix
article, estableix que: ‘Les directrius de paisatge comportaran regulacions addicionals dels processos de
transformació del sòl i edificació considerats en aquestes normes i podran introduir, si cal, ajustaments i
variacions a les disposicions establertes inicialment pel Pla, per a adequar-les als diferents caràcters de
les unitats establertes pel Catàleg. En especial, la incorporació de les directrius de paisatge podrà
comportar la delimitació d’àrees de sòl que no admeten cap tipus d’edificació per motius de paisatge,
d’acord amb allò previst a l’article 2.11.’
En el present capítol es fa un recull i anàlisi dels objectius de qualitat paisatgística determinats en el
Catàleg de Paisatge de l’Alt Pirineu i Aran, tan per tot l’àmbit territorial com per cada unitat de paisatge.
Es recolliran els que són d’aplicació tenint en compte l’objecte del present estudi.

2.2 PAISATGES D’ATENCIÓ ESPECIAL
Els Catàlegs de paisatge delimiten i descriuen Paisatges d’Atenció Especial (PAE), es tracta de sectors
de paisatge amb una determinada heterogeneïtat, complexitat o singularitat des d'un punt de vista
paisatgístic que requereix de directrius i criteris específics per poder ser protegit, gestionat i ordenat. En
aquest àmbit territorial són, per ordre d’extensió: el Prepirineu, el paisatge d’esquí, el nou regadiu
(Sistema Segarra – Garrigues) i el Parc fluvial del Segre. Els dos primers es troben a la part nord i els
altres al sud i només afecten al municipi de Camarasa.

2.2.1

PREPIRINEU

El paisatge d’atenció especial més extens a l’àmbit d’estudi és el Prepirineu. Aquest paisatge abasta les
unitats de Sant Gervàs - Montcortès, Massís del’Orri - Valls de Castellbò i d’Aguilar i la Vansa, gairebé en
la seva totalitat. També inclou sectors extensos de la Terreta, Boumort- Collegats i Cadí. Enllaça la major
part de les serralades i valls interiors del Prepirineu calcari.
Entre les dinàmiques que afecten aquest territori destaca la regressió del sector primari (agrícola i
ramader) a favor d’un increment de la coberta forestal. Els nuclis més petits i aïllats s’han anat
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despoblant, procés iniciat a meitat del segle XIX i accelerat a partir dels anys 60, la qual cosa ha
comportat la degradació del patrimoni arquitectònic tradicional i dels elements d’interès etnogràfic.
L’activitat turística s’ha polaritzat als Pirineus amb els esports d’hivern, el patrimoni romànic i
l’excursionisme, deixant aquests territoris amb molt baixa freqüentació. Cada cop resulta més complicat
mantenir la població en els nuclis urbans dispersos i fer que la gent que hi viu vinculi la seva activitat
econòmica amb la gestió del paisatge.

.
Figura 1. Paisatges d’Atenció Especial

En aquest àmbit es poden trobar ambients molt diversos a causa de la diversitat orogràfica, actualment
s’hi poden observar processos de naturalització d’antics espais agro-ramaders. És a dir, s’ha produït
l’abandonament d’uns paisatges culturals, d’una determinada manera de gestionar el territori i d’aprofitar
els recursos, d’un patrimoni arquitectònic i etnològic tradicional, recuperant uns trets naturals que havien
restat reclosos.
Estratègies
-
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Estratègia 1. Gestió sostenible del paisatge.
El catàleg proposa la promoció d’activitats econòmiques amb repercussió directa i positiva per a
la gestió del paisatge, concretament: la ramaderia extensiva, la silvicultura i el turisme rural
associat a les anteriors.
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La ramaderia extensiva pot oferir productes amb valor afegit associat al paisatge, com una
activitat sostenible ambientalment, econòmica i social, i tenir un paper rellevant en el control de
la biomassa forestal. L’aprofitament dels productes forestal pot també contribuir en la
revitalització del sector primari, així com l’activitat turística basada en la descoberta d’aquest
paisatge a través de rutes de senderisme, recol·lecció de bolets, caça o altres.
-

Estratègia 2. Recuperació i foment de la ramaderia i l’agricultura extensives.
Es basa amb la relació entre paisatge i gastronomia utilitzant productes de proximitat.

-

Estratègia 3. Funcionalitat i estètica arquitectònica integrada en el paisatge.
Aquesta estratègia incideix sobre el desenvolupament urbanístic i als projectes de reforma i
rehabilitació de construccions tradicionals així com a la necessitat de millorar els serveis i
infraestructures bàsiques als nuclis, especialment als dispersos.

2.2.2

PAISATGE D’ESQUÍ

Es tracta de paisatges d’alta muntanya que envolten el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici. Els usos tradicionals d’aquestes zones han estat els aprofitaments ramaders com a pastures,
activitat que actualment està en regressió.
A causa de l’elevada innivació acullen les pistes d’esquí alpí del Pirineu català. Les pistes actives
actualment són Boí-Taüll, Portainé, Espot-Esquí i Baqueira Beret; les operatives són les deLlessiu i la
Tuca-Malh Blanc. Es va iniciar un projecte constructiu a Filià-Vall Fosca que ha estat abandonat,
comportava un creixement urbanístic important en aquesta vall. De fet, les transformacions en el paisatge
associades a les pistes d’esquí són tan les instal·lacions a cotes altes com els espais residencials
normalment situats en fons de vall o l’interior de boscos subalpins. Així es poden observar noves
urbanitzacions a les zones perifèriques del pobles propers a les estacions d’esquí o en zones properes.
L’activitat d’esquí és una activitat econòmica important a escala local i comarcal que es desenvolupa en
època hivernal i complementa altres ofertes turístiques. Per aquest motiu els agents locals i els inversors
entenen que és necessària la preservació del paisatge per tal de mantenir l’interès del visitant i poder dur
a terme aquestes activitats.
La necessària ordenació d’aquests paisatges ha estat la causa de la delimitació d’aquest PAE, i segons el
catàleg ha d’incidir en especialment en actuacions urbanístiques aprovades però que estan en fase de
realització o bé aturades, com les actuacions a la vall de Ruda, el complex residencial i d’esquí de la Vall
Fosca (poble d’Espui i muntanya de Filià) i la reactivació de l’estació de la Tuca i el creixement urbanístic
de Vielha. En aquest sentit es proposen les següents estratègies:
-

Estratègia 1. Diversificació de l’activitat turística
Estratègia 2. Integració i millora de la qualitat paisatgística dels espais artificialitzats.

A l’àmbit de Geoparc, aquestes estratègies s’haurien d’adoptar en cas que es reactives el projecte d’esquí
o el complex urbanístic de la Vall Fosca, actualment aturat.

2.2.3

PARC FLUVIAL DEL SEGRE

Aquest paisatge d’atenció especial coincideix amb la unitat homònima, i en el cas del territori Geoparc es
circumscriu al municipi de Camarasa, concretament a les terrasses i ribera del riu aigües avall de
l’embassament de Sant Llorenç de Montgai. Es tracta de l’espai Xarxa Natura 2000 anomenat
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Aiguabarreig Segre – Noguera Pallaresa (ES5130014). Les finalitats per aquest PAE determinades pel
catàleg de paisatge Ponent són:
1) Preservar els valors paisatgístics agrofluvials en les transformacions futures.
2) Protegir les construccions agràries i les estructures parcel·làries amb valor històric.
3) Assegurar el funcionament dels corredors biològics minimitzant l’efecte barrera.
4) Difondre i promoure l’ús sostenible i d’oci de l’espai fluvial.
5) Promoure la figura de parc fluvial a tota la unitat prolongant-la fins el pantà de Sant Llorenç de
Montgai.

2.2.4

NOU REGADIU

Aquest PAE s’estén a l’àrea de regadiu Segarra-Garrigues, actualment en fase d’explotació. Només una
part del municipi de Camarasa, situada al sud-est està a dins d’aquest paisatge, dins de l’àmbit que de les
Valls del Sió - Llobregòs. El catàleg estableix en aquest PAE les següents finalitats:
1) Preservar i posar en valor les infraestructures de la cultura agrícola tradicional, en funció del seu
valor històrico-paisatgístic i del seu valor potencial per al desenvolupament d’un ús recreatiu i
turístic sostenible.
2) Protegir les diverses edificacions rurals agràries i estructures parcel·làries amb valor històric
3) Preservar els valors paisatgístics i ecològics en les transformacions territorials
4) Assegurar el funcionament dels corredors biològics minimitzant l’efecte barrera constituït per la
presència d’infraestructures.
5) Integrar els espais de servei, de les infraestructures de rec en la matriu territorial i en la imatgede
conjunt del paisatge.
6) Mantenir la vegetació natural als cultius llenyosos de secà, hàbitat de moltes aus.

2.3 UNITATS DE PAISATGE
2.3.1

DADES GENERALS

L’àmbit del Geoparc es troba en 17 unitats de paisatge, 10 de les quals estan a la demarcació territorial
de l’Alt Pirineu i Aran, i la resta al de Terres de Lleida.
Taula 1. Relació de les unitats de paisatge als municipis que conformen el Geoparc Orígens, superfície de cadascuna en aquest
àmbit, i el percentatge de la superfície total al Geoparc respecte a la superfície total de la Unitat de Paisatge.

Boumort - Collegats
Cims i Estanys d'Aigüestortes i St. Maurici
Conca de Tremp
Congost del Segre
La Terreta
La Vansa
Massís de l'Orri - Valls de Castellbó i d'Aguilar
Pastures de l'Alt Pirineu
Rodalia d'Oliana
des-21

Àmbit
Territorial

Alt Pirineu i Aran

NOM Unitat de Paisatge

Codi
U15
U03
U18
U11
U20
U14
U06
U07
U16

Superfície % Unitat
(ha)
28.607,39
90%
3.410,55
10%
43.146,75
100%
4.134,80
33%
21.956,87
100%
30,38
0%
3.234,97
6%
13.793,98
27%
1,84
0%
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Sant Gervàs - Montcortés
Alt Sió
Aspres de la Noguera
Baix Sió
Montsec
Paisatge fluvial del Segre
Vall de Rialb
Vall del Llobregós

Àmbit
Territorial

Terres de Lleida

NOM Unitat de Paisatge

Codi
U08
U06
U18
U19
U01
U12
U02
U05

Superfície % Unitat
(ha)
19.861,90
58%
139,57
0%
16.588,44
31%
1.518,52
19%
38.249,08
92%
260,29
1%
7.554,17
32%
2.231,25
6%

Figura 2. Dominis i Unitats de Paisatge. Font: Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, Catàleg de Paisatge de l’Alt Pirineu i Aran i
Catàleg de Paisatge de Ponent

El municipi de la Torre de Capdella, el situat en la zona septentrional del Geoparc, es troba dividit en tres
unitats de paisatge: Cims i Estany d‘Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Pastures de l’Alt Pirineu i Aran
i Sant Gervàs – Montcortès. Sarroca de Bellera també està a Pastures de l’Alt Pirineu i Aran i Sant
Gervàs – Montcortès.
El Baix Pallars està inclòs a les unitats de Pastures de l’Alt Pirineu i Aran (al nord), Sant Gervàs i
Montcortès (a l’est), Massís de l’Orri – Valls de Castellbó i Aguilar (a l’oest), mentre que la part meridional
pertany a la unitat de Boumort – Collegats.
Senterada es troba, gairebé en la seva totalitat a la unitat de Sant Gervàs i Montcortès. Tremp te un àrea
al nord oest del terme municipal d’aquesta unitat, si bé, la major part està compresa en les unitats de la
Terreta i la Conca de Tremp.
L’oest i centre del municipi de la Conca de Dalt està a la unitat de la Conca de Tremp, mentre que el
sector est està dins de Boumort-Collegats.
des-21
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Salàs de Pallars i Talarn està completament inclosos en la unitat de paisatge de la Conca de Tremp.
Isona i Conca Dellà te bona part del terme a la Conca de Tremp, si bé també inclou una petita part de
Boumort Collegats, i de la Vall de Rialb.
El sector nord d’Abella de la Conca es troba en l’àmbit de Boumort – Collegats, mentre que el sector sud
oest està dins de la Conca de Tremp i el sud est forma part de la Vall de Rialb.
L’àrea est del municipi de Coll de Nargó pertany a la unitat Congost del Segre i en una petita part a la
Vansa. El sector nord oest està dins de Boumort – Collegats, i el sud est a la Vall de Rialb.
Gavet de la Conca i Castell de Mur es troben dividits entre la Conca de Tremp i el Monsec. Mentre que
Sant Esteve de la Sarga te una gran part de la seva extensió al Montsec, i una franja al nord oest situada
a la Unitat de la Terreta.
Als municipis situats al sud les unitats de paisatge presents són les de l’àmbit del PTP de Terres de
Lleida. A la superfície de Camarasa hi són presents les unitats de paisatge del Baix Sió, Alt Sió, Paisatge
fluvial del Segre, Vall de Llobregós, Aspres de la Noguera i Montsec.
El terme municipal d’Àger es troba a les unitats d’ Aspres de la Noguera i Montsec. La major part de
Vilanova de Meià pertany al Montsec, tot i que la part meridional està a Aspres de Noguera, i al sud hi ha
un sector que correspon de la Vall de Rialp.
En els següents paràgrafs es sintetitzen els principals trets de les unitats de paisatge del Geoparc, la
descripció és més exhaustiva en el cas de les unitats amb major extensió al Geoparc Orígens.

2.3.2
2.3.2.1

CONCA DE TREMP
Municipis

Abella de la Conca, Castell de Mur, Conca de Dalt, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà, Llimiana, la
Pobla de Segur, Salàs de Pallars, Senterada, Talarn, Tremp
2.3.2.2

Descripció

Aquesta unitat de paisatge, totalment inclosa en el Geoparc Orígens, està completament envoltada de
serralades situades en les unitats adjacents, al sud el Montsec; a l’est la serra de Comiols, la Serra de
Carreu i la Serra de Boumort; al nord la Serra de Sant Gervàs. La unitat s’estructura en tres sectors, que
el Catàleg reconeix com: Conca del Dalt, a la part septentrional; Conca de Baix centrada en Tremp que a
la vegada es subdivideix en la Conca Dençà (en el marge dret de la Noguera Pallaresa) i el Conca Dellà
al marge esquerra.
L’àrea de Conca de Dalt (antiga denominació del municipi de la Pobla de Segur) compren la part baixa de
la vall del Flamisell i la Noguera Pallaresa per sobre de de la serra de Sant Corneli. Des d’aquests sector,
els passos a unitats veïnes es a través del Congost d’Erinyà i pel Congost de Collegats. L’accés més
freqüentat a la Conca Dellà es pel coll de Comiols situat entre l’extrem oriental del Montsec i la serra de
Comiols. La Conca Dençà s’exten fins al noguera Ribagorçana i, pel sud, fins als contraforts del Montsec.
A la Conca de Dalt destaquen els conglomerats de la serra de Lleràs, al sud-oest del congost d’Erinyà, al
sector nord de la subconca, a la dreta de la Noguera Pallaresa. A l’altre marge del riu, s’identifiquen els
cons de dejecció de la serra de Sant Corneli, que formen una pla lleugerament inclinat a l’oest, que
acaben en escarpaments més o menys abruptes, Per sota d’aquest nivell hi ha la clotada travessada per
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llits fluvials, que han originat les terrasses fluvials del Noguera Pallaresa ocupades per hortes vinyes i
altres conreus.
Contrasten els relleus enèrgics dels encavalcaments, plecs i conglomerats sintectònics amb els relleus
suaus dels materials tous del centre de la conca i dels sediments de cobertora. ‘Són dos móns en un
mateix sistema que només es pot entendre paisatgísticament en el seu conjunt.’
Els cursos fluvials estructuren el territori, travessat de nord a sud pel Noguera Pallaresa i el seu principal
afluent, el Flamisell, mentre que altres rius, rierols i barrancs els nodreixen des dels dos marges. El règim
hidrològic natural ha estat modificat a rel de les preses situades a l ’estret de Susterris i al congost de
Terradets, que han format l’embassament de Sant Antoni i el de Cellers, modificant també la llera i les
ribes del riu.
La distribució de la vegetació ve determinada en gran mesura per l’altitud i l’orientació, així en els indrets
assolellats i elevats es poden trobar paisatges mediterranis de carrascar, amb taques d’alzines i garriga, i
fins i tot claps de brolla de romaní.
La Conca Dellà és el sector més extens i de terrenys més aptes per a l’agricultura. La carretera C-1412
recorre l’extensa plana agrícola deixant a la vessant solana la major part dels nuclis històrics com Isona,
Abella de la Conca, Sant Romà d’Abella, Figuerola d’Orcau, Basturs, Orcau, Suterranya, dominats pels
castells: Orcau, Llordà, Castelltallat, entre altres. En l’espai agrari, hi dominen els camps de cereal, entre
els que s’intercalen camps d’ametllers, i explotacions ramaderes amb diferents orientacions productives,
si bé la major part són de porcí. Els vessants i barrancs que no s’han pogut aprofitar per a cultius, són
ocupats per carrascars i formacions de ribera.
El model de Conca Dençà, als voltants de Tremp i Talarn, és similar al de la Conca Dellà, tot i que aquí
els terrenys queden molt més restringits pels contraforts de la serra de Gurp i el coll de Montllobar.
Al nord, el sector de la Conca de Dalt, s’encaixen una sèrie de valls transversals, a la capçalera de les
quals hi ha els nuclis de Serradell, Toralla i Rivert. Aquestes vall condueixen l’agua a la zona central de la
vall del la Noguera Pallaresa, concretament a l’embassament de Sant Antoni. A l’altra banda de
l’embassament s’erigeixen els cingles de Pessonada de color rogenc. Les zones agràries més àmplies
d’aquest sector es situen en els cons de dejecció sobre el que es situen el nuclis de Salàs de Pallars i
Aramunt.
2.3.2.3

des-21

Valors del paisatge
-

Mosaic agroforestal encaixat en el relleu singular de serres calcàries i conglomerats, amb les
formacions pirinenques de fons,

-

Diversitat natural i cultural.

-

Valors naturals especialment els espais i punts d’interès geològic, riquesa faunística dels
penya-segats i el ric ecosistema agrícola de les planes que afavoreix la presència de preses
per als rapinyaires que troben el refugi en els cingles. EIN Vall Alta de Serradell i els Estanys
de Basturs.

-

Valors productius agrícoles i ramaders, i també aprofitaments hidroelèctrics a Sant Antoni i
Cellers i el Canal de Gavet. La Conca de Tremp conserva una de les majors superfícies
agrícoles productives del Pirineu.

-

Valors estètics: estructura territorial (natura mediterrània i de secà, creuada per un important
eix fluvial.); valls tancades com la del riu Carreu o la de Serradell, amb assentaments urbans
consolidats que han conservat la imatge tradicional del conjunt.
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-

o

Patrons agrícoles diversos: en bocage en nuclis com la Pobla o Sant Martí de
Canals, amb parcel·les de cultiu de mida reduïda i forma irregular en els pocs espais
de poc pendent que aquestes vall ofereixen. O bé, nuclis situats a mitja vessant
envoltats de conreus de secà.

o

Diversitat: nuclis a mitja vessant com Gurp, localitzats en parets de pedra com
Serradell i Erinyà, encimbellats en un turó com a Toralla.

Valors històrics, patrimoni ric i divers, un bon exemple és Isona d’origen romà sobre un
substrat ibèric, així com els elements romànics. Entre aquests valors històrics destaquen pel
seu interès artístic i arquitectònic i constitueixen elements identitaris:
o

Religiosos: Santa Maria de Covet, Santa Maria de Tremp o de Valldeflors; Mare de
Déu de la Plana (prop de Pessonada); Sant Fructuós d’Aramunt; Santa Maria de Mur
al costat del Castell, l’església de Santa Llúcia de Mur;

o

Arquitectura civil: complex modernista Mauri a la Pobla de Segur.

o

Castells i viles closes: castell de Segur, el poble i el castell d’Aramunt; la vila closa de
Salàs; el complex format pel Castell i l’església de Santa Maria de Mur; la casa forta
de Miravet; el castell d’Orcau; el castell i la vila de Talarn

Castell d’Orcau, una de les mostres arquitectòniques de caire militar més importants de les terres de
ponent. Les restes de la fortalesa es troben al capdamunt d’un cingle que domina la vall del riu d’Abella. I
l’església de la Mare de Déu de la Pietat
Figuerola d’Orcau, situat dalt d’un petit promontori, s’eleva l’atractiu conjunt de cases d’aquesta vila
closa medieval, una de les millors conservades del Pallars Jussà. Estrets carrerons serpentegen per
l’interior fins a confluir en la plaça Major porxada, on s’aixequen interessants edificis senyorials com la
casa Rocabruna. Entre l’arquitectura religiosa cal destacar la parròquia de Santa Maria i l’església del
Prat, als afores del nucli urbà.
Isona, cap administratiu del municipi d’Isona i Conca Dellà, integrat pels nuclis de Covet, Llordà,
Benavent de la Conca, Biscarri i Conques. El nucli antic conserva les restes arqueològiques d’una antiga
ciutat íbera i la vila romana d’Aeso. Entre les restes d’aquesta ciutat del segle II aC destaquen un tram del
recinte emmurallat i l’excel·lent col·lecció de làpides epigràfiques, la més nombrosa de Catalunya.
Erinyà, nucli que també conserva l’estructura de vila closa, amb els accessos a través de portals
medievals. A més de l’atractiu del conjunt de cases,els voltants d’Erinyà conformen un dels paratges més
encisadors de la unitat, una petita depressió envoltada per massissos de conglomerats vermells. A prop
del poble es troba la cova de les Llenes, una de les més notables dins l’àmbit de l’espeleologia catalana.
-

2.3.2.4

Valors simbòlics. Rodalies: les mestresses de la Conca, Mur o el bosc que camina, el castell
d’Orcau, les potades del Dimoni, (ambientada a l’estret de Susterris), les Coces i bots de
pernes (sobre minairons, a Salàs de Pallars), la bruixa descoberta del Pont de Claverol, el
campanar d’Aramunt o la vaca de Serradell.

Debilitats i Amenaces – Fortaleses i Oportunitats

L’avaluació del paisatge de la unitat Conca de Tremp ha identificat 2 debilitats i 4 amenaces, també ha
enumerat 5 fortaleses i 7 oportunitats. En aquest apartat es recullen les que tenen relació directa amb
l’objecte del present estudi.
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La proliferació d’usos no agraris en sòl no urbanitzable pot ser un factor que acceleri l’abandonament de
l’activitat del sector primari, la qual cosa podria comportar canvis en el divers patró agrícola actual cap a
la seva homogeneïtzació, una de les amenaces identificades en l’avaluació d’aquesta unitat.
Mentre que el manteniment d’activitats dels sector primari, especialment les que aporten valor afegit i
contribueixen en el manteniment dels patrons paisatgístics del mosaic agroforestal, pot conservar la
biodiversitat i enfortir l’oferta de turisme rural. Aquests aspectes han estat considerats com a oportunitats
per a aquesta unitat, com també ho és la potenciació i difusió del valor paleontològic objecte de les
iniciatives de l’Associació del Geoparc Orígens.
2.3.2.5

Criteris i accions

En aquest apartat es recullen algunes de les propostes de criteris i accions que fa el Catàleg de paisatge
per la unitat de La Conca de Tremp. S’han seleccionat les que tenen una relació directa amb el Geoparc
Orígens, amb les pressions actuals identificades i amb activitats que es puguin regular o promoure des de
l’àmbit local..
-

Criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió.

18.8 Valoritzar i difondre el patrimoni paleontològic de la Conca Dellà, especialment les petjades i
fòssils de dinosaures d’Isona i Basturs, amb continuïtat cap a Coll de Nargó per les collades de
Faidella i Bóixols, mitjançant la creació d’itineraris de descoberta.
La declaració del Geoparc Orígens per la UNESCO fa que el seu àmbit sigui considerat com un àrea
protegida, com així ho reconeix la legislació vigent. Una de les principals funcions de l’Associació del
Geoparc Conca de Tremp - Montsec és valoritzar i difondre aquests valor, i per tant, esdevindrà
l’acompliment d’aquesta proposta.
-

Criteris i accions dirigits prioritàriament a l’ordenació

La proposta que fa al·lusió directa a les plantes d’energies renovables és la 18.20, que textualment indica
‘Evitar que noves infraestructures lineals i/o energètiques o altres elements aliens pertorbin l’estructura
original i la panoràmica visual dels fons escènics i els cims presents a la unitat; especialment dels més
emblemàtics com Sant Corneli i els fons escènics cartografiats al mapa 18.2 del final de la unitat; i
promoure la seva protecció com a zones d’abast visual i impressores de caràcter al paisatge’.
En el cas de les PFV s’ha de tenir en compte els elements que les constitueix i els efectes que poden
ocasionar sobre el paisatge abans de determinar com integrar aquesta proposta. En primer lloc, els
elements que previsiblement poden pertorbar la panoràmica visual dels fons escènics són les línies
elèctriques d’evacuació, mentre que l’ocupació del terreny pels panells solars poden afectar a l’estructura
i ocupar els primers plans en l’observació del paisatge i condicionar la seva percepció.
La proposta 18.22, diu textualment: ‘Integrar paisatgísticament les granges de porcí existents. Afavorir la
implantació d’energies renovables a l’espai agrari mantenint l’escala dels paisatges de la Conca de
Tremp.’ Aquesta proposta s’ha d’interpretar com a la integració de les instal·lacions d’energies renovables
en l’espai o zones annexes de les granges, d’altra manera seria incoherent amb els objectius generals i
específics i amb l’avaluació de les debilitats i fortaleses.
Tenint en compte les pressions a les que es veu sotmesa actualment aquesta unitat, sobre tot per la
implantació de renovables, i el criteri establert al PNIEC d’instal·lar preferentment aquestes activitats en
sòl urbanitzable o industrial, és també interessant recollir dos de les propostes establertes pel Catàleg,
concretament la 18.24 i la 18.25.
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18.24 Restringir la localització de construccions i polígons industrials en sòl no urbanitzable en
espais agraris d’alt valor productiu i en els que presenten patrons de bocage com a Sant Martí de
Canals i a l’entorn de la Pobla de Segur.
18.25 Localitzar les noves implantacions de polígons d’activitat econòmica en àrees de
creixement amb continuïtat amb les trames urbanes o de polígons ja existents i evitar la formació
de façanes amb una exposició visual directa a les vies de comunicació per tal d’impedir l’efecte
carretera aparador. Evitar la dispersió d’aquests «complexos» en el territori, combinant la
maximització de l’accessibilitat amb la minimització de l’alteració en l’estructura del paisatge.
En relació a la proposta 18.24, cal fer extensible aquesta proposta a tots els sòls de valor agrícola del
àmbit i que ha estat delimitat en el Pla Parcial de l’Alt Pirineu i Aran, i també al sòl de protecció
preventiva.

2.3.3
2.3.3.1

MONTSEC
Municipis

Unitats compartida entre els àmbits territorials de les Terres de Lleida, concretament la Noguera, i l’Alt
Pirineu i Aran, Pallars Jussà. Els municipis inclosos total o parcialment els següents municipis: Camarasa,
Àger, Vilanova de Meià, Artesa de Segre i la Baronia de Rialb, de les Terres de Lleida, i Sant Esteve de la
Sarga, Llimiana, Castell de Mur i Gavet de la Conca, de l’Alt Pirineu i Aran.
2.3.3.2

Descripció

Es tracta d’una unitat prepirinenca central, la seva estructura Montsec respon al tipus anomenat làmines
d’encavalcament. El relleu és molt singular i abrupte, amb diversos elements de gran rellevància
geològica (congost, gresos submareals, etc.). Els materials geològics predominants són els carbonatats,
però també hi són presents lutites, guixos i gresos mesozoics i cenozoics.
La serra està dividida en tres sectors per dos congostos, l’occidental és el congost de Mont-rebei
travessat per la Noguera Ribagorçana i l’oriental el de Terradets, per on hi discorre la Noguera Pallaresa.
Els sectors enumerat d’oest a est és el Montsec d’Estall, situat a l’Aragó, el Montsec d’Ares, que és el
central, i el de Rúbies. És un país de congostos, coves i altres formacions càrstiques, i espectaculars
cingleres. Altres congostos d’extraordinari interès són el del Pas Nou i el del riu Bóixols. I entre les
cingleres més impressionants destaquen la de les Bagasses i Roca Regina a Terradets, o la roca del
Ancs al Pas Nou.
La vegetació dominant en aquesta unitat són els carrascars i les brolles calicícoles de romaní, envoltades
sovint de pastures de jonça. On afloren els gresos, de reacció àcida, es desenvolupen carrascars amb
bruc, associades a brolles cacífuges i landes adaptades a climes submediterranis.
A les cingleres i formacions rocoses, sobre tot a les vessants meridional escarpats, creixen les comunitats
vegetals rupícoles. En exposicions solana, domina la comunitat del te de roca, mentre que en orientacions
obagues destaca la comunitat de corona de rei i la comunitat de clavellina del Montsec. A les tarteres es
freqüent la presència a l’aliança Stipion calamagrostis, de gran interés biogeogràfic.
Els marges de la Noguera Pallaresa i de l’embassament de Cellers estan coberts per vegetació de ribera,
salzedes, alberedes i omedes.
El roure de fulla petita s’estén a les obagues d’Àger i Vilanova de Meià i del Montsec de Rúbies, i al
vessant nord del Motsec d’Ares (Montsec d’Alsamora, el Montsec d’Alzina, els serrats que descendeixen
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cap al barrancs del Bosc). On s’ha degradat la roureda apareixen boixedes, pastures de jonça i bardisses.
La vegetació rupestre de l’ambient més humit correspon a la comunitat amb orella d’ós.
Les pinedes de pinassa i pi roig es troben majoritàriament a la vessant obaga del Montsec en posicions
elevades i fresques, mentre que a la vessant meridional són més disperses. La majoria d’aquestes
formacions es van plantar al segle XX.
A la carena del Montsec apareixen formacions permanents de comunitats de coixinets de carena i prats i
gespes adaptats als forts vents.
2.3.3.3

Valors en el paisatge

Els valors naturals d’aquesta unitat s’associen a les característiques del relleu calcari, la gran extensió
dels boscos i la baixa presència d’espais urbanitzats. El Montsec ha estat inclòs en Xarxa Natura 2000
juntament amb la serra de Sant Mament i Mitjana, amb el codi ES5130015, que suposa un 50% de la
superfície de la unitat.
Aquesta unitat inclou també una petita part de l’espai Xarxa Natura 2000, que rep el nom de Vessants del
Noguera Ribagorçana (ES5130032), i la Reserva Natural Parcial del Congost de Mont-rebei.
Les estructures tectòniques i els nombrosos jaciments paleontològics fan d’aquesta unitat un espai
d’elevat interès geològic i paleontològic. Concretament destaquen les singularitats tectòniques ÀgerColobor-Sant Alís, la Règola-Vall d’Àger i el Congost de Mont-rebei-la Pertusa. Els jaciments fossilífers
apleguen una gran diversitat de invertebrats del juràssic, cretaci i paleògen. Tots aquests afloraments i
formacions formen part de l’Inventari del geoparc.
La unitat forma part d’un ampli corredor biològic, i cal destacar la importància per a espècies rapinyaires
com el trencalòs i l’aufrany, així com l’àliga daurada, el falcó pelegrí, el voltor i l’àliga cuabarrada que
troben en les cingleres espais de refugi en coves o avencs. A l’espai fluvial hi ha presència de diverses
espècies de mamífers com la llúdriga.
Els valors estètics d’aquesta unitat estan lligats amb el relleu i la distribució de la vegetació. Les zones de
fort pendent estan cobertes de boscos distribuïts en gran masses, mentre els usos agrícoles queden
relictes a zones que tenen menor pendent. La serra del Montsec apareix com a barrera d’imponent altitud,
coberta de boscos entre els que apareixen cingles i penyals calcaris, que contrasta amb la plana on
domina el patró agrícola. Aquest aspecte queda reflectit clarament a la Vall d’Àger, on es pot observar
com la distribució del parcel·lari s’adapta al relleu, des de la part baixa dels vessants fins al fons de vall.
El relleu també ha condicionat el patró de distribució del poblament, normalment integrats al patró
agrícola. Es tracta de nuclis agrupats i situats sobre un promontori, envoltats de camps en feixes.
Els congostos de Mont-rebei, Terradets i Pas Nou tenen un protagonismes especial com a llocs d’interès
paisatgístic de primer ordre.
Els valors històrics són nombrosos i corresponen a diferents èpoques:
-
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Coves i jaciments: la Cova de Cogulló amb pintures rupestres declarada Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO; el jaciment de la Fabregada a Alsamora.
Castells d’Àger, de Meià, el de Comiols, Castell de Mur i col·legiata de Santa Maria, les viles
closes de Castellnou de Montsec, de Moror, i el conjunt medieval de Sant Gervàs.
Patrimoni arquitectònic religiós: església de Sant Vicenç d’Àger, església de Sant Oïsme
(segle XI), parròquia de Sant Salvador de Vilanova de Meià (gòtic), col·legiata de Sant Pere
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-

d’Àger (segle XI), església de Santa Maria de Llimiana (segle XI). Ermites com Mare de Déu
del Puig de Vilanova de MeiàPedra (santuari del s. XV-XVIII i ermita romànica dels s. XI-XII, a
Àger), Colobor (situada a Àger), Sant Pere Màrtir (també a Àger) i la Pertusa (del segle XI,
vora Corçà la de la Mare de Déu del Remei (del poble inundat d’Oroners), Sant Salvador del
Bosc, Sant Miquel de la Vall i la Mare de Déu de la Fabregada (entre Alsamora i Sant Esteve
de la Sarga).
Necròpolis medieval d’Àger

Els arbres monumentals presents són els següents: el Roure dels Escurçons (Quercus faginea) i el Roure
del Corb de Montardit (Quercus faginea), ambdós ubicats al terme municipal d’Àger.
Quan a valors simbòlics cal destacar la fira de la perdiu de Vilanova de Meià, l’aplec a l’ermita del Puig de
Meià, i nombroses processons en diversos nuclis.
Entre els valors productius del sector primari està la cria d’ovella xisqueta (rasa autòctona). Pel que fa a
les activitats d’oci a la natura, l’ala delta i el parapent atrauen molts visitants, de l’ordre de 30.000
persones a l’any. També es notòria l’afluència de turisme a l’embassament de Terradets per fer activitats
acuàtiques.
2.3.3.4

Debilitats i Amenaces – Fortaleses i Oportunitats

L’avaluació del paisatge de la unitat Montsec ha identificat 3 debilitats i 4 amenaces, també ha enumerat
5 fortaleses i 5 oportunitats. En aquest apartat es recullen les que tenen relació directa amb l’objecte del
present estudi.
Debilitats
-

La inexistència d’una figura de protecció i gestió unitària per a tot el conjunt de serres que
formen el Montsec, fet que dificulta la implementació de polítiques de paisatge efectives i
globals en tota la unitat.

-

L’extensió de la massa forestal pot donar lloc a grans incendis que malmetrien la riquesa dels
nombrosos valors naturals del paisatge d’un espai amb una funció connectora de primer ordre
al Prepirineu, però que ja té un elevat risc d’incendi.

-

Presència d’elements antròpics que creuen la unitat o banalitzen el paisatge de les zones
planeres, com granges construïdes sense integració paisatgística o línies elèctriques

Amenaces
-

L’envelliment de la població i les conseqüències pel que fa al manteniment dels valors del
paisatge. El deteriorament d’edificis singulars d’arquitectura civil o industrial i de nuclis
històrics de gran interès patrimonial. L’envelliment progressiu de la població a la majoria de
nuclis petits i aïllats que fa disminuir la massa crítica per dur a terme iniciatives econòmiques
en el territori, a la vegada que desapareix la població activa.

-

L’aprofitament d’energia solar sense planificació prèvia pot posar en perill la integritat visual
de la unitat.

Fortaleses
-
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La barreja de paisatges de muntanya mitjana amb paisatges típicament mediterranis dota de
gran diversitat a la unitat. També cal sumar-hi la presència de paisatges urbans, a poca
distància l’un de l’altre, amb un gran valor històric i patrimonial.
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-

Els eixos fluvials de la Noguera Pallaresa i de la Noguera Ribagorçana, que creuen la unitat i
la defineixen visualment amb els congostos de la serra, constitueixen un paisatge de l’aigua
de gran valor estètic que hauria de garantir aquest element per als usos compatibles amb el
paisatge de la unitat, la producció energètica i l’aprofitament lúdic.

-

El Montsec certificat com a destinació Starlight. A inicis de l’any 2013, que un total de vint-iquatre termes municipals (total o parcialment) eren certificats com a DESTINACIÓ
TURÍSTICA STARLIGHT i que onze dels mateixos (total o parcialment), també eren certificats
com a RESERVA STARLIGHT (cels excel·lents). La conclusió final de tot el procés és que el
MONTSEC i el seu cel és un dels millors llocs del món per fer observació astronòmica i gaudir
de la llum de les estrelles, amb una area d 1.618 km2 .

Oportunitats

2.3.4
2.3.4.1

-

Mantenir i afavorir l’activitat del sector primari, especialment les que aportin valor afegit i
reforcin la identitat paisatgística de la unitat.

-

Aprofitar econòmicament el potencial dels valors naturals del paisatge per impulsar i
consolidar el turisme esportiu i de natura (itineraris a peu i en BTT, proximitat al congost de
Mont-rebei) i l’observació del cel des del centre astronòmic existent. Cal afegir activitats de
divulgació i recerca de la geodiversitat.

BOUMORT – COLLEGATS
Municipis

Aquesta unitat abasta parcialment els següents municipis del Geoparc Orígens: Abella de la Conca, Baix
Pallars, Coll de Nargó, Conca de Dalt, la Pobla de Segur, Isona i Conca Dellà i Senterada.
2.3.4.2

Descripció

És una unitat prepirinenca de transició entre l’alta muntanya, la muntanya mitjana i les terres baixes,
d’una complexa orografia i amb un diferencial altitudinal remarcable. El caràcter de la unitat ve marcat pel
seu abrupte relleu resultat de processos geològics que expliquen els seu origen i evolució.
Un dels aspectes paisatgístics més interessants de Collegats-Boumort són les cingleres de tonalitat
rogenca, degut a la sedimentació continental, que destaquen de forma impressionant quan arribem al
territori des del sud. La Roca Foradada, els Rocs de Queralt, la Roca Santa i el Roc de Pessonada en són
els més coneguts. Aquest color roig es torna més intens al capvespre, quan els reflecteix la llum rogenca
de la posta de sol. Situades a les zones més baixes del territori, les Roques Roies són el teló de fons de
moltes localitats del Pallars Jussà com la Pobla de Segur, Pessonada, Claverol, Hortoneda, Sant Martí de
Canals.
La Noguera Pallaresa va excavar el Congost de Collegats, í es va obrir pas en el seu camí cap al sud. Els
indrets més destacats del congost són la Geganta Adormida, situada a l’extrem nord, i que en l’imaginari
popular es desperta quan el territori és amenaçat i l’Argenteria, situada al cor del congost. La Noguera
Pallaresa és el cor de Collegats, un riu cabalós que parteix el territori pel mig i que forma amb el congost
un conjunt majestuós. A més, rep al mateix congost l’aigua de barrancs com el de Sant Pere o el de
l’Infern.
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Les serres de Boumort, Carreu i Cuberes conformen la zona més alta del territori i la seva part més
salvatge, on es trobem els cims més elevats del territori com el Cap del Boumort (2.067 m), el Pi Sec
(1.917 m) o el Cap de Carreu (1.749 m).
A les cingleres es desenvolupen comunitats rupícoles, mentre que a la llera i marges de la Noguera
Pallaresa es distribueix el bosc ripari. El roure valencià i la pinassa s’estén a la base de la vall de l’estret
de Collegats, a major alçada dominen les pinedes de pi roig que es combina amb la pinassa als vessant
més baixos, mentre que als rasos més elevats de la serra de Boumort el pi roig es combina i s’hibrida
amb el pi negre.
Són abundants els processos de carstificació per l’important presència de roques calcàries, i en molts
indrets és la causa que els sòls siguin prims i per tant amb poca capacitat de retenció d’aigua; en els
indrets amb aquestes característiques dominen les brolles i matollars secs mediterranis i les pastures
xeròfiles.
El congost de Collegats ha estat l’eix de comunicació entre les comarques del Pallars Sobirà i Pallars
Jussà.
La serra de Boumort és una zona força despoblada, per l’escassetat de les fonts d’aigua i de sòls fèrtils,
les activitats principals eren la ramadera i la forestal. La població més gran és Gerri de la Sal, a la resta
del territori hi ha petits nuclis com Abella de la Conca, Bóixols, Montanissell i Hortoneda. Antigament, al
replec de les serres es distribuïen nombrosos masos i petits agrupaments d’habitatges. Avui, la vegetació
és l’element dominant, que contrasta amb els cingles, espadats i agulles tant característiques de la unitat.
Des del 1991, gran part de la serra de Boumort esta regulada com a Reserva Nacional de Caça, la qual
cosa ha comportat una potenciació del sector turístic.
Les bosquines i prats ocupen aproximadament el 51% de la superfície ocupant preferentment les solanes,
els boscos aciculifolis el 34%, les escleròfil·les el 6% i els boscos caducifolis el 2%.
Els cultius s’estenen els sòls més fèrtils i planers, en zones properes als rius i a l’entorn dels nuclis de
població.
2.3.4.3

Valors del paisatge

Els principals valors del paisatge són:
-

Les serres de Boumort, amb les seves extenses obagues i parets verticals, la distribució
disseminada de la població en el bosc de Carreu, els cingles de Pessonada i els conglomerats
vermellosos dels rocs de Queralt.

-

El congost de Collegats i els seus plecs calcaris, la verticalitat de les agulles i tossals del
barranc de l’Infern, el bosc de ribera de les gorges i la presència de llúdrigues en tot l’engorjat.

-

El conjunt arquitectònic i paisatgístic de Gerri de la Sal, amb el temple romànic de Santa
Maria de Gerri, l’antic monestir, les salines i el pont de la vila.

-

Hortoneda i els relleus, bordes, masos, boscos i torrents que l’envolten.

-

Abella de la Conca, l’anticlinal esventrat d’Abella, el foradot d’Abella i l’ermita de Santa
Cauberola.

-

Montsor i els conjunts megalítics, com el dolmen de Perauba i la Cabana del Moro, entre les
rouredes i les cingleres
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Hi ha un gran nombre de cingles que es consideren d’alt valor paisatgístic com: el de la Geganta
Adormida (sobre Peracalç); els de Pessonada i el poblet d’Herba-sabina; el de Valldarques i els replecs
de la Serra de Boumort.
El nucli de Boixols ofereix una imatge de conjunt singular, com ho són també els d’Abella de la Conca i
Valldarques que estan situats sota una paret de pedra.

2.3.5

LA TERRETA

2.3.5.1

Municipis

Els tres municipis inclosos en aquesta unitat de paisatge són Castell de Mur, Sant Esteve de la Sarga i
Tremp. Tots tres són també del Geoparc Orígens. Aquesta unitat inclou el Paisatge d’Atenció Especial del
Prepirineu.
2.3.5.2

Descripció

La Terreta és un espai delimitat per serres al nord, Sant Gervàs; a l’est, la serra de Gurb, Rocamola i
Montllobar; al sud, el Montsec i a l’oest amb el Noguera Ribagorçana.
Els materials litològics predominants són calcàries compactes mesozoiques, concretament cretàciques,
amb intercalacions de margues i conglomerats massius. Aquests material es disposen en una potent
alineació lleugerament inclinada cap al nord que constitueix el més potent dels tres anticlinoris
prepirinencs, si bé no tant continu com la serra del Montsec. Quan als conglomerats massius que formen
un bon nombre d’agulles rogenques anomenades picorres per la població local, com per exemple Rocaespassa de Castellet.
Les formacions boscos en les zones més elevades són pinedes de pi roig, si bé de forma aïllada en
obagues més frescals hi ha boscos i tanques de caducifolis centreeuropeus com les fagedes mesòfiles i
xeromesòfiles com les del bosc de Castellet. Un estatge altitudinal inferior, es situen les pinedes de
pinassa i les rouredes de roure valencià, i en les obagues i indrets més frescal també es poden trobar
rouredes de roure martinenc. Els matollars són boixedes, argelagars i matollars de corner en zones
humides.
En direcció, les rouredes minven i augmenta la superfície ocupada per carrascars, garrigues de coscoll , i
brolles de romaní.
L’extensió de zones amb vegetació esparsa són molt abundants, amb nombrosos cingles i penyals
calcaris i també ocupant gran extensió terrers calcaris, sovint associats a intensos processos erosius
sobre materials tous i amb vegetació esparsa.
Quant a la fauna, la zona ja mostra la influència pirinenca i també es poden observar exemplars propis
d’ambients termòfils que hi té el límit septentrional a les terres catalanes interiors. Els rapinyaires són
especialment diversos i abundants.
2.3.5.3

Valors en el paisatge

Aquesta unitat de paisatge participa de dos espais Xarxa Natura 2000: la Vall Alta de Serradell - Serra de
Sant Gervàs (ES5130012) i les Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana (ES5130015).
Els espadats i canals de la Serra de Sant Gervàs i de la Serra de Terradets són molt adequats per a la
nidificació de rapinyaires, de fet, s’ha instal·lat una extensa colònia d’espècies protegides el voltor, el
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trencalòs i l’àguila daurada. L’observació d’aquestes aus al vol o en canyets ha estat un revulsiu per a la
dinamització turística d’aquest territori.
La Serra de Sant Gervàs és una franja de transició entre la depressió mitjana pirinenca i el Pirineu axial,
com a divisòria entre la regió mediterrània i la regió eurosiberiana i boreoalpina. Així doncs, s’entrellacen
formacions com les fagedes com la Lleràs, la roureda d’Aulàs o la teixeda d’Espills.
La roureda d’Aulàs està situada entre els pobles d’Aulàs, Castellet i Sapeira. Te una superfície de 160
hectàrees i és una de les rouredes planes més extenses de Catalunya, la qual cosa li atorga un elevat
valor ecològic. La massa forestal és allargassada i està formada per roure martinenc (Quercus humilis) i
roure de fulla petita (Quercus faginea). Limita amb la serra del Castellet i les seves columnes
conglomeràtiques emmarquen la roureda, donant a aquest paisatge una gran majestuositat i singularitat
La Teixeda d’Espills formació arbòria de 6 ha és més aviat relictual, situada en un punt força inaccessible
del barranc d’Espills. Té una trentena de teixos, alguns d’ells de grans dimensions i segurament molts
anys.
Els valors geològics de la unitat estan relacionats amb els cingles com la Turmeda, davant de Sapeira,
que acull bona part de la colònia de rapinyaires, la Roca Foradada entre Espluga de Serra i Castellet. Els
valors inventariats pel Geoparc Orígens i catalogats com a LIGOR, inclouen els afloraments de Mas de
Faro, el d’Esplugafreda, el Torogó, la corba de la Pera, i el coll de Motllobar.
La Noguera Ribargorçana és el principal connector ecològic, uneix la serra de Sant Gervàs amb el
Montsec.
Pel que fa als valors estètics més remarcables es poden sintetitzar en tres: la combinació entre el riu,
l’agricultura i el patrimoni històric en un marc geològics únic; l’efecte de vall oberta d’Escales a Montrebei; i els nuclis urbans. Es diferencies dues tipologies urbanístiques, d’una banda, els nuclis
encimbellats com Tercui i els nuclis situats sota una cinglera que contrasta cromàtica i formalment amb el
seu perfil.
La Terreta conserva construccions religioses i civils interessants com les esglésies de: Santa Llúcia de la
Vileta, Sant Pere de Claramunt, Sant Salvador del mas Fumàs, Mare de Déu de Montserbós, Mare de
Déu del Roser de Castissent, Santa Maria de Sapeira, Sant Josep de la Torre de Tamúrcia, Sant Cosme
d’Espills, la Mare de Déu del Solà d’Espills, Sant Pere i Santa Maria de Tercui. Limitant amb la unitat de
Sant Gervàs-Montcortès hi ha el castell de Miralles, del qual tan sols resten alguns vestigis de la torre i
trossos de mur, tot plegat molt a prop del temple romànic de Santa Maria de Miralles. Són també
remarcables el castell d’Arbull, a la serra de Montllobar, juntament amb l’església de la Mare de Déu
d’Arbull, el castell d’Enrens, de Betesa i el d’Aulet. El castell d’Orrit conserva la base de la torre i els
dipòsits excavats a la roca, no gaire lluny de l’església de Sant Pere d’Orrit.
La relació secular dels poblaments de la Terreta inclou les poblacions aragoneses, sobretot Montanyana
o Sopeira, on hi ha l’important monestir benedictí del segle IX de Santa Maria i Sant Pere d’Alaón.
Llegendes com la el Graller de Castellet de Sapeira o el Graller d’Esplugafreda l’alzina del Consell als
Masos de Tamúrcia són valors simbòlics d’aquesta unitat.
2.3.5.4

Debilitats i Amenaces – Fortaleses i Oportunitats

En aquest apartat es recullen les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats identificades pel catàleg
del paisatge i que, a criteri dels autors de l’estudi, s’escau considerar tenint en compte l’objecte del
present treball. En alguns casos s’afegeix algun comentari per matisar algun aspecte.
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Debilitats:
-

Els paisatge erosius i el seu valor com a tals.
La massa demogràfica es crítica per implementar polítiques de gestió i tutela del paisatge,
especialment les activitats agràries que estan en regressió.
L’abandonament de l’agricultura i la ramaderia extensiva, i les conseqüències sobre el risc
d’incendis.
La N-230 només com a dia de pas.
La divisió administrativa en comunitats autònomes diferents.

Amenaces
-

Abandonament dels nuclis de població i el conseqüent deteriorament del patrimoni arquitectònic.
L’abandonament de les activitats del sector primari.
El deteriorament de les vies d’accés als nuclis de població

Fortaleses
-

La identitat del paisatge, allunyada dels circuits turístics tradicionals.

Oportunitats
-

2.3.6
2.3.6.1

Aprofitar els valors naturals per impulsar i consolidar el turisme de natura i esport
Mantenir el sector primari i afavorir la compatibilitat amb el turisme actiu
Mantenir el perfil tradicional dels nuclis
Conservar un paisatge tranquil

SANT GERVÀS – MONTCORTÉS
Municipis

Els municipis que formen part de la unitat Sant Gervàs – Montcortés són: Baix Pallars del Pallars Sobirà;
del Pallars Jussà la Conca de Dalt, la Pobla de Segur, Sarroca de Bellera, Senterada, la Torre de
Cabdella i Tremp; i de l’Alta Ribagorça: el Pont de Suert,la Vall de Boí i Vilaller. Els de les comarques del
Pallars Sobirà i del Pallars Jussà pertanyen a l’àmbit del Geoparc.
Aquesta unitat inclou parcialment el Paisatge d’Atenció Especial del Prepirineu.
2.3.6.2

Descripció

Unitat situada entre les Nogueres Ribagorçana i Pallaresa, solcades per valls la més gran de les quals és
la de Flamisell. El tret característic comú de la unitat és de caràcter geològic, les valls s’assenten sobre el
solc geològic de materials triàsics i mantells de corriment mesozoics recoberts majoritàriament per
conglomerats sintectònics.
A dins de la unitat es poden distingir subunitats pel component litològic i estructural. Al nord, en una franja
continua que s’entén des del sud de Vilaller i el Nord de Gerri de la Sal, i a l’est i oest d’ambdues, afloren
els materials del permotrias de colors rogencs, que contrasten amb altres materials en el contacte entre
els esquistos i els materials volcànics paleozoics.
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Al sud apareixen els materials calcaris del Cretaci intercalats per argiles i guixos, quan aquests darrers
afloren, provoquen obertures a les valls fent relleus més amplis i favorables als assentaments humans.
Això es pot apreciar a les planes de la Pobleta de Bellveí, els altiplans de Montcortès i Peramea, la vall
d’Adons o l’interfluvi entre la Noguera de Tor i la Noguera Ribagorçana fins al Pont de Suert. Entre
aquestes raconades apareixen moles de conglomerats vermellosos que donen lloc a les morfologies tan
característiques de cingles amb capçals arrodonits de conglomerat pinyolenc.
La roca calcària és present en moltes serres i congostos com Sant Gervàs, la serra i el congost de la
Faiada de Malpàs, el barranc de Viu i el congost d’Erinya.
Aquesta unitat te un clar caràcter forestal. Les ribes del pantà d’Escales i el sector del Pont de Suert
s’estenen pinedes de pi roig, la major part de reforestació; també hi ha pinedes de pinassa. A la franja
intermèdia de la unitat dominen els boscos caducifolis secs especialment de roure martinenc, combinat
amb l’alzina on els sòls són més soms. En obagues més frescals hi ha boscos i tanques de caducifolis
centreeuropeus com la fageda de la Faiada de Malpàs
Sobre els abundants cingles i penyals de la unitat progressa la vegetació rupícola.
La vegetació de ribera s’ha recuperat en els trams de riu de la Noguera Ribagorçana entre Vilaller i Pont
com en el Flamissell aigües amunt de Senterada, ambdós molt malmesos per la seva alteració durant la
construcció de preses i canalitzacions per a aprofitaments hidroelèctrics.
L’estany de Montcortès és un reservori d’orígen càrstic, la surgència es produeix per l’encaixament de les
calcàries del Cretaci inferior entre les argiles i els guixos del Triàsic, que creen una unitat impermeable
entorn a l’estany
Les petites valls que constitueixen la unitat acullen pobles amagats en el fons de vall, com Senterada o
Sarroca de Bellera, o dominant els antics passos dels ramats i el llocs de fàcil defensa, com Estavill,
Antist, Envall, entre altres. La majoria de nuclis estan vegada més envoltats de boscos per
l’abandonament de l’activitat agrària, si bé, en els altiplans encara hi ha paisatges agrícoles dinàmics com
el situats entorn a Montcortés, al Pla de Corts a Peramea.
Al fons de vall amb planes al·luvials amplies es situen les principals poblacions com la Pobleta de Bellveí,
Vilaller o el Pont de Suert.
2.3.6.3

Valors en el paisatge

Aquesta unitat de paisatge participa de tres espais Xarxa Natura 2000: la Vall Alta de Serradell - Serra de
Sant Gervàs (ES5130012), l’Estany de Montcortès ES5130019 i, al nord, fora del territori Geoparc la La
Faiada de Malpàs i Cambatiri (ES5130024).
Els valors estètics d’aquest territori deriva de la gran diversitat de combinacions entre el llegat històric, el
procés d’abandonament agrari, els relleus abruptes i les profundes valls. Un exemple és l’entorn de
l’Estany de Montcortès, on es combinen boscos caducifolis, camps de conreu i pastures, amb els elevats
cims de la capçalera de la vall Fosca com a fons escènic.
El conjunt de pobles amb un elevat valor estètic, singularitat que fa d’aquest unitat un territori singular.
Aquest nuclis han conservar una estructura compacta, amb el campanar sobresortint sobre la resta
d’edificis, envoltat de prats de dall, camps de cultiu amb feixes, que separen el poble del bosc. Com a
exemple: Sarroca de Bellera, la Pobleta de Bellveí o Senterada.
El patrimoni arquitectònic constitueix un dels principals valors històrics, als municipis del Geoparc
destaquen: el pont del Diable, un impressionant pont romànic d’arc de mig punt que salva el profund
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barranc del mateix nom i que es troba molt a prop de la Bastida de Bellera; Senterada i de Sarroca de
Bellera es poden trobar alguns altres vestigis valuosos de patrimoni romànic.
En aquesta unitat també hi ha una gran densitat d’elements megalítics, que indica la importància d’aquest
territori en l’establiment de la població neolítica reforçada posteriorment a l’Edat Mitjana, i molt transitat
per rutes de transhumància des de les terres de Lleida al Pirineu, travessant les collades de Llastarri,
Corroncui o des del Pui de Lleràs.
Entre els valors socials del sector del Geoparc Orígens que està en aquesta unitat es destaquen les
activitats esportives, bàsicament excursionisme i escalda, i la Fira de Bestiar de la Pobleta de Bellveí
2.3.6.4

Debilitats i Amenaces – Fortaleses i Oportunitats

Entre les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats descrites al catàleg de paisatge, a continuació es
recullen les més escaients al cas que ens ocupa.
Debilitat
-

L’envelliment de la població, sobretot afecta als partits nuclis i a l’activitat agrària
La dificultat de comunicacions viàries, telecomunicacions i subministrament d’energia a les valls
més remotes i allunyades de les centrals.

Amenaces
-

Pèrdua de diversitat paisatgística a conseqüència de l’abandonament de l’activitat agraria

Fortaleses
-

Paisatges de caràcter rural que han mantingut la seva configuració i activitat
Un gran patrimoni històric, etnològic i de dòlmens i llegendes
Un sector ramader que no ha desaparegut del tot i que podria aprofitar amb més productivitat i
eficiència les pastures
La presència de l’estany de Montcortès, un gran desconegut dels paisatges pirinencs, que conté
valors naturals i estètics destacables.
Les cingleres de la Serra de Sant Gervàs per a la pràctica d’esports d’aventura.

Oportunitats
-

2.3.7
2.3.7.1

El patrimoni cultural romànic dispers, que facilita el repartiment dels punts d’interès pels visitants.

ASPRES DE LA NOGUERA
Municipis

Aquesta unitat es situa íntegrament a la comarca de la Noguera, els municipis íntegrament inclosos són
les Avellanes i Santa Linya i Alòs de Balaguer, i part d’Àger, Camarasa, Artesa de Segre, Foradada, Òs
de Balaguer, Castelló de Farfanya, Algerri i Ivars de Noguera. En el present estudi es fa una síntesi de la
unitat en allò que aplica als municipis d’Àger i Camarasa, ambdós inclosos en el Geoparc Orígens.
Diverses valls es distribueixen entre aquestes alineacions.
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2.3.7.2

Descripció

La unitat acull els relleus que constitueixen les serralades prepirinenques situades al sud del Montsec,
relleus la majoria dels quals són estructurals i augmenten d’altitud en sentir sud - nord. Són les serres de
Boada, Carbonera i Montroig, al secotr sud oriental; mentre que orientades d’est a oest es troben la serra
de Milà , Montclús, Sant Miquel, Blancafort i Sant Mamet. Entre aquestes serres hi ha valls i conques de
barrancs, que confereixen una interessant heterogeneïtat al paisatge.
La xarxa hidrogràfica inclou la Noguera Ribagorçana, al límit oest de la unitat, la Noguera Ribagorçana
des del sud de la Baronia de Sant Oïsme fins a la confluència amb el Segre i l’eix d’aquest riu. El riu
Noguera Pallaresa està regulat per l’embassament de Canelles, i la Pallaresa pel de Camarasa, ambdós
a la unitat.
Als costers exposats a sud, domina el carrascar amb boix, i en les zones que han estat alterades
apareixen la garriga i les brolles de romaní. Al sud de la unitat, la vegetació gipsòfila progressa en
presència de guixos.
Les formacions de roure de fulla petita es situen a les parts més enlairades i als costers orientats a nord,
estan ben representades a la unitat. On la roureda ha estat alterada creixen boixedes, joncedes i
localment pinedes de pinassa mixtes amb roure.
Les cingleres i penyals assolellats són els ambient òptims per al desenvolupament de comunitats de
composició florística clarament mediterrània (Asplenion petrarchae) amb algunes espècies de valor
biogeogràfic contrastat. En canvi, en orientacions obaga el predomini florístic és submediterrani i europeu
(Saxifragion mediae), també sol aparèixer en estacions restringides la clavellina del Montsec (Petrocoptis
montsicciana), un endemisme dels Prepirineus centrals, normalment amb altres espècies d’alt valor
biogeogràfic.
El bosc de ribera ocupa les vores dels rius i barrancs, sovint com alberedes i bardisses. En zones
humides es poden trobar canyissars i jonqueres.
Les terres més aptes per conreu es situen en valls, en la resta de la unitat el pendent i el risc d’erosió
limiten l’ús agrícola del sòl.
Els poblaments compartits entre la unitat i el Geoparc són: Fontdepou (municipi d’Àger), Fontllonga,
(municipi de Camarasa), Figuerola de Meià (municipi de Camarasa), Sant Llorenç de Montgai (municipi de
Camarasa). Tots són de tipologia rural.
2.3.7.3

Valors en el paisatge

La unitat Aspres de la Noguera està inclosa a la Xarxa Natura 2000, aproximadament el 50% de la seva
superfície, en els següents espais: Vessants de la Noguera Ribagorçana (ES5130032), al límit oest;
Secans de la Noguera (ES5130021), al sud, i una petita part de l’espai Valls del Sió-Llobregós
(ES5130016); al nord-est, part de l’espai Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana (ES5130015) i gran
part de l’espai Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa (ES5130014). El darrer espai inclou la Reserva
Natural de Fauna Salvatge de Sant Llorenç de Montgai.
Els endemismes rupícoles, que es troben als cingles i congostos, són també un dels principals valors
naturals de la unitat.
L’espai Aiguabarreig Segre–Noguera Pallaresa, i especialment el pantà de Sant Llorenç de Montgai,
destaca per ser una de les principals zones humides del Prepirineu occidental. La diversitat de comunitats
vegetals i d’espècies d’ocells nidificants i hivernants configuren aquest espai i justifiquen el seu valor,
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juntament amb l’herpetofauna i la fauna cavernícola (insectes iquiròpters) que destaquen per la seva
singularitat i raresa.
Els jaciments arqueològics presents són valors històrics de primer ordre, alguns estan al Geoparc com la
Cova del Tabac o la Cova dels Bous.
Aquesta unitat inclou una part important de l’antic Comtat d’Urgell, del qual ha heretat un gran nombre de
castells, esglésies i monestirs, com el castell de Montsonís, que forma part de la Ruta dels Castells; el
castell de la Vall d’Ariet, una fortalesa que alguns identifiquen com l’antic castell de Meià; el castell d’Alòs
o castell de la Mare de Déu,que conserva la seva torre rodona; la muralla de Camarasa i el castell de
Camarasa, del qual resten murs i torres. També hi ha el castell de Llorenç; el castell de Santa Linya; el
castell de Tartareu d’estil àrab; el castell d’Os de Balaguer, també d’origen àrab; la torre dels Masos de
Millà i la Torre de Fontdepou.
Entre els valors religiosos i espirituals es recullen els de que es troben al Geoparc: a Camarasa l’església
de Sant Miquel del segle XIII, d’estil romànic; l’ermita de Sant Jaume de Cas al municipi d’Àger, dels
segles XI-XII. Al terme municipal de Camarasa (Sant Llorenç de Montgai), l’ermita de la Mare de Déu del
Castell.
Els patrons de contrast són valors estètics dels paisatges d’aquesta unitat, i entre aquests cal assenyalar
el contrast cromàtic estacional dels boscos mixtes.
2.3.7.4

Debilitats i Amenaces – Fortaleses i Oportunitats

En aquesta unitat el catàleg no relaciona les debilitats ni les fortaleses, en el ben entès que es desprenen
de la descripció i caracterització de la unitat.
Les amenaces identificades i d’aplicació en aquest treball són:
-

El risc d’incendis és alt a gran part de la unitat, indicant com a causa probable l’activitat agrícola i
la presència de línies elèctriques.
Hi ha barreres (línies elèctriques, carreteres) que poden dificultar la connectivitat de la fauna.
Hi ha un procés creixent de desaparició física i històrica dels camins ramaders.
L’expansió d’activitats turístiques esportives pot suposar impactes en el paisatge, a banda de les
pressions d’urbanització entorn als nuclis, que cal gestionar adequadament.

Les oportunitats
-

-
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El desenvolupament ecoturístic sostenible basat en valors naturals, estètics, històrics i religiosos
del territori és possible, perquè la demanda hi és, tot i que ara per ara la freqüentació no és
massiva. Val a dir que en el municipi de Camarasa s’han produït conflictes per l’afluència
massiva de visitants a l’estiu que accedeixen a la platja fluvial, això ha comportat problemes de
seguretat i de gestió de l’espai públic.
Activitats extractives abandonades sense restaurar. En cas de rebre sol·licituds d’implantació de
parcs fotovoltaics, és recomanable avaluar la idoneïtat en aquestes ubicacions.
Construccions de pedra seca existents.
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2.3.8
2.3.8.1

PASTURES DE L'ALT PIRINEU
Municipis

Els municipis del Geoparc que formen part d’aquesta unitat són: Baix Pallars, Sarroca de Bellera, la Torre
de Cabdella. La resta de municipis inclosos són: Espot, la Guingueta d’Àneu, Llavorsí, el Pont de Suert,
Rialp, Soriguera, Sort, la Vall de Boí, Vielha i Mijaran i Vilaller.
La unitat Inclou parcialment els Paisatges d’Atenció Especial de l’Esquí i del Prepirineu.
2.3.8.2

Descripció

És un territori homogeni quant als trets geològics conformat per les pelites i altres roques metamòrfiques
devonianes. El relleu resultant és uniforma amb muntanyes d’altitud entorn a 2.700, amb cims coberts de
prats alpins, i solcades per valls d’origen glacial (vall de Boí, vall de Barravés, vall Fosca i vall d’Àssua).
En el cas de la vall Fosca el fort gradient altitudinal va donar lloc a una vall molt estreta i de grans
pendents, així com un treball glacial menor degut a les dimensions reduïdes de la capçalera. Els estreps
rocallosos del cim del Montsent de Pallars trenquen el patró general de relleus suaus i cims arrodonits
dominants a la unitat.
La riquesa i varietat de pastures és el principal component del paisatge. Les comunitats mesòfiles
montanes són les més extenses a les obagues i en raconades més humides i s’enfilen fins el 2.000 m
d’altitud. A partir d’aquest nivell es desenvolupen pastures calcífugues alpines i subalpines damunt d
d’esquists i pissarres, o les calcícoles dels prats d’ussona en afloraments de calcoesquists o calcàries. En
procés de regressió es troben les pastures xeròfiles montanes), corresponents a les seculars
desforestacions de les rouredes montanes.
El paisatge vegetal varia molt entre les diverses valls; mentre que la influència del clima atlàntic es fa
notar a les zones altes de les valls de Barravés i de Boí, la resta del territori se situa en el domini
bioclimàtic oromediterrani continentalitzat. Els boscos altimontans i subalpins més humits destaquen les
fagedes amb joliu i les avetoses amb godiera. També s’hi poden observar aiguamolls: mulleres, torneres
de de ciperàcies i esfagnes i landes humides formant mosaics complexos.
Al límit sud de la unitat, on van apareixent els pobles, es produeix un abandonament de les pastures i es
produeix un procés de reforestació espontània. En canvi a la Vall Fosca, que havia estat completament
deforestada, avui és una vall coberta de boscos, a partir de l’estret de Molinos, producte de les actuacions
hidrològic forestals que es van dur a terme sobre els ans vuitanta i de la recuperació en deveses de les
rouredes que havien sobreviscut.
2.3.8.3

Valors en el paisatge

L’espai de la xarxa Natura 2000 Aigüestortes (ES0000022) forma part d’aquest unitat com a un dels més
rellevant valors naturals.
Les valls on s’abandonen les activitats primàries, a l’entorn dels rius de Peranera, Manyanet, la Valiri,
Ancs i Escós, estan recuperant els boscos caducifolis de roure martinenc, i poden esdevenir valors
naturals. La carena que separa la vall Fosca amb la vall d’Àssua, amb l’emblemàtic cim del Montsent de
Pallars i el circ d’origen glacial de Filià, són altres valors naturals a considerar.
Els valors estètics de les Pastures de l’Alt Pirineu estan relacionats amb el fet que la major part del
territori es situa a una cota superior a 1.500m i que nomes una part petita es troba en les profundes i
estretes vall. Per aquest motiu s’aprecien com a paisatges amplis, oberts i lluminosos, on les
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característiques de color, textura i la llum tenen un paper molt important. La floració d’aquestes pastures a
la primavera és un dels seus atractius.
El patró dominant és de bocage amb nuclis de població a altituds elevades, envoltats de camps en
pendent i separats per tanques natural, i verds gairebé tot l’any.
Les valls articulen el sentiment identitari i de pertinença de la població, tenen diferent grau d’artropització.
A la vall del riu de Manyanet i la vall del riu Filià, ambdues d’estructura tancada, l’empremta humana es
redueix a les pastures, prats de dall i algunes bordes i masies associades a l’activitat agrícola.
Els valors històrics més destacats de la unitat és el patrimoni arquitectònic del romànic de la Vall de Boí
reconegut per la UNESCO. El patrimoni romànic de la vall Fosca i de la vall d’Àssua no és tan ric com el
de la veïna vall de Boí, però també presenta elements i conjunts arquitectònics interessants i
remarcables, per exemple: església de Sant Vicenç de Cabdella i Sant Martí de la Torre al mateix nucli. Al
municipi de la Torre de Cabdella, hi ha el Castre d’Antist, petit poble que ha conservat el traçat i la
fortificació medieval i que, a més, conserva la Torre de Carlà, de base quadrada i datada de finals del
segle X.
La vall Fosca va ser el primer territori de Catalunya on es va fer ús dels rius i dels llacs, sota el model
industrial d’aprofitament hidroelèctric. Aquest fet atorga un valor històric, afegint a més que a l’any 1981
es va construir una central hidroelèctrica reversible entre dos estanys anomenada sistema SallenteEstany Gento.
Les Pastures de l’Alt Pirineu també han tingut tradicionalment un alt valor productiu en els seus prats i
rasos alpins. Actualment la cabana ramadera que aprofita aquests prats ha minvat en relació a la que
havia estat temps enrere, de desenes de milers de caps de bestiar s’ha passat a uns pocs milers en
continua decadència, la transhumància ha quasi desaparegut i els pocs ramaders que viuen d’aquesta
activitat.
2.3.8.4

Debilitats i Amenaces – Fortaleses i Oportunitats

Consultat el catàleg del paisatge i concretament la unitat de paisatge, s’han escollit aquelles que poden
afectar el present estudi, sigui per l’àmbit geogràfic o per l’aspecte al que fan referència.
Debilitats
-

Envelliment de la població i difícil relleu generacional de la població activa agrària

Amenaces
-

L’abandonament de les activitats agràries i ramaderes, que pot suposar la pèrdua irreversible del
sector que més influència ha tingut en la construcció del paisatge actual i en la seva gestió futura

Fortaleses
-
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Els valors naturals i estètics de les valls, des de les més boscoses, a l’orient, fins a les
envoltades de pastures i pobles dispersos, i la riquesa dels paisatges oberts i lluminosos de les
pastures.
L’entrada al Parc Nacional d’Aigüestortes i Sant Maurici, tant des de la vall de Sant Nicolau com
des de l’embassament de Cavallers, la vall de Besiberri i l’estany Gento.
L’existència d’un territori molt apte per a la pastura extensiva d’estiu amb relativa facilitat d’accés
des dels pobles de les valls. La supervivència de la ramaderia que gestiona aquests espais.
El fort valor identitari de cadascuna de les valls per a la gent que hi viu.
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Oportunitats
-

-

-

2.3.9
2.3.9.1

El Museu Hidroelèctric de Cabdella que forma part de la xarxa de museus de la Ciència i la
Tècnica de Catalunya, potser un bon punt de partida per recuperar antigues infraestructures
ferroviàries o industrials per a usos lúdics i donar a conèixer aquest tipus de patrimoni.
El llegat ramader de les cabanes, pedres de sal, orris, pletes i bordes, així com la història dels
ports, camins i carrerades, pot ajudar a potenciar el turisme cultural si es restaura i conserva
aquest patrimoni.
Les grans possibilitats de l’antic carrilet de l’estany Gento (ara Via Verda) en quant al turisme
cultural, esportiu i de natura.

VALL DE RIALB
Municipis

La unitat inclou, parcialment, els següents municipis de l’Alt Pirineu i Aran: Abella de la Conca, Isona i
Conca Dellà, Coll de Nargó, i Peramola. També inclou un fragment del terme de la Baronia de Rialb de les
Terres de Lleida. Els tres primers municipis formen part del Geopac Orígens.
La unitat Inclou parcialment el Paisatge d’Atenció Especial del Prepirineu.
2.3.9.2

Descripció

Com indica el seu nom, el principal element de la unitat és el riu Rialb que neix al sud del nucli de Bóixols
(Abella de la Conca). En la capçalera uneix dos rius el Collell i el Pujals, el primer es forma en les vessant
de la serra de Carreu i el segons del tossal de Cabrit situat a la serra de Boumort. Els primers quilòmetres
del seu recorregut travessen el forat de Bòixols, nom que rep aquest congost. En trams més baixos la
circulació és subterrània a través de galeries d’origen càrstic, i reapareix en determinats punts com el
forat de Bulí en el municipi de Rialb, fóra de l’àmbit del present treball.
Els materials geològics presents en la unitat són conglomerats a les parts més enlairades del territori i
gresos i lutites en les parts més baixes. Els conglomerats donen lloc a formes del relleu com cingleres i
escarpats, com el congost del riu Rialb.
La vegetació dominant són les pinedes de pinassa, si bé, prop del port de Comiols. En posicions
culminals apareixen pinedes de pi roig amb boixerola que alterna amb fagedes amb boix, molt rica, però
amb un nucli important d’espècies acidòfiles. Els carrascar es distribueixen en zones més assolellades i
pendents. Els matollars són brolles de romaní i, més localment, savinars.
2.3.9.3

Valors en el paisatge

A la capçalera del riu Rialb està l’espai natural de la Serra Mitjana inclosa a l’espai Xarxa Natura 2000 de
les Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana (ES5130015). A l’est, la unitat també envaeix part de
l’espai Serra d'Aubenç i Roc de Cogul (ES5130008).
Prop del municipi de Siall, entorn al barranc de Fontfreda apareixen les fagedes acidòfiles
pirenaicooccitanes. Les clarianes d’aquests boscos estan cobertes d’estepes i brucs, rares en el conjunt
del país. Aquest indret acull una notable diversitat de comunitats vegetals, ben representatives de la
muntanya mitjana del Prepirineu central. En relleus abruptes hi ha hàbitats rupestres calcinals, considerat
d’interès comunitari.
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La fageda és una de les més meridionals d’Europa, juntament amb la del Montsec d’Ares i la del Retaule
(Parc Natural dels Ports), i que marca el límit de l’hàbitat de l’escassa població de picot negre. Ës un
paratge d’especial encant a la tardor.
Els congostos són espais singulars d’interès geològic i paisatgístic.
Entre els valors històrics destaquen: al nucli encimbellat de Gavarra s’hi troben les restes d’una església
romànica dedicada a Sant Serni.
Hi ha una destacable quantitat de llegendes relacionades amb els xucladors molt relacionat amb l’activitat
forestal de la unitat. Tanmateix el territori actualment està pràcticament deshabitat.
2.3.9.4

Debilitats i Amenaces – Fortaleses i Oportunitats

Es recullen a mode de síntesi les determinades al catàleg i que cal tenir en compte per assolir els
objectius del present treball.
Debilitats:
-

Baix pes demogràfic i dificultat en la mobilitat entre nuclis i cases disperses.
Augment descontrolat de la massa forestal que pot facilitar la proliferació d’incendis en
circumstàncies favorables.

Amenaces
-

Alteració de les condicions naturals causa per l’augment del turisme, les activitats esportives o
desenvolupaments urbanístics.
Abandonament de les activitats agràries amb la conseqüent pèrdua de diversitat paisatgística.

Fortaleses
-

Valors singulars del paisatge com les gorges amb possibilitats turístiques
Valors naturals i estètics d’un paisatge poc antropitzat.

Oportunitats
-

El turisme rural i de natura, basat tant en l’observació de la fauna com en els esports d’aventura i
la presència de petites poblacions i masos dispersos per la unitat.

2.3.10 CONGOST DEL SEGRE
2.3.10.1 Municipis
Els municipis que formen part d’aquesta unitat són Cabó, Coll de Nargó, Fígols i Alinyà, Oliana, Organyà,
Peramola. Inclou parcialment el Paisatge d’Atenció Especial del Prepirineu. El terme municipal de Coll de
Nargó està inclòs a l’àrea del Geoparc Orígens.
2.3.10.2 Descripció
L’eix vertebrador d’aquest unitat és el Segre que travessa els estreps del Prepirineus pel congost.
Ambdues marges, de forma alterna, queden planes de petita extensió i les ribes dels riu. Un altre tret
distintiu de la unitats són el cingles calcaris que flanquegen el pas del riu,
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La vegetació dominant en el municipi de Coll de Nargó són les pinedes de pinassa que ocupen els indrets
més elevats, a cotes més baixes i en condicions de més eixutes apareixen els carrascars i les garrigues
de coscoll.
Al vessant meridional del Serrant del Coniller, sota el tossa de Sant Just, hi ha rouredes de roure valencià
i boscos mixtes. Es troben també rouredes en altres zones a cotes més baixes.
Les cingleres estan colonitzades per vegetació rupícola, i també hi ha terres calcaris en espais dispersos.
Aquest espais contrasten amb les zones de plana al·luvial es dediquen sobretot a l’agricultura, són
terrenys molt fèrtils, i també amb les zones boscoses.
L’embassament d’Oliana, la carretera C-14 i les línies d’alta tensió imposen sobre aquest paisatge una
petjada notòria en detriment del caràcter natural i rural
2.3.10.3 Valors en el paisatge
Els valors naturals d’aquesta unitat estan lligats a la geologia del congost, amb cingleres com la dels
Esplovins, i els hàbitats associats. Aquesta zona enllaça amb el Cretaci i Garumnià de la Conca de Tremp
i, també té una gran riquesa paleontològica. Les cingleres són també espais idonis per la nidificació de
rapinyaires.
Hi ha diversos espais protegits que formen part de Xarxa Natura 2000: la Serra d'Aubenç i Roc de Cogul
(ES51300008) i la Serra de Turp i Mora Condal-Valldan (ES5130009), i fora de l’àmbit municipal de Coll
de Nargó, la serra de Prada-Castellàs.
Els patrons en el paisatge de la unitat són rics i especialment singulars, i entre ells, Coll de Nargó, nucli
emcimbellat dalt d’un turó envoltat de camps d’ametllers, oliveres i algun reducte de vinya; una exquisida
combinació de secà i regadiu.
L’església de Sant Climent de Coll Nargó, edifici que destaca per la seva senzillesa, amb una volta de
canó i amb decoració llombarda austera, i una bona proporció de les seves formes, és un dels rellevants
valors històrics de la unitat.
Els valors socials com fires, mercats i museus es concentren a les principals poblacions de la unitat, Coll
de Nargó i Organyà.
2.3.10.4 Debilitats i Amenaces – Fortaleses i Oportunitats
Debilitats
-

Les transformacions que han suposat impactes com l’embassament o la carretera.

-

La consideració d’un espai de pas, i no d’aturada per visitants

-

Baix reconeixement del Prepirineu en considerar-lo un paisatge sec.

-

La pèrdua de força del sector agrícola que, a més, veu ocupades les millors terres per
endegaments fluvials, noves carreteres i actuacions urbanístiques.

Amenaces
-
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La transformació de l’espai agrícola de l’entorn d’Organyà i de Coll de Nargó en polígons
d’indústries, serveis i nous habitatges.
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-

La degradació d’elements patrimonials d’interès, que per la seva dispersió en el territori dificulten
les tasques de conservació.

-

L’abandonament de les explotacions agrícoles i ramaderes, amb repercussions negatives sobre
l’estabilitat dels sòls i el risc d’incendi. L’expansió dels boscos de pinassa i matollar que poden
fer augmentar el risc d’incendis i fer més difícil l’extinció.

Fortaleses
-

Paisatge que combina estrets engorjats i amplies valls, poden ser un factor de desenvolupament
de turisme rural i de produccions agrícoles i ramaderes amb segell de qualitat.

-

La millora de la C14 pot contribuir a la millora de la xarxa viària secundària.

Oportunitat, se destaquen les que poden afectar a l’objecte del present estudi.
-

La implantació d’establiments turístics rurals, que representin un complement a les activitats
agràries i que puguin aprofitar el potencial turístic de la zona, reconduint l’afluència de visitants
amb destinació cap a Andorra.

-

La potenciació d’activitats nàutiques i relacionades amb l’escalada en una unitat que ofereix
notables possibilitats: pantà d’Oliana i congost de Tresponts, i parets de les serres d’Aubenç i de
Turp.

-

L’habilitació de l’antiga carretera C-14 al llarg del pantà d’Oliana com a ruta d’interès paisatgístic
i d’observació del patrimoni geològic.

-

La valorització i difusió del patrimoni paleontològic de la zona de Coll de Nargó i la creació d’un
recorregut d’interès turístic entre Isona i Coll de Nargó per divulgar a les troballes que
testimonien la presència de dinosaures a la zona.

2.3.11 CIMS I ESTANYS D'AIGÜESTORTES I ST. MAURICI. Unitat 3
2.3.11.1 Municipis
Aquesta unitat compren total o parcialment els següents municipis: Vielha e Mijaran, Naut Aran, Vilaller, la
Vall de Boí, Alt Àneu, Espot, Esterri d’Àneu, la Guingueta d’Àneu, Sort i la Torre de Cabdella, municipi
que forma part també del territori Geoparc Orígens.
2.3.11.2 Descripció
Aquesta unitat es troba en la zona axial del Pirineus centrals amb un relleu granític abrupte en condicions
alpines modelat per processos glaciars. El cims més alts arriben als 3.000 m d’altitud i es caracteritza per
la gran quantitat de llacs fruit de la sobre excavacions de les glaceres. És un massís aïllat, amb un únic
pas entre les dos valls principals la de Sant Nicolau i la d’Escrita, disposades en un eix oest –est, la
primera en la conca de la Noguera Ribagorçana i altra a la Pallaresa.
En aquesta unitat es troba l’espai Xarxa Natura 2000 que rep el nom d’Aigüestortes (ES0000022)
reconegut com a ZEC i ZEPA, al vell mig del qual es troba el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici. El nord del municipi de Torre de Capdella està dins de l’espai Xarxa natural, a la zona
perifèrica del Parc Nacional.
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Aquest paisatges granítics i lacustres tenen continuïtat amb el massís de la Maladeta, a través de les valls
de Salenques i Molières. De fet el conjunt es situa en el batòlit de la Maladeta que s’estén fins a prop de
l’estany de Sant Maurici per l’extrem est. Es tracta d’una gran massa de materials ignis amb un nucli de
granitoides i una orla de granodiorites, roques de gran duresa i molt poc permeables, essent doncs un
dels motius de l’existència i la gran abundància d’estanys, arestes i cims esmolats.
El relleu es va modelar per glaciarisme quaternari i per la posterior erosió periglacial, que es manifesta
amb la forma característica de les valls en U. Els estanys s’originaren per la sobreexcavació de les
glaceres i el posterior reblert amb sediments, formant més 100 estanys. Els estanys de color blau fosc
són profunds, mentre que els que s’han anat emplenant de sediments són de color blau turquesa.
Els estanys Gento, de Mar, Colomina, Saburó, Tort, Cubieso, Eixerola Nerioto, de Reguera , Morera,
Salado, entre altres el municipi de la Torre de Capdella formen part del complex lacustre d¡aquest massís,
si bé bona part estan regressats i tenen aprofitaments hidroelèctrics.
Aquesta àrea te la extensa mostra de paisatge vegetal d’alta muntanya de Catalunya, amb gran diversitat
vegetal a causa de la seva complexa orografia i litologia. Als cims més alts, envoltant els estanys hi ha
Gespets (prats de Festuca eskia) tancats, acidòfils, de l'alta muntanya pirinenca i Cingles i penyals silicis.
Els vessant sovint estan coberts de tarteres i predrusqueres silícies, i neretars acidòfils, d’indrets innivats.
Aquestes són les formacions vegetals més abundants al terme de la Torre de Capdella inclòs en aquesta
unitat.
Aquest paisatge és habitat per gairebé 170 espècies de vertebrats i una representació de amfibis i rèptils
de paisatges poc intervinguts com el tritó dels Pirineus i la sargantana pirinenca. D’altra banda, la
presència de rapinyaires com l’àliga daurada, el trencalòs i el voltor indica que es tracta d’ecosistemes
rics en convivència amb els ecosistemes pastorals.
2.3.11.3 Valors del paisatge
Els valors naturals d’aquesta unitat han estat reconeguts declarant l’espai amb la màxima figura de
protecció com és Parc Nacional, l’únic de Catalunya.
Els valors estètics estan lligats a la presència dels imponents volum granítics i la presència d’aigua en els
nombrosos llacs. Les valls són també un element definitori d’aquest paisatge, tant pel relleu com pel
sentiment identitari i de pertinença de la població. Els aspectes cromàtics, volumètrics i de textura són els
que marquen la percepció de natura en estat ‘pur’. Els color de la vegetació s’aprecien com una orla que
envolta la unitat a cotes més baixes. I els contrastos estacionals són també notables i transformen el
paisatge mostrant grans contrastos entre l’hivern que ho cobreix tot amb un mantell blanc i l’estiu que
permet observar els contrastos de blaus de les aigües, els grisos granítics i els verds dels gespets.
La mitjana de visitants d’aquest espai és de 310.00 persones a l’any al parc, més l’afluència d’altres punts
de la unitat especialment a través del telefèric de l’Estany Gento.
Les activitats productives són minoritàries, tot i això hi ha aprofitaments hidroelèctrics, com els situats al
municipi de Torre de Capdella.
Actualment, aquest paisatge desperta sensacions de pau i tranquil·litat, tot i que no respon a la idea
urbana de la vida al camp desde la segona meitat dels segle XX
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2.3.12 MASSÍS DE L'ORRI - VALLS DE CASTELLBÓ I D'AGUILAR
2.3.12.1 Municipis
La unitat s’estén pels municipis de Baix Pallars, Cabó, Fígols i Alinyà, Llavorsí, Montferrer i Castellbò,
Rialp, Ribera d’Urgellet, Soriguera, Sort, les Valls de Valira. El primer dels enumerats està inclòs també al
Geoparc Orígens, concretament en el límit sud-oest de la unitat, limitant amb la unitat de BoumortCollegats, al sud, i Sant Gervàs – Montcortés a l’oest.
2.3.12.2 Descripció
És un paisatge de mitjana i alta muntanya amb relleu de formes massives però suaus, especialment al
nord, i de valls aïllades i profundes, de caire prepirinenc, al sud.
El mantell vegetal actual es cobreix en gran proporció per extensos boscos de coníferes, mentre que les
solanes que havien estat pasturades s’han cobert de matollars que també conquereixen els camps
abandonats dels pobles, i les pastures supraforestals estan en un clar procés de regressió.
De manera general, els boscos de pi roig la coberta més abundant. Les vessant baixes i les orientades a
solana estan ocupades sobre tot de carrascars i els boscos mixtos de carrasca i pins. També es poden
trobar claps de roure valencià, prop d’Useu, i de roure martinenc prop d’Enseu. Els prats de basòfils i
xeròfils i el calcícoles i mesòfils es troben de forma dispersa, en zones elevades i prop envoltant nuclis
com el de Baen.
La vegetació rupícola es desenvolupa en les cingleres i penyals presents en diversos paratges com el cap
del Solà des Costes. També hi ha una extensió considerable de camps de cultiu abandonats.
2.3.12.3 Valors en el paisatge
Aquest unitat, i concretament el municipi del Baix Pallars està en l’espai Xarxa natura 2000 conegut com
Alt Pallars (ES5130003), reconegut com a ZEC i ZEPA.
Un dels elements que millor defineix els valors estètics de la unitat és la singular distribució dels patrons
de paisatge producte de l’activitat humana secular a l’entorn dels pobles i als vessants més propers.
Un altre patró és el contrast entre les solanes i les obagues producte de la diversa conservació de la
humitat al sòl, aquest patró es més evident en indrets on s’ha produït l’abandonament dels cultius, i és
molt marcat a totes les valls però especialment les que tenen una orientació est-oest accentuant alguns
dels trets més característics del paisatge construït.
Pobles amb un elevat valor estètic, com Bresca o Buseu. Es tracta d’assentaments situats a mig vessant
de les valls més tancades, que han conservat un caràcter vernacular i una imatge de conjunt singular
caracteritzada per la seva estructura compacta, amb el campanar que destaca per sobre d’altres
construccions, i prats de dall, conreus abancalats o feixes, segons les zones i recollint la tradició
ramadera, que voregen el nucli urbà i el separen de les masses forestals.
En aquest territori s’ha produït un abandonament de l’activitat agrària basada fonamentalment en la
ramaderia extensiva, això ha comportat una transformació del mosaic agroforestal per la reducció de
prats de pastura i de dall, i un augment de la superfície de bosc.
Alguns dels nuclis de la vall de Baén han estat repoblats per famílies que hi viuen tot l’any, alguna amb
projectes de donar una sortida turística a Boumort, Gerri de la Sal i estany de Montcortés.
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2.3.12.4 Debilitats i Amenaces – Fortaleses i Oportunitats
Debilitats
-

La poca població i dispersió dins de la unitat, el procés d’envelliment de la mateixa i les dificultats
per mantenir població activa que hi resideixi i hi treballi.

-

La distància entre les diferents valls i la mala comunicació interna entre elles. A la vegada, hi ha
notables dificultats per accedir al fons de les valls principals del Segre i la Noguera Pallaresa.

-

La importància i el ritme del procés de naturalització del paisatge, amb l’abandonament dels
camps afeixats, la manca de gestió forestal i de les pastures obertes al bosc. Es tracta d’un
procés de forta arrel antròpica però sense gaire control social.

Amenaces
-

El despoblament dels nuclis més mal comunicats i petits, degut a l’envelliment de la població i la
manca de relleu generacional.

-

La creació d’una massa forestal molt extensa i densa que és molt vulnerable als incendis
forestals, especialment a les solanes del sector meridional.

-

La colonització de moltes de les antigues zones agrícoles per matollar i bosc.

-

La construcció de nous habitatges i explotacions ramaderes intensives de grans dimensions
sense mesures d’integració paisatgística.

-

L’abandonament continu i gairebé general de les activitats agràries extensives.

-

La degradació de les carreteres i pistes d’accés als nuclis de població més aïllats i petits.

Fortaleses:
-

Les dificultats d’accés a molts pobles ha impossibilitat l’arribada de fenòmens especulatius de
caire urbanístic i, d’aquesta manera, es conserven en molt bones condicions les fesomies i estils
arquitectònics de cada vall.

-

La presència de la carretera N-260, que creua la unitat d’est a oest a través del port del Cantó,
pot afavorir, en un futur, la millora de les comunicacions vers els camins veïnals.

Oportunitats
-

La promoció del turisme de natura en una de les àrees boscoses més extenses de Catalunya,
amb espècies emblemàtiques com el gall fer, el mussol pirinenc o el picot negre.

-

Donar a conèixer, gestionar i conservar el patrimoni arquitectònic dels nuclis rurals disseminats
per la unitat promovent les activitats rurals que puguin ajudar a mantenir-lo.

-

La potenciació d’una ramaderia extensiva i d’uns productes agroramaders de qualitat amb
identificació al lloc.

-

El manteniment del perfil tradicional dels nuclis rurals, poc alterats fins ara, on els campanars
són l’element que sobresurt més, tot i les seves modestes dimensions.
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2.3.13 VALL DEL LLOBREGÓS
2.3.13.1 Municipis
Aquesta unitat la integren 16 de termes municipals, d’est a oest són els termes de Camarasa, Cubells,
Foradada, Agramunt, Artesa de Segre i Ponts, Oliola, Cabanabona, Vilanova de l’Aguda, Torrefeta i
Florejacs, Sanaüja, Massoteres, Biosca, Torà, Ivorra i Sant Guim de la Plana.
2.3.13.2 Descripció
Aquesta unitat inclou la vall del riu Llobregós i, d’altra banda ja la vall del Segre, la vessant nord i la
carena de relleus suaus constituïts per materials guixencs i gresos. El relleu destacat en la zona est de la
unitat, inclosa en el municipi de Camarasa és la serra Blanca – Montclar (420-480 m), disposada en
estructura anticlinal. Els materials geològics representats corresponen a paquets de roques evaporítiques,
principalment guixos, que afloren extensament per diapirisme, així com per gresos, argiles i limolites
carbonatades.
Aquesta estructura en plec continua vers l’oest fins a la Noguera Ribagorçana. El seu nucli ha estat
intensament modelat per la xarxa de drenatge, de manera que s’han generat àmplies valls seques de fons
pla. Pel sector oriental de la unitat discorre d’est a oest el riu Llobregós, de cabal permanent.
La vegetació són dominant són timonedes i brolles gipsícoles; als llocs més degradats creixen plantes
estèpiques de valor biogeogràfic, i sobre els materials arenosos es fan brolles calicícoles de romaní, i les
vessants on afloren les lutites estan cobertes per matollars nitrohalòfils de siscalls i botja pudent. De
forma localitzada apareixen espartars.
El pendent i l’aflorament de guixos són els principals factors limitants per la producció agrícola, aquesta
situació és troba a la serra Blanca i el seu entorn.
2.3.13.3 Valors en el paisatge
L’espai Xarxa Natura 2000 identificat com a ES5130016 Valls del Sió-Llobregós ocupa part d’aquesta
unitat de Paisatge. En aquesta unitat hi ha amplies superfícies d’hàbitats d’interès comunitari prioritaris,
com ara la vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) i les zones subestèpiques de gramínies i anuals
(Thero-Brachypodietea). També n’hi ha d’habitats no prioritzats, com els matollars halonitròfils (SalsoloPeganion)
2.3.13.4 Debilitats i Amenaces – Fortaleses i Oportunitats
Les debilitats d’aquesta unitat deriven dels riscos i impactes a la que està exposada, i en el sector de
Camarasa són destacables els següents: risc d’incendi; risc d’erosió en pendents superiors al 30%; risc
d’inundació i presència destacada d’espècies al·lòctones als cultius, com ara Abutilon theophrasti,
Amaranthus retroflexus, A. hybridus i Datura stramonium entre d’altres, al sud de Camarasa i, en general,
als conreus herbacis extensius de regadiu.
Les amenaces notables són, entre altres:
-

L’abandonament dels cultius agrícoles.

-

La baixa valoració de la vegetació gipsícola per la població local tot i tenir un elevat valor
ecològic.
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-

L’expansió d’activitats turístiques esportives en el medi natural implica sempre impactes en el
sòl, vegetació, fauna, aire i aigua, a banda de les pressions d’urbanització al voltant de nuclis, i
els conseqüents problemes de tractament de residus.

El catàleg també recull les oportunitats, es transcriuen a continuació:
-

Hi ha superfícies extenses per a les quals s’ha planificat l’extensió del regadiu. La nova
agricultura de regadiu ha de ser respectuosa amb el medi ambient i s’ha de contemplar com una
activitat definidora del paisatge. Aquest aspecte està relacionat amb el PAE del nou regadiu.

-

És un excel·lent territori per a l’activitat cinegètica

-

El possible creixement de boscos productius en condicions naturals presenta només limitacions
moderades en aquesta unitat.

-

Aquesta unitat de paisatge es caracteritza per l’existència d’un gran nombre de manifestacions
(processons) i d’edificacions religioses, a banda dels castells escampats en el territori. Tot plegat
implica una oportunitat destacada per a les activitats turístiques.

2.3.14 BAIX SIÓ
2.3.14.1 Municipis
És la unitat situada a l’extrem sud del Geoparc, i només es present al municipi de Camarasa. La resta de
municipis que conformen la unitat són la Sentiu de Sió, Cubells, Montgai, Preixens i Agramunt. També hi
ha l’enclavament de Flix, que pertany a Balaguer.
2.3.14.2 Descripció
La unitat està vertebrada longitudinalment pel tram final del riu Sió, que discorre d’est a oest, des
d’Agramunt fins arribar al Segre. La vall està aïllada pels sistemes muntanyencs de la serra Blanca, pel
nord, i les serres de Bellmunt i Almenara, pel sud.
El Sió ha format un ampli con de dejecció, format per graves, sorres i argiles. que recobreix els materials
terciaris subjacents. Aquests materials terciaris són de naturalesa detrítica i es disposen en estructura
sinclinal, de manera que uneixen els dos anticlinals que al nord i al sud formen respectivament les serres
Blanca-Montclar i Bellmunt-Almenara. La major part dels sòls de la unitat tenen una bona aptitud per a
l’ús agrícola.
2.3.14.3 Valors en el paisatge
No presenta cap figura de protecció, tot i que una quarta part de la unitat està considerada corredor
biològic i el sector central té una importància biològica: manté la connectivitat de l’esparver cendrós i
d’altres aus estèpiques.
2.3.14.4 Debilitats i Amenaces – Fortaleses i Oportunitats
La principal amenaça és el descens de població. Quan a oportunitats el catàleg indica que hi ha zones
d’activitats extractives abandonades que poden ser objecte d’iniciatives o projectes de restauració i
creació de paisatges; en aquestes finques es idoni avaluar la instal·lació de parcs fotovoltaics.
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2.3.15 PAISATGE FLUVIAL DEL SEGRE
2.3.15.1 Municipis
Els termes municipals que la integren són: Camarasa, Balaguer, Menàrguens, Torrelameu, Albesa,
Almenar, Alfarràs, Vilanova de la Barca, Corbins, Alcoletge, Lleida, Sudanell, Torres de Segre, Soses,
Aitona, Seròs, Massalcoreig i parts dels municipis de Térmens, Albatàrrec, Montoliu de Lleida, Alcarràs i
la Granja d’Escarp.
2.3.15.2 Descripció
Estan incloses les terrasses baixes del riu Segre de Sant Llorenç de Montgai estan dins d’aquesta unitat.
El patró de parcel·lació és el típic de les zones tradicionals d’horta, parcel·les centenàries de petites
dimensions, allargada i estreta. La forma i orientació de les parcel·les està determinada pel sistema de
reg, normalment per inundació des de les sèquies, i el viari sovint s’estructura a partir d’aquest eixos.
Aquestes terres de cultiu tenen una bona aptitud per a l’ús agrícola, són terres molt fèrtils, atès el seu
caràcter al·luvial, que ha enriquit de matèria orgànica dels diferents horitzons dels sòls. En alguns casos,
però, poden tenir un drenatge deficient, donada la seva proximitat als rius.
A les riberes del riu i ales barres de sediment es troben alberedes i pollancredes amb roja.
2.3.15.3 Valors en el paisatge
Es tracta d’una zona inclosa a Xarxa Natura 2000 coneguda com a Aiguabarreig del Segre– Noguera
Pallaresa ES5130014, catalogat com a ZEPA i ZEC.
Com a oportunitats d’aquesta unitat el catàleg indica, entre altres, les següents:
-

El potencial de desenvolupament turístic apareix vinculat a l’entorn immediat dels cursos d’aigua
de la unitat
L’aprofitament d’energies renovables ha de ser un instrument de recolzament al
desenvolupament
socioeconòmic de la zona i a la conservació dels seus valors.

2.3.15.4 Debilitats i Amenaces – Fortaleses i Oportunitats
La principal amenaça és el risc d’inundació inherent a la pròpia configuració on els principals elements
configuradors són els rius. D’altra banda, també són una amenaça les espècies exòtiques invasores com
la canya, la Periploca graeca, Robinia pseudoacacia, Acer negundo i Platanus hispànica.
Entre les amenaces identificades al catàleg per aquesta unitat, són d’aplicació a l’àmbit les següents:
-

L’aprofitament d’energies renovables ha de ser un instrument de recolzament al
desenvolupament socioeconòmic de la zona i a la conservació dels seus valors. S’entén que el
catàleg fa referència als salts i aprofitaments hidroelèctrics.

-

El potencial de desenvolupament turístic apareix vinculat a l’entorn immediat dels cursos d’aigua
de la unitat.
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2.3.16 ALT SIÓ
En aquesta unitat hi trobem íntegrament el terme dels Plans del Sió, i part dels termes de Cubells,
Foradada, Agramunt, Preixens, Barbens, Oliola, Puigverd d’Agramunt, Ossó de Sió, Tàrrega, Cervera,
Tarroja de Segarra, Torrefeta i Florejacs, Guissona, San Guim de la Plana, Massoteres, Ivorra,
Cabanabona, Vilanova de l’Aguda i Artesa de Segre. Aquest municipis no formen part de Geoparc
Orígens, tanmateix els límits cartogràfics n’inclouen una petita superfície al sud est, entre les unitats de la
Vall del Llobregós i el Baix Sió. Així doncs s’inclou la relació de trets distintius que consta al Catàleg de
paisatge:
-

La unitat es correspon amb terres planeres de relleu lleugerament ondulat. De tant en tant,
apareix algun turó allargassat que limita valls suaus obertes. Sigui com vulgui, als marges
s’aprecia un canvi en les formes del relleu i en els usos del sòl. Cap a llevant es produeix un
increment de l’altitud que comporta una transició gradual de la vegetació, ja que es troben
pinedes de pinassa; cap a ponent es passa a terres més planeres de conreus de regadiu.

-

Els turons, encara que juguen un paper important en la configuració de la imatge de la unitat i,
alhora actuen de teló de fons que organitza i redirecciona la mirada, tenen unes dimensions
reduïdes.

-

La unitat presenta nombrosos castells i torres de guaita escampats pel territori, entre els quals
convé destacar el de Florejacs i les Pallargues, que són un fidel testimoni de l’època en què la
Segarra constituí una frontera.

-

La unitat forma part del planell cerealista de la Segarra, tallat per quatre afluents del Segre
paral·lels. Són altiplans on predominen els cultius herbacis de secà, però on també és possible
trobar conreus més delicats refugiats dels freds i vents de l’hivern i de l’aridesa de l’estiu, a les
valls abrigades.

-

El poblament de la unitat és dispers i, majoritàriament, de tipologia rural. Destaquen Agramunt, i
Guissona. Els llocs de poblament d’aquesta unitat són d’origen castral i han deixat empremtes
que perduren actualment, cas de la distribució del parcel·lari en forma de corbes circulars
establertes al voltant dels nuclis de poblament.

-

Bona part del territori és corredor biològic, sobretot la ribera del Sió. La zona nord de la unitat
pertany a l’espai Valls del Sió-Llobregós de la Xarxa Natura 2000 i està catalogada com a ZEPA.
L’espai Plans de Sió també forma part d’aquest unitat. • Les principals rutes escèniques
d’aquesta unitat són la d’Agramunt a Coscó i la de Concabella a Montfalcó d’Ossó.

-

Un element característic del paisatge són els molins hidràulics de la vall del riu Sió. Són d’origen
medieval els d’Ossó de Sió, Puigverd i Agramunt.

2.3.17 LA VANSA
Els municipis que formen part d’aquesta unitat són Fígols i Alinyà, Josa i Tuixén, Ribera d’Urgellet, La
Vansa i Fórnols, cap d’ells forma part del Geoparc Orígens, tot i que, el límit inclou reduïda superfície
d’aquesta unitat, limita amb la unitat Congost del Segre. Els trets distintius es recullen textualment del
Catàleg de paisatge.
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-

Prepirineu aïllat, d’orografia trencada, però amb una petja paisatgística fruit del seu bagatge
històric i cultural difícil de trobar en altres valls · Magnífics racons a recer dels infinits replecs que
ha generat la complicada geologia calcària i abundants coves (bòfies).

-

Pobles ben conservats en els que es copsa tot l’ambient dels paisatges amb els que
s’entronquen i que no han perdut els trets bàsics de les senyes d’identitat.

-

Feréstega però alhora humanitzada vall de la Vansa, un recorregut únic per un dels rius
prepirinencs més desconeguts.

-

Gegants calcaris que, entre el Port del Comte i el Cadí, tanquen la unitat i bressolen infinitat de
denses obagues de pins i aromàtiques solanes de feixes abandonades.

-

Cingles que es precipiten cap a la vall del Segre i que, resseguint-los, ens guien cap a la vall
d’Alinyà

2.4 OBJECTIUS DE QUALITAT PAISATGÍSTICA
En aquest apartat es recullen els Objectius de Qualitat Paisatgística establerts en els Catàlegs de
Paisatge tant els de caràcter general, per cada àmbit territorial, com els específics per cada unitat. S’ha
subratllat aquells que s’escauen en el territori Geoparc i aplicables d’acord a l’objecte del present treball.

2.4.1

QOP DE L’ALT PIRINEU I ARAN

Els Objectius de Qualitat Paisatgística per a l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i Aran són:
1.Un paisatge urbà que valoritzi els elements característics i definitoris de l’arquitectura pirinenca,
amb uns espais de transició ben delimitats i ordenats que mantinguin i reforcin els patrons
d’assentament urbà en relació amb el paisatge obert.
2. Uns paisatges rurals amb edificacions disperses tradicionals i històriques (masies, bordes,
cabanes, etc.) rehabilitades racionalment, i amb edificacions logístiques, comercials, d’oci,
energètiques, ramaderes i industrials modernes, ubicades en zones visuals no preferents o
notòries i dissenyades amb volumetries, materials i revestiments propis del lloc.
3.Uns paisatges forestals, agrícoles i d’alta muntanya productius, que puguin ser gaudits per la
societat tot mantenint els valors i funció ecològica.
4.Uns paisatges dels prats de dall, amb una singularitat i identitat diferenciades, que continuïn
funcionant com a part essencial de la gestió agrícola i ramadera.
5.Uns paisatges fluvials i lacustres ben conservats que prioritzin la funcionalitat connectora i
paisatgística, conservin el patrimoni històric (ponts, moles, forces, etc.) i el patrimoni cultural
(simbologia, cançons, llegendes), així com permetin el gaudi per part de la població.
6.Unes infraestructures lineals (xarxa viària i ferroviària, línies elèctriques, etc.) i de
telecomunicacions integrades en el paisatge i que permetin el desenvolupament d’activitats
econòmiques i fomentin un major equilibri territorial i demogràfic, tot mantenint la continuïtat i la
permeabilitat ecològica i social respecte a les seves característiques paisatgístiques.
7.Un territori amb perspectives paisatgístiques de qualitat (fites i fons escènics) que mantinguin
els referents visuals i identitaris dels paisatges de l’Alt Pirineu i Aran.
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8.Una xarxa de miradors i itineraris que posi en valor les panoràmiques més rellevants i actuï
com a via de penetració per descobrir i interactuar amb la diversitat de paisatges de l’Alt Pirineu i
Aran, tot conservant el seu ús i simbolisme històric.
9. Uns paisatges capaços de sustentar iniciatives turístiques arrelades al territori i basades en els
seus valors naturals, culturals i estètics, que satisfacin les necessitats econòmiques i socials, que
diversifiquin i desestacionalitzin l’oferta, sense comprometre’n el potencial paisatgístic futur.
10. Uns trets històrics i culturals singulars (romànic, castells, memòria històrica, toponímia,
llengua aranesa, etc.) que formin part de l’imaginari paisatgístic i participin en la creació
d’identitats col·lectives vinculades al paisatge.
S’han subratllat els objectius de qualitat paisatgística que a efectes del present estudi cal tenir en especial
consideració. El reconeixement de l’àmbit territorial objecte d’anàlisi com a GEOPARC Mundial de la
UNESCO és una iniciativa que encaixa plenament en el novè objectiu, i contribueixen notablement a
aconseguir-lo.
El segon dels objectius fa referència a una de les pressions a les que està sotmès actualment aquest
àmbit, concretament a les instal·lacions energètiques, i estableix un dels criteris fonamentals per a que la
seva ubicació no comprometi altres alternatives de desenvolupament sostenible.
El tercer objectiu és més genèric, tot i això, s’ha considerat oportú emfatitzar-lo perquè fa referència al sòl
d’espais lliures, altrament anomenat ‘no urbanitzable’, i és aquesta categoria de sòl sobre la que es centra
l’atenció en aquest estudi.
L’objectiu novè, fa referència als valors de paisatge que poden ser d’interès pel desenvolupament turístic,
en aquest cas en el geoturisme.

2.4.2

OQP DE PONENT

Els Objectius de Qualitat Paisatgística per a l’àmbit territorial de les Terres de Lleida en el Catàleg de
Paisatge són els següents:
1. Un paisatge urbà rehabilitat i valoritzat en la seva part històrica, arquitectònicament rellevant, i
endreçat i dissenyat per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.
2. Uns nuclis poblacionals amb un creixement urbanístic ordenat, dimensionat d’acord a les
necessitats reals i que no comprometi el futur del caràcter agrícola dels espais circumdants als
nuclis urbans.
3. Uns paisatges naturals de qualitat que compaginin l’activitat agropecuària, d’extracció de
recursos naturals i l’ús turístic i de gaudi.
4. Un sòl no urbanitzable endreçat amb construccions rurals (magatzems agrícoles, granges,
coberts d’eines, casetes de bombeig, etc.) fetes amb volumetries, materials i revestiments
adaptats a l’entorn.
5. Unes vies de comunicació integrades paisatgísticament i que no malmetin la connectivitat
paisatgística i social del territori.
6. Uns accessos als nuclis urbans ordenats paisatgísticament que facilitin la transició entre els
espais oberts i els paisatges urbans i que reforcin el caràcter i la identitat de les poblacions.
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7. Un sistema aeroportuari dissenyat amb criteris d’integració i aportació de nous elements d’interès
en el paisatge.
8. Uns polígons industrials i àrees terciàries (comercials i d’oci) ubicades en zones visuals no
preferents o notòries i dissenyades tenint en compte la integració amb l’entorn de les façanes
que confronten amb el sòl no urbanitzable.
9. Unes centrals eòliques planificades amb visió de conjunt a escala regional, amb participació dels
actors del territori i disposades en el paisatge en relació als seus elements configuradors.
10. Uns nuclis encimbellats on s’identifiqui amb claredat el perfil paisatgístic de l’espai construït i els
seus punts d’interès (campanars, esglésies, castells, casals, etc.) en relació al paisatge obert i el
sòl no urbanitzable.
11. Un paisatge de nuclis alineats en valls ordenats urbanísticament i amb visió de conjunt conforme
a l’assumpció d’aquest patró d’assentament.
12. Uns tossals ben conservats i erigits en punts d’atracció visual.
13. Uns fons escènics de qualitat que mantinguin els referents visuals i identitaris de Terres de
Lleida i no incorporin elements estranys o aliens.
14. Una xarxa de miradors que posin en valor les panoràmiques més rellevants i permetin descobrir
la diversitat i matisos dels diferents paisatges de Terres de Lleida.
15. Un paisatge de zones estèpiques conservat i gestionat.
16. Un paisatge de secà, de conreu d’olivera i ametller, productiu i vinculat al manteniment dels
elements de pedra seca de suport a l’agricultura.
17. Unes infraestructures hidràuliques tradicionals i unes banquetes arbrades a tota la plana regada
gestionades i revaloritzades per al seu ús social.
18. Uns paisatges fluvials del riu Segre i la Noguera Pallaresa i Ribagorçana conservats conforme a
la seva dinàmica i accessibles per activitats d’oci.
19. Uns parcs solars localitzats en l’entorn a partir de criteris d’eficiència, preexistència de línies
d’evacuació i preexistència d’edificacions i minimització del nombre d’observadors potencials en
àrees fràgils.
20. Un paisatge de les construccions defensives que vinculi història, territori i població de Terres de
Lleida.
21. Una Horta de Lleida productiva i concebuda com a àrea tampó de vocació agrícola entre la ciutat
i els espais oberts perifèrics.
Entre els objectius de qualitat paisatgística enumerats, el desè i el dinovè es subratllen per la seva al·lusió
directa a l’espai obert i a la principal pressió a la que pot estar sotmès aquest territori. La interpretació de
l’objectiu dinovè, en relació a les línies d’evacuació, és que cal prioritzar la utilització de les línies existents
per evacuar l’energia produïda en els parcs fotovoltaics per tal que no sigui necessari construir-ne de
noves. En relació a la minimització del nombre d’observadors potencials, s’entén que la ubicació dels
parcs ha de tenir en compte el grau d’exposició visual de la zona d’implantació, tenint en compte els
miradors importants a nivell territorial i a nivell local.
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2.4.3
2.4.3.1

OQP DE LES UNITATS DE PAISATGE
Conca de Tremp
18.1 Un paisatge agrícola amb presència protagonista de la trilogia mediterrània de muntanya,
conservat i revaloritzat, per damunt de sectors agrícoles i ramaders encarats a la producció
intensiva, cada cop més deslligats de l’entorn que els acull i més febles davant les conjuntures
econòmiques.
18.2 Uns paisatges fluvials de la Noguera Pallaresa i del Flamisell revaloritzats mitjançant la
potenciació de l’ús social i la conservació del bosc de ribera.
18.3 Uns elements morfològics característics de la unitat, entesos des del seu valor simbòlic,
com les cingleres, la roca calcària i els conglomerats dels Cingles de Pessonada i la muntanya
de Sant Corneli, que es mantinguin com a referents visuals i identitaris de qualitat.
18.4 Un paisatge valoritzat amb els seus principals elements estructuradors, construït i envoltat
d’una natura mediterrània i de secà, creuada per un important eix fluvial, la Noguera Pallaresa.
18.5 Un valuós patrimoni rural, format per barraques de vinya, camins rurals, castells, ermites
fortificacions i embassaments, viu i promocionat turísticament.
18.6 Un paisatge rural viu, dominat per fruiterars de secà i conreus de cereals i secundàriament
per les vinyes.
18.7 Un sistema de restes arqueològiques i històriques ben preservat i gestionat, dins d’un
context forestal, urbà o rural que permeti la seva accessibilitat.
18.8 Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i permetin
descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de la Conca de Tremp.

2.4.3.2

Montsec
OQP1.1 Unes cingleres del Montsec ben conservades, que afavoreixin les poblacions d’aufrany i
trencalòs, i compatibles amb la pràctica d’esports d’aventura
OQP1.2 Uns paisatges fluvials de la Noguera Pallaresa i la Noguera Ribagorçana ben
conservats i gestionats, aptes per al gaudi del paisatge i la descoberta.
OQP1.3 Uns congostos de Mont-rebei i Terradets lliures de noves edificacions i infraestructures
que en distorsionin la seva vàlua escènica.
OQP1.4 Un paisatge agrari prepirinenc viu, amb l’estructura agrària tradicional de petites
parcel·les i construccions de pedra seca, amb granges integrades, poc fragmentat per
infraestructures i esteses elèctriques, tot mantenint l’assentament compacte en els nuclis d’Àger i
Vilanova de Meià.
OQP1.5 Un patrimoni històric que consolidi la seva presència en el paisatge (cabanes, marges,
calçada romana del port d’Àger, castell d’Àger, necròpolis medieval d’Àger, mina de lignit de
Barmó, col·legiata de Sant Pere).
OQP1.6 Un paisatge amb rutes (com les d’Agulló-Corçà a Pas de Mont-rebei, d’Argentera a
Vilanova de Meià i Pas Nou o de la Baronia de Sant Oïsme a Terradets) que permetin una
adequada percepció dels contrastos visuals propis del paisatge del Montsec, i la varietat de
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matisos paisatgístics de la zona, esdevenint així itineraris paisatgístics de qualitat, entrellaçats
amb els itineraris dels paisatges veïns
OQP1.7 Una vall marcada per la sensació de tranquil·litat, per la manca de soroll i mantenint-se
com una de les parts de Catalunya amb menor contaminació lumínica.
Àrees amb valors especials a protegir
-

Congost de Mont-Rebei.
Estructura agrícola tradicional de la vall d’Àger.
Cingles de la cara sud de la Serra del Montsec i parets de les ribes fluvials.
Fons escènics del Montsec d’Ares i del Montsec de Rúbies.
Zones d’interès per a la connectivitat de l’aufrany i el trencalòs.
Àrees agrícoles de les rodalies de Vilanova de Meià, Gàrzola, Lluçars, Agulló, Àger i la Règola.
Ribes dels rius Noguera Ribagorçana i Noguera Pallaresa.

Àrees de foment de la gestió
-

Xarxa Natura 2000 dels vessants de la Noguera Ribagorçana i Serres del Montsec, Sant Mamet i
Serra Mitjana.
Espais caracteritzats pel mosaic de prats naturals i boscos dels barrancs de Siponell, cal Fortó i
Paracolls (nord-est de la unitat).
Conjunt arquitectònic d’Àger (col·legiata, castell i església).
Zones on predominen masses de carrasca i roure situades principalment al nord de la vall d’Àger
i que presenten una variació cromàtica estacional.
Mina de lignit de Barmó i els seus entorns.

Àrees susceptibles d’accions d’ordenació
-

-

2.4.3.3

Façanes urbanes de Vilanova de Meià i Àger.
Usos recreatius al pantà de Canelles i als cingles de les parets del Congost de Montrebei i
Montsec d’Ares amb presència de rapinyaires.
Recorreguts de les tres línies elèctriques que creuen la serra de Comiols i de la línia que creua el
congost de Terradets.
Condicionar els miradors de la unitat: (a) Port d’Àger, (b) Cim del Sant Alís, (c) Ermita de Mare
de Déu del Puig de Vilanova de Meià, (d) Lo Pas Nou, (e) Torre de guaita de la Baronia de Sant
Oïsme, (f) Carretera LP-9132, conca de Meià
Senyalitzar els recorreguts d’interès o itineraris paisatgístics als punts de principi i final: (a)
Agulló- Corçà- Pas de Mont-rebei, (b) Argentera-Vilanova de Meià- Pas Nou; (c) Baronia de Sant
Oïsme- Terradets

Boumort – Collegats. Unitat 15 ATPiA
15.1 Uns paisatges que evitin el tancament del bosc a l’entorn dels pobles i que es centrin en la
revitalització dels valors paisatgístics al tram fluvial de la unitat.
15.2 Uns fons escènics de les serres de Boumort, Carreu, els cingles de Pessonada i els rocs de
Queralt lliures d’alteracions visuals i sense elements que en distorsionin el seu perfil.
15.3 Uns paisatges que mantinguin en bon estat el seu patrimoni arquitectònic i altres restes
megalítiques, així com l’històric i simbòlic, i en permetin la seva promoció turística.
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15.4 Un congost de Collegats i uns cingles i serrats que l’envolten preservats com a elements
configuradors del paisatge, mantinguts com a referents visuals i identitaris de qualitat.
15.5 Un paisatge de masses forestals amb espais oberts gestionats, tot evitant l’alt risc d’incendi.
15.6 Un patrimoni històric i arquitectònic, conformat per l‘edifici romànic de Santa Maria de Gerri,
l’ermita de Santa Coloma de l’Espluga de Cuberes, el temple de Sant Romà de Valldarques i la
vila closa de Gerri, entre altres, protegit, valorat i amb uns entorns de protecció lliures
d’edificacions i instal·lacions que en facilitin el gaudi.
15.7 Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i permetin
descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de Boumort-Collegats.
2.4.3.4

La Terreta. Unitat 20 ATPiA
20.1 Uns paisatges actuals que es donin a conèixer a la població del país i que garanteixin la
presència de poblament estable que pugui gestionar el paisatge.
20.2 Una vall de la Noguera Ribagorçana on les planes estiguin preservades i alliberades de
construccions excessives per tal de millorar la qualitat del mosaic paisatgístic i mantenir la
identitat visual, especialment a la plana d’Areny.
20.3 Unes esglésies, ermites i castells (Santa Llúcia de la Vileta, Sant Pere de Claramunt, Sant
Salvador del mas Fumàs, Castell de Miralles, Castell d’Arbull, castell d’Orrit) restaurats i
mantinguts com apunts de valor simbòlic, i àmbits de relació amb la resta del territori.
20.4 Unes cingleres calcàries de la serra de Sant Gervàs i altres singularitats geomorfològiques,
com la Turmeda o la Roca foradada, preservades com a elements configuradors del paisatge,
mantingudes com a referents visuals i identitaris de qualitat.
20.5 Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i permetin
descobriri interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de La Terreta.
20.6 Uns espais forestals ben gestionats i conservats, en especial les fagedes relictuals de la
Faiada de Malpàs, Llaràs, la roureda d’Aulàs i la teixera d’Espills.
20.7 Uns paisatges agrícoles vius, que mantinguin la riquesa cromàtica del mosaic agroforestal i
un sector econòmic que els valori.

2.4.3.5

Sant Gervàs – Montcortés. Unitat 8 ATPiA
8.1 Uns paisatges dels pobles encimbellats i endinsats en el fons de les valls que no
sucumbeixin al deteriorament de l’abandonament de les activitats que els sustenten ni dels
propis habitatges.
8.2 Uns paisatges urbans que recuperin l’originalitat i el valor a l’entorn de les poblacions del
Pont de Suert i Vilaller, al peu de la carretera N-230.
8.3 Uns paisatges que conservin els alts valors naturals, especialment a l’entorn de l’estany de
Montcortès, les obagues de la serra de Sant Gervàs i les valls de Manyanet i Barravés.
8.4 Uns paisatges que mantinguin en bon estat el seu patrimoni històric, tant del romànic com el
temple de Santa Maria de Llevata, el Pont del Diable o la vila closa de Peramea, com les restes
megalítiques de Montsor, conservant els valors històrics i simbòlics i en permetin la seva
promoció turística.
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8.5 Uns paisatges de pastures, com els Vedats d’Erta, que conservin la seva estructura i
funcionalitat, amb un sector primari viu.
8.6 Un paisatge agrícola productiu, preservat i ben gestionat, que mantingui a cada lloc la
diversitat d’elements que el caracteritzen i el doten d’identitat pròpia, especialment el paisatge en
mosaic format per camps, prats, boscos, alineacions d’arbres en bocage i marges combinats de
manera diferent en cada cas, com el del pla de Corts o la cubeta de Vilaller.
8.7 Un mosaic paisatgístic de boscos de ribera, camps de conreu, prats de dall i boscos de fons
de vall, al llarg del curs de la Noguera Ribagorçana, mantingut i potenciat com a element d’alt
valor ecològic, estètic i productiu.
8.8 Unes fites paisatgístiques, com la serra de Sant Gervàs, i uns paisatges rocosos, preservats,
valoritzats i mantinguts com a referents visuals i identitaris de qualitat per a la població.
8.9 Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i permetin
descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de Sant Gervàs-Montcortès.
2.4.3.6

Aspres de la Noguera
OQP18.1 El Segre, Noguera Ribagorçana i Noguera Pallaresa, així com les zones humides i
embassaments, ben conservats i accessibles per activitats d’oci.
OQP18.2. Uns espais naturals conservats i gestionats adequadament.
OQP18.3 Uns paisatges que mantinguin en bon estat el seu patrimoni arquitectònic, històric i
simbòlic i en permetin la seva promoció turística.
OQP18.4. Un fons escènic de les serres que contraforten el Montsec lliure d’elements que en
privin la seva visió.

Àrees amb valors especials a protegir
-

Fons escènic de les serres de Montclús i Millà, Mont-Roig, Carbonera i Sant Mamet.
Espai d’interès geològic de la Carretera del Doll i Sant Salvador de Camarasa.
Entorns dels pantans de Santa Anna, Canelles, Alòs de Balaguer i Camarasa.
Mosaic agro-forestal de la vall del riu Farfanya, caracteritzada per cultius herbacis de secà
que s’alternen amb les masses boscoses.
Zones d’interès per a la connectivitat de l’àguila cuabarrada.
Patrimoni històric, ermites i nuclis encimbellats de la unitat: Tartareu, Alberola, Santa Linya,
torra de guaita de Fontdepou, monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, castells
de Montsonís, la Vall d’Ariet, Alòs de Balaguer, Sant Llorenç, Santa Linya, Camarasa i Ós
de Balaguer, esglésies com la Mare de Déu de Montalegre, Santa Maria de Salgar, Sant
Jaume de Cas, etc. i jaciments arqueològics (cova dels Vilasos, cova Les Aparets i El
Parco).

Àrees de foment de la gestió
-
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Zona humida del pantà de Sant Llorenç de Montgai.
Manteniment de conreus en actiu a la unitat.
Hàbitat de ribera del riu Segre, les Nogueres i els seus afluents (barrancs i rieres).
Espais corresponents a la Xarxa Natura 2000 (Vessants de la Noguera Ribagorçana, Serres del
Montsec, Sant Mamet i Mitjana i Aiguabarreig Segre–Noguera Pallaresa.
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-

Foment de la gestió de tota la unitat per a la conservació i millora de l’hàbitat del trencalòs (Pla
de Recuperació del Trencalòs).
Patró de contrast de color i de transformació cromàtica estacional entre les masses de carrasca i
roure al nord de la serra de Guineu, al sud del barranc d’Alberola i en el traçat de la carretera
d’Artesa de Segre a Alòs de Balaguer.

Àrees susceptibles d’accions d’ordenació
-

-

2.4.3.7

Nova central hidroelèctrica de Camarasa.
Recorregut de la línia d’alta tensió que creua la unitat de nord a sud seguint el curs del riu
Noguera Pallaresa.
Recorregut de la carretera que uneix Lleida amb la Pobla de Segur i que creua els Aspres de la
Noguera.
Condicionar els miradors de la unitat: (a) Estació de ferrocarril de Sant Llorenç de Montgai, (b)
Mare de Déu de Montalegre, (c) Alt de Fontllonga, (d) Carretera de Foradada a Alòs de
Balaguer, (e) Castell d’Alòs
Senyalitzar els recorreguts d’interès o itineraris paisatgístics als punts de principi i final: (a)
Artesa de Segre – Vernet - Alòs de Balaguer; (b) Tartareu–Àger; (c) Sant Llorenç de Montgai –
Camarasa – Baronia de Sant Oïsme
Pastures de l'Alt Pirineu. Unitat 7 ATPiA
7.1 Uns paisatges del romànic i d’entrada al Parc Nacional d’Aigüestortes i Sant Maurici que
conservin els valors que els han fet mereixedors d’aquests reconeixements, però que defugin de
la visió únicament estètica d’aquests i recuperin un paisatge dinàmic on el patrimoni es
contextualitza amb l’entorn, evitant la vulgarització.
7.2 Uns paisatges que recuperin una part de l’esplendor ramadera del passat, que n’és en bona
mesura la causa de la seva existència, a partir de potenciar la ramaderia extensiva ovina, bovina
i equina.
7.3 Uns paisatges de l’alta muntanya que escullin molt bé l’aptitud del territori per admetre pistes
d’esquí alpí.
7.4 Un paisatge agrícola de les Pastures de l’Alt Pirineu productiu, preservat i ben gestionat, que
mantingui a cada lloc la diversitat d’elements que el caracteritzen i el doten d’identitat pròpia,
especialment el paisatge en mosaic format per camps, prats, boscos, marges i alineacions
d’arbres en bocage, com els de Senet de Barravés, Ribera de Sort, vall d’Àssua, Taüll, vall
Fosca, vall de Boí, Bressui i Montardit.
7.5 Un mosaic paisatgístic de boscos de ribera, camps de conreu, prats de dall i boscos
caducifolis i perennifolis de vessant, mantingut i potenciat com a element d’alt valor ecològic,
estètic i productiu.
7.6 Unes fites paisatgístiques, com el Montsent de Pallars, els boscos de faig i avet a la
capçalera de la vall de Barravés, el Bosc Negre al final de la vall de Besiberri i els paisatges
rocosos, preservades i valoritzades i mantingudes com a referents visuals i identitaris de qualitat
per a la població.
7.7 Unes línies d’alta tensió integrades en el paisatge de manera que es redueixi el seu impacte
visual, sobre tot quan creuen fites del paisatge o fons escènics rellevants o identitaris..
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2.4.3.8

Vall de Rialb
OQP2.1 La surgència càrstica del Forat de Buli (Gavarra, Coll de Nargó), les gorges i un congost
del riu Rialb ben conservats i aptes per a un gaudi respectuós del paisatge.
OQP2.2 Un patrimoni religiós en indrets enlairats i enmig de pinedes de pinassa i pi roig que
mantingui la seva presència en el paisatge (monestir de Santa Maria de Palau de Rialb, ermita
de Mare de Déu de Solers, etc.).
OQP2.3 Una carretera C-1412b ordenada per a l’observació de la Vall de Rialb, tant singular, i
lliure d’edificacions que impedeixin la contemplació del paisatge

2.4.3.9

Congost del Segre
11.1 Uns paisatges funcionals, però que no sucumbeixin a la degradació estètica i ambiental que
imposa la dinàmica d’un important eix de comunicacions com és la carretera C-14, a través de la
instal·lació de polígons logístics, serveis, corredor d’infraestructures energètiques i altres.
11.2 Uns paisatges dels cingles, els vessants boscosos i les ribes de l’embassament d’Oliana
lliures, o menys exposats, al creixent risc d’incendis forestals.
11.3 Unes cingleres i altres singularitats geomorfològiques, com les muntanyes de Santa Fe,
Nargó i lo Coscollet, preservades com a elements configuradors del paisatge, mantingudes com
a referents visuals i identitaris de qualitat.
11.4 Uns paisatges que mantinguin en bon estat el seu patrimoni arquitectònic, de dòlmens i
altres restes megalítiques, així com el patrimoni històric i simbòlic, i en permetin la seva promoció
turística.
11.5 Un paisatge del Congost del Segre amb presència de patrimoni històric (masies, ermites,
esglésies, castells) valoritzat i vinculat amb el paisatge que l’envolta, especialment als nuclis
d’Organyà i Coll de Nargó.
11.6 Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants i permetin
descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges del Congost del Segre.

2.4.3.10 Cims i Estanys d'Aigüestortes i St. Maurici. Unitat 3 ATPiA
3.1 Un espai natural de qualitat, ampli i compacte, en el que s’hauria de minimitzar l’actuació
antròpica que afecti substancialment al paisatge.
3.2 Un paisatge, on predominen els elements naturals per damunt dels antròpics, que serveixi de
laboratori científic i d’espai d’educació ambiental.
3.3 Un paisatge lacustre d’estanys i cims amb el seu relleu i hidrografia, protegit i ratificat com a
element únic i un dels principals valors paisatgístics de la unitat.
3.4 Un Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ben conservat, amb qualitat
paisatgística i viable ecològicament.
3.5 Una coberta forestal protegida i potenciada pel seu elevat valor ecològic i estètic.
3.6 Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants, que
permetin descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de la unitat i que
promoguin l’excursionisme com una activitat respectuosa amb el medi.
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2.4.3.11 Massís de l'Orri - Valls de Castellbó i d'Aguilar. Unitat 6 ATPiA
6.1 Uns paisatges de les valls de Siarb, Castellbò, Buseu, Aguilar i Pallerols ben gestionats i amb
activitats que conservin i continuïn construint paisatge a l’entorn d’uns pobles cada cop més
isolats i desconnectats del medi que els envolta.
6.2 Uns paisatge natural del Massís de l’Orri – Valls de Castellbò i d’Aguilar ben conservat, amb
qualitat paisatgística, viable ecològicament i que compagini l’activitat agrària, l’aprofitament de
recursos naturals i l’ús turístic i de gaudi.
6.3 Uns paisatges rurals revaloritzats, amb la presència de poblacions reconegudes pel seu valor
històric i patrimonial, ben planificats i gestionats, fomentant la rehabilitació davant la substitució
d’edificacions i mantenint-ne els principals trets característics.
6.4 Un valuós patrimoni rural format per estrets, cingles, petits engorjats, extenses pinedes i
pastures de floració primaveral, ben conservat, viu i promocionat turísticament.
6.5 Un paisatge agroforestal poc antropitzat i estructurat per conjunts de bordes, potenciat com a
medi històric d’aprofitament dels recursos associats al territori i per al turisme rural.
6.6 Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzi les panoràmiques més rellevants i permeti
descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges del Massís de l’Orri – Valls de
Castellbò id’Aguila.
6.7 Uns paisatges patrimonials conformats per nombroses esglésies, com la de Santa Maria i la
de Sant Andreu de Castellbò, la de Sant Martí de Taús, la de Sant Esteve de la Guàrdia d’Ares i
el santuari i el castell de la Mare de Déu d’Arboló, la fortificació de Vilamur, les restes dels
castells de la Guàrdia d’Ares i Castellbó, restaurades i mantingudes com a peces de valor
cultural vinculades al paisatge del Massís de l’Orri – Valls de Castellbò i d’Aguila.
6.8 Un paisatge de masses forestals amb espais oberts gestionats, tot evitant l’alt risc d’incendi.
2.4.3.12 Vall del Llobregós
OQP5.1 Un patrimoni històric i eminentment defensiu (esglésies, ermites, castell de Montclar,
teuleria i forn de guix de Cubells) que consolidi la seva presència en el paisatge i permeti la
descoberta del territori.
OQP5.2 Uns paisatges de secà vius i vinculats al patrimoni rural de la vall del Llobregós.
OQP5.3 Un paisatge de ribera del riu Llobregós ben conservat.
2.4.3.13 Baix Sió
OQP19.1 Unes omedes, salzedes i plantacions de pollancres i carrascars del riu Sió ben
conservats.
OQP19.2 Unes poblacions disposades seguint el curs fluvial del riu Sió ben conservades i
ordenades.
OQP19.3 Uns conreus herbacis de secà que mantinguin la seva condició d’hàbitats d’interès per
a la connectivitat d’aus estèpiques.
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2.4.3.14 Paisatge fluvial del Segre
OQP12.1 Unes hortes fluvials tradicionals protegides, ordenades, gestionades i productives.
OQP12.2 Un paisatge dels rius Segre i Noguera Ribagorçana que mantingui la funcionalitat
ecològica permetent el seu ús turístic i de gaudi.
OQP12.3 Unes construccions lligades a l’activitat industrial, agrària i ramadera adaptades a
l’entorn.
OQP12.4 Una façana paisatgística de la Seu Vella de Lleida i el Santuari del Sant Crist de
Balaguer ben conservada, sense elements que en dificultin la seva percepció.
2.4.3.15 Alt Sió
OQP6.1 Un paisatge agrari ben conservat, que mantingui el caràcter cerealista, l’estructura
tradicional i que afavoreixi les poblacions de sisó i esparver cendrós.
OQP6.2 Un patrimoni històric (molins hidràulics de la vall del riu Sió, ciutat romana de Iesso,
castells de Florejacs i les Pallargues i esglésies arxiprestals romàniques de Santa Maria
d’Agramunt i Guissona) conservat i que fomenti la descoberta del paisatge.
OQP6.3 Uns accessos a les poblacions situades a les riberes del riu Sió ordenats i amb unes
granges integrades en el paisatge.
2.4.3.16 La Vansa
14.1 Uns paisatges que conservin l’autenticitat i el caràcter rural d’aquestes valls però que facin
possible el manteniment i el creixement de la població resident, tant a partir del sector terciari
turístic com del primari agro-ramader.
14.2 Uns paisatges rurals revaloritzats, amb la presència de poblacions reconegudes pel seu
valor històric i patrimonial, ben planificades i gestionades, fomentant la rehabilitació davant la
substitució d’edificacions i mantenint-ne els principals trets característics.
14.3 Un paisatge agro-forestal poc antropitzat, conservat, gestionat i estructurat per masies i
petits nuclis urbans, potenciat com a medi històric d’aprofitament dels recursos associats al
territori i per al turisme rural.
14.4 Uns cingles i cims aguts o rasos pelats i pedregosos junt amb altres singularitats
geomorfològiques, preservats com a elements configuradors del paisatge i mantinguts com a
referents visuals i identitaris de qualitat.
14.5 Un sistema de restes arqueològiques i històriques ben preservades i gestionades dins d’un
context forestal, urbà o rural que permeti la seva accessibilitat, descobriment i gaudi.
14.6 Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzin les panoràmiques més rellevants, permetin
descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de la unitat i facin descobrir el
seu llegat ecològic, històric i cultural
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2.5 VISIBILITAT
2.5.1

PRINCIPALS RUTES I PUNTS D’OBSERVACIÓ I GAUDI DEL PAISATGE

2.5.1.1

Rutes

El itineraris d’Itineraris d’interès paisatgístic assenyalats als catàlegs de paisatge en aquest espai són els
següents:
- Conca de Tremp – Dellà. Recorregut: inici a Tremp, per la C-1412, castell d’Orcau, nucli de
Figuerola d’Orcau, nucli de Conques, Isona.
-

A l’ombra del Montsec. Itinerari situat entre el vessant nord del Montsec d’Ares i la carretera
C-1311. Aquesta és una ruta que, des de la Noguera Pallaresa, mena cap a la Noguera
Ribagorçana tot aprofitant el pas natural de la vall de Sant Esteve de la Sarga, creuant les
unitats de la Conca de Tremp, la Terreta i el Montsec. El sector oriental de la ruta travessa la
unitat en direcció sud seguint la C-13.

-

Entre l’embassament de Talarn i el congost d’Erinyà. Des de la Pobla de Segur, N-260 en
direcció a Erinyà (poble de la vall de Serradell, lligat tradicionalment al conreu del cirerer).

-

Santa Engràcia al Pic de Lleràs. Itinerari entre les unitats de paisatge de la Terreta i la
Conca de Tremp, permet gaudir de grans panoràmiques sobre el Prepirineu més occidental i
els estreps pirinencs, amb paisatges de conglomerat i vegetació de muntanya mediterrània.
Santa Engràcia, direcció oest per un camí, a trams empedrat, seguint antics murs de pedra
seca, s’arriba a la pista de la Collada de Castellet que cal seguir per la carena del Seradell.
fins al Puig de Lleràs.

-

Conjunt d’itineraris ‘Front del Pallars’. Exemple: Aramunt – turó de Vilanoveta (753 m) –
Collada de Baix, Sant Corneli (1.353 m)

-

Tartareu - Àger

-

Sant Llorenç de Montgai – Camarasa – Baronia de Sant Oïsme – Terradets

-

Baronia de Sant Oïsme – Terradets

-

Per carreteres secundaries i pistes: Agulló – Corçà – Mot-rebei; l’Argentera – Vilanova de
Meià – Pas Nou,

A nivell local, per iniciativa dels Ajuntaments i els Consells Comarcals, aquests itineraris estan
senyalitzats, i en s’han anat complementant..
2.5.1.2

Punts d’Observació

Els miradors identificats en els Catàlegs de Paisatge de Alt Pirineu i Aran i en el de Terres de Lleida
s’enumeren en la Taula 2. Aquests punts han estat utilitzats en l’anàlisi de visibilitat del territori.
Taula 2. Miradors situats en el Geoparc Orígens, segons recullen el Catàleg de Paisatge de les Terres de Lleida i el de l’Alt
Pirineu i Aran. Categoria de cadascun i la seva consideració o no com prioritaris (Prio)

ID
49
46
59
37
54

NOM
Bretui
Capdella
Cap de Boumort
Castell Sobirà de Sant Miquel de la Vall
Castell de Llordà
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CATEGORIA
Punt d
Accés motoritzat
Pic/cim de muntanya
Accés motoritzat
Accés motoritzat

Catàl.
APA
APA
APA
APA
APA

Prio
NO
NO
NO
NO
NO
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ID
20
39
41
53
13
50
02
34
43
47
35
64
28
15
30
80
32
05
09
48
25
61
11
62

NOM
Castell de Mur
Castell d'Orcau
Claverol
Coll de Comiols
Coll de Montllobar
Collada d'Altars
Congost de Mont-rebei
Congost d'Erinyà
Estany de Montcortés
Estany Gento
Estavill
Gavarra
la Casa Encantada
les Collades
Llimiana
lo Cogullo de Turp
Mare de Déu de Far
Mare de Déu de Montservós
Puig de Sant Alis
Sant Quiri d'Ancs
Santa Engràcia
Santuari de Carrànima
Sapeira
Alt de Fontllonga
03 Ermita de la Mare de Deu Puig de Meià
06 Estació FFCC de Sant Llorenç de Montgai

CATEGORIA
Accés motoritzat
Sense accés motoritzat
Accés motoritzat
Xarxa de miradors Pays
Punt carretera
Accés motoritzat
Sense accés motoritzat
Punt carretera
Accés motoritzat
Sense accés motoritzat
Accés motoritzat
Accés motoritzat
Sense accés motoritzat
Accés motoritzat
Accés motoritzat
Pic/cim de muntanya
Accés motoritzat
Sense accés motoritzat
Pic/cim de muntanya
Accés motoritzat
Accés motoritzat
Accés motoritzat
Accés motoritzat
Accés motoritzat

01 Port d'Àger
05 Torre de guaita de la Baronia de Sant Oïsme

Accés motoritzat
Accés motoritzat

Accés motoritzat
Accés motoritzat

Catàl.
APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA i TLL
APA
APA
APA
APA
TLL
TLL

Prio
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
SI

TLL
TLL
TLL

Bretui és un nucli del municipi del Baix Pallars (Pallars Sobirà) hi ha dues esglésies destacades, Sant
Esteve de Bretui i Sant Antoni de Pàdua, de qual només en queden restes.
Capdella te una església romànica, del segle XI declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). De
l’església surten dues rutes, una que condueix al Port del Rus, i la de Filià. A més, del poble surten altres
rutes com les que arriben a la Central de Capdella, la que deixa al telefèric o la que va a la cambra
d’aigües i la que lliga amb el carrilet, des d’on s’arriba al Montsent de Pallars o fins a Estany Gento
El Cap de Boumort és el cim més elevat de la Serra de Boumort (Pallars Jussà), des d’on s’aprecien
vistes als Pirineus i al Pla de Lleida.
Castell Sobirà de Sant Miquel de la Vall, Vall, també anomenat Castell de Sant Gervàs, està situat al
terme municipal de Gavet de la Conca (Pallars Jussà). El jaciment arqueològic consta del castell del segle
XI, una torre de 15 metres i per altra banda un recinte emmurallat. El lloc on es situa era essencial per
controlar les entrades i sortides de la comarca.
El Castell de Mur, del segle XI, es troba en el municipi de Castell de Mur (Pallars Jussà), a sobre d’un
turó sobre la Noguera Pallaresa, a l’entrada de la Conca de Tremp. Està considerat com un important
jaciment arqueològic. En les proximitats del Castell de mur hi ha altres visites d’interès com pot ser el
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Castell de Guàrdia de Mur, de l’any 1012. D’aquest, queden en peu una planta triangular i un mur. Al
costat d’aquesta construcció hi ha en runes l’església de Sant Feliu d’estil arquitectònic de llombarda del
segle XI. D’altra banda també hi ha la Torre del Ginebrell a Vilamolat de Mur (poble que forma part de
Castell de Mur), que té visió directa a Castell de Mur. Aqueta torre servia per la comunicació de perills. A
més, a Vilamolat de Mur també hi ha la Torre Gasol, que és d’estil romànic.
El Castell de Llordà, està situat a Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà), dins de l’àrea de l’Espai d’Interès
Natural Serra Mitjana. Es tracta d’un dels exemples més destacats de construcció residencial, no
únicament religiosa, de l’alt medieval (segle XI) de Catalunya. Està constituït per dos àrees, la inferior,
que conté l’església i el que hauria estat l’antic poble i la superior, on hi ha el palau. Castell Llordà està
classificat com un jaciment arqueològic.

Figura 3. Cap de Boumort (Pallars Jussà). Font: https://www.feec.cat/activitats/100-cims/cim/cap-de-boumort/

Figura 4. Castell Sobirà de Sant Miquel de la Vall, Gavet de la Conca.. Font: https://www.pallarsjussa.net/es/patrimoniocultural/sant-gervas
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Des de Castell d’Orcau, del municipi de Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà), hi ha vistes a la Conca de
Tremp i a Conca Dellà degut a que es situa sobre un turó que s’aixeca més de cent metres per sobre del
poble d’Orcau
El Castell de Claverol, del segle XI, es troba en el municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà). Està situat
en el punt més alt del poble de Claverol. El que es conserva de la construcció és una torre de 7 metres
però actualment està en via de restauració. Un altre edifici d’interès en el poble de Claverol és l’Església
parroquial de Sant Cristòfol de Claverol.
El Coll de Comiols és una collada de 1101 metres d’altitud, que forma part dels municipis d’Artesa de
Segre (Noguera) i Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà). Comunica aquests dos municipis a través de la
carretera C-1412b/L-512. El Coll de Comiols enllaça el Montsec de Rúbies i el Roc de Benavent. El Coll
de Montllobar té una altitud de 962 metres. Situat a Tremp (Pallars Jussà), comunica la Conca de Tremp
i la zona Ribagorçana d’aquest municipi, i es troba en la divisòria entre la conca de la Noguera
Ribagorçana i la Noguera Pallaresa. Per aquest coll hi passa la carretera C-1311 que porta de Tremp a
Pont de Montanyana (Osca). Al coll de Montllobar es troba el Castell de Montllobar de l’època Medieval
que consta de categoria de protecció BCIN.
La Collada d’Altars està al municipi de la Torre de Capdella (Pallars Jussà). Concretament, es situa a la
carena que separa la Torre de Capdella (Pallars Jussà) i Sort (Pallars Sobirà). El congost de Mont-rebei
talla la Serra del Montsec. Separa el Montsec del Montsec d’Estall. El congost és un espai únic a nivell
paisatgístic i de biodiversitat. Forma part de la Reserva Natural Parcial de la Noguera Ribagorçana-Mont
Rebei. A més està considerat Zona ZEPA de Xarxa Natura 2000 i 1, Zona PEIN2. Aquest espai també és
de gran interès per escaladors i arqueòlegs ja que hi ha múltiples parets i coves com per exemple Cova
Colomera.

Figura 5: Congost de Montrebei. Font: https://congostmontrebei.com/
1
2

Zona ZEPA: Zona d'especial protecció per a les aus
Zona PEIN: Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya
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El riu Flamisell travessa el Congost d’Erinyà que te aproximadament 1 Km de longitud, es troba entre els
termes municipals de Conca de Dalt i Senterada.
L’Estany Gento està a 2.141 metres d’altitud, a la capçalera del riu Flamisell, a la Vall Fosca (Pallars
Jussà), concretament en el municipi de Torre de Capdella. El seu origen és glacial. Des de l’estany,
surten diversos camins que condueixen a diferents zones de la conca lacustre. És un indret d’afluència
turística amb accés des del telefèric des d’on es pot gaudir de vistes espectaculars.
El poble d’Estavill es situa al municipi de Torre de Capdella (Pallars Jussà) en la zona de la Vall Fosca.
Estavill és un nucli de caràcter medieval molt ben conservat. A un quilòmetre del poble hi ha les Bordes
d’Estavill i la capella romànica de Sant Salvador de les Bordes d’Estavill. Des d’aquest poble surten
diferents rutes una cap al Pont del Diable (que uneix amb Sarroca de Bellera), una que porta a Antist i
una altra a Pobleta.
La Gavarra és un poble que pertany al municipi de Coll de Nargó (Alt Urgell). Es localitza a 1123 metres
d’altitud, en un turó, en un contrafort de la Serra d’Aubenç. En aquest nucli s’hi troba l’església romànica
de Sant Sadurní, protegida com a “Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)”. A més a més, també hi ha restes
de l’antic castell de Gavarra.
En el municipi de Senterada (Pallars Jussà) és troba el dolmen de la Casa Encantada, construcció
megalítica que tenia funcions de caire funerari. Aquest dolmen es localitza a 1.396 metres d’altitud, a la
carena de la serra de Comillini. Està reconegut com a jaciment arqueològic amb cronologia des del
bronze mig.

Figura 6. Dolmen de la Casa Encantada, Senterada (Pallars Jussà). Font: https://www.pallarsjussa.net/ca/patrimoni-cultural/eldolmen-de-la-casa-encantada
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A una altitud de 1143 metres s’hi troba la collada anomenada Les Collades, justament en els límits entre
Gavet de la Conca (Pallars Jussà) i Tremp (Pallars Jussà). A l’oest de Les Collades hi ha lo Tossal i a l’est
hi ha el Serrat de l’Aspre.
Des de Llimiana hi ha vistes a la serra del Montsec i la Conca de Tremp. En el centre del poble hi ha
l’església romànica de Santa Maria de la Cinta del segle XI. En la part del municipi que s’enten sobre el
Montsec de de Rúbies hi ha zones moltes coves entre els que destaquen: la cova dels Muricecs, la cova
Negra del Montsec. Altres elements rellevants del municipi són l’ermita de Sant Salvador del Bosc i la
central hidroelèctrica de Terradets.
El Cogullo de Turp està situat al municipi de Coll de Nargó i te una altitud de 1.620 m.
L’ermita de Mare de Déu de Far està ubicada en el poble d’Espui al terme municipal de Torre de
Capdella. Es troba al contrafort oriental de la muntanya del Tossal de la Collada Gran.
La Mare de Déu de Montservós, també anomenat Santuari de les Capelles, es un santuari romànic del
segle XII que pertany al municipi de Tremp, prop d’aquest santuari hi ha l’ermita que porta el mateix nom.
El Puig de Sant Alís és el cim més alt del Montsec d’Ares (1675,4 m) amb espectacular vistes al Pirineu
al nord, i a les terres de ponent al sud, als peus la vall i el poble d’Àger.
Pujol és un poble del Baix Pallars (Pallars Sobirà). Es situa en una zona boscosa, per sobre de l’entrada
al Congost de Collegats i gaudeix de vistes d’aquest congost i de la Geganta Adormida. El nucli té una
església romànica dedicada a Sant Andreu i també dues capelles, la de la Mare de Déu del Roser i la de
Sant Antoni Abat.
L’ermita de Sant Quiri, de caire romànic, està ubica a dalt del Tossal de Sant Quiri (1.839 m), entre el
poble d’Ancs (Pallars Sobirà) i Poblellà (Pallars Jussá). Els dos nuclis consideren seva l’ermita.
Santa Engràcia pertany al terme municipal de Tremp (Pallars Jussà). Es troba a més de 1.000 metres
d’altitud, a sobre d’un penya-segat. Al cim hi ha les restes d’una antiga torre. En el nucli també hi ha una
església parroquial dedicada a Santa Engràcia i hi queden les restes de la capella de Sant Sebastià.
La Mare de Déu de Carrànima és un santuari que es localitza a la serra de Carrànima, concretament a
1.624 metres d’altitud. Forma part del municipi d’Abella de la Conca (Pallars Jussà). De l’edifici antic de
l’ermita de Mare de Déu de Carrànima gairebé no hi queda res, es va restaurar l’any 1959.
Sapeira, al municipi de Tremp (Pallars Jussà), es troba a una altitud de 1.073 metres, a damunt d’un
serrat que separa dues valls, la d’Esplugafreda i la del Solà. Una de les rutes destacades és la que va de
Sapeira a la Collada de Castellet.
L’Alt de Fontllonga és un port de muntanya situat sobre la carretera del Doll (que uneix el Congost de
Terradets) i Camarasa. Des d’aquest port, de 5,4 quilòmetres de recorregut, es pot veure la Noguera
Pallaresa i el pantà de Camarasa.
L’ermita de la Mare de Déu de Puig de Meià és una església que pertany al municipi de Vilanova de Meià
(Noguera). Específicament, es situa al cim del turó del poble de Vilanova de Meià on hi ha també, altres
edificacions alt-medievals. La construcció consta de la categoria de protecció Bé Cultural d’Interès Local
(BCIL).
L’estació de ferrocarril de Sant Llorenç de Montgai es troba en la població de Sant Llorenç de Montgai
al municipi de Camarasa (Noguera). Hi circulen trens amb destí La Pobla de Segur (per la línia LleidaPobla de Segur). També hi passa un tren turístic anomenat “Tren dels Llacs”. En direcció La Pobla, la
línia passa per un túnel que condueix al curs de la Noguera Pallaresa.
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El Pas Nou es un congost generat pel riu Boix a través del Montsec d’Ares. Es localitza al municipi de
Vilanova de Meià (Noguera). A la zona del Pas Nou hi havia el Camí de l’Escala del Pas Nou que seguia
el riu Boix des de Vilanova de Meià fins al Pla de les Forques. El Pont de la Gata deixa constància d’on hi
havia l’antic Camí.
El Port d’Àger és un port de muntanya que es troba a la Serra de Montclús (Noguera). Hi passa la
carretera C-12 . Aquest port té vistes de la vall d’Àger i del Montsec d’Ares, i el seu punt més elevat és a
912 metres.
La Torre de guaita de la Baronia de Sant Oïsme és un monument històric, BCIN per Decret de
22/04/1949, número de registre 1835_MH

Figura 7: Estació FFCC de Sant Llorenç
http://www.trenscat.com/pobla/stllorencm_ct.html
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Figura 8. Torre de guaita de la Baronia de Sant Oïsme. Font de la foto: ‘Catalunya poble a poble’, restes de l’antic castell de Sant
Oïsme, al peu el pantà de Camarasa i al fons el Montsec.

2.5.2

GRAU D’EXPOSICIÓ VISUAL

Es determina el grau d’exposició visual considerant els miradors recollits als catàleg de paisatge i es
representa en la Figura 9. El mapa diferencia les zones que no es veuen des de cap d’aquests miradors
de les que són visibles des de diversos punts.
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Figura 9. Grau d’exposició visual des dels miradors de paisatge identificats als Catàlegs. Elaboració pròpia amb el MDE 5x5 m.

Les zones més exposades són els cims més alts el Montsec i els de la Vall Fosca. La vessant nord del
Montsec, les serres de Gurp, Sant Gervàs, Mitjana, Boumort, Comiols, el Roc de Benavent, Sant Corneli i
el Roc de Pessonada són fites amb un grau elevat d’exposició visual. També cal destacar l’elevat grau
d’exposició visual de la Conca de Tremp, que contrasta amb altres àrees que no es veuen des dels punts
d’observació escollits, com les vessants que s’orienten cap a la Noguera Ribagorçana, com ara l’àrea de
la Terreta, la vall d’Àger, la zona de Vilanova de Meià, Camarasa i la vall alta del barranc de Barcedana.
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Pel que fa a la visibilitat des d’itineraris s’han escollit les principals vies de comunicació per tal de fer
l’anàlisi. Les imatges incloses a la Figura 10 mostren la visibilitat des de el Tren dels Llacs i les carreteres
C13, C1311, N260, C1412, C12, L913, L9047, L911 i L912, L503 i L511.
El Tren dels Llacs i la C13 tenen un recorregut paral·lel des del congost de Terradets fins a la Pobla de
Segur, que permet gaudir de les vistes de la part central de la Conca de Tremp, oferint vistes interessant
dels embassament de Cellers i de Sant Antoni. El recorregut d’aquestes vies és lleugerament diferent a
l’àmbit sud, el tren ofereix major visibilitat que la C13 en aquest sector.
La C-1311 uneix la N-230, en terme del Pont de Montanyana i a la C-13 a Tremp, passant pel pcoll de
Montllobar (mirador escollit en el Catèleg de Paisatge), en un recorregut de 26 Km. Aquesta via permet
observar part de les vessant occidentals del Geoparc. Sobre aquesta via hi ha diversos afloraments del
LIGOR Estratotip de l’Ilerdià, de gran valor geològic (veure apartat 3.3).
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Figura 10. Visibilitat del territori Geoparc Orígens dels de les principals vies de comunicació

La vall del Flamisell i la part superior de la vall del Noguera Pallaresa es poden gaudir des del recorregut
de la N260.
L’accés des del port de Comiols seguint la C1412 permet apreciar àmpliament la configuració de la Conca
Dellà i arribar fins a Tremp i Talarn, a més de la vessant nord del Montsec. La L911, del port de Comiols a
Sant Salvador, i la L912, de Sant Salvador de Toló al Pont dels set ulls sobre el riu de Conques amb tot el
recorregut a dins del municipi de Gavet de la Conca, ofereixen també vistes sobre la Conca de Tremp, tot
i que no són tan amplies com les que s’obtenen des de la C1412.
La C12 forma part de l’eix occidental que va d’Amposta a Àger, en el recorregut pel territori Geoparc
Orígens, és l’itinerari per descobrir la vall d’Àger amb la vessant sud del Montsec com a teló de fons.
La carretera L 913 uneix Vilanova de Meià amb Hostal Roig, nucli del municipi de Gavet de la Conca.
L'inici de la carretera és a Vilanova de Meià, a 596,9 m. alt., i el final, a les Forques, sota el Cinglo del
Desferrador, de la Serra del Cucuc, prop de l'Hostal Roig, a 1.032,7. En 11 quilòmetres de longitud salva
un desnivell de 435,8 m. El seu recorregut permet gaudir de vistes del congost de Pas Nou.
Des de la carretera L503, amb origen en el poble de Senterada des de la carretera N-260 i fi al poble de
Capdella es pot observar la Vall Fosca. La carretera L511 és l’eix viari entre Isona i Coll de Nargó pel Coll
de Bòixols, passa pel peu de la Serra de Carranima, i travessa la conca alta del riu Rialb.
L’anàlisi del grau d’exposició visual des d’aquestes carreteres, des dels accessos als nuclis i des dels
punts de la N-230 inclosos en el Geoparc Orígens es representa a la Figura 11. El 38% de la superfície
total no es visible des de les carreteres que travessen el Geoparc, el 34% es poc o moderadament visible
i la resta és entre mitjanament visible a molt visible.
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Figura 11. Grau d’exposició visual des de les vies principals. Elaboració pròpia a partir del MDE 5x5m
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3 EL GEOPARC ORÍGENS
El territori Geoparc comprèn una sèrie de valors molt diversos, tan els relatius al patrimoni natural i com al
patrimoni cultural tangible i intangible, entre els que destaquen la geodiversitat, biodiversitat, els Bens
Culturals d’Interès Nacional (BCIN) i Local (BCIL), etc. En aquest apartat es recull de manera sintètica els
aspectes i valors relacionats directament amb els valors naturals geològics, paleontològics i geominers.

3.1 CONTEXT GEOLÓGIC
El territori condensa en pocs quilòmetres una diversitat d'estructures geològiques que afecten a materials
paleozoics, mesozoics i cenozoics cobrint més de 500 milions d'anys d’història geològica. El mapa
geològic y la llegenda es troben a la Figura 12 i Figura 13.
Al nord es troba la zona Axial Pirinenca, que constitueix el nucli de la cadena pirinenca i és on es
localitzen els pics més alts que arriben a 2.962 m d’alçada màxima, i les roques més antigues de la
serralada (Cambro-Ordovicià). La configuració estructural actual de la Zona Axial és deguda a l’apilament
antiforme de mantells de corriment (Orri, Rialp i Nogueres) associats a l'orogènia Alpina. Els materials que
afloren en aquesta zona són majoritàriament del Paleozoic i han estat intensament deformats pels efectes
de l'orogènia Herciniana. Aquests materials, representats a la zona de la Vall Fosca, també s'han vist
afectats per intrusions de batòlits i per metamorfisme de contacte. La deformació associada a l'orogènia
Alpina es va propagar progressivament cap al sud, generant un relleu menys vigorós i afectant cada
vegada a materials més moderns fins a l'Oligocè.
Al sud de la Zona Axial es troba al Prepirineu, on s'identifiquen unes estructures tectòniques conegudes
com "mantells superiors surpirenencs", els quals estan formats bàsicament per roques del Mesozoic i del
Paleogen, més joves que les de la Zona Axial. Aquestes estructures tectòniques, consisteixen en tres
làmines cavalcants principals que de nord a sud s'anomenen Bóixols, Montsec i Serres Marginals.
Aquests mantells cavalcants tenen associades unes serres amb una orientació est-oest, paral·leles a la
direcció de la serralada, que de nord a sud són: la Serra Sant Gervàs (1889 m), Boumort (2.077 m),
Carreu, Carrànima, Serres del Montsec d'Ares (1.676 m) i del Montsec de Rúbies (1677 m) i Serra del
Mont-Roig (950 m).
Al mateix temps que tenia lloc l'emplaçament d'aquestes làmines cavalcants, es van originar conques
intramontanyoses (Conca de Tremp-Àger) on es registren els sediments, estructures i paleoambients
previs, contemporanis i posteriors als diversos episodis tectònics.
La Conca de Tremp-Àger està situada a la part oriental de la unitat sud-pirenaica central. Aquesta unitat
es caracteritza per un conjunt de làmines cavalcants desplaçades cap al sud (Muñoz, 1992, entre altres).
Entre la làmina de Bóixols i la del Montsec es situa la Conca de Graus-Tremp. Aquesta conca configura
un gran sinclinal els flancs estan formats per materials cretàcics i paleocens, mentre que el nucli
correspon essencialment a l'Eocè. Els tipus de roques varien de nord a sud i d'est a oest, des de
materials d'origen continental a marí, amb gran diversitat d'ambients i roques sedimentàries. La Conca de
Graus-Tremp s'estenia fins a l'Atlàntic i estava parcialment connectada cap al sud amb una altra
subconca adjacent: la Conca d'Àger, de la qual finalment va quedar separada pel front d'encavalcament
de la làmina del Montsec. De fet, la conca de Graus-Tremp va ser transportada en el bloc superior
(piggyback basin) de l'encavalcament de Montsec (Vergés i Muñoz, 1990), quedant com a conca
d'avantpaís la Conca d'Àger. Les poblacions d'Àger i Tremp no només donen nom a les conques sinó
també a les formacions sedimentàries homònimes.
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El sistema fluvial comença a instal·lar-se al mateix moment que s'aixequen els Pirineus, està format per
diverses xarxes hidrogràfiques (la Noguera Pallaresa i de la Noguera Ribagorçana i el Flamisell,
principalment), presenten una orientació de nord a sud, que ha excavat espectaculars congostos que
travessen les serres i les conques (Congost de Mont-rebei, Terradets, Collegats).

Figura 12. Mapa geològic del Geoparc Orígens. Modificat del mapa geològic de Catalunya a escala 1:250.000 del ICGC.
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Figura 13. Llegenda del mapa geològic del Geoparc Orígens. Inclou edat i amb descripció dels materials dominants.
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3.2 GEODIVERSITAT I PATRIMONI ABIÒTIC
El patrimoni abiòtic del vessant meridional dels Pirineus és d'una enorme riquesa i per això aquesta zona
de Catalunya està reconeguda internacionalment com un laboratori natural de sedimentologia, tectònica,
geodinàmica externa, paleontologia i mineria.
La característica més rellevant del Geoparc és que concentra una enorme geodiversitat entre la que
s’inclouen:
-

Tots els tipus bàsics de roques: sedimentàries, ígnies i metamòrfiques.

-

Ambients sedimentaris de tipus continental, de transició i marins.

-

Representació de totes les eres geològiques des de fa 550 Ma fins a l'actualitat.

-

Un nombre inversemblant d’estructures tectòniques: diàclasis, esquistositat, falles i plecs de tots
tipus, mantells de corriment, etc. Aquí s’hi pot observar i identificar la seqüència d'esdeveniments
tectònics en base a les relacions entre estructures i sediments sintectònics, que permeten obtenir
una cronologia relativa dels episodis d'emplaçament de mantells de corriment.

-

Representació de dos cicles orogènics, l’orogènia Herciniana i l’orogènia Alpina.

-

Diferents elements de tipus geomorfològic com són els modelats d'origen glacial, periglacial,
fluvial, lacustre, càrstic, gravitacional, badlands etc.

-

Una preservació excepcional de les restes de dinosaures trobats en els sediments transicionals
del Cretaci Superior, proporcionat un excel·lent registre dels ambients continentals i dels últims
dinosaures que van habitar Europa en els milions d'anys previs a l'extinció que va tenir lloc al
Límit Cretaci / Paleogen.

-

Mineralitzacions d’on s’han explotat gran varietat de materials geològics i s'han extret minerals
molt diversos.

-

Una gran varietat de sòls que reflecteixen la diversitat de roques mare, de processos geològics i
geomorfològics actius i recents, de climes i microclimes, l'activitat biològica, inclosa la humana,
etc.

-

Paisatges geològics relacionats directament amb els materials geològics, les estructures
tectòniques, el modelatge geomorfològic, els processos geològics actius i pretèrits, els sòls,
l'activitat humana històrica, la tradicional i els usos actuals del territori.

Una part significativa del coneixement de la geodiversitat del territori prové de la prospecció
d'hidrocarburs. El primer sondeig d'exploració d'hidrocarburs a Catalunya es va perforar a la Conca de
Tremp el 1930 i va arribar a una profunditat de 1.000 metres. Durant les dècades de 1960 a 1980, la zona
va viure una època d'alta activitat de prospecció i exploració d'hidrocarburs. D'aquesta època daten les
nombroses campanyes de sísmica de reflexió de la zona i els sondejos profunds d'exploració (més de
2.500 m) de Bóixols, Isona, Erinyà i Comiols. Es de destacar el perfil sísmic ECORS que travessa el
Pirineu de Nord a Sud passant pel territori del Geoparc. Realitzat durant la dècada dels 70 aquest perfil va
permetre per primer cop entendre l’estructura interna de les serralades a nivell global.

3.2.1

PALEONTOLOGIA

L'àrea del territori inclou una representació molt àmplia de l'evolució de la vida a la terra, que comprèn des
jaciments del Permià fins al Paleogen, gairebé 250 milions d'anys representats per fòssils de vertebrats,
invertebrats i plantes.
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El Permià i Triàsic es troben representats en el límit nord, on afloren els sediments vermellosos que han
proporcionat una gran riquesa d'icnites (petjades i rastres), principalment de rèptils i amfibis, que
assenyalen la gran diversitat de vertebrats en aquesta zona. A nivell de restes vegetals, nous jaciments
estudiats recentment ens remeten a l'enorme exuberància i varietat dels ecosistemes del Permià.
El següent període amb àmplia representació correspon al Cretaci Inferior, amb els afloraments de la
Serra del Montsec, entre els quals destaquen les pedreres de Rubies i La Cabrúa, jaciments de calcària
litogràfica que han proporcionat unes restes fòssils magnífics d'insectes, invertebrats marins, plantes,
vertebrats com amfibis, petits rèptils i, fins i tot, aus amb plomes. Sovint es conserven les parts toves del
cos i en alguns casos fins i tot patrons de coloració. Cal destacar les restes de les primeres plantes amb
flors (Montsechia vidalii), que van aparèixer al planeta fa uns 130 milions d'anys i que van ser descrites a
la Serra del Montsec en 1902 per Charles René Zeiller.
El major actiu paleontològic prové dels sediments transicionals del Cretaci Superior gràcies a les
abundants restes de dinosaures. Aquest període ha proporcionat un excel·lent registre tant dels ambients
costaners (acumulacions de rudistes de la Collada de Basturs), dels ambients de transició (jaciment de
marques d'alimentació de rajades de la Posa) i, especialment dels ambients més continentals (Conca de
Tremp, i Vall del Riu Sallent a Coll de Nargó). Ossos, ous i petjades dels darrers dinosaures que van
habitar Europa en els milions previs a l'extinció que va tenir lloc al límit Cretaci / Paleogen, es troben en
gran quantitat i qualitat en la franja sedimentària que registra els ambients del Maastrichtià. Cal destacar
la presència de diverses formes de dinosaures sauròpodes, hadrosaures, teròpodes o ornitòpodes, a més
de la presència de restes de cocodrils, tortugues o pterosaures, entre d'altres vertebrats. La riquesa de
restes d'ous, tant a la Conca de Tremp, Conca Dellà i Coll de Nargó, situen aquesta zona com el principal
jaciment europeu d'ous de dinosaure i un dels més importants del món. Desenes d'articles científics
publicats en revistes especialitzades recolzen la importància de les troballes, que es troben dipositats per
a la seva conservació i estudi al Museu d'Isona i Conca Dellà i en el seu satèl·lit museogràfic, el centre de
divulgació Dinosfera, de Coll de Nargó.
El registre sedimentari amb restes fòssils es completa amb el Paleogen. En ambdues vessants del
Montsec es troben espectaculars concentracions de fauna invertebrada, per exemple a les geozones de
la Régola (Àger) o al estratotip de l'Ilerdià, mentre que les primeres formes mamiferianas, amb especial
rellevància als primers primats europeus, s'han trobat en jaciments eocens d'Àger i de la Conca de Dalt.
El Geoparc Orígens, i més concretament la Conca de Tremp, es reconegut arreu per la seva riquesa
geològica, i resulta difícil destacar una zona en concret per la seva importància global. Tot i això, hi ha un
itinerari que pren una rellevància especial dins el món científic degut a la seva consideració en una secció
tipus (patró) definint d’aquesta manera un dels estatges marins més coneguts d’Europa: L’Ilerdià
(Geozona 123 Estratotip de l´Ilerdià, Claret - Coll De Montllobar), aflora a la carretera de Tramp a Pont de
Montanyana. Es tracta d’un registre fòssil molt ben conservat, ben exposat i també d’una gran diversitat.
Això ha comportat que sigui dels estatges amb un estudi bioestratigràfic i magnetoestratigràfic més
complert i conseqüentment, ha permès enquadrar-lo amb força precisió dins l’escala dels temps
geològics. Concretament és un interval de temps comprès entre els 55’9 i 52’8 milions d’anys
aproximadament, és a dir, dins el període del Paleogen, entre la segona meitat del Paleocè superior i la
primera meitat de l’Eocè inferior.
La importància que tenen els freqüents i ràpids canvis de fàcies tant verticals com horitzontals i poder-los
observar i estudiar en detall en una escala geogràfica de desenes de kilòmetres han motivat l’estudi
global de la Conca de Tremp, que és en realitat el veritable estratotip de l’Ilerdià (Luterbacher, 1973).
Aquests aspectes dels canvis de fàcies relacionats amb una escala que permet el seu perfecte estudi, és
conserva en tota la història geològica de la conca, des del Triàsic fins als més moderns materials del
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Quaternari, passant per punts tants interessats i coneguts com els nombrosos jaciments paleontològics
del Cretaci. Això comporta que aquesta Geozona adquireixi una rellevància especial pel que fa a
l’aprenentatge de la geologia.
Aquesta Geozona inclou els següents Llocs d’Interès Geològic del Geoparc Orígens:
1.- LIGOR027 - Santa Helena de Claret
2. LIGOR028 - Claret
3. LIGOR029 - Collada de les Cargolines
4. LIGOR030 - Llau de Xiroi
5. LIGOR031 - Lo Tossal
6. LIGOR033 - Corba de la Pera
7. LIGOR034 - Coll de Montllobar
Aquests llocs inclouen els afloraments més rellevants de la Geozona, els quals són visitats anualment per
centenars de geòlegs, investigadors i estudiants de geologia d’Universitats,. centres de recerca i
companyies de tot el planeta.

3.2.2

GEOMORFOLOGIA

Entre els relleus preglacials destaquen extenses superfícies d'aplanament situades per sobre de 2.000 m
que es desenvolupa entre el final de l'Orogènia Alpina i l'inici de les glaciacions quaternàries.
També al sector nord del Geoparc trobem nombrosos vestigis de morfologies glacials associades a les
glaciacions del Pleistocè entre les que destaquen formes d'erosió glacial (circs, glaceres, cubetes de
sobreexcavació, valls en forma d'U, roques amoltonadas, etc.) i formes d'acumulació glacial (morrenes).
Durant l’època postglacial, després de l'última glaciació del Pleistocè comencen a funcionar les
dinàmiques fluvial, fluviotorrencial, periglacial i de vessants, que modelen unes formes característiques
que s'estenen per tot el territori.
Els processos fluvial i fluviotorrencial són evidents a partir de l'observació dels cons al·luvials,
desenvolupats en la part frontal dels principals barrancs, els dipòsits de les terrasses fluvials, que ocupen
la major part del fons de les valls i els profunds i estrets congostos generats per la incisió dels rius. La
dinàmica de vessants està representada per esllavissades, per les tarteres i pels dipòsits periglacials.
També és important destacar l'abundància de formes típiques dels processos d'erosió hídrica, conegudes
com badlands, que afecten les formacions lutítiques i margoses molt comunes a la zona. Entre els
exemples de l'acció natural dels processos de la geodinàmica externa, molt actius en aquesta àrea,
destaquen, per la seva rellevància i afectació, el despreniment de Puigcercós (1881) i el de Montclús
(1373), que van provocar l'abandonament d’ambdós pobles.
Els congostos al Geoparc orígens tenen una rellevància singular, tant per l’abundància com pel seu
interès i valor patrimonial. Sovint, els congostos són formacions càrstiques d’origen fluvial, també
anomenats fluviocarst, i requereixen la presència de roques calcàries. En aquestes situacions trobem
també fonts laterals i coves a diferents nivells segons la seva antiguitat, els nivells més alts són els més
antics abandonats a mesura que el riu incideix baixant el nivell freàtic.
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Els més coneguts del Geoparc Orígens són: al sud el Congost de Camarasa; a la Serra del Montsec, el
congost de Mont-Rebei, el de Terradets i el del Pas Nou a Vilanova de Meià; el Congost de Susterris a
l’embassament de Sant Antoni; el congost d’Abella (Foradot) i el congost del Boix a Boixols; al nord el
congost d’Erinyà al riu Flamissell i el congost de Collegats. La major part estan sobre materials calcàries
del Cretàcic. El Congost de Collegats és la Geozona 119 i el congost de Mont-Rebei la Geozona 127.
Els processos càrstics expliquen la formació de bona part dels congostos del Geoparcs així com
l’existència d’un gran nombre de coves i cavitats de circulació d’aigües subterrànies.
Un altre dels indrets d’especial interès és l’Anticlinal d’Abella de la Conca, espai catalogat com IELIG Un
altre dels indrets d’especial interès és l’Anticlinal d’Abella de la Conca, espai catalogat com IELIG
assignant-li el codi PS001, està reconegut també com a Global Geosite. Es tracta d’un anticlinal de bloc
superior parcialment erosionat i que presenta l’eix inclinat cap a l’oest. Els materials que l’integren són
bàsicament del Cretaci superior (nivells acinglerats), situats sobre roques més antigues que afloren en
el sector intern de l’estructura. Aquesta estructura ens relata l’emplaçament d’una lamina
d’encavalcament. Es poden observar afloraments en superfície que ens mostren el registre estratigràfic,
així com les estructures tectòniques desenvolupades en aquest mateix front d’encavalcament. L’interès
d’aquesta àrea es justifica en l'enorme quantitat de dades geològiques que ajuden a comprendre
l'evolució d'un front d’encavalcament, en un espai relativament reduït. Les dimensions del front
d’encavalcament lligat als magnífics afloraments disponibles permet visualitzar tot tipus d'estructures
geològiques en un rang d'escales molt ampli, des les quilomètriques a les de nivell aflorament. La zona ha
estat àmpliament estudiada i visitada per grups de geòlegs com demostren els nombrosos articles
científics publicats tant a nivell nacional com internacional. Per altra banda aquest espai te un especial
valor científic per realitzar estudis de modelització de jaciments petrolífers. Finalment, el relleu abrupte
propiciat per l’emplaçament de l’encavalcament, combinat amb la posterior intensa erosió hídrica del Riu
Abella, a condicionat el desenvolupament d’un paisatge d’una bellesa espectacular però amb un
dinamisme que implica la proliferació de nombrosos moviments de vessant representats per dipòsits
caòtics de graves, sorres, llims i blocs que trobem en les seves vessants de la serra.

3.2.3

ASPECTES HIDROGEOLOGICS

L'estructura del sinclinal de la Conca de Tremp conté un important aqüífer càrstic que desguassa de
forma artesiana en els Estanys (llacs) de Basturs i Mont de Conques, entre altres fonts. Aquest conjunt de
llacs es produeixen en un context molt particular, sobre un complex de toves calcàries, i la seva
morfologia de dom (forma cúpula o cràter) deguda a l’acumulació de toves calcàries al voltant de les
surgències ha estat estudiada en els últims anys per la seva analogia amb estructures similars
identificades al planeta Mart.
La majoria de llacs naturals del Geoparc es concentren en el sector nord i tenen un origen glacial, amb
l’excepció de l'Estany de Montcortés. Aquest últim ha esta objecte de nombrosos estudis recentment
publicats relacionats amb el canvi climàtic. El seu origen s'atribueix a fractures verticals d'expansió lateral
(sakung) que han donat lloc a una depressió on s'ha instal·lat el llac.
Els estanys de Basturs, junt amb la zona lacustre de Banyoles, la de la vall de Sant Miquel de Campmajor
i l'estany de Montcortès -aquest darrer a la mateixa conca de la Noguera Pallaresa-, són les quatre zones
humides d'origen càrstic més notables de Catalunya.
Un dels símbols del congost de Collegats és l'Argenteria, una surgència d'aigua a la paret de roca que ha
format travertins, produïts per la precipitació de carbonat dissolt de les calcàries cretàcies que entapissen
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amb formes molt espectaculars els substrat de calcàries. Aquesta formació està catalogada com a geotop
a dins de la geozona de Collegats. L’Argenteria és un indret ple d’història i llegendes, i ha estat inspirador
de creacions artístiques literàries com les del poeta Joan Maragall i plàstiques com les de l'arquitecte
Antoni Gaudí.
El Geoparc comprèn un total de 622 fonts i 13 mines inventariades que fan palesa la enorme riquesa
hidrogeològica d’aquest territori.
Al sector nord del Geoparc, concretament a la capçalera de la Vall Fosa, hi ha 11 estanys d’origen glaciar
8 dels quals te aprofitaments hidroelèctrics. Tots els estanys són d’aigües àcides i dimíctics (la densitat de
l’aigua s’iguala en tota la columna en dues èpoques de l’any), a la Taula 3 es relacionen aquests.
Taula 3. Estanys d’origen glaciar inclosos a l’àrea del Geoparc Orígens, es detalla el codi, el nom i la natura de cada estany.
Font: Geoportal SitEbro

Codi

Nom

Natura

ES091971
ES0911021
ES0911024
ES0911034
ES091977
ES0911009
ES0911023
ES0911028
ES0911038
ES0911044
ES0911746

Estany Salat.
Estany de Mariolo.
Estany Cubieso.
Estany Reguera.
Estany Gento.
Estany Tort.
Estany Fosser.
Estany de Mar.
Estany Saburó de Baix.
Estany Colomina.
Complex estanys de la conca del Flamisell (1,3)

Natural
Molt modificat
Molt modificat
Natural
Molt modificat
Molt modificat
Molt modificat
Molt modificat
Molt modificat
Molt modificat
Natural

3.2.4

MINERALITZACIONS

Encara que en l'actualitat l’activitat mineria és pràcticament nul.la, al llarg de la història s'han extret
minerals molt diversos. Es poden destacar: ferro (Vall de Manyanet, Sant Esteve de la Sarga, Vilanova de
Meià, Àger); coure (Vall Fosca, Vilanova de Meià); plom i zinc (Vall Fosca); alumini (Camarasa); sal
comuna (Gerri de la Sal, Pujol); guixos (Gerri de la Sal, Tendrui); manganès (Gerri de la Sal); cobalt
(Peramea, Pujol); urani (Castell-Estaó); carbó (Vall Fosca, Vall de Manyanet). Són nombroses les
explotacions per obtenir calç, guix i lloses per cobrir les edificacions tradicionals de muntanya (Coll de
Nargó, Vilanova de Meià, Camarasa). Cal destacar també les nombroses explotacions de recursos hídrics
per a l'aprofitament hidroelèctric de l'aigua, com ara el Lloc d'Interès de patrimoni Miner (LIPM) de la Vall
Fosca o la central elèctrica de Camarasa i els embassaments associats. Cal aclarir que el patrimoni miner
no és objecte de l’inventari que es recull en aquesta memòria de síntesi.
Al Geoparc Orígens s’han identificat 121 LIGOR Mineria, (inclou centrals hidroelèctriques): 2 Àger
(mineria); 3 Abella de la Conca (forns de calç); 10 Baix Pallars (salines i altres); 11 a Camarasa (inclou
centrals hidroelèctriques); 2 a castell de Mur; 7 a Coll de Nargó; 10 a Conca de Dalt; 1 de Gavet de la
Conca; 9 a Isona i Conca Dellà; 8 a Talarn; 25 a la Torre de Capdella; 3 Llimiana; 4 a Salàs de Pallars; 1
a Sant Esteve de la Sarga; 2 a Sarroca de Bellera; 1 a Senterada; 4 a Talarn; 7 a Tremp; 10 a Vilanova
de Meià i 1 a Xerallo.
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3.2.5

SÒLS I EDAFODIVERSITAT

Per la seva diversitat de materials parentals i relleu, de condicions climàtiques, de vegetació i d'usos del
sòl, aquest territori és un dels més edafodiversos de la zona mediterrània. Els sòls d'aquesta zona han
estat estudiats a Porta et al. (2011) com a àrea model per a la cartografia de sòls a escala 1: 25.000 a
realitzar per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Entre els processos formadors de sòls es poden destacar la mobilització i acumulació de carbonat càlcic i
rubefacció, la il·luviació d'argila i acumulació de matèria orgànica en els horitzons superficials o la
formació d'horitz
ons superficials gruixuts foscos, rics en matèria orgànica, que a la Conca de Tremp arriben a formar
Kastanozems (pel grau d'aridesa del clima que impedeix la descarbonatació dels materials calcaris
primaris).

3.3 LLOCS D’INTERÈS GEOLÒGIC
L’inventari geològic del Geoparc consta de 130 fitxes de llocs d’interès geològic (LIG). Aquests espais
estan distribuïts arreu del territori. els 19 municipis del Geoparc estan afectats per un LIG, com a mínim.
En relació a la representativitat de la història geològica, el conjunt de LIGS registren tots els períodes
geològics dels últims 550 Ma, llevat del Neogen (poc significatiu), que correspon a un període d’intensa
erosió dels relleus aixecats per l’Orogènia Alpina als Pirineus.
Els períodes geològics més ben representats són el Cretaci (57,5% dels LIG) i el Paleogen (50%). També
es destaca que el 27,5% dels LIG tenen registre a la vegada del Cretaci i del Paleogen. Això s’explica
perquè les conques sedimentàries i la tectònica relacionada amb l’Orogènia Alpina són les més ben
estudiades (sovint en relació als fòssils dels últims dinosaures), i les que concentren el interès dels
aprenents. El fet de que el Quaternari sigui significatiu en el 20% dels LIG ens parla de la importància dels
processos geològics externs que han modelat els paisatges del Geoparc. Alguns d’aquests processos,
com ara les esllavissades, són encara actius i permeten caracteritzar al Geoparc com un laboratori
geològic natural.
La distribució dels LIGs també reflecteix la diversitat de temàtiques geològiques que es troben al
Geoparc. Així, les temàtiques geològiques que es troben representades amb més freqüència en el
Geoparc són la Sedimentologia i l’Estratigrafia, (33%), la Tectònica o Geologia Estructural (22%) i la
Geomorfologia (14%). Per altra banda, l’inventari paleontològic inclou un total de 32 punts i l’inventari de
jaciments minerals actualment conté un total de 22 punts. La distribució espacial d’aquests punts es pot
consultar a la Figura 14.
Paral·lelament a aquests últims, en el període del 2018 al 2020 es va dur a terme un inventari del
Patrimoni Miner del Geoparc. Aquest es un inventari d’aprofitament de recursos naturals del Geoparc i
inclou punts mines de coure, zinc, urani, ferro, o carbó, forns de guix, forns de calç, teuleries i centrals
hidroelèctriques. Aquest inventari consta de 81 punts distribuïts per tot el territori Geoparc.
Tabla 1. Relació d’espais d’interès geològic (Inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya, IEIGC). Font: Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

CODI

DESCR

NOM

108
116

Geozona
Geozona

El relleu glacial d'Amitges i els Encantats
Ignimbrites d'Erill castell
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TIPUS

AMBIT INTERÈS

GZ
GZ

Geomorfologia
Petrologia - Ignea
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CODI

DESCR

NOM

118
119
120

Geozona
Geozona
Geozona

122

Geozona

169

Geozona

Gerri de la Sal
Congost de Collegats
Hortoneda - Roc de Santa - Barranc de l'InfernMontsor
La plataforma carbonatada de Sant Martí de
Vilanoveta
Collades de Basturs

123
121
152

Geozona
Geozona
Geozona

124
125
126
127
129
130
128
131
132
133

Geótop
Geozona
Geozona
Geozona
Geozona
Geozona
Geozona
Geozona
Geozona
Geozona
IELIG
IELIG
IELIG

PS004
CAT123

Estratotip de l'Ilerdiá (Claret - coll de Montllobar)
Formació Castissent a Mas de Faro
Discordances progressives de Sant Llorenç de
Morunys
Esllavissada de Puigcercós
Barranc de la Posa - Isona
Anticlinal d'Oliana
Congost de Mont-rebei - la Pertussa
Corçà - Vall d'Àger
Serra del Montsec:-Àger - Colobor - Sant Alís
Calcàries litogràfiques del Montsec
La Règola - vall d'Àger
Límit Cretaci-Terciari a la carretera del Doll
Sant Salvador de Camarasa
Anticlinal d'Abella
Jaciment de mamífers paleocens de Fontllonga
Jaciment de mamífers paleocens de Claret

TIPUS

AMBIT INTERÈS

GZ
GZ
GZ

Estructural
Estructural
Geomorfologia

GZ

Estratigrafia

GZ

Estratigrafia,
Paleontologia
Estratigrafia
Estratigrafia
Estratigrafia, Estructural

GZ
GZ
GZ
GT
GZ
GZ
GZ
GZ
GZ
GZ
IELIG
GZ
GZ
IELIG
IELIG
IELIG

Geomorfologia
Paleontològic
Estructural
Estratigrafia
Estructural
Estratigrafia
Petrologia
Estratigrafia
Estructural
Estructural
Paleontologia

L’inventari de Llocs d’Interès geològic del Geoparc Orígens inclou 123 afloraments d’interès geològic, que
inclouen 77 LIGs de caire geològic, 30 de caire paleontològic i 16 jaciments minerals. Del conjunt 50
estan catalogats com a Espais d’Interès Geològic de Catalunya; 15 com a BCIN. La distribució espacial
d’aquests llocs es presenta a la Figura 14.
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Figura 14. Distribució espacial dels Llocs d’Interès Geològic (LIG) del Geoparc Orígens.
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3.4 ELS RECURSOS HIDROGEOLÒGICS
Els recursos hidrològics tenen una importància notable en el territori Geoparc Orígens. La Figura 15
mostra les litologies sobre les que es troben els 18 aqüífers presents que es representen a la Figura 16,
en la que també es situen les surgències d’aquestes masses d’aigua.

Figura 15. Litologies dels aqüífers

El territori està esquitxat per un total de 622 fonts d’aigua i 13 mines, repartides en les següents masses
d’aigua:
- Massís axial pirenaic de Catalunya, 100 surgències estan situades als municipis de la Torre
de Capdella, Sarroca de Bellera, Senterada i Baix Pallars. Pel que fa als usos: 34 són
d’abastament, 43 són agropecuaris, 42 ús ambiental i 1 energètic.
- Serres marginals catalanes, 55 surgències als municipis d’Ager (13), Camarasa (21) i
Vilanova de Meià (21). Els usos més freqüents són els ambientals (33), seguits dels
abastaments (12) i, finalment, els agropecuaris (10)
- Sinclinal de Graus, estan associades 3 surgències a aquesta massa d’aigua. El repartiment
en municipis és de 2 a Castell de Mur, d’ús ambiental, i una a Sant Esteve de la Sarga per
abastament.
- Tremp-Isona, en total s’han identificat 475 surgències, als municipis: Abella de la Conca
Dellà, Àger, Baix Pallars, Camarasa, Castell Mur, Coll de Nargó, Conca de Dalt, Gavet de la
Conca, Isona i Conca Dellà, Llimiana, la Pobla de Segur, a Sant Esteve de la Sarga,
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Senterada, Talarn, Tremp i Vilanova de Meià. De les quals 110 són per abastament, 59
agropecuari, 294 ambiental, i 3 industrial, 6 no s’ha determinat l’ús.

Aqüífers
206A01. Aqüífer alꞏluvial del baix Segre
105C51. Aqüífer de les calcàries devonianes de Llavorsí i Tor
117C31. Aqüífer de les calcàries i margues juràssico-cretàciques del Montsec-conca de Tremp
118C01: Aqüífer de les calcàries mesozoiques i paleògenes de les serres exteriors
107C51. Aqüífer de les calcàries, gresos i pissarres paleozoiques de Boí-Vall Fosca
117C32. Aqüífer de les calcàries, margues i gresos de la Vansa i Perles
108C01. Aqüífer de les calcàries, margues i gresos devonianes i mesozoiques de les Nogueres
117B41. Aqüífer dels gresos d'Areny
117C11. Aqüífer dels travertins de l'estany de Basturs
108A01. Aqüífers detrítics quaternaris de la Noguera Pallaresa i afluents
117A01. Aqüífers detrítics quaternaris de la conca de Tremp
206E11. Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat a les margues i gresos de Lleida
117F21. Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat a les margues i gresos paleògenes de la conca de Tremp
108G11. Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat a les pissarres de les Nogueres
117B11. Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als conglomerats oligocens de la conca de Tremp
103H01. Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als granits i pissarres de la Maladeta
205E11. Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als gresos i margues de Solsona (Segre)
105G11. Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als gresos i pissarres de Llavorsí i Tor

Figura 16. Aqüífers i fonts a l’àmbit del Geoparc Orígens
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L’aprofitament d’aquest recurs, així com l’estat dels aqüífer és competència de òrgan de conca. Cal
assenyalar també el valor social, identitari i ambiental de les fonts, que sovint esdevenen àrees d’elevada
biodiversitat.

3.5 ESPAIS NATURALS PROTEGITS
El 37,2% de la superfície total dels municipis que conformen el Geoparc Orígens està inclosa en Xarxa
Natura 2000, la qual cosa correspon a 76.125,19 hectàrees, distribuïdes en 16 espais dels quals 4 són
Zona d’Especial Conservació (ZEC) i els 12 restants són ZEC i Zones d’Especial Protecció per a les Aus
(ZEPA). La Taula 4 recull la relació i superfície de cadascun d’aquest espais, i a la Figura 17 es
representa la seva situació.
Les Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana són l’espai natural protegit més extens, seguit de la Serra
de Boumort i Collegats i de la Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs. Un 13,5% del Parc Nacional
d’Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici està a la Vall Fosca, dins del Geoparc.
Taula 4. Espais Naturals Protegits a l’àmbit del Geoparc Orígens, ST (Superfície total de l’espai en hectàrees), SGP (Superfície a
dins de l’espai en hectàrees) i % de l’espai que està inclòs al Geoparc Orígens. S’indica si és Zona d’Especial Conservació
(ZEC), Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).

Codi

Nom

Tipus

ES5130014
ES0000022
ES5130003
ES2410026
ES5130019
ES5130030
ES5130024
ES5130021
ES5130008
ES5130010
ES5130009
ES5130015
ES2410042
ES5130012
ES5130016
ES5130032

Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Alt Pallars
Congost de Sopeira
Estany de Montcortès
Estanys de Basturs
La Faiada de Malpàs i Cambatiri
Secans de la Noguera
Serra d'Aubenç i Roc de Cogul
Serra de Boumort- Collegats
Serra de Turp i Mora Condal - Valldan
Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana
Serra de Mongai
Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs
Valls del Sió - Llobregós
Vessants de la Noguera Ribagorçana

ZEC i ZEPA
ZEC i ZEPA
ZEC i ZEPA
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC
ZEC i ZEPA
ZEC i ZEPA
ZEC i ZEPA
ZEC i ZEPA
ZEC i ZEPA
ZEC i ZEPA
ZEC i ZEPA
ZEC i ZEPA
ZEC i ZEPA

ST (ha)

SGP (ha)

%

10.119,2
10.119,2
10.119,2
270,4
45,1
37,1
1.282,7
8.941,0
6.796,5
18.455,2
3.719,2
32.481,0
3.193,2
12.942,1
26.646,9
6.535,5

3.782,3
7.604,7
2.379,9
0,6
45,0
37,0
3,4
177,9
2.006,3
17.562,3
208,1
28.102,7
5,6
11.892,2
1.186,3
1.188,4

37,4
13,5
3,1
0,2
100
100
0,3
2,0
29,5
95,2
5,6
86,5
0,2
91,9
4,5
18,2

Els següents paràgrafs són una síntesi d’aquest espais, l’ordre expositiu correspon al percentatge de
superfície de cada espai en l’àmbit del Geoparc.
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Figura 17. Espais Xarxa Natura 2000 al Geoparc Orígens

Els estanys de Basturs i Montcortès són ZEC i estan totalment inclosos al Geoparc. L’ Espai Natural
Protegit dels Estanys de Basturs és un ecosistema singular i molt fràgil, ocupa unes 37 ha. Forma part
de Xarxa Natura 2000 amb el codi ES5130030, i està catalogat com una zona humida. Actualment consta
de 2 estanys ben constituïts: un de circular amb la cubeta cònica, i un altre més petit (Estany Xic), al nordoest del primer. Aquest espai és encara geològicament actiu i la darrera surgència va produir-se a meitat
dels anys 90.
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Quan a la flora, predominen les caràcies i altres espècies molt adaptades a viure en aigües amb un alt
grau d'alcalinitat. Alguns elements d'aquests estanys són únics a Catalunya o només es tornen a trobar
en alguns dels altres estanys càrstics. També cal destacar la dominància de Cladium mariscus,
Phragmites australis i Scirpus holoschoenus. S’ha pogut observar la presència puntuals de voltors, galls
fers, bernats pescaires, llúdries, cérvols, teixons i fagines,
Per la naturalesa càrstica dels estanys, cal remarcar l’interès extraordinari dels sistemes limnològics
bacterians, els quals han estat objecte d’estudis específics, centrant-se especialment en els bacteris
verds i vermells del sofre.
A l'estany gran s'han localitzat més de 120 espècies diferents d'algues unicel·lulars; i al petit, unes 80.
Entre els poblaments planctònics algals destaca la presència de Ceratium cornutum.
L’estany de Montcortès és també una zona humida i forma part de Xarxa Natura 2000, codi ES5130019.
Està situat a 1.000 m d’altitud i la superfície protegida és de 45 ha. Pel que fa a la flora, destaquen
especialment les biocenosis aquàtiques i terrestres de ribera. De les primeres, cal esmentar els
herbassars de Potamogeton, i de les segones, els canyissars i herbassars inundats o jonqueres de grans
ciperàcies (Magnocaricion). En aquest espai, també s'hi es localitza l'alga de l'ordre de les carals
Nitellopsis obtusa. Cal destacar el cas del petit gastròpode Limnea stagnalis. També hi ha presència
d'àguila pescadora, d'ànec collverd i diverses espècies de peixos. A prop de la riba oriental de l’estany de
Montcortès, hi ha l'ermita de Sant Romà de Cabestany.
La serra de Boumort respon als trets característics de la serralada prepirinenca amb predomini dels
materials calcaris i margosos que es dipositaren durant el cretaci mig i superior, amb una orientació estoest, constituint un gran anticlinal alpí. Els processos de carstificació són abundants i originen formes del
relleu ben singulars, com l’Argenteria. La diversitat florística i la raresa d’algunes espècies és manifesta,
tot i que les pinedes de pinassa i pi roig ocupen gran extensió. Les pinedes de pi roig amb boixerola
apareixen en algunes obagues de la serra. Als nivells culminals de l’espai hi ha paisatges subalpins, amb
pinedes subalpines de pi negre amb seslèria i prats subalpins d’ussona; en el mateix nivell hi ha també
elements de muntanya mediterrània que enriqueixen la seva diversitat i singularitat. La diversitat de
biòtops es reflecteix en la fauna incloent tant elements mediterranis, com euro-siberians i bòreo-alpins.
Destaca la presència de la població de cérvol més important de Catalunya, així com rapinyaires
necròfags, gat fer, marta, àliga calçada, gall fer, picot negre, entre altres. L’existència de gran nombre de
cavitats subterrànies fa que sigui abundant la fauna cavernícola, tant quiròpters com coleòpters.
L’espai conegut pròpiament com a Collegats te una bellesa paisatgística remarcable, i com ja s’ha
exposat, es també un espai singular des del punt de vista geològic. El congost, obert pel la Noguera
Pallaresa, te una llargada aproximada de 4Km, i talla les serres interiors prepirinenques de Peracalç (a
ponent) i Cuberes i Boumort a llevant. Les comunitats vegetals característiques d’aquest indret
corresponen als degotalls calcaris (Adiantion) i les pinedes de pinassa que cobreixen les vessants amb
poc pendent. Els sistemes rupícoles acullen rapinyaires, quiròpters i invertebrats cavernícoles, i al sistema
fluvial destaca la presència de la llúdriga.
La Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs amb cingles de remarcable interès paisatgístic. Els
paisatges abruptes d'aquest espai, són molt visibles des de carreteres ben transitades, els converteixen
en una fita rellevants. La vegetació dominant són rouredes de roure martinenc que ocupen amplies
extensions. Pel que fa a la fauna, aquest espai és singular per les poblacions de rapinyaires i de la fauna
cavernícola present. Destaca una important colònia de voltors, l'àguila daurada, el trencalòs i l'aufrany.
El patrimoni històric i cultural d’aquest espai queda de manifest amb la presència de moltes bordes de
pastor i ermites algunes de les quals són romàniques. S’hi desenvolupen activitats educatives
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organitzades, com les zones d'observació de voltors i també es practiquen de manera creixent diferents
activitats, com ara BTT, senderisme, escalada, observació de fauna i les activitats motoritzades.
Les serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana són espais de transició entre el caràcter pirinenc i
prepirinenc al nord i el mediterrani continental al sud. El relleu és molt singular i abrupte, amb diversos
elements de gran rellevància geològica (congost, gresos submareals, etc.), i constitueix un dels més
importants contraforts del Prepirineu. Es tracta de l’espai prepirinenc amb més riquesa de paisatges i amb
la presència de determinats endemismes de la flora i fauna invertebrada i rareses de la flora i fauna
superior. Pel que fa a la vegetació cal destacar la important presència del carrascar així com rouredes de
roure valencià o fagedes. Destaca, la vegetació rupícola de les cingleres i parets rocoses. Dins d’aquest
espai trobem Mont-rebei, considerat un dels indrets de més valor natural i paisatgístic de Catalunya. Les
parets del congost assoleixen més de 500 metres de caiguda vertical, amb punts on l’amplada mínima del
congost és de només 20 metres.
L’Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa està situat a les cares més exteriors del Prepirineu. Els penyasegats de les serres de Mont-roig i Carbonera són característics d’aquest espai, limiten amb la Noguera Pallaresa i
el Segre, i amb els embassaments de Camarasa, Sant Llorenç de Montgai i el Partidor de Balaguer. El paisatge
predominant en aquest espai és el de tipus mediterrani de tendència continental, especialment representat per
comunitats vegetals del domini del carrascar. La fauna és característica dels ambients rupícoles i fluvials, que
permeten la presència d'importants grups faunístics, molt especialment pel que fa a fauna ornitològica i cavernícola.
La serra d'Aubenç s’identifica com una prolongació a llevant del Montsec de Rúbies i de Comiols, separada
d’aquestes dues serres per la vall del riu Rialb. Es tracta d’una unitat orogràfica orientada nord-est a sub-oest, amb
importats contrastats entre els seus vessants. El vessant meridional és abrupte i amb diverses cingleres, i amb un
caràcter netament mediterrani. En canvi, el vessant septentrional te un pendent suau cap a Valldarques, mostra una
clara influència euro-siberiana. Les obagues estan cobertes per rouredes de roure de fulla petita i roure martinenc,
les pinedes de pi roig, i fageda amb boix en paratges molt localitzats, així com una població dispersa d’avets.
L’interès faunístic és la conservació d’una comunitat representativa de les serres prepirinenques centrals a la vall del
riu Segre. Manté poblacions interessants de rapinyaires rupícoles i espècies pirinenques com el gall fer, el picot
negre, el liró gris i la musaranya de Millet.

L'espai Vessants de la Noguera Ribagorçana te una altitud mínima de 366 m, i una màxima de 1025 m.
Els municipis inclosos dins d'aquest són Os de Balaguer, Ivars de Noguera i Algerri. Presenta una varietat
d'hàbitats de tipus mediterrani entre els quals hi trobem boscos d'alzina i de carrasca, màquia i garriga, i
pinedes. Constitueix una important àrea de nidificació i campeig de l'àguila cuabarrada, situada al límit
nord de la seva distribució a Catalunya. A més, inclou una bona representació d'hàbitats fluvials
occidentals, hàbitats rupícoles (cingleres i roquissars) i hàbitats mediterranis (boixedes, pinedes, rouredes
seques i alzinars).
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici és Parc Nacional. Es situa al mig dels Pirineus, on hi ha la
divisòria d’aigües entre les valls mediterrànies, tributàries del riu Ebre, i les valls atlàntiques. A la Val
d’Aran hi ha el naixement de la Garona, que marxa cap al nord-oest i que desemboca finalment a
Burdeus (França). A l’extrem occidental, la Noguera Ribagorçana rep les aigües de la Noguera de Tor i el
riu de Sant Nicolau. El riu Escrita, el riu de la Bonaigua i el Pamano drenen les valls del Pallars Sobirà i
juntament amb el Flamicell que baixa de l’estany Gento, a la Vall Fosca, alimenten la Noguera Pallaresa,
eix fluvial principal del Geoparc. Hi ha més de 200 estanys, dels quals uns 50 són basses temporals. Els
estanys originats per sobreexcavació de les glaceres, sovint anomenats estanys de circ, són bastant
profunds i estan situats en zones altes. Les seves aigües presenten un característic color blau fosc,
exemples d'aquest tipus d'estany són l'estany Negre de Peguera i l'estany de Contraix. Altres estanys
s'han originat gràcies a barreres de roques deixades per les morrenes glacials, com és el cas de l'estany
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Llong a la vall de Sant Nicolau o, posteriorment a l'època glacial i a causa d'accidents geològics, de
l'estany Llebreta, originat per una esllavissada de roques.
La distribució de les comunitats vegetals depèn de l’altitud, l’orientació i el pendent, així com de les
condicions de vent i els contrastos tèrmics entre soleils i obacs. L’evident zonificació altitudinal comporta
la variació d’altres diversos paràmetres ambientals (temperatures, precipitacions, qualitat de sòls, etc.)
que es manifesten en certs canvis de vegetació definint estatges, els presents a l’espai són: l’estatge
montà (fins als 1.800 m) és el país dels típics boscos caducifolis centreeuropeus amb roure martinenc o
faig i en llocs més alterats pinedes de pi roig; l’estatge subalpí (Per sobre del montà, arriba fins als 2300 o
2400 m) amb avetoses i boscos de pi negre, en els llocs alterats bosquines amb bedolls i en clarianes
gerderes, epilobi o didalera; l’estatge alpí és la zona amb prats rasos que esdevenen pastures naturals; i
l’estatge subnival generalment en crestes rocoses per sobre de 2.700 m amb poques plantes, que arrelen
en escletxes, replans o concavitats protegides. A part de la variació altitudinal, també són importants els
ambients lligats a les zones humides: estanys, fonts i molleres. Les plantes adaptades a viure en aquests
indrets són molt especialitzades i es mostren menys influenciades per altres factors. Algunes d'elles com
el ranuncle aquàtic i les orquídies presenten florides espectaculars, altres presenten adaptacions com
l’herba de la gota que és carnívora.
Dins del Parc s’han identificat 200 espècies de vertebrats que hi viuen. Entre els mamífers cal destacar
l'isard, el porc senglar, l'ermini, la marmota i el cabirol. Les aus constitueixen el grup de vertebrats més
nombrós de la fauna del Parc Nacional, als boscos més inaccessibles hi habiten el picot negre, el gall fer,
el mussol pirinenc i el trencapinyes, entre molts altres. El voltor, l'àguila daurada i el trencalòs són
fàcilment observables sobre els vessants i les crestes desprovistes de vegetació, i als prats alpins s'hi
troben la perdiu blanca, el cercavores, el pardal d'ala blanca i la gralla de bec groc. Entre els amfibis
destaca per la seva raresa el tritó pirinenc. L'escurçó una petita serp de mossegada verinosa però que no
ataca mai si no es molestada. Conjuntament amb la colobra llisa europea constitueix una representació
del món dels rèptils al Parc. Entre els peixos hi veurem la truita comú que troba el seu hàbitat idoni en les
aigües netes i fredes d'aquest indret .
La Serra de Turp i Mora Condal-Valldan és un espai que presenta l’interès de constituir una àrea de
transició entre els sistemes naturals del Prepirineu central i l’oriental. Presenta gran singularitat geològica
formada per conglomerats del cenozoic, a la zona central, just a sobre de la petita població de Mora
Comtal es troben les Artigues o encantades, singular formació geològica de similars característiques a les
de Montserrat, amb un elevat interès paisatgístic per la singularitat de les formacions de conglomerats en
el context del Prepirineu. Forma un relleu perfectament aïllat que ha permès el bon estat de conservació
dels seus elements, destacant les pinedes de les masses forestals pirinenques en situació meridional
avançada, així com espècies eurosiberianes i oròfits rars a Catalunya (teix, boix, grèvol).
Les Valls del Sió – Llobregós són de caràcter estèpic, estan situats al peu dels altiplans segarrencs.
Espai format per materials guixencs que afloren al nucli erosionat de l'anticlinal de Sanaüja i Ponts. La
major part d'aquest espai està ocupat per una barreja de terrenys de cultiu dispersos enmig de zones
boscoses i de matoll. La vegetació pròpia d'aquests sòls guixencs són les timonedes gipsícoles
continentals de gatunas i trincolas i el romer blanc. A les zones assolellades on desapareixen els guixos
són freqüents els matolls calcícoles de romaní o petits fragments de carrascars, i en les obagues les
rouredes. Són àrees de dispersió de juvenils d'àliga cuabarrada, així com poblacions d'aus estepàries
com el sisó o el gaig blau.
La Serra Llarga-Secans de la Noguera està situat en la depressió Central limitant amb el Prepirineu. Hi
destaca la presència de comunitats de flora gipsícola d'interès i inclou un sector important per a la
conservació de les aus estepàries. Presenta una mostra representativa de les comunitats guixenques
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mediterrànies continentals de la Depressió de l'Ebre amb la coberta vegetal típica i específica d’aquests
sòls guixencs, amb brolles calcícoles i timonedes gipsícoles: timonedes de ruac i trincola, timoneda de
morritort guixenca i trincola i timoneda d'heliantem esquamós i trincola.
Els Secans de la Noguera i la vall del Llobregós conserven la millor mostra a Catalunya del poblament
vegetal gipsícola. La fauna que hi és present és la de característiques subestèpiques, com ara el sisó, el
torlit o el gaig blau. Altres espècies interessants són el trobat i el còlit negre, el xoriguer petit. Destaquen
la presència de la sargantana cua-roja, i la presència del gat salvatge, essent aquesta la única zona a
Catalunya on aquesta espècie ocupa un hàbitat d’aquestes característiques. De la fauna invertebrada
sobresurten pel seu interès els lepidòpters, per la diversitat que acull aquest espai i la presència
d’espècies africanes molt rares ai nostre territori.
L’Alt Pallars és un dels millors representants de l'Alt Pirineu silicic català. Inclou totes les unitats de
vegetació típiques de la zonació altitudinal del Pirineu Central, des de l'estatge basal fins l'alpí. En l'extrem
nord-occidental destaquen magnífics representants del paisatge subalpí, les pinedes de pi negre
silicícoles i els matollars de neret. L'estatge alpí, molt divers inclou prats i pastures acidòfils i calcícoles,
comunitats rupestres (i altres. En la part nord-oriental destaca el carrascar, com a exponent de la
penetració mediterrània a les valls altes del Pirineu. A l’estatge montà es troben ben representades les
rouredes i les pinedes de pi roig. En alguns trams fluvials de les parts sud es poden destacar les denses
comunitats de sargues o alguns trams ben conservats de verneda, tot i que són de reduïda extensió.
Juntament amb l'espai d'Aigüestortes és el millor representant de la fauna del Pirineu Central.
La Faiada de Malpàs és un espai de muntanya situat a un dels extrems nord-occidentals del Prepirineu
central català. El massís de la Faiada de Malpàs (1.701 m) està molt ben delimitat geològicament per forts
pendents a la part septentrional (les obagues de Cambatiri), mentre que a la part meridional se separa de
la Serra de Sant Gervàs per diversos barrancs. Els vessants nord d’aquesta serra són coberts per boscos
caducifolis (fageda, roureda, avellanosa,...). Pel que fa als vessants orientals, menys inclinats i més
assolellats, apareix el carrascar. De totes les comunitats forestals de l’espai, destaca per la seva
singularitat la fageda, que és un bosc rar al Prepirineu Central, on cal considerar-ne la seva localització
actual com un relicte d’èpoques de clima més fred i humit.
La Sierra de Mongay constituïda per materials calcaris cretàcics i juràssics limitada a l'est pels congostos
excavats per la Noguera Ribagorçana que talla l'alineació Mongay - Monsec. El modelat general és càrstic
amb abruptes escarpes i barrancs encaixats, Així mateix és part de l'àrea de recàrrega de l'aqüífer calcari
del Monsec. Dominen les formacions de quercines escleròfil·les i marcescents combinades amb masses
naturals de pi negre que alternen amb àrees de repoblació. Destaquen les formacions rupícoles i la flora i
fauna associades.

3.6 VALORS ETNOGRAFICS
Els principals valors etnogràfics en aquest àmbit són els camins ramaders herència d’una antiga activitat
de ramaderia extensiva, els paisatges de la pedra seca i els arbres monumentals.
Els camins ramaders avui s’utilitzen menys que en èpoques anteriors, la seva conservació te interès tan
per rememorar altres temps i com per desenvolupar usos compatibles com caminades o la pràctica de
BTT. Per aquest motiu s’ha considerat oportú fer una anàlisi de visibilitat des d’aquestes vies.
Consultat la cartografia de camins ramaders publicada per la Direcció General del Medi Natural i
Biodiversitat (Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural), a l’àmbit del Geopar s’han
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identificat 12 trams de camins ramaders, des dels quals s’ha realitzat una anàlisi de visibilitat. És conegut
també el camí ramader que passa per Tremp – Basturs – Boumort fins al Pic de l’Orri, tot i que no s’ha
inclòs en l’estudi de visibilitat, en no disposar del traçat en format digital.
D’altra banda també s’ha tingut en compte el traçat de la Transcabanera el recorregut de la qual va de
Linyola a la Vall de Boi i travessa el Geoparc de sud a nord. Els Ajuntaments de Linyola i de la Vall de Boí
han impulsat la recuperació de la via pecuària de Taüll a Linyola. A la iniciativa s’hi ha adherit diversos
ajuntaments com el de Tremp. Segons ha recollit la premsa el dia 07 de juliol d’aquest any (2021), aquest
estiu es reprèn el projecte de recuperació de la ruta Transcabanera entre Linyola i la Vall de Boí.
Es tracta del recorregut que feien els ramats, que a l'hivern baixaven a la plana i a l'estiu pujaven a les
muntanyes del Pirineu, i que es vol recuperar per a un ús lúdic i turístic. Aquesta ruta, d’uns 142
quilòmetres, és el recorregut que feien els pastors d’ovelles entre la Vall de Boí i els pobles del Pla
d’Urgell 5.300 metres de desnivell positiu i el temps estimat per completar la ruta a peu és de 29,5 hores.

Grau d'Exposició
Nul
Baix
Moderat
Mig
Alt
Molt Alt

Transcabanera Linyola - Vall de Boi

Figura 18. Grau d’Exposició visual des dels camins ramaders que travessen el Geoparc Orígens

La visibilitat des de la transcabanera és molt més amplia que des dels camins ramaders cartografiats, pel
seu traçat que és més llarg i perquè passa per les carenes de Serres interiors que permeten l’observació
de les vessants al Noguera Ribagorçana..
El catàleg de paisatge de l’Alt Pirineu i Aran reconeix àrees per la presència d’elements de pedra seca, a
l’àmbit del Geoparc es tracta de murs a l’espai obert, la funció dels quals és conservar l’aigua i el sòl
(davant de l’erosió) millorant considerablement la fertilitat i productivitat d’aquest espai. Aquestes
estructures són avui elements de valor etnogràfic que contribueixen a definit patrons agrícoles en el
paisatge i sovint s’associen a paratges de fesomia singular i a àrees amb concentració d’edificacions
rurals amb valor històric. Al territori Geoparc s’han identificant diverses àrees amb aquests elements que
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sumen un total de 1.1013,10 ha, algunes de les quals es veuen sotmeses a l’abandonament del cultiu i la
conseqüent degradació per manca de manteniment.
Els arbres i arbredes monumentals de Catalunya han estat declarades en la primera Ordre l'any 1987,
segons s'estableix en els decrets 214/1987, de 9 de juny, 47/1988, d'11 de febrer, i en el Decret
120/1989, de 17 d'abril. La correcta ubicació dels arbres monumentals és necessària per la planificació i
gestió territorial, segons el Decret 214/1987 de declaració d'arbres monumentals i el Decret 47/1988
sobre la declaració d'arbres d’interès comarcal i local. La Direcció General de Medi Natural, del
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, publica cartografia que permeten la ubicació
d’aquests arbres, aquesta ha estat consultada en l’elaboració del present estudi.
Avui resten vius 6 dels 8 arbres monumentals catalogats, dels quals 4 són roures. A la Taula 5 es detalla
l’espècie, el municipi, la matrícula i l’estat.
Taula 5. Arbres monumentals a l’àrea del Geopar. Font: Direcció General de Medi Natural (10/6/2021))

NOM_DECLAR

ESPECIE

TERME_MUNI

MATRICULA

Roure de Cal Vilàs de Valldarques
I
Roure de Cal Vilàs de Valldarques
II
Roure del Corp de Montardit

Coll de Nargó

AM 04.077.01a

Viu

Coll de Nargó

AM 04.077.01b

Viu

Àger

AM 23.002.02

Viu

Àger

AM 23.002.01

Viu

Isona i Conca
Dellà
Castell de Mur

AM 25.115.01

Viu

AM 25.904.01

Viu

Oma de la Borda del Ros

Quercus faginea
subsp. faginea
Quercus faginea
subsp. faginea
Quercus faginea
subsp. faginea
Quercus faginea
subsp. faginea
Quercus ilex s
ubsp. ballota
Juniperus
oxycedrus
Ulmus glabra

Pobla de Segur, la

AM 25.171.01

Om de Peramea

Ulmus glabra

Baix Pallars

AM 26.039.01

Mort sense
restes sobre
el terreny
Mort amb
restes sobre
el terreny

Roure dels Escurçons
Alzina de Pelleu
Ginebre del Tuberic

ESTAT

3.7 GEORUTES I PUNTS DE PARADA
El Geoparc Orígens ha seleccionat nou itineraris que permeten visitar els enclavaments geològics més
singulars i entendre com es van originar, així com el seu significat i importància i la seva vinculació amb
la resta de patrimonis natural i cultural. A cadascun d’aquest recorregut es situen diversos punts de
parada des d’on comprendre millor l’espai.
Tabla 2. Georutes: Itineraris d’observació dels elements i àrees d’interès geològic, paleontològic miner. Font: Geoparc Orígens

ID

DESCRIPCIO

El Cinquè Llac
Georuta 1
Georuta 2
Georuta 3
Georuta 4
Georuta 5
Georuta 6

El Cinque Llac
Els Últims dinosaures d'Europa
Collegats viu i respira
La Vall Fosca, la vall de l’energia
Embassament de Sant Antoni
Mont Rebei
El Carrilet
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DISTANCIA (m)
96.082
31.114
8.315
36.031
7.677
4.607
6.043
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ID

DESCRIPCIO

Georuta 6
Georuta 7
Ruta Terreta

Canal de Pigolo a Sallente
La Coma de Meià
Ruta Geològica de la Terreta

DISTANCIA (m)

Longitud total

4.022
12.832
27.569
234.292

Georuta 1: Els últims dinosaures d’Europa
Recorregut per fer a peu i en cotxe que enllaça diferents punts d’interès geològic i paleontològic. El punt
neuràlgic d’aquest ruta és Isona. En aquesta localitat es troba el Museu de la Conca Dellà des d’on
ofereixen tot un seguit d’activitats. Des d’aquest punt ens podrem desplaçar-nos a altres punts de la
georuta:
Isona – Estanys de Basturs: accés amb vehicle (5,5 km). Des del punt d’inici es pot fer un
itinerari circular a peu d’1 km de distància – desnivell acumulat 7 m – dificultat molt fàcil.
Isona – Orcau: accés amb vehicle (9,1 km). Un cop hi hem arribat, podem accedir al jaciment
de petjades de dinosaure d’1km anada i tornada – desnivell acumulat 30 m – dificultat molt fàcil.
Isona – La Posa: 4,4 km per realitzar en cotxe. Un cop allà es pot visitar a peu el jaciment de la
Posa, una explanada amb uns rastres curiosos, t’atreveixes a descobrir què són? Distància del
recorregut 0,5 km anada i tornada – desnivell acumulat 16 m – dificultat fàcil
Isona – Coll de Comiols: 11,6 km per realitzar en cotxe. Vistes panoràmiques de tota la Conca,
per deixar volar la nostra imaginació i traslladar-nos un indret tropical per on es passejaven els
dinosaures.
Georuta 2: Collegats viu i respira
Ruta circular a peu que permet meravellar-se de la immensitat del congost de Collegats i les seves
llegendes. Es troba situada entres les localitats de la Pobla de Segur i Gerri de la Sal. Aquesta ruta es
fa a peu i hi ha dues opcions:
Opció 1: Ruta circular que inicia i acaba a la Font de la Figuereta i passa per la Cova de la
Serpent i el monestir troglodític de Sant Pere de les Maleses. Distància de 8,88km – desnivell
acumulat de 338 m – dificultat moderada
Opció 2: Ruta des de la Font de la Figuereta a les Morreres per l’antiga carretera i des d’on es
podrà contemplar el Barranc de l’Infern i l’Argenteria, formació geològica d’una bellesa
extraordinària, sobretot quan es gela a l’hivern. Distància anada i tornada de 8,18 km – desnivell
acumulat de 50 m. – dificultat fàcil. Aquesta opció es pot fer tant des de l’aparcament de la Font
de la Figuereta com des del que es troba a Morreres.
Georuta 3: Vall Fosca, la vall de l’energia
La Georuta comença a la Pobla de Segur i acaba a Sallente des d’on es pot agafar el telefèric per accedir
a la Georuta 6: El Carrilet. Aquest itinerari ressegueix la geologia i mineria per la vall del riu Flamisell fins
a arribar als estanys glacials de la Vall Fosca. Es passa pel congost d’Erinyà, esculpit pel riu Flamisell.
També es passa per la Torre de Capdella on es pot visitar el Museu Hidroelèctric de Capdella i des del
qual també s’ofereixen visites guiades a les mines de Castell. El recorregut acaba a la central de Sallente.
Distància: 36 km
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Georuta 4: Embassament de Sant Antoni
Ruta a peu o en bicicleta al llarg del llac de Sant Antoni, des d’on es poden contemplar les vistes de Sant
Corneli i el Roc de Pessonada. Aquest itinerari inicia a la localitat de Salàs de Pallars i acaba a l’estació
de tren de la Pobla de Segur.
Georuta 5: Mont-rebei
El congost de Mont-rebei constitueix un dels espais naturals més singulars dels Pirineus, tant des del punt
de vista paisatgístic com pel seu ric patrimoni natural i cultural. El pas pel congost es fa íntegrament per
un camí excavat en la roca, i en alguns punts per túnel, transcorre per un immens tall de parets verticals,
que s’obre al sud en un amfiteatre de penya-segats impressionants
Georuta 6: El Carrilet
Es troba a la part nord del Geoparc, en zona perifèrica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici. La georuta passa per l’antic carrilet de l’Estany Gento, el qual s’utilitzava per transportar materials
per a la construcció de la central hidroelèctrica de Capdella i el sistema de canalitzacions que
comuniquen els diversos estanys de la zona. Actualment el seu traçat ha estat habilitat com a via verda i
permet realitzar caminades entre paisatges espectaculars, començant i acabant a la part superior del
telefèric de la Vall Fosca.
Georuta 7: Descoberta de la Coma de Meià
Aquest itinerari circular a peu permet gaudir d’unes vistes panoràmiques de la Serra del Montsec i de la
Coma de Meià. Passa per diferents punts d’interès geològic, miner, biològic i cultural del municipi de
Vilanova de Meià.
El Cinquè Llac
El Cinquè Llac és una ruta a peu circular en els contraforts dels Pirineus, És un recorregut de mitja
muntanya, dividit en cinc etapes. Un dels valors fonamentals del camí és que la major part de l’itinerari
segueix camins de ferradura i camins de muntanya.
-

Etapa 1, la Geganta Adormida, itinerari històric pel pla de Corts
Etapa 2. L’Aquelarre de Serraspina
Etapa 3, El Pont del Diable. Beranui – les Esglésies
Etapa 4, La Casa Encantada. Les Esglésies - Senterada
Etapa 5, El llac de Montcortès. Senterada – La Pobla de Segur

A cadascuna de les les Georutes hi ha una sèrie de punts de parada des d’on es pot observar la formació
o jaciment i, des d’aquestes ubicacions, habitualment es fan les explicacions durant les visites guiades i,
en algunes, hi ha informació gràfica (cartells o plafons). La Taula 3 recull el nom i tipus de punts de
parada, així com la georuta associada.
Tabla 3. Punts de parada i observació de les georutes Font: Geoparc Orígens

NOM

TIPUS

PATRIMONI

Estanys de Basturs
Castell de Llorda
Museu de la Conca Della
Aeso Ciutat Romana
Abella de la Conca

Aparcament
Castell
Equipament
Arqueologia
Poble

Natural
Patrimoni Cultural
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NOM

TIPUS

PATRIMONI

Esglesia de Santa Maria de Covet
Castell d'Orcau
Petjades de Titanosaure d'Orcau
Mirador de Comiols
Estanys de Basturs
Estanys de Basturs
Barranc de la Posa-Isona
Orcau
Barranc de l'Infern
L'Argenteria
Monestir de Sant Pere de les Maleses
Cova de la Serpent
La geganta adormida
Congost d'Erinya
Museu Hidroelectric Capdella
Mines de Castell
Mines de Castell
Morfologia glacial des del Mirador de Capdella
Oficina turisme Pobla de Segur
Mirardor a Sant Corneli
Museu raiers Pobla de Segur
Botigues Museu de Salis
Torre de Barta
Embassament de Sant Antoni
La Pertusa
La Masieta
Cova la Colomera
Els Altimiris
Teleftric de la Vall Fosca
Circs glacials
Circs glacials
Refugi de Colomina
Parc Nacional Aigüestortes
Les roques més antigues
Casal dels Voltors
Observatori del Canyet
Mirador de les Collades
Font dels Capellans
Font dels Capellans
Mirador de Sapeira
De Sapeira a Pont Orrit

Esglesia
Castell
Paleontologia
Mirador
Mirador Estany Xic
Mirador Estany Gran
Paleontologia
Aparcament
Congost
Geologia
Monestir
Cova
Geologia
Congost
Equipament
Aparcament
Mirador
Mirador
Equipament
Mirador
Equipament
Equipament
Equipament
Platja
Capella
Equipament
Cova
Jaciment Arqueol
Equipament
Geologia
Geologia
Equipament
Mirador
Geologia
Equipament
Natura
Geologia
Geologia
Geologia
Geologia
Geologia

Cultural
Patrimoni Cultural
LIG
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Georuta 3
Georuta 4
Georuta 5
Georuta 6

Cultural
--LIG
Cultural
Cultural
Cultural
Natural
Patrimoni Cultural
LIG
LIG
LIG
LIG
LIG
LIG
LIG
Natural
LIG
Natural
Natural
LIG
LIG
LIG
LIG
LIG

Ruta la Terreta

Natural
Natural
Natural
Cultural
LIG
LIG
Cultural
Cultural Intangible
Cultural Intangible
LIG
LIG
LIG

Georuta 2

GEORUTA
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Figura 19. Visibilitat des de les Georutes. Font: Elaboració pròpia amb el model digital del terreny 5x5 m i considerant l’abast
visual de 15 Km
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Figura 20. Grau d’exposició visual des de les georutes. Font: Elaboració pròpia amb el model digital del terreny 5x5 m i
considerant l’abast visual de 15 Km

La xarxa de georutes no és definitiva, està previst el seu desenvolupament i s’anirà completant
progressivament, d’acord a planificació prèvia. Per aquest motiu, el mapa de grau d’exposició visual
(Figura 20) mostra una gran proporció del territori sense visibilitat, aquesta representació posa en
evidència les zones que falta cobrir amb noves rutes.
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4 EL PAISATGE A ESCALA LOCAL
Les àrees que actualment reben més pressions per activitats econòmiques potencialment
transformadores del paisatge són les que tenen menor pendent i que estan més ben connectades amb
infraestructures de comunicacions i d’energia. La zona més extensa quw és també la més exposada a
pressions es situa al sector central del Geoparc, concretament a la Conca de Tremp, i es la que es tracta
en més detall en aquest document.
Addicionalment, les activitats econòmiques centrades en el sector primari estan també situades al sud, als
municipis de Camarasa, Àger i Vilanova de Meià; a les unitats: Paisatge fluvial del Segre; Vall de
Llobregós; Alt i Baix Sió; Aspres de la Noguera i el Montsec.

4.1 DESCRIPCIÓ DELS ÀMBITS PAISATGÍSTICS SOTMESOS A MAJOR
PRESSIÓ
La Conca de Tremp és la unitat de paisatge que pot transformar-se en major grau en cas d’mplantar-se
els Parcs Fotovoltaics pendents d’autorització. Dels tres sectors d’aquesta unitat, la Conca Dellà és on
majoritàriament s’han formulat les sol·licituds, seguida de la Conca Dençà i amb menor grau la Conca de
Dalt.
El principal eix vertebrador d’aquesta unitat és el Noguera Pallaresa que travessa de nord a sud tot
l’àmbit, i la resta de cursos que formen la xarxa hidrogràfica estructuren el territori encaixats en valls
obertes o tancades segons els materials que conformen les serres que defineixen cadascuna de les
conques tributaries.
Sector Conca de Dalt: La Pobla de Segur, Conca de Dalt, Salàs de Pallars, Senterada.
A la Conca de Dalt, el Flamisell conflueix amb la Noguera Pallaresa a la Pobla de Segur. Aigües avall del
Congost d’Erinya, el Flamisell recull les aigües de nombrosos barrancs situats majoritàriament al seu
marge dret, com el barranc de Enserola, el riu de Serradell, el barranc de Moscarell. A la vall del Serradell
hi ha els nuclis de Serradell i Erinyà, mentre que el nucli de Toralla es a redós de la Serra de Sant
Salvador. Les àrees culminals dels barrancs son serres, serrats i muntanyes, com la Serra de l’Estall (en
el límit de la unitat), la muntanya de Sant Aleix, el Serrat de Ladres, el Serrat del Ban i al Serra de Sant
Salvador.
A la vall de la Noguera Pallaresa entre la Pobla de Segur i l’estret de Suterris, hi ha nombrosos barrancs
que vessen a l’embassament de Sant Antoni. En aquest àmbit i al marge dret de la Noguera Pallaresa,
entre els barrancs de Santa Llúcia i el de Santa Cecilia, el patró agroforestal es caracteritza per l’encaix
de parcel·les de cultiu al relleu disposant-se en terrasses, mentre la vegetació natural queda relegada als
cursos fluvials, a les zones de major pendent com la costa de Matacabrits i als afloraments rocosos i
cingles. Els nuclis situats entre els esmentats barrancs són Sant Joan de Vinyafrescal i Torallola. Sota
Sant Joan hi ha un espai agrari a banda i banda de la carretera C-13.
El poblet de Rivert es troba al peu de Pui Redon, hi arriben dos barrancs que conflueixen en el poblament
i apartir d’aquest punt formen el barranc que pren el nom del poble i passat Sensui s’ajunta amb el
barranc de Vilanova per formar el barranc de Solà, límit nord del con de dejecció sobre el que s’establí
Salàs de Pallars. El límit sud d’aquest dipòsit el constitueix el barranc de la Solana. A l’ampli ventall hi ha
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surgències d’aigua con la Font de Fontelles, la Font de Gargalla, la Font de Sant Clem, la Font del Sill, la
Font de Capdevila, la Font de llari, la Font de Polit o la Font del Caragol.
Al ventall de Salàs de Pallars, es poden reconèixer dos patrons, al nord oest, les parcel·les de cultiu es
distribueixen en la matriu forestal, adaptant la seva forma i alçada al relleu mitjançant feixes a diferent
nivell. Als costers les formes són allargassades i estretes, amb bastants marges, com es pot observar a
les partides dels Torricons o de les Olivelles. En canvi les parcel·les són més grans i de formes regulars a
los Seixos. El segon patró, al sud est, respon a un parcel·lari agrícola on la vegetació natural es
distribueix en forma de cordons resseguint els barrancs o en els marges de les parcel·les. Les partides
que reflecteixen aquest patró són Escadolles, les Creus, les Lledons, les Comes, Seixells. Al límit amb el
pantà de Sant Antoni, a l’est de la C-13, concretament als Capbloncs, el parcel·lari respon a una
distribució regular similar a espais que disposen d’infraestructures de regadiu.
En direcció sud, entre Salàs de Pallars i l’estret de Susterris, trobem el barranc de les Bruixes i el barranc
de Serós, i entre els dos, la Serralda de Santa Engràcia i la Serra de Costa Ampla i Roques Pelades. És
un gran espai de vocació forestal, on s’encaixen altres barrancs en direcció nord-oest a sud-est. Sota del
nucli de Santa Engracia, en la partida de la Colomina i de l’Iller, hi ha espais conreats. En la part alta de la
Serra de Costa Ampla, prop de Castilló d’Encús (municipi de Talarn), hi ha una finca dedicada a l’obtenció
de raïm per a producció de vi i uns cellers de reconegut prestigi.

Sector Conca Dellà: Abella de la Conca, Isona i Conca Dellà, Gavet de la Conca, Tremp
Els principal accés a la Conca de Tremp des de l’Est és el Coll de Comiols, situat entre Serra de Comiols
i el Roc de Benavent que determinen el límit est de la unitat i són la carena divisòria entre comarques
veïnes. Aquest punt, a 1.100m d’altitud, és un mirador que ofereix amplies vistes a la Conca Dellà així
com a les serralades que la limiten, i fins i tot al fons, els cims més alts dels Pirineus que poden veure’s
els dies més clars. Per aquest coll passa la carretera C-74 que uneix Tremp amb Artesa de Segre.

Figura 21. Rètol existent al port de Comiols instal·lat per la Direcció General de Turisme que ha senyalitzat les diferents entrades
al Geoparc. En total s'han col·locat 6 rètols: Camarasa, Àger, port de Comiols, Coll de Nargó (doble sentit) i Pont de Montanyana
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Des de Comiols fins a la Noguera Pallaresa s’estén una amplia vall per la que discorren el riu Abella i el
riu de Conques que conflueixen abans d’arribar a Gavet de la Conca, des d’on pren el nom de riu Gavet
que condueix l’aigua fins al Noguera Pallaresa. Aquests rius així com els nombrosos barrancs, torrents i
llaus que els nodreixen són els principals eixos vertebradors del paisatge, amb una clara funció com a
corredors ecològics.
El riu de Conques discorre en tot moment al sud de la carretera C-74 (C1412b), i recull l’aigua des de les
capçaleres de les serres de Comiols, del Cuc-Cuc, de la Campaneta i dels Obacs. El riu Abella, en canvi,
traça el seu recorregut, gairebé fins al final, al nord de la C-74. Aquest dos àmbits, al nord i al sud de la
carretera, presenten característiques lleugerament diferents. Vilamitjana queda dividit en els dos sectors.
El sector septentrional inclou un nombre més gran de poblacions com Isona, Conques, Abella de la
Conca, Sant Romà d’Abella, Figuerola d’Orcau, Basturs, Suterranya. La configuració general del relleu
correspon a una vessant suau (en glacis), que descendeix des dels les serres situades al nord fins als rius
que la travessen, està orientada a sud. En posicions privilegiades es situen el castell d’Orcau i el castell
de Llordà des dels quals s’obtenen visuals privilegiades de la Conca Dellà, i s’arriba a albirar el Castell de
Mur situat en la Conca Dençà.
Entre els poblaments hi ha extensos paratges que la toponímia reconeix com a plans i comes, per
exemple el Pla de Sant Romà i el Pla de Sobes a l’est de Sant Romà i d’Isona, el Pla de Viu sota la Costa
Llarga, les Planes i el Pla prop de Suterranya, o la Coma al sud d’Orcau i les Comes al nord-est de
Figuerola. Aquests paratges estan solcats per nombrosos barrancs disposats en forma d’espina de peix
on el riu Abella és el flux principal. Les parcel·les s’encaixen entre aquests barrancs i es disposen en
nivells entre els quals s’aprecien els marges de divisió.
Sobre aquesta configuració sobresurten tossals o serrats (Rostiar, Collada, tossals, etc.), amb vessants
cobertes de vegetació natural. En algunes parts altes dels barrancs i en afloraments de materials litològics
tous es poden observar processos erosius actius que els deixen al descobert i fan que no es pugui
desenvolupar la vegetació natural ni els cultius, aquestes zones són terrenys improductius (Badlands).
Entre els elements més rellevants pel seu valor natural estan els Estanys de Basturs, i alguns Estanys
fòssils coneguts com el tossal de la Cassola, Estany del Colector o Estany del Marcelino entre d'altres.
Tot aquest espai te una notable activitat agrària, els cultius herbacis són abundants, tot i que entre
Figuerola Sant Romà i Isona es disposen ametllers ocupant posicions lleugerament més elevades,
probablement per evitar els danys de gelades tardanes. La presència de granges es notable, distribuïdes
en tot el sector, si bé la densitat és més baixa a mesura que augmenta la distància a les poblacions i
principals vies de comunicació.
El sector meridional de la Conca Dellà, inclou nuclis més petits que el sector septentrional, entre els més
grans estan Gavet de la Conca, Sant Salvador de Toló, Sant Serni i Aransis. Aquesta part de la cubeta
encabida entre la carretera C-74 i la Serra dels Obacs, travessada pel riu de Conques, recull les aigües
de les serralades situades a l’est i al sud i te un pendent cap al NW. Les zones més baixes de la cubeta
són també les de menor pendent donant lloc a paratges com el Pla de Sianes o el Pla de Palau. A cotes
més altes es troben replans com els plans de Merea, els planells del Caterinoi prop de Perolet, la Plana
sobre el serrat de Carreró i lo Pla d’Aransís. Entre la zona més baixa i els replans es troben elements del
relleu amb major pendent i coberts de vegetació natural, com el Serrat del Calvari, el Serrat del Patxot, el
Serrat de Carreró, lo Tossal o Puig Pedrós.
L’estructura del paisatge està determinada, com en el sector septentrional per l’encaix dels barrancs que
recullen les aigües pels barrancs fins al riu Conques. La distribució de les parcel·les també respon com en
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el cas anterior a l’encaix entre els barrancs i la necessitat d’esglaonar el terreny en sentit del màxim
pendent com a mesura de conservació del sòl. Els cultius predominants en aquest sector són els
herbacis.
En aquest sector també apareixen processos d’erosió molt actius que deixen al descobert els materials
originals del sòl, com per exemple a la Llau de Terrassa (Gavet de la Conca). Aquests espais són
especialment fràgils des del punt de vista ambiental i de paisatge.
El terme municipal de Gavet de la Conca queda dividit en dos unitats de paisatge, l’àmbit nord estaria en
la Conca de Tremp, mentre que la part sud (a partir del nucli d’Aransís) està inclosa a unitat de paisatge
del Montsec. La vessant orientada a la Noguera Pallaresa, per sota del Canal de Gavet te una
configuració lleugerament diferent a la que s’ha identificat en la resta de la Conca Dellà amb un relleu
amb parcel·les de poc pendent i sistemes de reg a precari.
El Canal de Gavet subministra l’aigua a la Central Hidroelèctrica de la Reculada que, desprès de turbinarla, l’allibera la riu.
El Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran ha establert que el sector meridional de la Conca Dellà ha
de ser de protecció territorial ja que és una unitat morfològica d’elevat valor patrimonial i paisatgístic, diu:
‘la part meridional de la Conca Dellà, al Pallars Jussà, constitueix una cubeta emmarcada pels relleus que
s’eleven en direcció sud, cap el Montsec, clarament perceptible des de la carretera que va d’Isona a
Tremp. El fet que, històricament, el poblament i l’activitat s’hagi situat majoritàriament al nord de la
carretera ha comportat que aquesta altra part s’hagi mantingut força més neta d’artificialitzacions. Atenent
aquesta realitat i tenint en compte que els terrenys planers situats en la part septentrional de la Conca
Dellà no constitueixen cap factor limitant al creixement urbà i de l’activitat econòmica, el Pla proposa
reforçar aquesta tendència històrica i preservar de creixements significatius la meitat meridional de la
Conca Dellà. D’aquesta manera, una de les dues visuals paisatgístiques queda oberta i com a patrimoni
dels nuclis de la regió. Atesa la gran dimensió de l’àrea protegida, es podran autoritzar explotacions
agràries intensives si es justifica que no poden ubicar-se en l’altre meitat de la Conca i si la seva
integració paisatgística és suficient. No es permetrà, però, la implantació d’activitat industrial i s’evitarà el
pas de línies elèctriques d’alta tensió’.

La plana al·luvial del riu Noguera Pallaresa
Des de la presa de Talarn, fins a la cua del pantà de Terradets, resseguint el riu es desenvolupa
vegetació ripària en forma de continua o en claps. El corredor constituït per la llera d’aigües baixes del riu
i el bosc de ribera abasten amplades variables en el seu traçat (la Verneda, la Solana de Coloer,...), i a
partir d’aquest límit, es disposen les parcel·les de cultiu. En el terme de Talarn el paratge de les Insules
està inclòs en aquest patró; així com a Tremp els horts del Molí, les hortes de Navarrot, el Pla de Palau, o
les Cadolles); a Castell de Mur les Sorts. L’espai situat entre el Canal de Gavet i la Noguera Pallaresa
també correspon al mateix patró i el nom d’aquests paratges també dona informació sobre les seves
característiques, per exemple: l’espai que compren els Arenys, l’Arenal, los plans, les sorts, i les hortes,
travessat per una sèquia de reg que provablement els abasteix; o be els Inerts.
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4.2 SÍNTESI MUNICIPIS AMB MAJOR PRESSIONS. VALORS, ELEMENTS
CONFIGURADORS, MIRADORS I RUTES
4.2.1

CAMARASA

Camarasa te una extensió de 157,13 Km2 i 810 habitats, segons dades d’IDESCAT, la densitat de
població és doncs de 5,2 hab./ Km2 . El municipi abasta des del Montsec d’Ares fins a l’embassament de
Sant Llorenç de Montgai, te un enclavament al Montsec de Rúbies.
4.2.1.1

Valors

En aquest apartat s’enumeren els principals valors de paisatge al municipi.
L’enclavament situat al Montsec de Rúbies te punts elevats molt coneguts com la Torreta o la Roca de
Migjorn, i passos que franquegen el Montsec com el Pas de la Lloba o la Portella Blanca, pels qual passa
el GR-1. Es tracta d’un territori amb pendents elevats.
Sota el Montsec d’Ares hi ha l’Ametlla del Montsec, nucli que queda envoltat per la Serra Grossa i la
Serra l’Amont, o pel Riu Fred fe Pui al Sud, en aquest àmbit es troben terres amb pendent moderat. A
l’altre marge d’aquest curs hi el nucli de Sant Just, a redós del Serrat de Montclús, i en la confluència
d’aquesta formació amb el pantà de Camarada hi ha dos ermites rellevants per la població local, la Mare
de Déu del Remei i Sant Salvador d’Oroners que recorda l’antic poble enfonsat sota l’aigua de
l’embassament.. A l’altra banda del riu hi ha el nucli de la Baronia de Sant Oïsme, amb la seva torre que
esdevé una fita visual tant per la posició que ocupa com per la seva forma i dimensions.
El nucli de Figuerola de Meià està situada al vessant oest de la Serra de Sant Mament, entorn al nucli hi
ha diversos paratges abancalats per a cultiu (la Feixa, Bancalons, Planavirona, Colomines, los Racons,
etc.). A cota inferior al nucli i orientat al barranc de Cànemars, es troba el vessant conegut com a Llaner
de Montargull, solcats de barrancs que nodreixen el principal. Fontllonga es situa al límit oest d’aquest
vessant i per sobre dels Ribassos.
Seguint la C-13 en direcció sud es troba l’accés a la Maçana situada sota el Fogossó, i a l’est d’aquest
poblament hi ha el Castell de la Maçana i l’església romànica de Santa Maria.
A l’estret de la Rentisclera hi ha la presa de Camarasa, per sobre de la que discorre la C13. Al congost de
Camarasa conflueix La Noguera Pallaresa amb el Segre, que abans ha travessa l’estret de Mu. Aigües
avall d’aquest indret, el poble de Camarasa s’arrauleix sota la Serra Carbonera, seguint el marge del riu
Segre en una posició més elevada. Al sud oest i prop del nucli hi ha un altre tossal, es tracta del Monteró,
el cim del qual es troba a cota elevada (574 m) respecte al territori que l’envolta, en aquest espai queden
restes del Castell de Gelis.
Al sud de Camarasa el territori te poc pendent i els terrenys són aptes per a l’agricultura, destacant dos
espais singulars, les terrasses fluvials del Segre situades a Sant Llorenç de Montgai, i la Serra Blanca. El
límit es del municipi el marca la serra de Mont-roig.
Els valors ambientals reconeguts són els espais Xarxa Natura 2000, i al municipi són Aiguabarreig SegreNoguera Pallaresa (ES5130014), les Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana (ES5130015), Valls del
Sió-Llobregós (ES5130016) i Secans de la Noguera (ES5130021).
Un valor natural important, tot i que sovint poc apreciat, són les surgències d’aigua subterrània, a
Camarasa s’han registrat 21 fonts. A la Taula 6 s’enumeren aquestes fonts i s’indiquen les masses
d’aigua de les que provenen, i també consta l’ús.
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Taula 6. Relació de fonts del municipi de Camarasa que estan registrades per l’òrgan de conca.

CODIBDH

Nom

Massa

Tipus ús

25062-0004

Font de Fontllonga

Serres marginals catalanes

25062-0010
25062-0012

Font de Les Bagasses
Font de La Maçana

Tremp-Isona
Serres marginals catalanes

25062-0013

Font de Figuerola de Meià

Serres marginals catalanes

25062-0014

Font Grossa (L'Ametlla de Montsec)

Tremp-Isona

25062-0018

Font al Cam

25062-0022
25062-0023

Font de l'Hort de La Seca
Font de Cònsol

Serres marginals catalanes
Serres marginals catalanes

25062-0024
25062-0025
25062-0026
25062-0027
25062-0028

Font del Tossal
Font de La Creu
Font del Racn
Font de Rúbies
Font de Casa Camperol

Serres marginals catalanes
Tremp-Isona
Serres marginals catalanes
Tremp-Isona
Tremp-Isona

25062-0029
25062-0030
25062-0031
25062-0032
25062-0033
25062-0034
25062-0035
25062-0037

Forat de L'Or
Font de Maria Angela
Font del Llicio
Font del Pou De Petxo
Font de L'Arguila
Font se Sarral
Font de Colis
Font de La Teula

Tremp-Isona
Serres marginals catalanes
Serres marginals catalanes
Serres marginals catalanes
Serres marginals catalanes
Serres marginals catalanes
Serres marginals catalanes
Serres marginals catalanes

Abastament
Agropecuari
Ambiental
Ambiental
Abastament
Agropecuari
Ambiental
Abastament
Agropecuari
Ambiental
Abastament
Agropecuari
Ambiental
Agropecuari
Ambiental
Ambiental
Agropecuari
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Agropecuari
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental

Els valors geològics presents al municipi de Camarasa es relacionen a la Taula 7, concretament són 10
afloraments o estructures d’interès geològic, i 2 paleontològics.
Taula 7. LIGOR del Geoparc Orígens al municipi de Tremp

Inventari

Protecció

GEO19046-Ametlla
GEO19048-Font de les Bagasses
GEO19049-Forat de l’Or
GEO19051-Les Alteres
GEO19053-Ermita del Remei

LIGOR Geoparc Orígens
LIGOR Geoparc Orígens
LIGOR Geoparc Orígens
Espai Interès Geològic de Catalunya
LIGOR Geoparc Orígens

des-21

Tipologia

Geologia

Pàgina 104 de 200

EINES PER LA GESTIÓ I ORDENACIÓ DEL PAISATGE I DE L’ESPAI AGRARI A L'ÀMBIT DEL GEOPARC ORÍGENS
Annex 1. Paisatge

Inventari

Protecció

GEO19054-Fontllonga
GEO19055-Presa de Camarasa
GEO19056-Sant Salvador de Camarasa

Espai Interès Geològic de Catalunya
Espai Interès Geològic de Catalunya
LIGOR Geoparc Orígens
Espai Interès Geològic de Catalunya
BCIN Declarat
Espai Interès Geològic de Catalunya

13036, 13187, 13189, 13191, 13193, 13194, 20651
Pedrera de Meià

Tipologia

Paleontologia

Pel que fa als valors històrics relatius al patrimoni arqueològic, els principals béns d'interès arqueològic
són: la Roca del Bous del paleolític, a la carretera de Camarasa a Llorenç de Montgai; del neolític són: les
Pintures Patrimoni de la UNESCO de la Cova del Tabac a la cinglera superior de Mont-roig, diferents
poblaments del bronze situats a la base dels cingles superiors de Mont-roig i Sant Jordi i diferents
poblaments del ferro situats als vessants de la muntanya de Monteró.
El patrimoni històric inclou també les restes de poblament iber - romà (Monteró), visigot (Palous), islàmic
(castells de Sant Llorenç de Montgai i Camarasa) i medieval (Baronia de Sant Oïsme, Fontllonga, etc.).
D'èpoques més recents són el fortí del castell de Camarasa (guerres carlines), algunes de les cases dels
pobles (segle XVII) i les esglésies parroquials (segle XVIII). El patrimoni històric més recent el trobem en
els molins d'oli i farina (segles XIX i XX) i en les centrals hidroelèctriques i pantans (segle XX). A
continuació s’enumeren els més rellevants:
-

Època islàmica.
Castell de Sant Llorenç de Montgai. Muntanya de Sant Cristòfol.
Torres del Castell de Camarasa. Camarasa.
Fortí de Monteró. Muntanya de Monteró.
Fortí de Sant Salvador. Muntanya de Sant Salvador.

-

Època medieval
Església Vella de Camarasa. Castell de Camarasa.
Portal i restes de la muralla de Camarasa. Vila de Camarasa.
Pou del Gel. Vila de Camarasa.
Església i poblat del Castell de Sant Llorenç de Montgai. Muntanya de Sant Cristòfol.
La Baronia de Sant Oïsme. Poble de la Baronia.
Església i Castell de Fontllonga. Fontllonga.
Torre de Figuerola. Figuerola de Meià
Castell de la Maçana. Rodalies del poble de la Maçana.
Pont Vell. Riu Segre al seu pas per Camarasa.
Pont Avall. Camarasa: barranc d'Asclé.
Torre de l'era del Pagès. Camí de Cercals.

Època moderna i contemporània
Església Parroquial de Camarasa. Vila de Camarasa.
Mare de Déu del Pla. Talla en pedra policromada del segle XV.
Pintures al fresc. Obra d'en Serrasanta, segle XX.
Fortí de defensa del Pont Vell. Castell de Camarasa.
Molins d'oli i farina. Vila de Camarasa i Fontllonga.
Ermita de Sant Jordi . Muntanya de Sant Jordi.
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Forn de guix. Vila de Camarasa: Pont Avall.
Teuleria. Vila de Camarasa: carrer Teuleria.
Salina de Camarasa. Camarasa: partida del Racó de Serí.
Mina de Bauxita. Camarasa: partida del Racó de Serí.
Forn de Calç. Camarasa: antic camí del riu.
Central hidroelèctrica i presa de Camarasa. Aiguabarreig de la Noguera Pallaresa i el Segre.
Central hidroelèctrica i presa de Sant Llorenç de Montgai. Riu Segre al seu pas per Sant Llorenç
de Montgai.
Com a valors productius destaquen els regadius que inclouen aquest municipi, com són els regs de
suport de la Noguera, en planificació, el reg dels Canals d’Urgell en servei, com el de Sant Llorenç de
Montgai i Gerb; en planificació el Pla de Camarasa, i en planificació els àmbits gestionats per la
Comunitat de Regants del Campell i del Planell i Rec de la Roda. La Figura 22 mostra la distribució dels
regadius a Camarasa.

Pla Regadius de Catalunya
C. R. de Campell
C. R. de PLanell i Rec de la Roda
Canals d'Urgell
CR de Sant Llorenç i Gerb
Pla de Camarasa
Reg de Suport de la Noguera

Figura 22. Distribució dels regadius al municipi de Camarasa
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4.2.1.2

Matriu biofísica

El complex relleu- litologia – xarxa hidrogràfica condicionen la distribució d’usos i les cobertes vegetals
existents en cada racó del terme municipal. El municipi presenta un important gradient d’elevacions
disminuint de nord a sud. Les zones més altes situades sobre el Montsec de Rúbies, i el serrat de les
Pletes, a cotes per sobre de 1.000 m. Les cotes més baixes es troben a nivell de la Noguera Pallaresa.
Les zones de pendents més baixes estan al sud del municipi i les més elevades al nord, coincidint amb
les serres, el Montsec, la serra de Sant Mamet, la Serra Carbonera, el Monteró i Mot-roig.

L’eix fluvial principal fins a l’estret de Camarasa és la Noguera Pallaresa, l’embassament de Camarasa és
una de les làmines d’aigua més importants. Aigües avall de la presa de Camarasa, la Noguera Pallaresa
vessa les seves aigües al Segre, on aquest riu ha passat el congost de Mu, itinerari de gran interès
paisatgístic. A l’últim tram del Segre dins del municipi hi ha el pantà de Sant Llorenç de Montgai.
La xarxa de camins al municipi s’estima entorn als 452 Km de longitud. Els camins uneixen els nuclis i
aquests a les parcel·les de cultiu. La densitat dels camins és major al sud-est de Camarasa, mentre que
és més reduït a les zones més muntanyoses.
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Pel que fa als usos del sòl, el 23% de la superfície total és de cultiu, el 64% són prats i la resta és
majoritàriament bosc a més a més de la superfície de làmina d’aigua. Els cultius extensius són els
majoritaris, unes 3.040 ha, de les 4.315 ha de conreu, i la resta per ordre són l’olivera, els fruits secs i la
fruita dolça. Els regadius abasten unes 3.060 ha.
Els carrascars són les formacions boscoses més extenses al sud i en orientacions més solejades de les
serres, cobreixen aproximadament unes 4.000 ha. Les formacions de roure valencià s’estén a les zones
més altes o humides de les serres (entorn a 800 ha). Les garrigues de coscoll són els matollars
dominants, unes 2.365 ha, mentre que les brolles de romaní cobreixen 1.195 ha. A l’embassament de
Sant Llorenç de Montgai hi ha boscos de ribera fonamentalment alberedes i alguna petita zona de
freixedes.
Als vessants de la serra de Mont-roig, del Monterò i de la Serra Carbonera hi ha pinedes de pi blanc que
en total ocupen unes 800 ha.
Els àmbits salins, presents al sud i ocupant espai entre la zona de conreu, estan ocupats sobre tot per
brolles i timonedes amb ruac dels llocs guixencs, en una superfície d’unes 500 ha. Sobre la Serra Blanca,
es disposen brolles i timonedes i també brolles de romaní.
Els ambients amb vegetació escassa, ocupen 627,74 ha, el 70% són pedrusques i clapers silícics, el
20% són terrers calcàris (generalment margosos o bé guixencs), el 7% són cingles i penyals calcaris.
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ús del sòl
AG: Làmines d'aigua
CA: Vials
ED: Edificis
FL: Fruits secs i oliveres
FO: Forestal
FS: Fruits secs
FV: Fruit secs i vinys
FY: fruiters
IM: Improductiu

Aigües continentals
Bocos aciculifolis
Bocos caducifolis, planifolis
Bocos exclerofil.les i laurifolis
Bocos i bosquines de ribera o llocs molt hum

IV: Hivernacles

Bocos mitx de caducifolis i coníferes

OF: Oliveres i fruiters

Bosquines i Matollars

OV:Oliveres

Molleres i aiguamolls

PA: Pastura arbrada

Prats i herbassars

PR: Pastura arbustiva
PS: Prats de pastura
TA: Terra campa
TH: Horta

Roques, tarteres i glaceres
Terres agrícoles i àrees antròpiques
Àmbits salins

VF: Vinya - Fruiters
VI: Vinya
VO: Vinya i olivera
ZU: Zones Urbanes

Figura 23. Elements configuradors del paisatge: relleu (elevacions i pendents), xarxa fluvial, xarxa viaria, habitats / usos del sòl.
Tremp.

La Figura 24 mostra la matriu biofísica, on s’encaixa el relleu, la xarxa hídrica i els usos. El patró de
distribució de les parcel·les a les terrasses al·luvials del Segre s’orienta perpendicularment a la xarxa de
camins i aquests s’ajusten a la xarxa de sèquies. Un altre patró ben diferent es pot observar a sota de la
Serra Blanca guardant simetria amb l’eix de la serra. Aquests patrons del parcel·lari agrícola són diferents
a la de la resta del sòl agrícola.
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Figura 24. Detall de cobertes als corredors (marges, rius i barrancs) i als vessants d’elevat pendent, Camarasa

La parcel·lació és de gra petit a l’espai agrícola, això es pot apreciar tant en els camps conreats com en la
distribució de bosquines i matollars en aquesta matriu. En canvi, a l’espai forestal, que compren boscos,
bosquines, matollars i prats, les parcel·les són més grans i s’aprecien com espais amplis de
característiques similars, és a dir, es tracta d’espais amb textura de gra gros, característica que fa que els
percebem com a grans zones de caràcter natural.
La superfície mitjana de les parcel·les agrícoles és 0,61 ha, mentre que la mitjana de la resta de
parcel·les 1,57 ha. A la Figura 25 es pot observar com les parcel·les de forests i pastures de menor
dimensió (<= a 5 ha) estan, en bona part, entre les parcel·les de cultiu, aquesta circumstància fa que la
superfície mitjana d’aquesta categoria sigui baixa. A simple vista, i contrastant els mapes de la figura,
s’observa com la parcel·lació agrícola, juntament amb les cobertes de vegetació natural que l’envolten
són de gra petit, mentre que les de bosc, matollars i prats són sensiblement més grans.
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Figura 25. Dimensió i distribució de les parcel·les agrícoles i les d’usos forestals i de pastures al municipi de Camarasa.

4.2.1.3

Miradors i rutes

Els miradors d’interès a escala local són els llocs on s’han destacat els valors històrics, els valors
geològics i paleontològic, entre els quals destaquen:
-

Punts elevats: Monteró, Penalta, Fonllonga
Punt interès cultural: Sant Salvador d’Oroners
Punt interès cultural: Castell de Figuerola de Meià, Rúbies
El Parc Arqueològic del Cretaci
La Cova del Tabac i la Cova del Bous, interès arqueològic
Espai de la memòria històrica: el Merengue al Tossal de Deu, escenari de la guerra civil.
Punt d’interès històric: necròpolis de Palous
Pont vell, sota la muntanya de Sant Salvador.
Punt interès cultural: Castell i ermita de Sant Llorenç de Montgai
Punt interès cultural: Castell de Camarasa
Punt interès cultural i vista panoràmica: Baronia de Sant Oïsme
Punt interès cultural: la torre de Maçana

Pel que fa als itineraris d’interès paisatgístic els més rellevants són: el GR-1 que passa per Rúbies, el
camí de l’estret de Mu, la pujada a la Serra Carbonera i a Sant Jordi.
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4.2.1.4

Debilitats / Amenaces / Fortaleses / Oportunitats

La principal debilitat és la dispersió del poblament i el despoblament progressiu dels petits nuclis, sovint
es tracta de poblaments amb elements de patrimoni arquitectònic, i altres valors històrics en risc de
degradar-se en cas que s’abandonin. Una de les amenaces rellevants és l’afluència massiva de visitants
a les platges fluvials del terme municipal al període estival, amb els conseqüents problemes d’accessos i
neteja, a més a més de seguretat al riu amb accidents i en algun cas s’ha hagut de lamentar morts per
ofegament.
En canvi, a l’àmbit de Sant Llorenç de Montgai acudeixen durant tot l’any esportistes que practiquen
escalada en les cingleres i altres que fan esports aquàtics a l’embassament. Diversos estudis han estimat
un total de 150.000 visitants a l’any. Això cal interpretar-ho com una fortalesa. Pel que fa a les
oportunitats, la declaració del Geoparc Mundial de la UNESCO pot afavorir l’afluència de visitants que
busquin el gaudi de la natura incloent els llocs d’interès geològic i paleontológic.

4.2.2

CASTELL DE MUR

Castell de Mur te una extensió de 62,42 Km2 i 173 habitats, segons dades d’IDESCAT, la densitat de
població és de 2,8 hab./ Km2. El municipi es troba dividit entre les unitats de Paisatge de la Conca de
Tremp, sector nord-est; la Terreta, sector nord-oest i el Montsec als sud. Alberga diversos nuclis: Cellers,
Collmorter, el Meüll, Puigmaçana, Santa Llúcia de Mur i Vilamolat de Mur.
4.2.2.1

Valors

Aquest municipi pren el nom del Castell construït al segle XI i emblema dels castells de frontera dels
comtats catalans, ha estat declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. Aquest element arquitectònic s’alça al
costat de l’antic monestir de Santa Maria, dalt d'un turó encinglerat sobre la Noguera Pallaresa. El vessant
obac del castell arriba fins al barranc d’Arguinsola, mentre que el vessant solei vessa al barranc de Mur.

Figura 26. Vista del Castell de Mur i de la Col·legiata de Santa Maria de Mur. Font: https://www.femturisme.cat/es/pueblos/castellde-mur
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El municipi està solcat per una xarxa de llaus i barrancs que acaben conduint l’aigua des de les serres
fins a la Noguera Pallaresa. Al nord, limitant amb el municipi de Tremp, hi ha la serra del Cinto i la serra
de Purredó; mentre que a l’oest, s’estén la serra del Coscó. El sector sud del municipi arriba a la serra del
Montsec, ben bé fins la carena, a l’indret conegut com a serra de Fonfreda.
El Serrat de Purredó, juntament amb el Serrat de la Comassa i la Serra del Meüll formen la capçalera del
Barranc de Sant Gregori. En aquest sector es troba el nucli de Vilamolat de Mur que ocupa una posició
elevada entre els barrancs de la Font del Morell i el de Rius (a l’est del nucli), ambdós tributaris del
barranc de Sant Gregori.
El nucli del Meüll es troba situat sobre el Serrat de la Comassa, i queda a recer de la serra que porta el
seu nom, lleugerament a l’est de l’assentament.
La Guardia de Tremp és el nucli més gran, pròxim al riu Noguera Pallaresa i a la carretera C-13, i
travessat per la carretera LV-9124 que condueix a Moror i Entorn. Al sud de la població discorren en
direcció oest – est, els barrancs de Gessera, Moror, el de la Font de Margarit i el de Vivó. Aquest darrer
arriba a l’embassament de Celler en un punt molt pròxims a l’estació de ferrocarril i les cases de Cellers.
La ruta GR1-4 passa per aquest emplaçament, provinent del barranc de Barcedana (municipi de
Llimiana), i continua pel barranc de la Font del Margarit cap a l’oest. Des de les Cases de l’Estació de
Cellers, en direcció sud, hi ha el serrat de Pedregós, i al seu vessant sud el Barranc del Bosc que recull
l’aigua de part de la vessant obaga del Montsec.
A l’extrem est del Serrat Pedregós hi ha la Roca Regina magnifica atalaia sobre l’embassament de Cellers
i vistes al congost de Terradets.
Els vessants obacs de la serra del Meüll i de Comasssa estan coberts de boscos de roure valencià.
Formació que també es troba a l’obac de l’espona, i als vessants del barranc de Mur.
Als vessants del Montsec d’aquest municipi, en la banda més elevada també s’hi estenen rouredes de
roure valencià, mentre que a cotes més baixes els boscos són formacions mixtes de carrasca (Quercus
rotundifolia) i roure. En canvi, a l’obac de la serra Pedregós, hi ha una extensa zona de pinedes de
pinassa.
Les formacions arbustives i subarbustives presents són: boixedes, garrigues, argelagar, brolles arboçar,
o fins i tot, matollars de corner; depenent de l’alçada, l’orientació i els materials subjacents presents als
vessants sobre els que es desenvolupen.
Aplec de Castell de Mur, el primer diumenge de maig. els veïns i veïnes de Castell de Mur i de la resta de
pobles de l’antic paborda. Aquesta cita és una de les trobades comarcals més multitudinàries,
agermanant un dels municipis menys poblats de la comarca, Sant Esteve de la Sarga, amb el municipi
que capitalitza el Pallars Jussà, Tremp.
Tots dos municipis estan lligats al camí històric del Castell. Nuclis com Puigcercós, Palau de Noguera,
Moror o Alzina, formaven part del pabordat. Els seus habitants en són conscients i ho recorden participant
cada any a l’Aplec de Mur que es converteix en un retorn anual a la seva història, el respecte i el record
als orígens d’una època de castells i jocs de dames.
Un altre dels valors rellevant d’aquest territori són les fonts, en la Taula 8 s’inclouen les que estan
registrades pels òrgans de Conca, Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i l’Agència Catalana de l’Aigua. Els
habitants d’aquest municipi recorden un gran número de fonts part de les quals s’han perdut o han quedat
embosquinades, i posen en relleu el gran nombre de fonts que hi ha al nucli de Santa Llúcia on es diu que
cada casa te una font, i també fan referència a altres fonts com la del Vivó.
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Taula 8. Relació de fonts del municipi de Castell de Mur que estan registrades per l’òrgan de conca.

CODIBDH

Nom

Massa subterrània

25904-0004

Font Margarida

Tremp-Isona

25904-0013
25904-0024
25904-0016
25904-0025
25904-0020
25904-0019
25904-0022

Font dels Maiols
Font de Sant Gregori
Font de Mur
Font de la Canaleta
Font del Meüll
Font del Vedat de la Solana
Font del Toll

Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Sinclinal de Graus_Cat
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona

25904-0005

Font de Moror

Tremp-Isona

25904-0028
25904-0027
25904-0018
25904-0003
25904-0021
25904-0026
25904-0023

Font de Castell de Mur
Font de Carme
Font de la Quadra
Font de Segalar
Font Vella
Font de l'hort de la Rosa
Font Nova

Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Sinclinal de Graus_Cat
Tremp-Isona

25904-0017

Font Freda

Tremp-Isona

25904-0015

Font de la Moixa

Tremp-Isona

25904-0002

Font de la Fonteta o Font de Canals

Tremp-Isona

25904-0014

Font del Canalet

Tremp-Isona

Tipus ús
Abastament
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Abastament
Ambiental
Ambiental
Abastament
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Abastament
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Abastament
Ambiental
Ambiental
Abastament
Ambiental
Ambiental

Pel que fa als valors d’interès geològic i paleontològic, al municipi destaquen els catalogat com a LIGOR
de conservació pel Geoparc els següents:
-
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GEO19045-Roca Regina. Roca Regina, en un àrea de 78,64 ha entre l’aflorament i el mirador
GEO19075-Castell de Mur, amb un àrea de 67,96 ha que comprèn l’aflorament i 2 miradors.
GEO19076-Esllavissada Puigcercós Vell, àrea compresa 18,4 hectàrees. Geozona 124
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Figura 27. Foto de l’Esllavissada de Puigcercós. Font: Geoparc Mundial Unesco Orígens.

4.2.2.2

Matriu biofísica

El relleu és l’element que determina la distribució d’usos en aquest municipi. L’àmbit de major altitud del
municipi es situa al sud, a la carena de la serralada del Montse, concretament al Serrat de Fontfreda, amb
dos punts culminats un a 1.416,3 m i l’altre a 1.414,2 m a l’indret conegut com el Tossal de la Cova dels
Pobres. Les Serres del Coscó, de la Comassa i del Meüll, constitueixen la divisòria entre els barrancs que
drenen al Noguera Pallaresa i els que arriben al Noguera Ribagorçana. Els punts culminals d’aquestes
serres estan entorn als 1.050 m, i les zones més baixes es situen a la vall de la Noguera Pallaresa. Es
tracta d’un municipis d’orografia complexa, amb serres solcades per barrancs, mostrant un conjunt de
formes d’elevat pendent.
La xarxa viaria s’encaixa en el relleu unint els nuclis del municipi i del municipis pròxims, la densitat de
camins és molt més reduïda. La via principal és la carretera C-13 que travessa el municipi pel seu límit est
seguint un recorregut nord-sud, des d’aquest eix viari es deriven les carreteres de Guardia de NogueraEstorm, Moror i la que va a Llimiana. La línia ferroviària, per la que circula el Tren dels Llacs, segueix un
traçat gairebé paral·lel a la C-13 en aquest municipi.
Al nord est del municipi, entre la línia ferroviària i la Noguera Pallaresa, hi ha una àmplia zona plana, és
l’indret conegut com l’Espona, al sud enllaça amb l’embassament de Terradets. Entre el barranc de Moror
i el Barranc de la Gessera hi ha també una zona de pendent moderat, tot i que està travessada pel la llau
de la Comella. El mapa de pendents mostra de manera molt clara el con de La Guardia, situat entre el
barranc de la Gessera i el Fontaté.
Al sectors sud i oest, on el pendent és més elevat, els usos majoritaris són forestals, alternant amb
vessants amb signes de processos erosius actius. Els usos agrícoles nomes formen un continu a l’est on
el terreny és més planer. La resta està dispers, gairebé sempre prop de nuclis habitats. Els conreus
ocupen el 14,8% de la superfície del municipi, que correspon a 931,45 hectàrees de les quals 525,77 ha
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estan a dins del perímetre del regadiu de la Conca de Tremp. La resta del territori està ocupat, segons
ordre de major a menor extensió, per: bosquines i matollars; boscos; prats i herbassars; boscos
aciculifolis; esclerofil·les; roques i terrers; aigua, àmbits salins i aiguamolls i boscos de ribera.
Les formacions corresponents a aigua, aiguamolls i boscos de ribera es situen principalment a la ribera de
la Noguera Pallaresa i l’embassament de Terradets que forma part de l’espai Serres del montsec, Sant
Mamet i Mitjana (Xarxa Natura 2000), com la part sud del municipi, el límit de la qual és la Llau de
Fornells.
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Figura 28. Elements configuradors del paisatge: relleu (elevacions i pendents), xarxa fluvial, xarxa viaria, habitats / usos del sòl.
Castell de Mur.

Els usos i cobertes del sòl s’adapten al relleu, ressegueixen els cursos d’aigua o s’estructuren en
terrasses buscant pendents més suaus per cultivar. Les comunitats forestals i d’altres espais naturals
ocupen terrenys de pendent alt, mentre que les parcel·les agrícoles ocupen terrenys planers o pendents
abancalats. La mida d’aquestes parcel·les és menor que la resta. La mida mitjana de les parcel·les
agrícoles és de 0,57 ha i la màxima és de 8,95 ha.

Figura 29. Dimensió i distribució de les parcel·les agrícoles i les d’usos forestals i de pastures. Font: Elaboració pròpia partir de
dades del SIGPAC 2020

Les bosquines i matolls cobreixen els marges entre parcel·les, les vessants de pendent elevada i al
cursos fluvials, ja sia barranc o rius, es desenvolupen boscos de ribera i canyissars. A la Figura 30 es
mostra com es distribueixen les cobertes en relació a les parcel·les agrícoles, al pendents i a la xarxa
hídrica.
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Figura 30. Cobertes als corredors (marges, rius i barrancs) i als vessants d’elevat pendent, Castell de Mur.

4.2.2.3

Miradors i rutes

Pel que fa als punts d’observació destaquen els següents:
- El conjunt monumental format pel Castell de Mur i col·legiata de Santa Maria de Mur, inclòs al
Catàleg de paisatge com a punt d’observació.
- Castell de Guardia
- Miravet (casa forta), turó de les Mosques i arbre monumental Ginerbre de Toveric
- El Castell del Meüll
- Vilamolat de Mur
- La Torre de Ginebrells
- Puigmaçana, punt divisòria dels termes de Castell de Mur, Talarn i Tremp

Els itineraris de gaudi del paisatge, antics camins entre nuclis i altres:
- Meüll – Vilamola t- Mur – Castell de Guardia
- Collmorter – Castell de Guardia Guardia
- Cellers – Roca Regina
- GR1-4
4.2.2.4

Debilitats / Amenaces / Fortaleses i Oportunitats

Les debilitats més remarcables són les següents:
-

Processos erosius actius en diverses vessants de fort pendent
Vulnerabilitat a la contaminació per nitrats. El fet que aquest municipi està en zona vulnerable
per la contaminació de nitrats, la qual cosa implica restriccions a l’ampliació de les activitats
ramaderes o la implantació de noves.

Quan a les fortaleses es basen en els valors de paisatge que permeten un desenvolupament basat en el
turisme actiu, amb: l’embassament de Terradets on hi ha oferta d’activitats d’esports nàutics, el Castell de
Mur element de patrimoni cultural amb valor històric i una fita en el paisatge, els espais d’interès geològic i
una sèrie de rutes de senderisme i BTT.
L’amenaça més evident hores d’ara és el desenvolupament de PFV concentrats i els nous trams de línies
elèctriques que poden canviar el caràcter del paisatge i comprometre el desenvolupament turístic
compatible amb l’activitat agrària.
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Una de les principals oportunitats del municipi per al sector primari és el regadiu de la Conca de Tremp
que permetrà garantir les collites de bona part del territori agrari del municipi. I pel que fa a la producció
agroalimentària és rellevant la iniciativa de tota la comarca en identificar i registrar varietats autòctones
d’oliva per la producció d’olis d’alta gamma.

4.2.3

CONCA DE DALT

El municipi està dividit en dos sectors, l’occidental, situat entre el Flamisel i el Noguera Pallaresa, i
l’oriental que s’estén des de la riba esquerra de l’embassament de Sant Antoni fins a les Serres de
Boumort i la Serra de Carreu i la Muntanya de Sant Corneli. Forma part de les Unitats de Paisatge: Conca
de Tremp i Serra de Boumort.
Es tracta d’un municipi extens 165 Km2 amb baixa densitat de població, 410 habitants en total, en una
gran nombre de nuclis: Erinyà Serradell, Rivert, Toralla, Torallola, Claverol, Sossís, Hortoneda, Sant Martí
de Canals, Aramunt.i Vilanoveta. Gairebé tots els habitants treballen en el sector primari, agricultura i
ramaderia.
4.2.3.1

Valors

El sector oest està emmarcat entre la Serra de Sant Roc, al nord, la serra d’Estall – Camporan, al nord est
i, tancant al sud, la Serra de Farrigoles. En la part central d’aquest àmbit es distingeixen la Serra de Sant
Salvador i el Serrat del Ban, entre les que s’encaixa el riu de Serradell, que acaba el seu recorregut al
Flamisel. A més d’aquest eix fluvial, un extens nombre de barrancs recorren l’espai, els que es troben
situats al nord del serrat de Sant Salvador i el de Ramonic van a parar al Flamisel, mentre que els que
estan al sud van a buscar el Noguera Pallaresa i el troben a l’embassament de Sant Antoni. En aquest
sector hi ha els nuclis d’Erinyà, Serradell, Toralla, Rivert i Torallola. Els boscos més extensos són pinedes
de pi roig, tot que també hi ha algun carrascar. Són molt característics d’aquest sector el cingles i penyals
calcaris.
El sector est, és molt extens, el límit sempre el marca el Noguera Pallaresa. Al nord d’aquest sector, entre
el congost de Collegats, la Serra de Boumort i la Serra de Pessonada, el paisatge te un marcat caràcter
natural. Aquest extens paratge està poc poblat, només hi ha tres nuclis: Sossís i Claverol i Hortoneda, en
canvi el solquen nombrosos barrancs tributaris del Noguera Pallaresa que l’intercepten abans de la Pla de
Segur. Un dels de major longitud és el barranc de l’Infern que recull l’aigua des de la capçalera de la
Serra de Boumort. A les zones més elevades de la Serra de Boumort hi ha pinedes de pi negre, tot i que
ocupen poca extensió, per sota i amb major ocupació hi ha pinedes de pi roig i, per sota, pinassa, a
mesura que la cota disminueix i en orientacions més assolellades apareix carrascar. Les boixedes
cobreixen bona part de les vessants solana. Per sota d’Hortoneda es combinen les pinedes de pinassa
amb les garrigues de coscoll i les savinoses. Els cingles i penyals calcaris són molt característics d’aquest
paratge.
Dos espais naturals formen part del municipi, a l’est la Serra de Boumort Collegats (ES5130010) i a l’oest
la Vall Alta de Serradell i Serra de Sant Gervàs (ES5130012). El primer inclou, dins del terme municipal, la
muntanya de Sant Corneli, la serra de Pessonada i la Serra de Boumort. Mentre que el segon espai, acull
la Serra de Sant Salvador, el serrat dels Lladres i la muntanya de Sant Aleix.
Al sud, entre la Serra de Pessonada i les Serres de Carreu i Sant Corneli, discorre el riu Carreu. En
aquest àmbit és ressenyable l’espai agrari situat entre els nuclis de Sant Martí de Canals, Aramunt i
Vilanoveta.
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Les fonts són elements de gran valor natural i social com en els altres municipis que formen part del
Geoparc Orígens. S’han enregistrat 57 fonts amb usos d’abastament, agropecuaris i/o ambientals, es
detallen a la Taula 9.
Taula 9 Relació de fonts del municipi de Conca de Dalt que estan registrades per l’òrgan de conca.

CODIBDH

NOM

MASSA

Tipus ís

25161-0003

Font dels Horts (Sossís)

Tremp-Isona

25161-0005

Font de Claverol

Tremp-Isona

25161-0007

Font de Rivert

Tremp-Isona

25161-0009

Font de Perauba (Hortoneda)

Tremp-Isona

25161-0010

Font de La O (Aramunt)

Tremp-Isona

25161-0014
25161-0015

Font de Tuiro - Font Vella d'Erinyà
Font Llau de Les Greixes - Partida Borda de L'hereu

Tremp-Isona
Tremp-Isona

25161-0017
25161-0022

Font Tecnoaliment, SL (Font Mascarell)
Font de Juncarlat (Pessonada)

Tremp-Isona
Tremp-Isona

25161-0023

Font de La Malallau

Tremp-Isona

25161-0024

Font Vella de Toralla

Tremp-Isona

25161-0026

Font de Sant Marta

Tremp-Isona

25161-0027

Font La Llau Falsa

Tremp-Isona

25161-0029

Font Fresca (Serradell)

Tremp-Isona

25161-0030
25161-0032
25161-0033
25161-0034
25161-0035
25161-0036
25161-0037
25161-0038

Font de Pujol
Font de La Marrada - Po 13, Pa 127
Font de La Figuera (Sant Martr De Canals)
Font de La Mina (Soss,S)
Font de L'obaga (Eriny,)
Font Part Alta De Serradell
Font de Vilanoveta
Font de Jaume De Sana

Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona

Ambiental
Abastament
Agropecuari
Abastament
Agropecuari
Ambiental
Agropecuari
Ambiental
Abastament
Abastament
Agropecuari
Ambiental
Abastament
Agropecuari
Ambiental
Abastament
Agropecuari
Ambiental
Ambiental
Abastament
Ambiental
Abastament
Agropecuari
Ambiental
Abastament
Ambiental
Ambiental
Industrial
Abastament
Ambiental
Abastament
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Abastament
Abastament
Abastament
Abastament
Ambiental
Ambiental
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CODIBDH

NOM

MASSA

Tipus ís

25161-0039
25161-0040
25161-0041
25161-0042
25161-0043
25161-0044
25161-0045
25161-0046
25161-0047
25161-0048
25161-0049
25161-0050
25161-0051
25161-0052
25161-0053
25161-0054
25161-0055
25161-0056
25161-0057
25161-0058
25161-0059
25161-0060
25161-0061
25161-0062
25161-0063
25161-0064
25161-0065
25161-0066
25161-0067
25161-0068
25161-0069
25161-0070
25161-0071
25161-0072
25161-0073

Font del Toll
Font dels Coms
Font del Refugi De Boumort
Font del Com
Font de L'aviador
Font Freda
Font Mentidera O Mentidora
Font de Prat Montaner
Font de La Soca
Font de La Torreta
Font de L'oriol
Font de La Grallera
Font de L'Alou
Font del Rei
Font de La Casa Del Rei
Font de La Roqueta
Font de La Barrera
Font del Comet
Font del Vinyal
Font de La Creu
Font de Sant Cristrfol
Font del Com
Font de Maci
Fon de Les Passades
Font de Resteria
Font d'Herba-Savina
Font de Trilles
Font Freda (Riu Carreu)
Font de La Torre
Font de La Ginebrosa
Font del Conc
Font Bordonera
Font de La Basseta
Font El Banyader
Font De Goteller

Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona

Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental

A Conca de Dalt hi ha 10 llocs catalogats com a LIGOR conservació, són els següents:
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
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GEO19007-Barranc de l'Infern. Espai Interès Geològic de Catalunya
GEO19008-Mines de Sossís. LIGOR Geoparc Orígens
GEO19009-Claverol. LIGOR Geoparc Orígens
GEO19010-Roc de Santa-Hortoneda. Espai Interès Geològic de Catalunya
GEO19011-Roc de Pessonada. LIGOR Geoparc Orígens, fita paisatgístic rellevant.
GEO19014-Olistostroma de Puimanyons. LIGOR Geoparc Orígens.
GEO19015-La plataforma de Vilanoveta. Espai Interès Geològic de Catalunya
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⁻
⁻
⁻

4.2.3.2

GEO19016-Aramunt-Sant Corneli. LIGOR Geoparc Orígens i Espai Interès Geològic de
Catalunya
GEO19059-Congost d'Erinyà. LIGOR Geoparc Orígens.
GEO19065-Rivert. LIGOR Geoparc Orígens

Matriu biofísica

El punt més alt de la Conca de Dalt és el Cap de Boumort, amb una altitud de 2.077 msnm, mentre que la
mínima és l’embassament de Sant Antoni, ambdós situats en el sector est. Les serres del sector oest
tenen també cims elevats com la Capcera punt alt (1.696 m) de la Serra l’Estall Camporan, Roca
Espatllada (1.379 m) i Roca Palomera (1.385m) a la Serra de Sant Salvador. L’altitud mitjana del municipi
és de 1.076 m.
Pel que fa a la xarxa hídrica, els principals eixos fluvials són el Riu de Carreu al sector est i el riu de
Serradell a l’oest. El primer és tributari de la Noguera Pallaresa i vessa a l’embassament de Sant Antoni,
en canvi el riu de Serradell condueix l’aigua fins al Flamisell. La xarxa hídrica s’encaixa en el relleu
formant un extens sistema que alimenta finalment a la Noguera Pallaresa.
La distribució dels nuclis determina la xarxa viaria constituïda per carreteres i camins que els uneixen i
que enllacen paratges cultivats o aprofitats per pastura o per obtenir productes del bosc. Aquest efecte es
pot apreciar a la Figura 31.
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Figura 31. Elements configuradors del paisatge: relleu (elevacions i pendents), xarxa fluvial, xarxa viaria, habitats / usos del sòl.
Conca de Dalt.
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Les àrees de major altitud, a la capçaleres dels barrancs, tant en el sector est com en l’oest, estan
cobertes per boscos, bosquines i prats. Les vessants més pendents són zones amb vegetació escassa,
cingleres amb vegetació rupícola, tarteres i terrers. En canvi, els llocs amb pendent més suau es troben
en les zones més baixes, com el con de Sant Martí de Canals i Aramunt, reconegut com a zona amb valor
agrícola pel Pla Territorial Parcial, o la zona entre Torallola i Sant Joan de Vinyafrescal.
Les parcel·les agrícoles són de mida més reduïda que les forestals, és a dir, el gra de l’espai agrícola és
més petit que el dels boscos, bosquines i prats. La dimensió mitjana de les parcel.les agrícoles és de 0,45
hectàrees, mentre que la resta és de 2,04 ha, si bé cal tenir present que bona part de bosquines i
matollars estan molt fragmentades perquè es troben en espais marginals, entre parcel·les de cultiu o
entre zones d’altres usos. Les àrees de forest tenen una mida mitjana notablement superior.

Figura 32. Dimensió i distribució de les parcel·les agrícoles i les d’usos forestals i de pastures al municipi de la Conca de Dalt.
Font: Elaboració pròpia partir de dades del SIGPAC 2020

Les bosquines i matolls cobreixen els marges entre parcel·les, les vessants de pendent elevada mentre
que als cursos fluvials i a les riberes es desenvolupen boscos de ribera i canyissars, tal com mostra la
Figura 33
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Figura 33. Cobertes als corredors (marges, rius i barrancs) i als vessants d’elevat pendent, Conca de Dalt.

4.2.3.3

Miradors i rutes

Pel que fa als punts d’observació destaquen, sobre el mapa els següents:
- Rivert: la Font; l’antic moli d’oli; el Mirador de la Bassa (tosca Geoparc),
- Roca Espatlla des del cap Serrat a Creus, hi ha molt bona vista de la Vall de Serradell
- Pic de Lleràs
- Mare de Déu del Castell (Rivert)
- Avenc del Barluixell (Forat de la Bóu)
- Font del Forn, prop de Rivert)
- Font Fresca (Serradell)
- Cova Espluguell
- Serrat de Creus (Serra de Sant Salvador, al nord de Rivert)
- Font de Baix (Erinyà)
- Mirador del Tossal Torallola
- Mirador de Pessonada (Sant Joanet)
- Búnquers de Pessonada
- Búnquers de Vilanovata (Castell de Vilanoveta)
- Zona de bany i Xiringuito
- Mirador de la Llau de la Tremor
- Pujada dels Escaligons
- Ermita de Sant Aleix
Els itineraris de gaudi del paisatge, antics camins entre nuclis:
- Rivert a Santa Engràcia pel bosc de Salàs
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4.2.4
4.2.4.1

GAVET DE LA CONCA
Valors

Gavet de la conca te una superfície de 90,9 Km2, i 261 habitats, la densitat de població és molt baixa (2,9
hb/Km2). El municipi està dividit en dues unitats de paisatge, la Conca de Tremp i el Montsec, sector sud i
sud-oest.
El municipi te un interval d’altituds molt contrastat, la zona més elevada es troba al sud sobre la serralada
del Montsec, on es troba un dels principals miradors de la comarca, com indica el seu nom ‘Tossal de
Mirapallars’ a 1.672 m, i la Roca Alta a 1.437, 5m. En aquest tram de carena es troba el Pas de les
Eugues. Situat al sud del municipi però separats del Montsec per la vall de Barcedana, hi ha tres
formacions elevades, es tracta del Cinglo de Currolda, la Serra de Campaneta, amb el punt elevat del
Tossal del Vigatà, i la Falconera i la Serra dels Obacs que s’orienta cap al nord-oest.
La configuració del poblament del municipi es caracteritza pel nombrós grup de nuclis i cases dispersos.
Els nuclis habitats són Gavet de la Conca, Aransís, Castellnou, Fontsagrada, Mata-solana, Merea, Sant
Cristòfol de la Vall, Sant Martí de Barcedana, Sant Miquel de la Vall, Sant Salvadors de Toló, Sant Serni,
Toló, la Carretera i el Perolet.
La xarxa de camins és molt extensa, amb més de 300 km amb una complexitat addicional derivada de
l’escassa connexió entre els nuclis dels diferents sectors. El sector oest, on es troba Fontsagrada, Gavet i
Sant Serni, està molt mal comunicat amb el sector central i amb l’est (Toló). Aquesta circumstància,
juntament amb el fet que cada sector havia estat un municipi propi, fa que no hi hagi un sentiment
identitari compartit.
Els principals valors del paisatge són tan de caràcter cultural com natural. Pel que fa als valors culturals
destaquen la torre i poblat de Sant Gervàs que tenen també un elevat interès arqueològic, i el Castell de
Toló.
També cal assenyalar els espais de memòria històrica com la Serra de la Campaneta i Sant Salvador on
s’han trobat fosses i aquest estiu s’iniciaran prospeccions arqueològiques dirigides per un equip de
científics de la Universitat de Barcelona experts en història antropològica. D’altra banda al Cinglo de la
Currolada s’ha trobat restes del neolític.
L’ espai Xarxa Natura 2000 conegut com les Serres de Montsec, Sant Miquel i Mitjana s’estén a sud,
entre el Serrat Ample i el Ciglo de desferrador, i a l’oest sobre el riu Noguera Pallaresa i el riu de Gavet.
Les coves com la dels Diners, dels Llops i Cova Negra de Matasolana són espais naturals singulars.
Altres espais com els boscos de l’Obaga de l’Hostal Roig i les tolles de tolles de Merea (gorg del riu
Conques) són també zones d’interès natural del municipi.
La Diputació de Lleida disposa d’una casa de colònies Bon Repòs, actualment sense ús, que el municipi
vol recuperar com a centre de recepció de grups d’activitats a la natura ja que pot generar activitats de
restauració i afavorir el desenvolupament del turisme rural.
L’ajuntament porta la gestió directa de la xarxa d’abastament d’aigua potable, entre els punts de captació
hi ha diverses fonts que són un dels valors naturals del paisatge d’aquest territori. S’empren diverses
captacions abastament dels nuclis, un dels punts de captació subministra a Fontsagrada, i des d’aquest
nucli fins a Aransís. El sector central, Sant Miquel de la Vall, Sant Cristòfol de la Vall i Sant Martí de
Barcedana, s’abasteixen de la font de Palomer. A Matasolana arriba aigua de la font de la Sarga i,
eventualment de la font de Coms. Sant Salvador de Toló abans rebia l’aigua de la Font Freda, si bé la font
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ha sofert socavacions que dificulten la gestió, l’abastament actual és des d’un pou situat al paratge de la
Llenguadera. La font de subministrament de Merea és la Mentidera. El conjunt de surgències és un dels
valors del municipi, tant per l’aspecte social com ambiental associat.
Taula 10. Relació de fonts registrades per l’organisme de conca al municipi de Gavet de la Conca

CODIBDH

Nom

Tipus

Massa

Tipus us

25098-0008

Font dels Capellans

25098-0017

Font del Mol (Gavet, Fontsagrada, Sant Serni,
Aransís, Sant Martí, Cristòfol I Miquel)
Manantial de Roso
Font dels Capbloncs - Monso-Boneta, Sl
Font Miquel Pons Font

25098-0022

Font Cucurrull

25098-0023

Font de La Llum

25098-0024

Font de Sant Miquel De La Vall

25098-0025

Font de Mata-Solana

25098-0026

Sondejos De La Font Freda

25098-0028
25098-0030

Font del Boix (2)
Font de La Sarga (Tola, Merea, Sant Salvador De
Toló, Perolet)

25098-0033

Font A La Partida Hostal Roig - Po. 9, Pa 171

25098-0035

Font dels Coms

25098-0037
25098-0038

Font Fresca
Font Freda

25098-0039
25098-0040
25098-0041
25098-0042
25098-0043
25098-0044

Font de Palomar
Font de La Sarga - Tros De La Sarga
Font Al Barranc de La Torre
Font Al Barranc de La Masia Del Peret
Font Vella
Font de Can Seni

25098-0045

Font de Les Tosquelles

Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona

Ambiental
Abastament
Ambiental
Abastament
Ambiental

25098-0018
25098-0019
25098-0020

Font
Font
Font
Font
Font
Mina
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Mina
Mina
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font

des-21

Ambiental
Abastament
Ambiental
Abastament
Ambiental
Abastament
Ambiental
Abastament
Ambiental
Abastament
Ambiental
Agropecuari
Abastament
Ambiental
Abastament
Agropecuari
Ambiental
Agropecuari
Ambiental
Agropecuari
Ambiental
Ambiental
Abastament
Ambiental
Abastament
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Abastament
Ambiental
Abastament
Agropecuari
Ambiental
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CODIBDH

Nom

Tipus

Massa

Tipus us

25098-0046
25098-0047
25098-0048

Font del Poble
Font de La Mallola
Font de La Casa

25098-0049
25098-0050
25098-0051
25098-0052
25098-0053
25098-0054
25098-0055
25098-0056
25098-0057
25098-0058
25098-0059
25098-0060
25098-0061
25098-0062
25098-0063
25098-0064
25098-0065
25098-0066
25098-0067
25098-0068
25098-0069
25098-0072
25098-0073

Font del Mateu
Font del Com
Font de Bonrepas
Font del Bou O De Balasc
Font de La Turiella
Font de La Monja
Font dels Juncs-Blanca
Font A La Part De Boga
Font Al Tros De L'era
Font Blanca
Font del Magre
Font del Torrent De L'embuit
Font de La Guineu
Font dels Horts De Joan
Font dels Hortets
Font de Les Gotelleres
Font de Mallestrp
Font de La Llau
Font d'Obri
Font de Baix
Font de L'hort
Font de Carr S
Aljub Al Paratge La Masia -Po 5, Pa 325

Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Font
Mina

Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona

Ambiental
Ambiental
Agropecuari
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Industrial
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Abastament
Ambiental
Agropecuari
Agropecuari

Els valors geològics considerats LIGOR de conservació del Geoparc situat en aquest municipi són:
- GEO19078-Moviments de vessant de Sant Salvador
- GEO19026-Puig Pedrós
En aquest municipi hi ha també la Central hidroelèctrica de la Reculada que aprofita el salt del Canal de
Gavet, infraestructura que recull d’aigua de la Central de Nerets al peu de la presa de Sant Antoni situada
a l’Estret de Susterris.
4.2.4.2

Matriu biofísica

La Noguera Pallaresa constitueix el límit del municipi a ponent. El riu de Conques inicia el seu traçat al
Cinglo de Currolada, i desprès de recollir l’aigua dels barranc de diversos barrancs com els de Boigots,
Mas de Guillem, del Tossal i de les Parades, segueix el seu recorregut pel límit septentrional del municipi
fins al peu del Serrat del Calvari on entra al municipi d’Isona i Conca Dellà. Conflueix amb el Riu Abella
abans d’arribar al nucli de Gavet de la Conca. Els barrancs de Xorcoles i el barranc de Barcedana són els
eixos que recullen l’aigua cap a la Noguera Pallaresa des del sector oest del municipi. El barranc de la
Coma Gran recull l’aigua de vessant del Montsec i les condueix fins al riu Boix que travessa el congost de
Pas Nou.
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El 33% de la superfície de Gavet de la Conca es dedica a usos agrícoles i aproximadament el 29% són
pastures. Aproximadament, unes 235 hectàrees són zones amb vegetació escassa, la major part (70%)
són terrers calcaris i la resta cingles i penyals calcaris. Les zones més altes del Montsec estan cobertes
per boixedes, i a cota inferior, les rouredes de roure martinenc s’estenen per aquestes vessants i alguns
claps de pi roig o de boscos mixtes de roure martinenc i pi roig. A mesura que descendeix la cota
s’intercalen boscos mixtes roure valencià i pinassa, pinedes mixtes de pi roig i pinassa, carrascars i altres
formacions forestals, segons l’orientació de cada paratge. Les pinedes de pinassa es troben sobretot en
el Cinglo de Currolada, la Serra de la Campaneta i la Falconera. A les riberes de la Noguera Pallaresa i
del riu de Gavet s’han desenvolupat salzedes, vernedes, sargars, així com altres formacions pròpies de
llits i marges de rius o vores d’embassament llenyosa densa.

Figura 34. Elements configuradors del paisatge: relleu (elevacions i pendents), xarxa fluvial, xarxa viaria, habitats / usos del sòl.
Conca de Dalt.
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Les parcel·les de cultiu s’adapten al relleu i la seva forma ve condicionada pel pendent i per la presència
de barrancs. Els marges de les parcel·les i dels cursos d’aigua estan normalment protegits per vegetació
natural arbustiva, amb alguns arbres o, fins i tot, de bosquines.

Figura 35. Detall de cobertes als corredors (marges, rius i barrancs) i als vessants d’elevat pendent, Gavet de la Conca.

L’espai agrari mostra dos tipus de textura, com en la resta de municipis. Els camps cultivats mostren un
patró de gra petit format per la parcel.la com els seus marges. En canvi, les zones de boscos, bosquines i
matollars, estan distribuïts en parcel·les més extenses, segons mostra la Figura 36.

Figura 36. Dimensió i distribució de les parcel·les agrícoles i les d’usos forestals i de pastures al municipi de Gavet de la Conca.
Font: Elaboració pròpia partir de dades del SIGPAC 2020
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4.2.4.3

Miradors i rutes

S’han identificat diversos valors del paisatge (indrets, miradors o itineraris d’observació del paisatge,
identitaris i/o simbòlics com a aplecs, o indrets d’interès natural faunístic o florístic).
-

-

4.2.4.4

Miradors:
o Tossal de Mirapallars
o Roca Alta
o Roc d’Aguilar
o Capolat d’Aransís
o Serra de la Campaneta
o Planell de Serra Viana
Itineraris
o GR-1 i GR1-4
o S’estan recuperant camins antics entre poblacions veïnes, són rutes d’interès per al
turisme rural. Per exemple:
 Camí antic de Matasolana a la Serra de la Campaneta
 Camí de Sant Salvador a Llimina
Debilitats / Amenaces / Fortaleses i Oportunitats

Les fortaleses del municipis es basen en la seva diversitat d’ambients i paratges d’elevat interès
paisatgístic, així com de les condicions òptimes per gaudir de la tranquil·litat de mon rural.
La principal oportunitat identificada és la possibilitat de revitalitzar l’activitat turística a partir de diverses
iniciatives com la recuperació de la casa de colònies de Bon Repòs i l’existència de diversos establiments
de turisme rural.
D’altra banda, l’Ajuntament ha observat una lleu tendència a partir de la pandèmia d’increment de veïns
que s’han establert als nuclis.
Com a debilitat destaca la presència de varies línies d’alta tensió que travessen el terme que no
comporten cap benefici al municipi i no tributen per l’ocupació i ús d’espais comunals
Com amenaces, la que preocupa especialment al consistori és el risc d’incendi forestal, i en aquest sentit
han proposat que la carretera C-911 sigui tractada com un tallafocs i que el manteniment dels vorals es
mantingui de forma adient per a fer aquesta funció.

4.2.5

ISONA I CONCA DELLÀ

Isona i Conca Dellà te una superfície de 139,37 Km2 i una població de 1.043 habitats, segons IDESCAT.
La densitat de població és de 7’5 habitants per quilòmetre quadrat. Es va constituir, com el coneixem avui,
l'any 1970 amb l'annexió de diferents pobles: Isona, Covet, Llordà, Masos de Sant Martí, Siall, Benavent
de la Conca, Biscarri, Gramenet, Montodó, Conques, Sant Romà d'Abella, Basturs, Orcau i Figuerola
d'Orcau.
4.2.5.1

Valors

Espais naturals de Xarxa Natura 2000 presents al municipi d’Isona són: les Serres de Montsec, Sant
Memet i Mitjana (ES5130015), a l’est; la Serra de Boumort Collegats (ES5130010) al nord; i els Estanys
de Basturs al centre. Els dos primers són ZEPA i ZEC, mentre que els Estanys de Bàsturs són ZEC.
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Els contraforts de la Serra de Comiols i el coll que porta el seu nom, el Roc de Benavent i la Serra Mitjana
són els paratges del municipi d’Isona i Conca Dellà inclosos en el primer espai natural esmentat.
L’espai anomenat Serres de Boumort Collegats inclou, en aquest municipi, el paratge conegut com la
Costa Gran que és la vessant sud de la Muntanya de Sant Corneli, des del clot de Jaumet fins a la
Collada del Feixanet; i també arriba fins al coll d’Orcau. Al peu de la Costa Gran, i fora dels límits del
espai natural, es troba la Costa del Llarga que forma part de la georuta 1 ‘Els Ultims Dinosaures
d’Europa’, on hi ha el jaciment de petjades de dinosaure.
El llegat històric està molt present en el paisatge amb jaciments i restes de l’antiga ciutat romana de
AESO i nombroses ermites, esglésies, castells i trames urbanes d’època medieval com el Castell de
Llordà, Castell d'Orcau, Església de Santa Maria de Covet, Església de Sant Andreu de Biscarri, Església
de Sant Miquel de Conques, Ermita de Sant Pere Màrtir de Sant Romà d'Abella, Església de Sant Esteve
d'Abella de la Conca i la Vila de Figuerola d'Orcau.
Les surgències d’aigua subterrània identificades a Isona i Conca Dellà es recullen a la taula següent,
bàsicament són 54 fonts o manantials i 1 mina. Sens dubte es tracta d’un dels valors rellevats del territori
Geoparc i del municipi en particular.
Taula 11. Relació de fonts del municipi d’Isona i Conca Dellà que estan registrades per l’òrgan de conca.

Codi

Nom

Massa

Tipus ús

25115-0001
25115-0009

Font Partida Planes
Font de Llordà

Tremp-Isona
Tremp-Isona

25115-0011

Font d'en Rutllat (Isona)

Tremp-Isona

25115-0013

Font de Conques o Font De Marta

Tremp-Isona

25115-0014
25115-0016

Font de Basturs d La Llau de Vall d'en Pere
Font d'Orcau

Tremp-Isona
Tremp-Isona

25115-0025

Font dels Vivers (Isona)

Tremp-Isona

25115-0026
25115-0028

Font de Lloca (Benavent De La Conca)
Font de Sant Romà D'abella

Tremp-Isona
Tremp-Isona

25115-0036

Manantial Granja Mont A Conques

Tremp-Isona

25115-0041
25115-0042
25115-0043
25115-0051

Prat de La Filosa a Biscarri - Font 1
Prat de La Filosa a Biscarri - Font 2
Prat de La Filosa a Biscarri - Font 3
Font de La Gula

Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona

--Abastament
Agropecuari
Ambiental
Abastament
Agropecuari
Ambiental
Abastament
Agropecuari
Ambiental
Abastament
Abastament
Ambiental
Abastament
Agropecuari
Ambiental
Abastament
Abastament
Agropecuari
Ambiental
Agropecuari
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Agropecuari
Ambiental
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Codi

Nom

Massa

Tipus ús

25115-0054

Font del Tire

Tremp-Isona

25115-0056

Font Sentanya

Tremp-Isona

25115-0057

Font de Covet

Tremp-Isona

25115-0070
25115-0071
25115-0079
25115-0084
25115-0087

Font dels Tossals
Font del Baraca
Font Paratge Llusas - Po 1, Pa 114
Font Paratge Tros del Clot Pol. 29 Parc. 15
Estany Gros de Basturs

Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona

25115-0088

Estany Xic De Basturs

Tremp-Isona

25115-0095
25115-0096
25115-0097

Font La Torreta
Font de La Plaça o del Poble d'Isona
Font De La Plaça - Covet

Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona

25115-0098
25115-0099
25115-0100
25115-0101
25115-0102

Font de Llobatell
Font Conques
Font del Piteu
Font de Les Esplugues
Font de Figuerola

Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona

25115-0103
25115-0104

Font Ferre o dels Estanys o Estany del Marcelelino
Font Barona

Tremp-Isona
Tremp-Isona

25115-0105

Font de Castelltallat

Tremp-Isona

25115-0106
25115-0107
25115-0110
25115-0111
25115-0111
25115-0112

Font Sant Romà d'Abella
Font de l'amor
Font de Roca Foradada
Font de Gramenet
Font de Gramenet
Estany Nou

Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona

25115-0113
25115-0114

Font del Pou
Font de Can Balasc

Tremp-Isona
Tremp-Isona

25115-0115

Font De Joveneta

Tremp-Isona

25115-0116

Font dels Asprats

Tremp-Isona

Abastament
Ambiental
Agropecuari
Ambiental
Agropecuari
Ambiental
Abastament
Ambiental
Ambiental
Agropecuari
Agropecuari
Abastament
Ambiental
Agropecuari
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Abastament
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Abastament
Ambiental
Ambiental
Agropecuari
Ambiental
Agropecuari
Ambiental
Abastament
Ambiental
Ambiental
Agropecuari
Ambiental
Agropecuari
Ambiental
Ambiental
Abastament
Agropecuari
Ambiental
Abastament
Agropecuari
Ambiental
Ambiental
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Codi

Nom

Massa

Tipus ús

25115-0117

Font de Renau (Biscarri)

Tremp-Isona

25115-0118
25115-0119
25115-0120

Font de La Salut
Font de Menyoliva
Font d'Isona

Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona

25115-0121
25115-0122

Font de Prat de Gamits
Font de L'olla

Tremp-Isona
Tremp-Isona

25115-0126
25115-0127
25115-0128
25115-0129
25115-0130

Font de Pratdemat
Font del Magatzem del Muntany
Font del Feixp
Font de La Torre
Font de Basturs (Lo Boterot)

Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona
Tremp-Isona

Abastament
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Agropecuari
Ambiental
Ambiental
Agropecuari
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Abastament

Un total de 12 espais d’interès geològic i 17 espais d’interès paleontològic es troben presents al municipi
d’Isona i Conca Dellà. El conjunt és una amplia i variada representació de valors que mostren la
geodiversitat del municipi i del Geoparc per extensió.
Taula 12. Espais d’Interès Geològic de Catalunya i LIGOR al municipi d’Isona i Conca Dellà

Nom

LIGOR

Protecció

Tipologia

Aramunt-Sant Corneli

LIGOR016

Espai Interès Geològic de Catalunya

Geologia

Collades de Basturs

LIGOR017

Espai Interès Geològic de Catalunya

Costa cretacia d'Orcau

LIGOR018

LIGOR Geoparc Orígens

Secció La Posa

LIGOR020

Espai Interès Geològic de Catalunya

Secció Areny-Llorda

LIGOR021

LIGOR Geoparc Orígens

Puig Pedrós

LIGOR026

LIGOR Geoparc Orígens

Barranc de la Coma

LIGOR061

LIGOR Geoparc Orígens

Estanys de Basturs

LIGOR072

LIGOR Geoparc Orígens

Mont de Conques

LIGOR073

LIGOR Geoparc Orígens

Espluga de Figuerola

LIGOR074

LIGOR Geoparc Orígens

Port de Comiols

LIGOR079

LIGOR Geoparc Orígens

Dipòsits periglacials de Benavent-Covet

LIGOR080

LIGOR Geoparc Orígens

Orcau-2

LIGOR081

BCIN Declarat

Llau de la Costa

LIGOR082

BCIN Declarat

Basturs-1

LIGOR083

BCIN Declarat

Basturs-2

LIGOR084

BCIN Declarat

Basturs Poble

LIGOR085

BCIN Declarat

Magret

LIGOR086

LIGOR Geoparc Orígens

Les Torres

LIGOR087

LIGOR Geoparc Orígens

Sant Romà d'Abella

LIGOR090

BCIN Declarat

Mole del Barc

LIGOR091

BCIN Declarat

Costa Roia

LIGOR092

BCIN Declarat

la Posa

LIGOR093

BCIN Declarat
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Nom

LIGOR

Protecció

Costa de la Serra

LIGOR099

LIGOR Geoparc Orígens

Masia de Ramon

LIGOR101

BCIN Declarat

Barranc de Torrebilles

LIGOR106

LIGOR Geoparc Orígens

Orcau-1

LIGOR109

BCIN Declarat

Icnites de Llord1

LIGOR110

BCIN Declarat

Barranc del Llanet

LIGOR111

BCIN Declarat

4.2.5.2

Tipologia

Matriu biofísica

El relleu és un dels principals elements que determina la matriu biofísica d’aquest territori, amb un notable
gradient altitudinal i grans diferència de pendents entre zones. L’elevació màxima es troba a la Serra
Mitjana, concretament al cim d’Estadella a 1.474 m, i al cim de Sant Corneli situat a 1.351,1 m. Les zones
de menor elevació estan a les parts baixes dels rius concretament a l’aiguabarreig del riu de Gavet amb la
Noguera Pallaresa.
El coll de Comiols, a cota 1.100 m, situat sobre la C1414b, és un dels miradors de la Conca de Tremp
més concorreguts. Des d’aquest indret s’aprecia el territori com una gran conca de recepció tancada
perimetralment, inclinada en direcció oest per vessar les seves aigües a la Noguera Pallaresa. Al nord,
tanquen la conca els contraforts de la Serra de Sant Corneli i la Serra de Carrànima, a l’est la Serra
Mitjana i al sud la Serra de Comiols, la serra dels Obacs i el Serrat de Guamis. El fons d’aquesta conca,
s’estén l’espai cultivat dels municipis d’Isona i Conca Dellà, Abella de la Conca, Suterranya i Vilamitjana.
Les elevacions i els pendents d’Isona i Conca Dellà es representen en les primeres imatges que
composen la Figura 37.
Els dos eixos fluvials principals són el riu d ‘Abella i el riu de Conques que acaben confluint en el terme de
Gavet de la Conca. El riu d’Abella neix en travessar el Forat d’Abella i discorre en direcció nord-est a sudoest, deixant al marge dret Abella de la Conca i Basturs i al marge esquerra Sant Romà i Figuerola
d’Orcau. El riu de Conques segueix el límit sud del municipi. La xarxa viaria és més densa a les zones de
menor altitud i pendent, on es troben els nuclis de població. La carretera C1412b travessa el municipi de
est a oest, des del port de Comiols fins a Tremp, és l’eix vertebrador de la mobilitat des del qual es
deriven les carreteres d’accés als nuclis. D’Isona parteix la carretera de Bóxiols L511 que arriba fins a Coll
de Nargó. Completant la xarxa hi ha un entramat de camins que arriben fins a parcel·les de cultiu.
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Figura 37. Elements configuradors del paisatge: relleu (elevacions i pendents), xarxa fluvial, xarxa viaria, habitats / usos del sòl.
Conca de Dalt.

La superfície total de conreus a Isona i Conca Dellà és de 5.138,11 hectàrees, la qual cosa suposa un
36,6% de la total. Els cultius es situen a les zones de menor pendent, gairebé totes situades al fons de la
conca. Les cobertes forestals així com les pastures estan majoritàriament ocupant les Serres (Serra de
Sant Corneli i Costes pròximes, Serra de Carrànima, Serra de Comiols, Serra de Carreró i puig Pedrós.
Els rius i barrancs que solquen aquesta zona estan també cobertes de vegetació natural, així com els
espais marginals, tossals, marges entre cultius, i zones de pendent més elevat.
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A les zones més elevades de la Serra Mitjana s’hi desenvolupen pinedes de pi roig, i clap de fagedes. A
mesura que disminueix la cota els boscos aciculifolis són pinedes de pinassa. Per sota i en orientacions
més assolellades la coberta forestal són boscos mixtos de carrascars i pins o carrascars, en les obagues
creixen rouredes. Les bosquines i matollars que es distribueixen en aquest àmbit són bàsicament
garrigues de coscoll o brolles de romaní.
Al roc de Benavent també s’hi s’estenen pinedes de pi roig, mentre que a la part de la Serra de Comiols
que està en aquest municipi hi dominen les rouredes.
A la vessant de la serra de Sant Corneli les bosquines i matollars són sobretot garrigues de coscoll, si bé
també hi ha algun zona de brolles de romaní i savinoses. També hi ha pinedes de pinassa en la Serra del
Coll i el Pas de Llebre.
Les zones de vegetació esparsa en el municipi s’estimen entorn a 657 ha, de les quals gairebé el 70%
són terres calcaris margosos o guixencs amb vegetació molt esparsa, són zones molt exposades al
agents erosius i especialment vulnerables.
La Figura 38 mostra la configuració de la matriu biofísica, entesa com la composició del paisatge fruit de
la interacció entre el relleu, els cursos d’aigua, la parcel·lació i els usos i cobertes. Es tracta d’un territori
d’orografia complexa solcat de barrancs que recullen l’aigua de les serres que delimiten la conca i en el
seu recorregut es cobreixen de vegetació. Les zones de menor pendent entre barrancs, es parcel·len i
s’esglaonen per optimitzar l’ús del sòl en la producció agrícola.

Figura 38. Detall de cobertes als corredors (marges, rius i barrancs) i als vessants d’elevat pendent, Gavet de la Conca.

La figura anterior també mostra un patró interessant en el Mont de Conques, on les vessants es cobreixen
de garrigues de coscoll, joncedes i prats, i rouredes de roure valencià. La part superior està abancalada i
coberta d’ametllers, i la separació entre les parcel·les presenta matollars. Aquest paratge forma un
conjunt únic amb els dos estanys de Basturs que permeten entendre l’evolució d’aquest tipus de
surgències i formacions geològiques.
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La mida mitjana de les parcel·les de cultiu en aquest terme municipal és de 0,79 hectàrees, i les de
forests i pastures és lleugerament superior, 0,84 ha. En aquest darrer cas hi ha una gran dispersió de
valors, parcel·les molt grans i recintes petits que envolten a camps de cultiu, aquest contrast de
dimensions és la causa que la mitjana de superfície d’aquestes sigui pròxima a la de les agràries. El
conjunt fa apreciar àmbits on la textura de parcel.la i usos és de gra petit, l’espai agrari, i per contra en
l’altre en les àrees forestals la textura és de gra gros, contrastant notablement les dues situacions

Figura 39. Dimensió i distribució de les parcel·les agrícoles i les d’usos forestals i de pastures al municipi de Isona i Conca Dellà.
Font: Elaboració pròpia partir de dades del SIGPAC 2020
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4.2.5.3

Miradors i rutes

Els principals punts d’interès com a miradors estan associats a valors del paisatge (històric, patrimonial, o
altres). A continuació s’enumeren els més rellevants, sense ànim de ser exhaustius ja que la totalitat està
detallada a l’Inventari de Patrimoni Cultural Català i es poden ubicar al Geoportal del Patrimoni Cultural:
-

Castells: Orcau, Llordà, Conques

-

Conjunts (Ermites i/o Nuclis i/o altres):
o Basturs: Ermita i Vila Vella de Basturs,
o Sant Andreu i Biscarri Vell
o St Maria i nucli de Covet
o Figuerola de ‘Orcau: nucli; búnquers a les partides de la Serra / Torricó; fita (roca
coneguda com la Pedra del Bolet per la seva forma)
o Mont de Conques (Ermita de Sta Maria d’Esplugues i zona de búnquers)
o Església de la Posa i zona de búnquers
o Sant Romà d’Abella: Castell, jaciments paleontològic, restes romanes
o Massos de Sant Martí: església romànica

-

Espais naturals:
o La serra de Benavent
o El bosc de Siall, fagedes, zones protegides per la presència de gall fer
o Coves: Cambretes del Mas (Conques)
o Montaló, hi ha un dolmen

-

Espais d’Interès Geològic
o Estanys de Basturs
o Barranc de la Costa Gran

-

Jaciments:
o Llorís: Vila Romana en excavació, molt important. Zona: Pont de Julí, Molí del Gil
o Serrat dels Espinyers, camí d’Isona a Cover, estructura romana
Punts d’Interès: Sant Corneli, Castelltallat

-

Pel que fa als itineraris s’assenyala el corresponent al Roc de Benavent i el conjunt de senders
senyalitzats planificats des del Consell Comarcal.
4.2.5.4

Debilitats / Amenaces/ Fortaleses / Oportunitats

Les principals amenaces actualment sobre aquest territori deriven del sector ramader i de la implantació
de parcs d’energies renovables, concretament fotovoltaiques.
En el sector primari, el ràpid augment del nombre i dimensions d’explotacions ramaderes en règim
intensiu suposa una amenaça sobre la qualitat de les aigües subterrànies i ocasiona molèsties a la
població per emissió de males olors, circumstància especialment crítica en el camí de la Posa.
Una altra amenaça associada a l’agricultura és l’augment incontrolat de pous per regar cultius com
l’ametller ja que això podria provocar l’esgotament de l’aqüífer emergent als Estanys de Basturs, aquesta
circumstància s’ha d’evitar mitjançant el seguiment i control dels òrgans de conca.
Aquest municipi gaudeix d’un ampli ventall de fortaleses pel seu ric patrimoni cultural així com la
presència d’espais d’interès geològic, reconeguts com a valors del paisatge. A més, el teixit agrícola és
molt dinàmic tal com es desprèn de la variada producció en productes frescos i elaborats per al consum
directe i per la ramaderia. Els darrers anys s’han incrementat les iniciatives de producció de qualitat com a
vins amb segells com Denominació d’Origen i/o producció ecològica, olis Premium o altres productes
elaborats a patir de l’ametlla de la Conca.
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Les oportunitats deriven del conjunt de valors naturals, geològics, culturals i de paisatge que poden
afavorir el desenvolupament d’activitats turístiques en entorns rurals i són també un referent per als
productes alimentaris de qualitat.

4.2.6

TALARN

L’extensió del municipi de Talarn és de 27,95 Km2, amb una població de 595, te una densitat de població
de 21,3 hab/ Km2. L’existència de l’Academia General Bàsica de Sotsoficials explica el fet que la densitat
de població en aquest municipi sigui molt superior a la de la major part de l’àmbit Geoparc, que la
població masculina dupliqui la femenina sobretot en la franja d’edat entre 20-29 anys.
Els poblaments en aquest terme municipal són Talarn i Nerets; i diversos despoblats entre els quals
s’identifiquen Miraveta, Castilló d’Encús, i diverses cases. Destaca la presència de Acadèmia General
Bàsica de Suboficials, per la seva posició preeminent i per la seva extensió.
4.2.6.1

Valors

El sector nord del municipi és un terreny abrupte emmarcat entre la vessant solana de la Serra de la
Costa Ampla, el límit nord est es coneix com a Roques Pelades, i el nord oest pren part de l’obaga de
Castilló en la mateixa serra. Aquest vessant està dividit en diversos paratges: la Costa Solana a l’Oest,
les Costes i Feixans al centre i, les vessant que giren cap a l’embassament de Sant Antoni conegudes
com a Susterris. A l’altre costat del riu, format el límit est de l’estret de Susterris, hi ha el paratge
anomenat Nerets.
El Barranc de Serós separa els vessants de la Serra de la Costa Ampla del nucli de Talarn, situat sobre
les Costanes i l’Obaga del barranc de Serós. Des del municipi s’aprecia l’ampli espai agrari travessat pel
barranc del Juncar, límit del terme.
A sota del Serrat de Sant Sebastià els terrenys prenen el nom de les Llagunes, Sabarissos, los Seixells,
les Maçanes, Montill, Los Prats, Les Fonts. Aquest espai agrícola, inclinat cap al est, està travessats per
diversos cursos que condueixen l’aigua fins al Noguera Pallaresa, entre aquests la Llau de Sabarissos i la
Llau de les Llacunes que recullen l’aigua del Serrant de Sant Sebastià; el torrent de la Fontvella i el
barranc del Juncar.
Envoltant el nucli de Tremp per l’est, s’allarga El terme municipal de Talarn s’allarga al sud, envoltant el
nucli de Tremp, fins a gairebé arribar a Puigvercós. El límit est d’aquesta extensió és la C13 fins a Palau
de Noguera a partir d’aquest nucli, el perímetre es desplaça cap a la Noguera Pallaresa. En aquesta
extensió troben les partides de los Seixos, les Comes, els Mollerols.
Entorn al Serrat de Sant Sebastià zones sense vegetació i a la vessant solana del barranc de Serós, es
detecten zones d’aixaragallament actiu (comprenen les zones actualment afectades per una intensa
erosió hídrica superficial i subsuperficial, amb presència generalitzada de xaragalls profunds i molt
atapeïts) i zones de xaragalls parcialment establititzats per la vegetació i per dipòsits de vessants.
Les vinyes de Castilló d’Encús es disposen en parcel·les a diferents nivells, els vins que produeix aquest
celler tenen projecció internacional i gairebé tota la producció s’exporta. Aquest és un valor productiu
rellevant en aquest territori i actua com a motor de canvi entorn al qual han anat sorgint altres iniciatives
de cellers petits que ofereixen vins amb característiques diverses.
El perímetre sud-est del municipi inclou una petita superfície de les Serres del Montsec, Sant Mamet i
Mitjana (ES5130015), zona situada a les riberes de la Noguera Pallaresa.
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Altres valors naturals, sovint poc reconeguts tot i el seu interès ambiental i social, són les fonts. L’òrgan
gestor de conca hidrogràfica i l’Agència Catalana de l’Aigua han registrar dues fonts de la massa d’aigua
subterrània Tremp-Isona:
-

Codi: 25215-0001, Font Naix. Els tipus d’usos d’aquesta surgència són: abastament, agropecuari
i ambiental.
Codi: 25215-0009, Font de Ric, amb ús ambiental.

-

Pel que fa als valors geològics paleontològics i miners, el Geoparc Orígens recull la denominació dels
LIGOR d’interès per a la geoconservació, a Talarn són:
-

GEO19061-Barranc de la Coma, d’interès geològic
GEO19032-Red beds de Talarn, d’interès geològic

Entre els valors culturals del municipi cal destacar dos jaciments arqueològics poc coneguts, situats al
peu del tossal de Sant Sebastià al paratge conegut com a Sabarisos: el despoblat de Sant Esteve de
Sabarís, jaciment arqueològic de cronologia des de Medieval i els Casals, jaciment arqueològic de
cronologia des de Romà Alt Imperi fins a Medieval. Ambdós estan inclosos a l’ Inventari del Patrimoni
Cultural Català.

4.2.6.2

Matriu biofísica

El contrast d’elevació és molt marcat entre el nord i el sud. Al nord, sobre la carena de la Serra Ampla es
troben els punts més elevats, mentre que els més baixos es situen sobre la llera de la Noguera Pallaresa i
agües avall del nucli de Tremp. L’Academia General de Sotsoficials estan sobre una plataforma elevada
situada sobre els 740 m d’altitud, al límit del fort vessant que forma del barranc de Seròs. Un altre punt
prominent és Sant Sebastià a 650 m des del qual es pot apreciar una vista dominant de l’espai agrari de
Talarn. Els espai de fort pendent estan associats a les parts més elevades.
La xarxa fluvial que s’estén sobre el municipi de Talarn vessa les aigües de les serres properes cap al
Noguera Pallaresa. Els eixos principals són, de nord a sud: el barranc de Serós, el barranc de Juncar i el
de Palau.
La carretera travessa totalment el municipi en direcció nord – sud enllaçant amb la C1412b en el nucli de
Tremp i amb la C1311 al sud d’aquesta població. Els camins uneixen els nuclis habitats del municipi i amb
altres veïns, alguns parteixen de les carreteres i permeten l’accés a les diferents partides. La densitat de
vials és minsa al nord, així sobre la Serra de la Costa Ampla i les Roques Pelades. La longitud estimada
de camins és de 110 Km.
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Figura 40. Elements configuradors del paisatge: relleu (elevacions i pendents), xarxa fluvial i xarxa viaria, habitats

Les cobertes i usos del sòl es representen i interpreten conjuntament amb Tremp ja que els dos nuclis
estan imbricats l’un amb l’altre i la comprensió millora amb l’anàlisi conjunta.
La superfície dedicada a la producció de cultius a Talarn és de 1.030,72 hectàrees, equival al 37,2% de la
àrea total. La major part es dedica a la cultius herbacis, també es cultiven ametllers, fruiters i olivera,
també descada la producció vitivinícola de la finca de Castilló d’Encús d’unes 29 ha, que ocupa
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parcel·les situades entre 850 i 1.000 m d’altitud, ocupant un total d’unes 26 ha. En aquest indret hi ha
trulls del segle XII per a la fermentació del vi.
El dipòsit controlat de Talarn, antiga activitat extractiva de sílex per a vidre, ha estat restaurada amb
terres procedents de les obres de la C-13.
Les terres de cultiu s’encaixen en les zones amb menys pendents, ajuntant la seva forma al recorregut
dels rius i a la presència d’espai poc aptes com els terrers. La resta del territori es cobreix de vegetació i
podem trobar boscos, bosquines i matollars amb formacions diverses depenent de l’altitud, l’orientació i la
litologia. L’espai agrari presenta una textura de gra petit, amb parcel·les de dimensió reduïda per la
necessitat d’ajustar-se al relleu, en canvi l’espai forestal mostra parcel·les de mida més gran, si bé, les
bosquines i matollars també cobreixen marges estrets entre cultius.

Número de parcel·les 1.754
Superfície màxima:
12,45 ha
Superfície mitjana :
0,59 ha

Número de parcel.les: 1.842
Superfície màxima:
122,69 ha
Superfície mitjana:
0,73 ha

Figura 41. Dimensió i distribució de les parcel·les agrícoles i les d’usos forestals i de pastures al municipi de Talarn.

4.2.6.3

Miradors i rutes

S’han identificat diversos valors del paisatge, bé siguin com a indrets, miradors o itineraris d’observació
del paisatge, identitaris i/o simbòlics com a aplecs, o indrets d’interès natural.
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-

Punts d’observació del paisatge

Sant Sebastià, lloc privilegiat com a mirador i visitat el dia del patró 20 de gener
el Calvari,
mirador de Roques Pelades,
Susterris i el pou de gel,
lo Quiosc,
el Camping Gasset i
la Piramide
la Creu de Nerets,
CITA
Central de Nerets
-

Itineraris
o

Itinerari sender de Roques Pelades: de Talarn a Susterris, (un tram paral·lel a les vies
del tren s’hi poden observar dos ponts romànics), fins al mirador de Roques Pelades.

o

Itinerari de Talarn - Santa Engràcia – Gurp. Fa temps es feia una caminada de nit que
seguia aquest recorregut, l’anomenaven Cuca de llum.

o

Itinerari per BTT a la zona del Nerets.

o

Itinerari de Talarn a Palau de Noguera per la vora del riu Noguera Pallaresa

L’Associació ‘el Podall’ ha obert diverses rutes per a treking i BTT.
El conjunt de rutes que passen que l’Ajuntament vol promoure amb el suport del Consell
Comarcal són 5 o 6, connectades amb trams que passen per Tremp. S’han recollit en la xarxa
senders senyalitzats que recorren el territori Geoparc Orígens (Veure apartat 4.3).
4.2.6.4

Debilitat / Amenaces/ Fortaleses / Oportunitats

Les amenaces percebudes i manifestades per l’Ens municipal són la dimensió i distància entre les
implantacions de les Plantes Fotovoltaiques així com per la proliferació de més línies elèctriques en un
territori travessat per línies d’alta extensió.
Oportunitat: regadiu de la Conca de Tremp que permetria garantir collites en 855,3 hectàrees actualment
en secà o sota precari.

4.2.7

TREMP

El municipi de Tremp te una extensió de 302,55 Km2, els principals nuclis són: Tremp amb una població
de 5.242 habitants que te un clar caràcter de capitalitat. Amb una població inferior, i per ordre decreixent,
Vilamitjana, Palau de Noguera, Suterranya, Puigcercós, Aulàs, Espluga de Serra, Eroles, Castissent,
Gurp, el Pont d’Orrit, la Torre de Tamúrcia, Espills, Fígols i Santa Engràcia. Altres nuclis de menor
número d’habitats són: els Masos de Tamúrcia, Torogó, Tendrui, Claret, Puigmaçana, Escarlà,
Esplugafreda, Puigverd, Sant Adrià, Claramunt, Casterner de les Olles, Sapeira i Orrit. També hi ha 61
despoblats entre els que es troben torres, masos, cases, i nuclis com Tercui, Llastarri.
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4.2.7.1

Valors

El sector oest del municipi està dins de la unitat de paisatge de la Terreta, mentre que l’est es troba a la
unitat de la Conca de Tremp. Un reduït sector situat al nord oest del municipi forma part de la Serra de
Sant Gervàs i Montcortés.
Quan a espais naturals protegits, el municipi inclou bona part de l’espai conegut com a Serra Alta de
Serradell i Serra de Sant Gervàs (ES5130012) està a dins del municipi de Tremp, concretament al sector
nord-oest el terme. Al sud, l’espai Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana entra en el municipi de
Tremp (ES5130015).
El municipi de Tremp inclou 4 espais d’interès paleontològic, dos dels quals estan declarats BCIN, i 13
llocs d’interès geològic, tal com es detalla a la Taula 13.
Taula 13. LIGOR del Geoparc Orígens al municipi de Tremp

Inventari

Protecció

GEO19027-Santa Helena de Claret
GEO19028-Claret
GEO19029-Collada de les Caragolines
GEO19030-Llau de Xiroi
GEO19031-Lo Tossal
GEO19033-La Corba de la Pera
GEO19034-Coll de Montllobar

LIGOR Geoparc Orígens
Espai Interès Geològic de Catalunya
Espai Interès Geològic de Catalunya
Espai Interès Geològic de Catalunya
Espai Interès Geològic de Catalunya
Espai Interès Geològic de Catalunya
LIGOR Geoparc Orígens
Espai Interès Geològic de Catalunya
Espai Interès Geològic de Catalunya
LIGOR Geoparc Orígens
LIGOR Geoparc Orígens
LIGOR Geoparc Orígens
LIGOR Geoparc Orígens
Espai Interès Geològic de Catalunya
BCIN Declarat
BCIN Declarat
LIGOR Geoparc Orígens
LIGOR Geoparc Orígens

GEO19035-Mas de Faro
GEO19061-Barranc de la Coma
GEO19061-Barranc de la Coma
GEO19066-Mirador Torogo
GEO19067-Esplugafreda
GEO19076-Esllavissada Puigcercos Vell
088-Suterranya
089-Els Nerets
LIGOR107-Sant Bartomeu
LIGOR108-Les Gavarres

Tipologia

Geologia

Paleontologia

El municipi de Tremp disposa d’una zonificació ambiental basat en els principals valors ambientals
esmentats en aquest apartat, definint les següents unitats:
Taula 14. Unitats ambientals definides al municipi de Tremp

nom
Geòtop "Esllavissada de Puigcercós"
Geòtop "Estratotip de l'Ilerdià"
Geòtop "Mas de Faro"
Gurp i Serra de Santa Engràcia
Noguera Pallaresa
Noguera Ribagorçana
Noguera Ribagorçana
Obagues de Trepadús
Roureda d'Aulàs
Serra de Sant Gervàs
des-21

codi

Area (ha)

10
9
8
3
7
6a
6b
5
4
1

34,83
1.502,81
453,97
2.509,06
99,96
383,29
52,09
130,35
199,20
3.091,35
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nom
Serres i barrancs de la Terreta

codi

Area (ha)

2

4.585,76
13.042,68

Zonificació ambiental Tremp
Geòtop "Esllavissada de Puigcercós"
Geòtop "Estratotip de l'Ilerdià"
Geòtop "Mas de Faro"
Gurp i Serra de Santa Engràcia
Noguera Pallaresa
Noguera Ribagorçana
Obagues de Trepadús
Roureda d'Aulàs
Serra de Sant Gervàs
Serres i barrancs de la Terreta

Figura 42. Zones de valor ambiental de Tremp. Font: Ajuntament de Tremp

La Roureda d’Aulàs, és un dels espais amb valor natural destacats de Tremp per la diversitat que aporta
a la serra de Lleràs i la Terreta, on els boscos estan dominats per pinedes de repoblació. És una de les
úniques rouredes planes més grans del Prepirineu de Lleida, Està situada molt a prop de Sapeira, el
Castellet i Espluga de Serra, i amb nodes de servei i lleure molt propers com la font de la Torre del
Senyor, la font dels Capellans o la font de Castellet.
Al vessant sud de la Serra de Sant Gervàs hi ha colònies de voltors, i comporta un gran atractiu per a
visitants interessats en rapinyaires i en fotografia de natura. L’Ajuntament de Tremp fa una gestió activa
d’aquest espai mantenint la funcionalitat dels canyets de Montibarri, on fa uns anys es va registrar la
major colònia d’aufranys de Catalunya; i al canyet sud prop de les Collades on hi ha l’observatori i la
càmera.

des-21

Pàgina 147 de 200

EINES PER LA GESTIÓ I ORDENACIÓ DEL PAISATGE I DE L’ESPAI AGRARI A L'ÀMBIT DEL GEOPARC ORÍGENS
Annex 1. Paisatge

Les fonts són també valors de paisatge. A la taula es recullen aquelles que consten al registre de l’ACA, a
Tremp n’hi ha 33, bona part de les quals tenen ús d’abastament i ambiental, i en algun cas, fins i tot
agropecuari.
Taula 15. Relació de fonts del municipi de Tremp que estan registrades per l’òrgan de conca.

CODIBDH
25234-0001

Nom
Font del Pouet

25234-0011

Font Ajuntament de Salàs de Pallars

25234-0014

Font de Puigcercòs

25234-0015
25234-0017

Font de la vall
Font del canal (de la figuera/de lluny) - (Vilamitjana)

25234-0019
25234-0020

Font
Font de Vilamitjana

25234-0022

Font Ferrana

25234-0026

Font de la Torre de Tamúrcia

25234-0027

Font Mas Mundet

25234-0031
25234-0032
25234-0038
25234-0039

Mina de la font del Mol
Mina de Velet
Font de Suterranya
Font de Santa Engràcia

25234-0040

Font del Grau (1)

25234-0041

Font d'Eroles

25234-0045
25234-0046
25234-0049
25234-0050
25234-0058
25234-0060
25234-0061
25234-0063

Font finca Sant Miquel
Font Mas de Concurrell
Botet de Casa Rei (cova)
Font Vella de Gurp
Font de la mina Llabusta (Vilamitjana)
Font Vella
Font de Castellet
Font del poble de Tremp

25234-0064
25234-0065
25234-0066
25234-0067
25234-0068
25234-0069
25234-0070

Font del torrent
Font del barranc de Riucòs
Font Nova
Font de Borrell
Font de Frnols
Font de la Coma
Font de les Planes

25234-0071
25234-0072

Font de Mosquit
Font del Vidriol
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Tipus ús
Agropecuari
Ambiental
Abastament
Ambiental
Abastament
Ambiental
Ambiental
Abastament
Ambiental
Ambiental
Abastament
Abastament
Ambiental
Abastament
Agropecuari
Ambiental
Abastament
Ambiental
----Ambiental
Abastament
Ambiental
Abastament
Ambiental
Abastament
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Abastament
Ambiental
Ambiental
Abastament
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Abastament
Ambiental
Ambiental
Ambiental
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Pel que fa als valors culturals cal destacar elements de patrimoni com les balmes del Corrals de Gurb;
Orrit on s’ha trobat el primer text en català i una pintura rupestre a la Serra de Sant Gervàs datada a l’edat
del Bronze que ha estat declarada Patrimoni de la Humanitat UNESCO.
Al municipi es celebren nombrosos aplecs: el primer diumenge de maig a la Mare de Déu d’Arbul; a finals
de juny a Sant Gervàs; de Santa Llúcia a Vilamitjana, i el de Sant Gregari
També són nombrosos també els elements de patrimoni arquitectònic de Tremp, com els castells d’Orrit,
de Puigcercós, de Santa Engràcia, d’Enrens, d’Arbui, de Motllobar, de Miralles, de Castissent Un altre
element d’interès històric és la via romana Ilerda - Lugdunum Convenarum que travessa el municipi pel
sector est en direcció nord-sud. El Catàleg de paisatge també recull nuclis amb valor simbòlic com el de
Claramunt o Sapeira.
4.2.7.2

Matriu biofísica

El punt culminal de Tremp es troba sobre la Pla del Teller a 1889 m d’altitud, a la Serra de Sant Gervàs, i
molt apropo de l’Avedoga d’Adons situat a 1.839m. Sobre la Serra de Castellet està el Pic de Lleras 1.692
m
La xarxa fluvial oest vessa al Noguera Ribagorçana i els eixos principals, enumerats de nord a sud són
les següents: barranc de Escataus i barranc de Palomera a la zona aïllada del nord situada al peu del
Tossal de Comptador i el Coll de Fa-riure; el barranc de Miralles I barranc del Solà a l’àrea de la Terreta,
d’Orrit, d’Escarlàs, d’Espills, de la Vileta també conegut com barranc del Pont i el barranc Groc al peu de
la vessant nord del Montsec.
Les carenes de la serra de Gurp i la Serra de Sant Gervàs marquen la divisòria entre les conques de les
Nogueres, Ribargorçana i Pallaresa. Els eixos fluvials del sector est condueixen l’aigua fins a la Noguera
Pallaresa, en el marge dret rep els barrancs de Seròs, la capçalera del qual està al municipi de Tremp i la
resta del recorregut a Talarn, el barranc del Juncar, el barranc de Ricós i el barranc de Palau. En el marge
dret, hi aporta aigua el barranc de Nerets.
Les vies principals d’accés a Tremps són la C13 (direcció nord-sud, uneix el Segrià amb el Pallars Jussà),
la C1412b (Jorba-Tremp, des de Comiols marca un eix est-oest) i la C1311 que uneix Tremp amb Pont de
Montanyana (direcció est-oest). La longitud total de camins al terme municipal és d’uns 610 Km, cal tenir
en compte la gran extensió del terme i la gran quantitat de nuclis i cases dispersos. Les zones situades a
major altitud i amb major pendent tenen una densitat de camins més baixa, això es fa molt evident a la
Serra de Sant Gervàs, i prop de les carenes de la Serra de Gurp i la Serra de Castellet. Sobre la carena
d’aquestes serres discorre un camí que te per inici la C13-11 arriba fins al Pui de Lleràs i continua pel límit
del terme. Sobre el serra de Gurp destaca el Tossal de Codonyac a 1.425m. Les zones més baixes estan
a la vall del Noguera Pallaresa, i també al de la Noguera Ribagorçana.
El sector sud est del municipi és l’àrea més amplia amb pendents suaus, a l’àrea de la Terreta hi ha
també un espai ampli on el pendent és també suau. Aquestes dues zones són les que han estat
aprofitada per a usos agrícoles. A la resta d’aquest territori es poden apreciar zones de dimensió més
reduïda amb pendent inferior al 15%, si bé estan disperses.
A la Figura 43 es representen els principals elements configurardors del paisatge, relleu, xarxa hídrica,
xarxa viaria, cobertes del sòl i usos, del municipi de Tremp. Les imatges inclouen també el municipi de
Talarn per comprendre millor la interrelació entre aquests components.
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Aigües continentals
Bocos aciculifolis
Bocos caducifolis, planifolis
Bocos exclerofil.les i laurifolis
Bocos i bosquines de ribera o llocs molt humits
Bocos mitx de caducifolis i coníferes
Bosquines i Matollars
Molleres i aiguamolls
Prats i herbassars
Roques, tarteres i glaceres
Terres agrícoles i àrees antròpiques
Àmbits salins
Àrees talades o cremades

SIGPAC
ús del sòl
AG: Làmines d'aigua
CA: Vials
ED: Edificis
FL: Fruits secs i oliveres
FO: Forestal
FS: Fruits secs
FV: Fruit secs i vinys
FY: fruiters
IM: Improductiu
IV: Hivernacles
OF: Oliveres i fruiters
OV:Oliveres
PA: Pastura arbrada
PR: Pastura arbustiva
PS: Prats de pastura
TA: Terra campa
TH: Horta
VF: Vinya - Fruiters
VI: Vinya
VO: Vinya i olivera
ZU: Zones Urbanes

Figura 43. Elements configuradors del paisatge: relleu (elevacions i pendents), xarxa fluvial, xarxa viaria, habitats / usos del sòl.
Tremp.
des-21
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Pel que fa als usos del sòl a Tremp, el 12,3% de l’àrea total són terrenys de cultiu i és considerable el
terreny delimitat com a pastures ja que suposa gairebé el 67% del total del municipi. Els cultius
predominants són els herbacis, seguits per extensió la vinya (148 ha), l’olivera, i l’ametller. La vinya està
distribuïda en tres àrees, la més gran és la finca Sant Miquel a la partida de les Maçanes; un altra a
Vilamitjana i la tercera prop de Claret.
La distribució d’aquests usos, segons s’observa sobre el mapa, està concentrada al sector sud est del
municipi, a les cotes baixes de la conca, on el pendent és moderat, i els camps de conreus es disposen
com un continu entorn a les principals poblacions. A sector oest, on els barrancs vessen al Ribagorçana,
els camps de cultiu es troben pròxims a petits poblaments com Castissent, Claramunt, Esplugafreda, la
Torre de Tamúrcia, etc.
A efectes de la producció agrícola, els sòls d’elevat valor del terme municipal són els situats a la plana
al·luvial i a les terrasses del Noguera Ribagorçana, així com tota la superfície inclosa en el regadiu de la
Conca de Tremp.
Si bé, les àrees de conreu tant en el sector oest i nord del terme, tenen també altres funcions, a més de la
productiva, en la prevenció d’incendis forestals, connectivitat ecològica, diversitat en el paisatge, etc. En
aquests casos l’interès de la seva conservació és per la singularitat en l’indret on es troben, ja que estan
envoltats d’espais de forests o altres cobertes naturals.
A l’àmbit de Tremp i Talarn s’han identificat un total de 7.171 hectàrees de zones de vegetació esparsa, el
57% són terrers calcaris. També han estat delimitats ambient salins, aproximadament 1.391 ha, amb
brolles i timonedes amb ruac. Aquest conjunt d’ambients són especialment vulnerables a processos de
degradació del sòl.
Les bosquines i matollars s’estenen sobre 19.236 ha, el 31% són brolles de romaní; el 25% boixedes; el
45% matollars de cornes, boix, espina cervinaI i el 14 % argelagars calicícoles.
Els boscos aciculifolis s’estenen sobre una superfície de 4.322 ha, distribuïdes en pisos: als indrets més
alts hi ha pinedes de pi roig (representen entorn al 45%); per sota, pinedes de pinassa (45%); rodals de
pinedes de pi blanc al sud i a cotes baixes com l’estret de Susterris, al costat del CITA, i zones de reduïda
extensió a la Costa Ampla i pinedes de pinastre en un clap de la serra de Sant Gervàs,
Els boscos caducifolis planifolis ocupen major extensió que els anteriors, aproximadament 9.550 ha. Les
formacions més abundants són les rouredes de roure valencià calcícoles, entre les que destaca la
roureda d’Aulàs, i menor proporció les rouredes de roure martinenc. També es poden observar algunes
zones relictes de fagedes, aproximadament 387 ha, a la Serra de Sant Gervàs i prop del pic de Lleràs
Als marges i riberes del Noguera Pallaresa hi ha boscos de ribera i vegetació de zones humides.
El 30% de la superfície del terme municipal és de propietat municipal, bona part són prats de pastura. Per
tal de promoure el desenvolupament sostenible, l’Ajuntament ha endegat diverses accions per tal
d’implusar l’aprofitament ramader amb models extensius. El ramats que aprofiten aquestes pastures són
fonamentalment d’oví, i aquesta gestió ha contribuït notablement a impulsar la iniciativa ‘Pallars Terra de
Corder’. L’Ajuntament gestiona 6.324,01 hectàrees de prats de pastura situades als Forest d’Utilitat
Pública 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 i 231; comunals; Domini públic; patrimonials i altres.
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Figura 44. Detall de cobertes als corredors (marges, rius i barrancs) i als vessants d’elevat pendent, Tremp.

Els boscos, bosquines i matollars, així com els prats cobreixen les zones més pendents del territori de
Tremp, territori d’orografia complexa. L’espai agrari ha aprofitat els terrenys més plans, fent
abancalaments per aconseguir major superfície agrària útil, la major part prop de rius i nuclis habitats. A la
figura anterior, es pot apreciar aquesta distribució que es completa amb la disposició de corrents d’aigua
que circulen entre ribes de vegetació natural. El resultat de la interacció del relleu, la xarxa hídrica i els
usos ha anat construint aquest paisatge, en el qual també hi ha espais intersticials amb vegetació esparsa
sovint d’interès per la seva capacitat adaptativa, es tracta de llocs que presenten vulnerabilitat a
processos naturals i a l’acció de l’home.
La parcel·lació és de gra petit a l’espai agrícola, això es pot apreciar tant en els camps conreats com en la
distribució de bosquines i matollars en aquesta matriu. En canvi, a l’espai forestal, que compren boscos,
bosquines, matollars i prats, les parcel·les són més grans i s’aprecien com espais amplis de
característiques similars, és a dir, es tracta d’espais amb textura de gra gros, característica que fa que els
percebem com a grans zones de caràcter natural.
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SIGPAC Tremp, parcel.les agricoles
Superfície (ha)
<= 0,6
0,6 - 2,0
2,0 - 4,0
4,0 - 10,0
> 10,0

Número de parcel·les: 5.306
Superfície màxima:
24,96 ha
0,70 ha
Superfície mitjana :

Parcel.les forestals
Superfície (ha)
=< 5,0
5,0 - 25,0
25,0 - 55,0
55,0 - 100,0
> 100,0

Número de parcel·les 13.111
Superfície màxima:
371,12 ha
Superfície mitjana :
1,92 ha

Figura 45. Dimensió i distribució de les parcel·les agrícoles i les d’usos forestals i de pastures al municipi de Tremp.
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4.2.7.3

Miradors i rutes

- Indrets i itineraris
La publicació ‘Tremp un esclat de natura al teu abast. Ecoturisme al municipi més gran de Catalunya’
recull 5 indrets del terme amb interès paisatgístic: (1) La Terreta i la serra de Sant Gervàs; (2) Gurp i la
serra de Santa Engràcia; (3) De Tremp al Pont de Montanyana; (4) la serra de Nerets; (5) El riu Noguera
Pallaresa.
Altre itineraris destacats són els següents:
- Nerets – la Llabusta – Clot del barranc de Moles,
- Carenes, es fa una caminada anual amb considerable nombre d’assistents
- Ruta del Pa: Claret – Eroles – Coll de Bimet - Pla de Toribio – Pont de Montanyana
- Ruta entorn a l’embassament de Sant Antoni per a BTT
- Transcabanera, de Linyola a la Vall de Boí (140 Km), ruta d’interès supracomarcal que s’està
promovent a l’actualitat.
La major part d’aquestes rutes estan incloses en l’anàlisi de visibilitat, apartat 4.3
- Punts d’observació del paisatge
En el terme municipal s’han identificat nombrosos punts d’observació que permeten obtenir panoràmiques
interessant en diverses orientacions des de les quals es pot gaudir d’espais de característiques molt
diverses. A continuació es recullen els punts:
Santa Helena de Claret
Mare de Déu de Montservós
Pui de Lleràs – Pleta Verda
Cova de Graller d’Espills
Carretera C-1311, punt prop del Serrat de la Casota
Eroles
Coll de Bimet
Sant Adrià
Molar de Toribio
Gurb
Santa Engràcia
Sant Gervàs
Llastarri
Les Collades
Sapeira
Creu de Ferri
El Portús,
Sant Antolí de Palau
Mirador del Palau de Noguera
4.2.7.4

Debilitats / Amenaces/ Fortaleses / Oportunitats

Les debilitats pròpies d’aquest municipi són similars als de la resta de territori Geoparc, es tracta de riscos
naturals com geològics, risc d’incendis i inundabilitat, però també de processos socials de envelliment de
la població, abandonament dels petit nuclis i, com a conseqüència el despoblament.
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Per reduir aquest riscos i dinàmiques des de les comarques i des dels municipis s’han impulsat
programes i accions encaminades a afavorir activitats econòmiques basades en el manteniment del
sector primari, que contribueix a l’estabilització de la població, i en promoure el turisme actiu i turisme
rural. Les accions que comprometen aquests programes o accions esdevenen amenaces i poden ser
factor acceleradors dels riscos identificats. Actualment, s’identifiquen com a amenaces les grans
transformacions de sòl agrícola per a dedicar-lo a activitats industrials, tal com plantegen el conjunt de
propostes d’implantació que han formulat sol·licitud d’implantació.
Quan a les fortaleses, és necessari citar els esforços del municipi per posar en valor els elements o àrees
d’interès ambiental, reflectit en els següents documents (entre altres):
-

El Pla de Desenvolupament Integral del municipi de Tremp de 1996
El projecte per a l’increment de la biodiversitat de Tremp, al 2011
El Diagnòstic Ambiental del Municipi de Tremp: Valoració del Patrimoni Natural i Directrius de
Gestió i Conservació
El Pla Director de Turisme que proposava la establia una sèrie d’accions en diversos indrets

Taula 16. Actuacions contemplades en el Pla Director de Turisme de Tremp

Actuació

Objectiu

Canyet de la Terreta
Canyet per petits carronyaires de la Serra dels Nerets
Centre de Reserva de cranc ibèric. Vilamitjana
Àrea d'Esbarjo del Barranc de Miralles
Mirador de la Torre de Tamúrcia
Mirador de Sapeira
Font dels Capellans
Font de la Torre del Senyor
Font de Castellet
Aguait del canyet de la Terreta
Punt d'interès geològic de Santa Helena. Claret
Casal dels Voltors. La Torre de Tamúrcia
Casa Sullà. Sapeira
Edifici en desús a l'ermita St. Gregori. Huesca
Camp de treball de Gurp
Àrea d'esbarjo de Santa Helena. Claret
Cartellera del Pont d'Orrit
Cartellera del Pont nou d'Orrit

Gestió de la Fauna
Gestió de la Fauna
Gestió de la Fauna
Nodes de servei i lleure
Nodes de servei i lleure
Nodes de servei i lleure
Nodes de servei i lleure
Nodes de servei i lleure
Nodes de servei i lleure
Nodes de servei i lleure
Nodes de servei i lleure
Nodes de servei i lleure
Nodes de servei i lleure
Nodes de servei i lleure
Nodes de servei i lleure
Nodes de servei i lleure
Senyalització interpretativa
Senyalització interpretativa

L’Ajuntament ha empres part d’aquestes actuacions directament mentre que altres han estat objecte
d’acords de custòdia. També ha empres diverses actuacions per a la preservació i divulgació de la
biodiversitat i gestió sostenible, entre els que es troben:
-

Senyalització de senders i cartelleria en els següents punts: Santa Engràcia (cingle - castell,
reubicada al poble), Serra de Gurp (al barranc de Seròs i sota el cingle); Noguera Pallaresa
(Arenys de Vilamitjana, vora la passarel·la peatonal), i Noguera Ribagorçana (Pont d'Orrit).

-

Habilitació de la finca per a ús públic com a àrea d’esbarjo a Miralles.

-

Actuacions per a habilitar hàbitats per a espècies rares o amenaçades a la finca Vallmolat,
concretament la construcció de basses per a cranc ibèric.
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Tremp és una vila amb un teixit social actiu que mostra iniciatives de compromís en qüestions territorials i
ambientals i un Ajuntament amb una aposta decidida i constant en la preservació dels valors del seu
paisatge com ho mostren les actuacions tant públiques com la participació d’ens i col·lectius, entre els
quals destaquen els acords de custòdia del territori com els següents:
1) Acord amb l’Associació Naturalista del Pallars Jussà. Lo Trenclòs. Per a la conservació
d’espècies, al canyet de la Serra d’Ordials i Graller (o de Lleràs); l’afavoriment de la presència
via d’espècies concretes o via gestió dels seus hàbitats, al canyet de Nerets; i per la conservació
i/o restauració d’elements singulars, per la senyalització de diverses finques propietat de
l’Ajuntament.
2) PAS: Amics el Camí – Servei de Participació i Sostenibilitat. Amb l’objectiu de la conservació i/o
restauració d’elements singulars, i manteniment o recuperació de valors etnològics, en senders
de propietat de l’Ajuntament de Tremp
3) Societat de caçadors del Montsec, a la finca Miralles, per a actuacions de restauració de la finca
com a actuació per a l’afavoriment de la presència via gestió dels seus hàbitats.
Pel que fa al sector turístic, l’acreditació com a Geoparc és una nova fortalesa que esdevé un clar factor
de diferenciació respecte a destinacions competidores, que completa el ventall d’oferta de valors naturals
d’aquest territori.
Entre les principals oportunitat destaquen, per al sector primari, el desenvolupament del regadiu de la
Conca de Tremp que permetria garantir collites en 1.377,75 hectàrees actualment en secà o sota precari.

4.3 VISIBILITAT
En aquest apartat es recullen diversos senders senyalitzats en la comarca del Pallars Jussà, que han
estat facilitats per aquest treball pel Consell Comarcal. La visibilitat des de cadascun d’aquests senders
es presenta en el document de mapes .
Taula 17. Relació de senders senyalitzats, s’indica el número d’identificació, el nom i les característiques del recorregut
(distància, desnivell, dificultat, temps estimat i altres). Font: Consell Comarcal del Pallars Jussà

Nom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Sant Salvador del Bosc i la Portella Blanca
El barranc del Bosc
El castell de Sant Gervàs
Volta al roc de Benavent
Camí de la verneda de Palau
El castell de Mur
El congost de Mont-Rebei
Camí dels Arenys
Clot de les Moles, Llabusta i Vilamitjana
Camí del pla de Palau
De Llordà a Siall
Camí d'Isona, la Posa a Llordà
Camí dels estanys de Basturs
Volta a Carrànima i Bóixols
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Distància
Km

7
11,4
3,1
14,7
15,8
10,4
5,8
3,9
12,5
7,8
4,4
6
7,8
36,6

Ascens
m

922
475
154
566
226
398
110
31
609
49
35
290
107
1158

Descens
m

55
475
154
566
115
398
120
31
609
49
327
166
77
1158

Dificultat

Ruta BTT

Mitjana
Mitjana
Baixa
Mitjana
Baixa
Mitjana
Baixa
Baixa
Mitjana
Baixa
Mitjana
Mitjana
Baixa
Alta

no
no
no
no
si
no
no
si
no
si
no
no
si
si
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Nom
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

El pont de Bóixols
Volta al roc de Pessonada
Camí de Salàs a la Pobla de Segur
Camí de Talarn a Santa Engràcia
Camí de Gurp a Santa Engràcia
Camí de Gurp a collada de Castellet
Camí de Santa Engràcia a pui de Lleràs
Camí de Sapeira a collada de Castellet
Camí de Sapeira a a Orrit
Camí de Torre de Tamúrcia a Sapeira
D'Espluga a coll de Serradell- pui de Lleràs
De Torre de Tamúrcia a Espluga de Serra
De Torre de Tamúrcia a Sant Gregori
Camí de la Torre de Tamúrcia al Portús
Camí de Miralles al coll de Llastarri
Camí de Trepadús
El Camí vell de Montsor
Sant Pere de les Maleses
El dolmen de la casa encantada
El pont del diable
Camí de la Pobleta de Bellveí a Estavill
Dela Plana de Mont-Ros a Antist
Camí d'Estavil a Antist
Camí d'Obeix a Castell-estaó i Antist
Camí de la Coscona a Obeix
Camí Aguiró a coll d'Oli
Camí de la Plana de Mont-ros a Mont-ros
Camí de Mont-ros a la Torre de Capdella
Estanys de Manyanet
Camí de Capdella a port de Rus
El carrilet d'Estany Gento (via verda)
Camí de Capdella a Sallente
Camí de Sallente a Estany Gento (canal de Pigolo)
Camí de la Central de Capdella a Espui
Camí de Capdella a la cabana del pastor a Filià
De Capdella a la Central de Capdella pel canal xic
De Capdella a la Central pel forat de la guineu
D'Aiguabella a la cambra d'aigües de Molinos
Camí de Sant Corneli
Vorejant Terradets
Camí de Pessonada a Herba-savina
Camí d'Envall
Camí de la Pobletade Bellveí a Antist
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Distància
Km

1,2
5,7
6,7
5,5
3,8
7,9
6,7
4,3
5,9
7,6
4,7
5,2
7,5
5,7
3,8
5,9
12,9
9,3
3,2
7,3
4,4
6,1
2,6
4,6
2
2,5
4,3
3,6
19
8,6
5
3,8
4,6
17,46
4,9
1,2
1,6
6,1
5,3
3,3
4,9
3,8
6

Ascens
m

51
415
10
428
240
717
745
550
73
358
578
130
423
753
615
260
748
370
550
598
411
554
72
171
317
182
332
64
900
1188
102
353
0
661
580
5
79
210
866
10
80
260
438

Descens
m

168
415
61
53
171
163
38
20
419
405
74
286
77
127
0
553
748
370
60
44
24
205
31
167
0
20
34
180
900
0
126
6
395
699
17
137
212
271
15
5
90
20
22

Dificultat

Ruta BTT

Baixa
Mitjana
Baixa
Baixa
Mitjana
Alta
Alta
Alta
Mitjana
Mitjana
Mitjana
Baixa
Baixa
Alta
Mitjana
Mitjana
Alta
Mitjana
Baixa
Mitjana
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Mitjana
Alta
Baixa
Mitjana
Baixa
Alta
Baixa
Mitjana
Alta
Baixa
Alta
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa

no
no
si
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
si
no
no
no
no
no
no
no
no
si
no
no
no
no
no
no
no
no
si
no
no
no
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5 DEBILITATS – AMENACES / FORTALESES - OPORTUNITATS
5.1 DEBILITATS
El territori està solcat d’espais vulnerables a diversos processos que poden comportar riscos en el cas
que no es tinguin en consideració a l’hora de desenvolupar activitats i/o construir infraestructures. Els
processos de caire natural més provables són: els geològics, els incendis naturals i les avingudes.
Altres debilitats estan relacionades amb aspectes de poblament, a causa de l’abandonament de petits
nuclis i masies i concentració de la població en els nuclis més grans, especialment en els caps de
comarca com Tremp i la Pobla de Segur.
En aquest apartat es descriuen breument aquests aspectes a efectes de tenir-los en consideració a l’hora
d’establir criteris, mesures i accions.

5.1.1

TERRERS

Recorreguts de camp per diversos indrets del Geoparc permeten l’observació d’àrees nues de vegetació i
amb un pendent elevat, on es fan evidents signes d’erosió hídrica com xaragalls i barrancs, deixant zones
incultivables conegudes com terrers o badlands. Aquest espais no són indicats per desenvolupar-hi
activitats econòmiques del sector primari ni industrial, en canvi, esdevenen una oportunitat per activitats
de lleure a la natura i ecoturisme, tal com es pot apreciar a la fotografia, que mostra un indret amb valor
identitari del municipi d’Isona i Conca Dellà.

Figura 46. Bandland amb formacions fruit de l’erosió com la Roca del Bolet a Figuerola d’Orcau, paratge amb valor identitari.
Font: Xavier Basora, ‘El Prepirineu més desconegut: 5 rutes per les serres de Tremp’, revista DESCOBRIR
(https://blogs.descobrir.cat/perterramariaire/etiqueta/geoturisme/)
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5.1.2

FONTS

El sistema hidrogeològic és un valor molt important d’aquest espai, i tal com s’ha recollit a l’apartat 3.4,
les fonts i mines existents en són una bona prova. Si bé aquest sistema presenta vulnerabilitat a causa de
processos com són: la disminució de la recàrrega, les extraccions, la contaminació o altres alteracions.
La disminució de la recàrrega pot ser deguda a actuacions intenses de l’ús del sòl, caldria avaluar en
quina mesura la implantació d’infraestructures o instal·lacions com els parcs fotovoltaics contribueixen a
aquest procés.
L’esgotament del recurs es podria produir en el cas d’extraccions massives des de pous per a regadiu, de
fet, a Isona i Conca Dellà s’està produint una transformació del cultiu d’ametller en secà a regadiu amb
aigua procedent de pous. Les autoritzacions d’extracció, que atorga l’òrgan de conca, tenen en
consideració les variables que condicionen aquest procés, que bàsicament són cabals i volums extrets.
Quan a la contaminació de les aigües subterrànies, un dels principals factors de risc és la gestió de les
dejeccions ramaderes, si es fa de manera incorrecta pot provocar una concentració excessiva de nitrogen
i fòsfor als aqüífers. Àger, Castell de Mur i Vilanova de Meià estan en zona vulnerable en relació amb la
contaminació per nitrats procedents de fonts agràries, segons l’ORDRE TES/80/2021, de 9 d'abril3. A
efectes d’aplicació del Programa d’actuacions en zones vulnerables, els tres municipis estan inclosos en
Zona Vulnerable tipus B, i l’índex de càrrega ramadera (ICR) calculat per cadascun és de: ICR=0,564 a
Àger; ICR=0,555 a Vilanova de Meià i ICR=0,276 a Castell de Mur. Aquesta designació suposa mesures
específics per la gestió de les dejeccions i per a la implantació de noves granges o ampliació de les
existents.
Aquestes qüestions són objecte de seguiment i control per part dels organismes de conca, si bé, es
interessant fer les reflexions oportunes també a nivell local i traslladar les inquietuds a l’òrgan competent.
En qualsevol cas, entenem necessari establir a nivell local perímetres de protecció de les surgències
fonts i mines, tant en usos d’abastament, agropecuaris i també en els ambientals.

Figura 47. A la dreta, Font de la O (Aramunt, Conca de Dalt). A l’esquerra, nucli de Rivert (Conca de Dalt) amb 4 fonts d’aigua,
fotografia de Esteces A i Pons V., Descobrir (el teu país com mai no l’has vist).

3

ORDRE TES/80/2021, de 9 d'abril, per la qual es revisen les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats
procedents de fonts agràries i s'apliquen les mesures del programa d'actuació a les zones vulnerables
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5.1.3

RISC D’INCENDI FORESTAL

La vulnerabilitat als incendis forestals és un altra de les debilitats identificades en els municipis del
Geoparc, a causa de la gran superfície forestal. Aquesta debilitat està reconeguda tant per la normativa
com en la prevenció. A nivell normatiu, el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures
de prevenció d'incendis forestals. (DOGC 2022 de 10.3.1995), estableix el els municipis amb alt risc
d’incendi. En base a aquesta determinació, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
publica un mapa amb informació sobre el perill i la vulnerabilitat dels municipis, d’on s’extreu el grau de
vulnerabilitat, recollit a la Taula 18 i representat a la Figura 48.
Taula 18. Perill i vulnerabilitat d’incendi forestal per municipi en base al Decret 34/95, de 7 de març. Font: Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

NOM_MUNI
Abella de la Conca
Àger
Baix Pallars
Camarasa
Castell de Mur
Coll de Nargó
Conca de Dalt
Gavet de la Conca
Isona i Conca Dellà
la Pobla de Segur
la Torre de Capdella
Llimiana
Salàs de Pallars
Sant Esteve de la Sarga
Sarroca de Bellera
Senterada
Talarn
Tremp
Vilanova de Meià

Superfície forestal (ha)
6.482,6
12.515,1
12.219,7
10.737,3
5.108,5
13.958,6
14.317,6
5.602,7
6.962,9
2.672,9
13.940,1
3.120,5
1.188,0
8.419,9
8.006,0
3.326,8
1.224,3
24.184,6
8.491,4

Perill

Vulnerabilitat

Alt
Alt
Moderat
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Moderat
Moderat
Alt
Moderat
Moderat
Moderat
Alt
Alt
Alt

Mitja
Alta
Alta
Molt Alta
Mitja
Alta
Molt Alta
Mitja
Mitja
Alta
Molt Alta
Moderada
Moderada
Mitja
Mitja
Mitja
Mitja
Molt Alta
Alta

El número d’incendis entre 1986 i 2020 ha estat de 42, afectant a una superfície total de 1.885 hectàrees.
Uns 14 d’aquests incendis van afectar a menys 1 hectàrea, el més extens va ser el 8 de març de 2012 i
va arribar a 375 ha a Gerri de la Sal.
L’àmbit del Geoparc està parcialment a dins de diversos perímetres de protecció prioritària per a la
planificació de la prevenció d'incendis forestals: Montclús-Serra Llarga, Montsec de Rúbies-Sant Mamet,
Montsec d'Ares i Rialb-Serra d'Aubenç.
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Figura 48. Vulnerabilitat als incendis forestals dels municipis i perímetres de protecció, en base al Decret 64/1995, de 7 de març

A l’hora de precisar les àrees amb major perill d’incendi forestal s’empra el mapa estàtic que estima la
freqüència i la intensitat en que s’hi pot produir, publicat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural, amb el nom de mapa de perill bàsic d’incendi forestal. Aquest mapa integra altres
corresponents als factors que intervenen en el perill d'incendi forestal: perill d'ignició i perill de propagació.
El perill d'ignició s’entén com la facilitat que s’iniciï un incendi forestal i com a perill de propagació la
facilitat amb que es pot expandir. La Figura 49 representa el risc d’incendi forestal en l’àmbit del
Geoparc, basat en aquesta font, que s’utilitza com a criteri per delimitar zones vulnerables i poder integrar
aquest criteri en el planejament urbanístic.
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Figura 49. Perill bàsic d’Incendi Forestal. Font: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

5.1.4

UN PAISATGE DESBORDAT PER LÍNIES ELÈCTRIQUES

Gran nombre de línies elèctriques i altres instal·lacions com subestacions associades a la generació
d’energia hidroelèctrica. Per contra les centrals hidroelèctriques i les preses, actualment, es contemplen
com elements patrimonials de caràcter industrial als que s’ha donat valor com a museus o miradors i
s’utilitzen com a centres d’interès pedagògic.
Tal com pot observar-se a la Figura 50, el territori Geoparc està travessat per diverses línies d’alta tensió,
en direcció nord sud. La línia de 380 KV, que te l’origen a la Central Hidroelèctrica d’Estany Gento, pren
direcció cap a l’embassament de Rialb situat a la conca del Segre, d’altra banda s’identifiquen una línia de
220 KV, un altra de 132 KV (al límit oest) i diverses 110 KV.
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Figura 50. Línies d’alta tensió. Font: bases topogràfiques 1:25.000 ICGC
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Figura 51. Línia d’alta tensió que travessa l’embassament de Sant Antoni

La Pobla de Segur és un node de connexions de línies elèctriques, concretament subestació es troba en
el recinte de la central hidràulica de la Pobla de Segur.

Figura 52. Subestació elèctrica de la Pobla de Segur. Font: ICGC
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5.1.5

ABANDONAMENT

La major part de territori del Geoparc presenta dos tipus d’abandonament estretament vinculats, d’una
banda el despoblament i, de l’altra, el descens de l’activitat en el sector primari.
L’abandonament dels petits nuclis de població és el resultat d’un procés de descens constant de la
població des de fa dècades i un notable envelliment dels habitants que romanen als nuclis com a
circumstància prèvia i premonitòria d’aquest procés.
El descens en el sector primari te diverses i complexes causes i és difícil de revertir, de tota manera, hi ha
una relació directa entre l’activitat agrària i el manteniment de la població en el territori rural. En aquest
àmbit, el procés generalment s’inicia amb l’abandonament de la ramaderia extensiva i/o de les parcel·les
situades en pendent o en feixes petites que no permeten la mecanització de les tasques agrícoles.
Els dos processos solen produir-se en paral·lel i es retro alimenten, de manera que per la població activa
agrària resulta cada cop més difícil fer el canvi generacional, els joves es desplacen a poblacions més
grans i no continuen l’activitat agrària dels seus ascendents.

5.2 AMENACES
5.2.1

AMENACES IDENTIFICADES EN ELS CATÀLEGS DE PAISATGE

Els catàlegs de paisatge identifiquen les amenaces en cada unitat, si bé la major part són comunes, a
continuació és sintetitzen aquelles considerades més rellevants.
-

Augment del risc de propagació d’incendis a causa de les debilitats assenyalades i que
bàsicament són un augment de la massa forestal i en detriment de les àrees amb conreus i
prats. Aquesta amenaça està directament relacionada amb l’abandonament de l’activitat agrària.

-

Pèrdua de diversos valors del paisatge entre ells la diversitat paisatgística, que depèn també del
manteniment de l’activitat agrària en aquest territori, i dels valors etnogràfics com els camins
ramaders

-

Pèrdua del valors simbòlics i identitaris, com llegendes, sentit de pertinença, a causa de
l’abandonament dels petits nuclis i cases disperses.

-

Increment del risc de deteriorament del patrimoni arquitectònic, sovint vetllat per la població local,
que avui està envellida o ha abandonament els pobles i masies.

-

L’expansió d’activitats turístiques esportives pot suposar impactes en el paisatge, a banda de les
pressions d’urbanització entorn als nuclis, que cal gestionar adequadament

-

Les transformacions en el territori que alterin els valors del paisatge, com pot ser una implantació
massiva de granges de grans dimensions i producció intensiva.

5.2.2

LA IMPLANTACIÓ DE NOVES INSTAL.LACIONS FOTOVOLTAIQUES

En l’actualitat s’ha pogut constatar la presència de parcs fotovoltaics en diverses parcel·les dels municipis
d’Isona i Conca Dellà i Talarn, que ocupen una superfície total de 37,91 hectàrees, 24 ha a Isona i Conca
Dellà i 14 ha a Talarn.
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Entre el segon semestre del 2020 i el segon trimestre de 2021 s’han presentat 18 sol·licituds de parcs
solars a l’àmbit del Geoparc, en el tràmit previ de la viabilitat de l'emplaçament, de les quals totes han
estat estimades viables per la Ponència d’Energies renovables excepte dues que estan en tramitació. La
superfície total ocupada és de 643,9 hectàrees amb una potencia nominal de 415,8 MW.
El municipi d’Isona i Conca Dellà és on s’han presentat més sol·licituds, un total de 8 amb una superfície
total de 354,5 hectàrees i una potència nominal de 225,8 MW. El segon municipi amb major nombre de
sol·licituds és Tremp, seguit de Talarn, Castell de Mur, Conca de Dalt i Gavet de la Conca. A la Taula 19
es recullen les sol·licituds per municipi, la superfície afectada i la potència nominal de cadascun dels
parcs.
Taula 19. Sol·licituds de parcs solars fotovoltaics (PFV) en el tràmit previ de viabilitat de l’emplaçament a l’àmbit del Geoparc
Orígens.

PSFV
PFV Morellols
PFV Conca de Dalt
PFV Gavet Hive
PFV Lo Serrat
PFV Costa Gran
PFV Les Alzineres
PFV Carreró
PFV Pont de Fusta
PFV Llau dels Juncs.
PFV Lo Tossal Isona
PFV Basturs
PFV Els Mallols. Talarn
PFV El Juncar
PFV Tremp
PFV Suterranya
PFV Castissent
PFV Neret.
PFV Suterranya 3

Superfície
(ha)
71,2
26,5
3,8
50,0
45,5
62,0
50,0
47,5
61,0
36,7
1,8
4,8
74,3
2,7
26,3
2,4
51,0
26,5
643,9

Potència Nominal
MW
42,0
16,8
2,2
34,8
28,0
40,0
25,0
32,0
40,0
25,0
1,0
2,0
42,0
1,7
21,0
1,3
40,0
21,0
415,8

Municipi
Castell de Mur
Conca de Dalt i Pobla de Segur
Gavet de la Conca
Isona i Conca Dellà
Isona i Conca Dellà
Isona i Conca Dellà
Isona i Conca Dellà i Abella de la Conca
Isona i Conca Dellà
Isona i Conca Dellà
Isona i Conca Dellà
Isona i Conca Dellà
Tremp
Talarn i Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp

La ubicació de les sol·licituds es mostra en el visor ambiental de les energies renovables de la Generalitat
de Catalunya, que indica la posició en coordenades. La Figura 53 mostra la imatge del visor, on es pot
apreciar la distribució d’aquestes instal·lacions.
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Figura 53. Ubicació de les PFV sol·licitades, en blau les informades com a ‘emplaçament viable’ per la Ponència d’Energies
Renovables, i en groc les que estan en tramitació. Font: Visor ambiental de les energies renovables, consulta el 23/06/2021.

Figura 54. Parcel·les incloses en les sol·licituds, segons consta en la documentació presentada en el tràmit previ de la viabilitat
de l'emplaçament.

Totes les parcel·les afectades són terrenys de cultiu i, en termes generals, l’ocupació suposa el 2,5
% de la superfície total agrícola. Cal tenir en compte que la superfície agrícola del Geoparc Orígens és
reduïda, a diferencia d’altres àmbits territorials, és només el 13,8%, per aquest motiu el Pla Territorial
Parcial de l’Alt Pirineu i Aran considera que cal preservar aquest ús i evitar-ne l’afecció.
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Tal com s’ha exposat les plantes proposades es concentren en cinc municipis, i a Talarn, Castell de Mur i
Isona i Conca Dellà ocupen entorn al 7% de la superfície agrícola.
La configuració i la distribució d’aquests parcs fotovoltaics es projecta com a superfícies compactes
esteses, la major part, en una amplia franja est-oest, des de Abella de la Conca dins a Tremp, a una
distància reduïda (inferior a 2 Km) l’una de l’altra. L’efecte provocat és superior al produït en cas de major
dispersió i ocupacions de superfície més petita, és per aquest motiu que es considera l’efecte com
acumulatiu.
D’altra banda, les línies elèctriques projectades per evacuar l’energia des de les plantes fotovoltaiques
fins a la subestació elèctrica de La Pobla de Segur. Aquestes noves línies travessen un territori
actualment ja cobert d’una extensa xarxa de línies d’alta tensió des de les centrals hidroelèctriques
existents.

5.3 FORTALESES
S’enumeren a continuació les principals fortaleses:
-

Municipis amb un teixit agrícola actiu, noves iniciatives basades en productes de qualitat i de
proximitat, com Isona i Conca Dellà, Tremp. Talarn, entre altres. Poden actuar com a motor i/o
aglutinador d’altres activitats del sector primari o del turisme rural.

-

Iniciatives de producció agrícola i ramadera de qualitat i amb el compromís amb el territori com:

-
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o

Una creixent producció ecològica sobre tot de cultius herbacis; i també de fruits secs,
vinya, fruiters i una petita part d’hortícoles. I gairebé 20.000 ha de pastures, prats i
farratges.

o

Producció de vins sota la Denominació d’Orígens Costers del Segre, amb dos cellers
que elaboren vins de projecció nacional i internacional, i diversos productors locals que
ofereixen productes singulars i diferenciat.

o

Elaboració d’altres productes artesanals com cervesa i dolços elaborats amb ametlla.

Es tracta d’un territori amb gran Geodiversitat (LIGOR ), Biodiversitat i diversitat de paisatges, 16
unitats de paisatge les quals inclouen una variada diversitat escènica, i indrets i elements
d’especial valor natural, com
o

32 LIGOR d’interès paleontològic i 149 afloraments d’interès geològic (50 Espais
d’Interès Geològic de Catalunya; 1 BCIN i 98 LIGOR Geoparc Orígens). El BCIN
d’interès geològic correspon a les Salines de Gerri de la Sal.

o

76.125,19 hectàrees, distribuïdes en 16 espais dels quals 4 són Zona d’Especial
Conservació (ZEC) i els 12 restants són ZEC i Zones d’Especial Protecció per a les Aus
(ZEPA)

o

622 fonts i 13 mines inventariades que fan palesa la enorme riquesa hidrogeològica
d’aquest territori.

o

Hàbitats singulars en els que es desenvolupen endemisme de vegetació rupícola,
espècies de vertebrats i una representació de amfibis i rèptils de paisatges poc
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intervinguts com el tritó dels Pirineus i la sargantana pirinenca. I la presència de
rapinyaires com l’àliga daurada, el trencalòs i el voltor indica que es tracta
d’ecosistemes rics en convivència amb els ecosistemes pastorals.
o

Grans congostos i altres formacions d’origen càrstic com el congost de Mont-rebei,
congost de Terradets, congost de Pas Nou, congost de Camarasa, congost de Bòixols a
la capçalera del riu Rialb.

o

Altres indrets singulars d’elevat valor paisatgístic com els congostos (Erinyà, Collegts,
Terradets, Pas Nou, Mont-rebei), la roureda d’Aulàs, la fageda de Siall, Pleta Verda, etc.

-

El Centre d’Observació de l’Univers d’Àger.

-

Paisatges tranquils de valls de diversa configuració i cims majestuosos, que acullen pobles
d’arquitectura tradicional i especial valor estètic.

-

Un ampli i divers patrimoni arquitectònic composat per esglésies, ermites, col·legiates, castells i
altres, molts estan catalogats com a BCIN o BCIL. Com la col·legiata d’Àger, el Castell de Mur, el
Castell d’Orcau, el Castell de Llordà, el castell de Sant Gervàs, entre molt altres.

-

Gran patrimoni cultural amb diverses coves i avencs amb jaciments arqueològics i pintures
rupestres com la Cova dels Bous, la Cova del Tabac i la Cova de la Serra de Sant Gervàs
declarada Patrimoni de la Humanitat UNESCO.

5.4 OPORTUNITATS
El fet que aquest àmbit territorial haig entrat a formar part de la Xarxa de Geoparcs Mundials de la
UNESCO obre una sèrie d’oportunitats per assolir el seu desenvolupament sostenible, a partir de la
projecció nacional internacional que això suposa i que contribueix a la promoció del productes d’aquesta
terra i d’activitats de turisme i esport en la natura.
Les oportunitats per dinamitzar el desenvolupament sostenible també es relacionen amb accions
derivades de plans vigents, a continuació s’enumeren les més rellevants
-

Pla director del Geoparc Orígens

-

Pla d’Accions per al desenvolupament turístic del Pallars, horitzó 2018/2023

Pel que a l’activitat agrària també hi ha diverses línies de treballs ja iniciades que obren un ventall de
possibilitats per afavorir aquest sector, i altres que caldria impulsar.
-
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Cal aprofitar i reforçar iniciatives com:
o

PALLARS TERRA DE CORDER i AL TEU GUST. Programa de dinamització del sector
agroalimentari a la comarca amb l’objectiu de difondre i promoure la producció i la
creació de sinèrgies entre el sector de la indústria alimentària amb el comerç i la
restauració

o

PRODUCCIÓ D’OLI PREMIUM, a partir de varietats autòctones del Pallars Jussà que
prèviament han estat identificades i enregistrades. Es tracta d’un producte de gran
qualitat basat en la producció ecològica i amb una base i identificació territorial per la
qual el paisatge és un recurs que pot contribuir en el seva valorització..
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o
-

Senterada Comestible

És possible i desitjable la planificació forestal amb criteris protectors (per exemple, la substitució
progressiva d’espècies forestals no autòctones) que condueixin a una major estabilitat dels
sistemes forestals, ja que hi ha una gran superfície forestal de gestió pública en aquesta unitat.

Les oportunitats de desenvolupar en el territori turisme actiu i esport d’aventura esta basada en les
fortaleses d’aquests paisatge i les accions que s’han vingut planificant i desenvolupant des de fa temps..
-

El desenvolupament ecoturístic sostenible basat en valors naturals, estètics, històrics i religiosos
del territori és possible, perquè la demanda hi és, tot i que ara per ara la freqüentació no és
massiva. El territori posseeix valors paisatgístics diversos, poc valorats per la població local o
desconeguts pels visitants.

-

Planificació del sector turístic des de diversos organismes com el Consell Comarcal del Pallars
Jussà, l’Ajuntament de Tremp i el Geoparc, mitjançant instruments i accions com:

-

o

Pla d’Accions per al desenvolupament turístic del Pallars, horitzó 2018/2023

o

Pla director d’ecoturisme de Tremp 2012-2016 i Guia d’Ecoturisme

o

Creació i condicionament dels senders senyalitzats

Oportunitats derivades d’altres reconeixements internacionals:
o

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, és ela valor natural amb més
alta figura de protecció.

o

Destí Turístic StarLight .La certificació StarLight cerca garantir la capacitat de gaudir
de l’observació de les estrelles i descobrir els valors científics, culturals i naturals que
l’acompanyen. Aquesta certificació integra ciència i turisme.
El Montsec és Reserva i Destí Turístic StarLight. Les Reserves StarLight són espais
naturals protegits on s’estableix un compromís per la defensa de la qualitat del cel
nocturn i dels diferents valors associats (culturals, científics, astronòmic, paisatgístic o
natural), tenen restriccions altes i plans de seguiment i control de la contaminació
lumínica. Els Destins turístics StarLight són indrets que es caracteritzen per una
excel.lent qualitat per la contemplació del cel estrellat i per la pràctica d’activitats
turístiques basades en aquest recurs. Aquest reconeixement abasta una superfície total
de 1.618 km2, tot inclòs en el territori Geoparc Orígens.

o

-

Destinació turística Green destination, s'està treballant a nivell demarcació Lleida el
distintiu de turisme sostenible Biosphere i es disposa de la confirmació que el territori
pot certificar-se com a Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), de gran
reconeixement territorial.

Oferta turística, com ara els esports d’aventura al riu o als llacs; les rutes de senderisme i de
BTT, vols en globus a tres rutes del Geoparc.

També es poden emprendre projectes d’ordenació i millora d’espais degradats, i en aquest sentit cal
remarcar que encara hi ha activitats extractives abandonades que no s’han restaurat. En aquests àmbits
es podria avaluar la implantació de determinades instal·lacions poc adients a la resta dels espais oberts,
per exemple, parcs fotovoltaics d’iniciativa privada o per comunitats d’autoconsum.
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6 CRITERIS I MESURES PER PROTEGIR, GESTIONAR I ORDENAR
EL PAISATGE
Tenint en compte les debilitats i fortaleses, així com les amenaces i oportunitats a l’àmbit del Geoparc es
proposen una sèrie de criteris per tal de protegir, gestionar i ordenar el paisatge de l’àmbit del Geoparc
Orígens. La definició d’aquests criteris i mesures està enfocada bàsicament a la principal amenaça que
actualment te aquest paisatge, la instal·lació de Plantes Fotovoltaiques, si bé, es poden adaptar a altres
activitats i usos que suposin una transformació del paisatge que pugui canviar total o localment el seu
caràcter o afectar els valors associats a extensions superiors a 1 hectàrea.
L’estructura del present apartat inclou, en primer lloc, una relació dels criteris establert i de les mesures
associades a cadascun d’aquests criteris. Tot seguit, es detallen i justifiquen aquestes mesures, part de
les quals quedarà reflectida en mapes, com una primera temptativa de zonificació a concretar i analitzar
en més detall en la revisió dels instruments de planejament urbanístic municipal.

6.1 RELACIÓ DE CRITERIS i MESURES
A continuació s’enumeren els criteris establerts i les mesures associades.
Taula 20. Relació de criteris i mesures per a protegir, gestionar i ordenar el paisatge a l’àmbit del Geoparc

Criteris

1. Reconèixer l’àmbit global del Geoparc
Orígens com un territori amb valors geològics
rellevants i amb una gestió holística que
promou la protecció, l’educació i el
desenvolupament sostenible, vinculant el
patrimoni natural i cultural.

2. Protecció de les àrees del Geoparc Orígens
que tenen interès per: la divulgació dels valor
geològics (entès com al conjunt de ciències la
Terra: geologia, paleontologia, mineria,
edafologia ), la recerca científica i el
desenvolupament sostenible, A més a més
del patrimoni natural biòtic i el cultural (inclòs
l’immaterial)

Mesures
Mesura 1.1: Reconeixement del Geoparc Orígens
com una Àrea Protegida per instruments
internacionals
Mesura 1.2: Reconeixement del Geoparc Orígens
com un paisatge d’atenció especial.
Mesura 1.3. Reconeixement, dins del Geoparc
d’àrees amb Paisatges Protegits i Monuments
Naturals, o el reconeixement equivalent en el
desplegament normatiu de la Llei 42/2007 a
Catalunya.
Mesura 2.1. Identificació de les zones a protegir
Mesura 2.2. Definir els paràmetres reguladors de
les àrees definides.
Mesura 2.3. Traslladar la zonificació i els
paràmetres reguladors al Planejament sectorial i
urbanístic.

Mesura 3.1. Identificació de les zones vulnerables
3. Gestió de les zones vulnerables a processos Mesura 3.2. Definir els paràmetres reguladors
de degradació, i dels paisatges comuns
Mesura 3.3. Incorporar la zonificació i els
paràmetres reguladors al Planejament sectorial
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Criteris

Mesures
urbanístic. (Mesura assimilable a la 2.3.)
Mesura 4.1. Desmantellament de
instal·lacions havent esgotat la vida útil

4. Evitar la proliferació d’instal·lacions fóra d’ús

les

Mesura 4.2. Desmantellament de la instal·lació
que està fóra d’ús i/o sense manteniment

Mesura 5.1 Establir criteris per l’avaluació dels
efectes acumulatius i sinèrgics de les activitats,
5. Establir estratègies supramunicipal a l’àmbit instal·lacions i/o infraestructures
del Geoparc, amb un enfocament holístic del
territori que permeti un desenvolupament Mesura 5.2. Programació de la planificació del
Geoparc Orígens com a Àrea Protegida
sostenible

En els següents apartats es descriuen les mesures enumerades, si bé no es conserva l’ordre de la taula
anterior. Així La mesura 5.1 s’exposa abans que les associades al criteri 2 i 3. S’ha canviat la seqüència
expositiva per tal d’ajustar-ho a l’ordre procedimental de treball, analitzant els efectes acumulatius i
sinèrgics abans de definir els paràmetres reguladors (mesures 2.2, 2.3, 3.2 i 3.3).

6.2 MESURA 1.1. GEOPARC ORÍGENS ÀREA PROTEGIDA
L’article 50 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat4, estableix
que els Geoparcs declarats per la UNESCO tenen, entre altres, la consideració d’àrees protegides per
instruments internacionals. Són rellevants als efectes del present estudi els apartats 2 i 4. La transcripció
literal d’aquests apartats es recull a continuació:
-

Apartat 2: ’La declaración o inclusión de áreas protegidas por instrumentos internacionales
será sometida a información pública y posteriormente publicada en el Boletín Oficial del
Estado junto con la información básica y un plano del perímetro abarcado por la misma’.

-

Apartat 4: ‘El Ministerio de Medio Ambiente, con la participación de las Comunidades
autónomas, elaborará, en el marco del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, unas directrices de conservación de las áreas protegidas por instrumentos
internacionales. Estas directrices constituirán el marco orientativo para la planificación y
gestión de dichos espacios y serán aprobadas mediante acuerdo de la Conferencia Sectorial
de Medio Ambiente’.

Malgrat que s’ha dut a terme la inclusió del Geoparc Orígens a la Xarxa Mundial de Geoparcs, però no
s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ni al Boletin Oficial del Estado, qüestió
fonamental pel reconeixement d’aquest territori com a Àrea Protegida. Cal corregir aquesta situació el
més aviat possible, és pertinent reclamar aquesta mesura al Govern de Catalunya, d’acord amb la Llei
42/2007. Aquesta acció l’ha de realitzar l’Associació Geoparc Orígens.

4

Està vigent la Llei 33/2015, de 21 de setembre, per la que es modifica la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural
y de la Biodiversitat. No modifica el text de l’article 50 però canvia la numeració, en aquesta és l’article 51.
des-21
Pàgina 173 de 200

EINES PER LA GESTIÓ I ORDENACIÓ DEL PAISATGE I DE L’ESPAI AGRARI A L'ÀMBIT DEL GEOPARC ORÍGENS
Annex 1. Paisatge

També és necessari que el Ministeri competent en Medi ambient, en col·laboració amb la conselleria
corresponent, elaborin les Directrius de conservació de les àrees protegides per instruments
internacionals, com a marc per a la planificació i gestió d’aquests espais.

6.3 MESURA 1.2. GEOPARC ORÍGENS PAISATGE D’ATENCIÓ ESPECIAL
El Prototipus de catàleg de paisatge preveu recollir l’existència d’espais amb trets molt singulars, es
puguin identificar uns paisatges d’atenció especial (PAE). Es tracta de porcions de territori que presenten
una determinada heterogeneïtat, complexitat o singularitat des d’un punt de vista paisatgístic, i que, per
tant, necessiten directrius i criteris específics per poder ser protegits, gestionats i ordenats. De fet, atenent
a aquest criteri, el catàleg de l’Alt Pirineu i Aran i el de Terres de Lleida, identifiquen, a l’àmbit del Geoparc
dos Paisatges d’Atenció Especial: el Prepirineu i el nou regadiu. Aquest dos Catàlegs es van elaborar
abans que el Geoparc Orígens entrés a formar part de la Xarxa de Geoparcs Mundials de la UNESCO.
A l’actualitat, a l’espai Geoparc Orígens, s’ha formalitzat el compromís en continuar gestionant aquest
espai de manera diferenciada, amb un concepte holístic de protecció, educació i desenvolupament
sostenible. Compromís que s’ha materialitzat mitjançant la constitució de l’Associació Geoparc Conca de
Tremp – Montsec, formada pels 19 municipis, el Consells Comarcal del Pallars Jussà i de la Noguera.
Atès que les característiques del territori Geoparc i els fins de l’Associació, com a òrgan de gestió del
Geoparc, encaixen en la concepció de Paisatge d’Atenció Especial (PAE), es proposa el reconeixement
d’aquest espai com a tal. Aquest reconeixement contribuiria notablement a la gestió holística del territori i
facilitaria la protecció, gestió i ordenació del paisatge.
Pel que fa a les estratègies d’aquest PAE, s’escau adoptar les definides pel PAE Prepirineu (de la 1 a la
3) i afegir-ne altres, a mode de proposta inicial podrien ser les següents:
-

Estratègia 1. Gestió sostenible del paisatge. El catàleg proposa la promoció d’activitats
econòmiques amb repercussió directa i positiva per a la gestió del paisatge, concretament: la
ramaderia extensiva, la silvicultura i el turisme rural associat a les anteriors.

-

Estratègia 2. Recuperació i foment de la ramaderia i l’agricultura extensives. Es basa amb
la relació entre paisatge i gastronomia utilitzant productes de proximitat.

-

Estratègia 3. Funcionalitat i estètica arquitectònica integrada en el paisatge. Aquesta
estratègia incideix sobre el desenvolupament urbanístic i als projectes de reforma i rehabilitació
de construccions tradicionals així com a la necessitat de millorar els serveis i infraestructures
bàsiques als nuclis, especialment als dispersos.

-

Estratègia 4. Promoure activitats de divulgació de la geodiversitat,i de turisme actiu basat
en aquests valors.

-

Estratègia 5. Incorporar les recomanacions de l’Observatori del Paisatge per a diversos
tipus de projectes als Plans Territorials Parcials.
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6.4 MESURA 1.3. RECONEIXEMENT DE PAISATGES PROTEGITS I
MONUMENTS NATURALS
Dins de l’àmbit del Geoparc Orígens hi ha espais susceptibles de postular-se com a Monuments Naturals
i altres com a Paisatges Protegits, segons els articles 34 i 35 de mateixa Llei 42/2007, de 13 de
desembre. Concretament, l’apartat 2 de l’article 34 de la Llei, determina que ‘Se considerarán también
Monumentos Naturales los árboles singulares y monumentales, las formaciones geológicas, los
yacimientos paleontológicos y mineralógicos, los estratotipos y demás elementos de la gea que reúnan un
interés especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos,’.
Així doncs, es considera molt interessant emprendre un procés de reflexió participat per la comunitat
científica i cultural, sobre la idoneïtat de postular algun espai del Geoparc Orígens com a Monument
Natural.
D’altra banda, l’article 35, en el seu primer apartat defineix els Paisatges Protegits com a parts del territori
que han de ser protegits per instruments de planejament pels seus valors naturals, estètics i culturals,
d’acord a l’enfocament del Conveni Europeu de Paisatge. En aquest sentit, els Plans Territorials Parcials
delimiten, defineixen i regulen sòls de protecció especial (pel seu valor natural i de connexió, pel seu valor
agrícola) i sòls de protecció preventiva (pel seu valor paisatgístic), que podrien ser equiparables a
Paisatges Protegits. Segons l’apartat 2 de l’article 35, els objectius principals de gestió dels Paisatges
Protegits són: (a) la conservació dels valors singulars que els caracteritzen i (b) la preservació de la
intervenció harmoniosa entre la natura i la cultura. En aquest espais, segons el mateix article, cal
mantenir les pràctiques de caràcter tradicional que contribueixin a la preservació dels seus valors i
recursos naturals. La declaració i gestió dels Espais Protegits correspon a les Comunitats Autònomes, és
a dir, la Generalitat de Catalunya.
Actualment, a Catalunya aplica la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. L’article 21 d’aquesta Llei
estableix les modalitats de protecció especial, són les següents: Parcs nacional, Paratges naturals
d’interès nacional, Reserves naturals i Parcs naturals. La declaració d'un espai natural de protecció
especial no exclou la possibilitat que a dins puguin ésser constituïts altres nuclis de protecció que
prenguin alguna de les modalitats. És a dir, dins d’un àrea protegida es poden reconèixer altres zones de
menor extensió amb un altra modalitat. Actualment s’han reconegut reserves naturals incloses en el
perímetre d’algun Parc Natural. Concretament hi ha declarades 52 reserves naturals parcials: 25 incloses
al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, dues al Parc Natural del Cap de Creus, dues al Parc
Natural del Delta de l’Ebre, dues al Parc Natural de l’Alt Pirineu, una al Parc Natural dels Ports, una al
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, una al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat i 18
isolades. Les Reserves Naturals són els espais naturals d'extensió reduïda i de considerable interès
científic, declarats com a tals per aconseguir preservar íntegrament el conjunt d'ecosistemes naturals que
contenen o alguna de les seves parts. La declaració de reserves naturals es fa per llei quan és reserva
integral i per decret del Consell Executiu quan és reserva parcial.
Sembla adient aplicar el reconeixement previst per la Llei 42/2007 que no pas les modalitats establertes
per la Llei 12/1985, bàsicament per tres motius: és més recent, contempla aspectes d’especial interès
segons el reconeixement internacional (formacions geològiques, els jaciments paleontològics i
mineralògics, els estratotips i altres elements de la gea), i finalment, es pot assimilar a altres Geoparcs
pròxims. Els espais objecte de reconeixement com a Paisatges Protegits han de ser els reconeguts a
Llocs d’Interès Geològic del Geoparc ORígens (LIGOR), i entre aquests els que són d’especial rellevància
cal atorgar-los la modalitat de Monuments Naturals com els següents: Anticlinal d’Abella, Congostos de
Mont-rebei, Terradets i Collegats, Estratotip de l’Ilerdià (Claret - coll de Montllobar).
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6.5 MESURA 5.1: AVALUACIÓ DE L’EFECTE ACUMULATIU DE NOUS
PROJECTES
La mesura 5.1 s’exposa abans que les mesures 2 i 3 recollides a la Taula 20, i el motiu fonamental
d’aquest canvi és que el resultat de l’avaluació dels efectes acumulatius i sinèrgics es formalitza en la
regulació d’usos i activitats (mesures 2.2, 2.3, 3.2 i 3.3).

6.5.1

ANTECEDENTS i DEFINICIONS

Segons la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, l’efecte acumulatiu es produeix en
perllongar-se en el temps l’acció de l’agent inductor, incrementant progressivament la seva gravetat, per
manca d’un mecanisme d’eliminació amb efectivitat temporal similar a la de l’increment de l’agent causant
del dany. L’efecte sinèrgic, segons la mateixa Llei, es produeix per l’efecte conjunt de la presència
simultània de diversos agents i suposa una incidència ambiental major que l’efecte suma de les
incidències individuals contemplades individualment.
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030
(PNIEC)5, assumeix aquestes definicions i estableix una sèrie de determinacions entre les quals es fa
referència als efectes acumulatius i sinèrgics. A continuació es transcriuen literalment les dues
determinacions que ho contemplen:
Sobre el desarrollo social y económico
Se recomienda a nivel estratégico profundizar en el estudio del impacto que sobre los territorios y
la población puede producir el cambio del modelo productivo derivado del despliegue de
energías renovables y el abandono de los aprovechamientos tradicionales que puede provocar
un efecto acumulativo sobre el desempleo rural y la despoblación.
Sobre els efectes acumulatius i sinèrgics
Para la consideración de los potenciales impactos ambientales de la acumulación de proyectos
como criterio estratégico en la selección del emplazamiento, el MITERD6, junto con las
Comunidades Autónomas, deberá establecer un mecanismo para generar información objetiva,
actualizada y autorizada sobre las instalaciones existentes y/o en tramitación en el territorio
español, cuya difusión facilite a los promotores la toma de decisiones.
Igualmente, se recomienda incluir dentro de los grupos de trabajo del PNIEC la elaboración de
una Guía metodológica para la elaboración de estudios de valoración de los efectos
sinérgicos y acumulativos de los proyectos de instalaciones de energías renovables.
En aquellas zonas en las que existan desarrollos de implantación de proyectos de
energías renovables próximos, se fomentará la colaboración entre promotores para garantizar
el análisis global del entorno, así como el estudio de la biodiversidad del área basado en un
enfoque holístico. De este modo, se integrará en un único análisis el estudio de los impactos
acumulativos y sinérgicos de las instalaciones, logrando una mayor eficacia y eficiencia en el
tratamiento y enfoque de los aspectos ambientales más relevantes, como es el caso de la
avifauna y del paisaje.

5

Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula la declaración
ambiental estratégica del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, (BOE 11/01/2021).
6 MIERD: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
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L’efecte sobre el desenvolupament social i econòmic s’avalua a l’estudi de l’espai agrari elaborat de
manera simultània a aquest estudi de paisatge. D’altra banda, i a manca del la Guia metodològica a la
que fa referència la DIA del PNIEC, en aquest apartat es proposa una procediment per avaluar els efectes
acumulatius i sinèrgics dels projectes d’energies renovables a la zona del Geoparc. Aquest procediment
es pot aplicar a projectes similars que comportin un canvi en el caràcter del paisatge, dels seus principals
trets o dels seus valors.
El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a
les energies renovables, a l’article 8.1.c fa referència a l’efecte acumulatiu, i li dona un sentit diferent a la
definició de la Llei d’avaluació d’impacte. L’article 8.1.c, en relació als criteris específics per a la
implantació de parcs eòlics diu que cal: ‘Tenir en compte l'impacte acumulatiu derivat de la
concentració de parcs eòlics en determinades parts del territori’. Segons la definició de la Llei
d’avaluació d’impacte ambiental, aquest seria un efecte sinèrgic.
A efectes d’aquest estudi, per no confondre els conceptes es proposa concretar-ho en els següents
termes:
- Efecte de la concentració d’activitats en determinades parts del territori. Per exemple: diversos
PFV en un àrea reduïda i molt pròxims, tot que en ocasions es trobin el municipis diferents les
parcel·les són confrontants.
- Efecte conjunt del nous elements i dels preexistents. Per exemple: línies d’evacuació i línies
d’alta tensió que travessen el territori.
Tots dos són efectes sinèrgics segons la llei d’impacte ambiental (Llei 21/2013), i efectes acumulatius
segons el Decret Llei 16/2019. Als apartat 6.5.2 i 6.5.3 es proposa com avaluar, respectivament, l’efecte
de la concentració d’activitats i conjunt d’elements nous i preexistents.
Cap dels dos anteriors te en compte l’efecte que es produeix en perllongar-se en el temps l’agent
inductor, incrementant progressivament la seva gravetat, anomenat efecte acumulatiu en la Llei 21/2013.
A efectes d’aquest estudi, es considera que això es produeix en cas que no hi hagi un correcte
manteniment de la instal·lació i/o no es desmantella finalitzat el període d’autorització o vida útil. A
l’apartat 6.9, es proposen els criteris per avaluar l’efecte acumulatiu i les mesures per evitar-ho.

6.5.2

EFECTE DE LA CONCENTRACIÓ D’ACTIVITATS EN DETERMINADES PARTS DEL
TERRITORI

L’Observatori del paisatge adopta la definició de l’efecte acumulatiu establerta pel Decret Llei 16/2019,
com l’efecte que es produeix quan diferents instal·lacions (de distint caràcter: industrial, ramadera, o
altres) són visualment percebuts des d’un mateix punt de vista. L’existència de diversos grups de
nous elements en un mateix paisatge ocupen angles visuals amplis en diverses direccions i produeixen
un efecte visual acumulatiu molt superior al generat pel grup mateix per si sol, tot provocant en molts
casos confusió visual i canvis en el caràcter del paisatge.
En el cas de les instal·lacions de plantes d’energies renovables, l’avaluació dels efectes acumulatius és
un aspecte clau per donar compliment als articles 7, 8 i 9 del DECRET LLEI 16/2019, de 26 de novembre,
de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. Especialment en
relació amb els apartats 7.1a), 8.1b), 8.1c) i 9.1a).
La reflexió sobre l’efecte acumulatiu causat per actuacions similars en un determinat àmbit territorial és
molt necessària en el sector central del Geoparc Orígens on es concentren diverses sol·licituds gairebé
en contínuum, tal com mostren la Figura 54, que permet constatar l’efecte de la concentració de plantes
fotovoltaiques en un àrea i la visibilitat des d’un dels principals miradors de la unitat de paisatge com és el
Castell d’Orcau, un dels principals miradors de la zona, inclòs en el Catàleg de Paisatge com a punt
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d’observació. La Figura 55 mostra com des del Castell d’Orcau són visibles, gairebé en la seva totalitat,
les parcel·les on es plantegen 10 parcs fotovoltaics en els termes municipals d’Isona i Conca Dellà i
Tremp.
Considerant un abast visual de 15 Km, des del Castell d’Orcau és veuen 523,51 ha dels parcs
fotovoltaics que han obtingut una resolució d’emplaçament viable en el tràmit d’autorització, això
suposa un 81% del total de la superfície sol·licitada. Els PFV visibles des d’aquest mirador són:
Carreró, la Costa Gran, les Alzines, la Llau dels Juncs, lo Serrat, lo Tosal, Morellols, Neret, Pont de Fusta,
395 Suterranya; és a dir, 10 dels 18 presentats.

Figura 55. Visibilitat des del Castell d’Orcau. L’àrea ombrejada en blau és la superfície no visible des d’aquest mirador, i en groc,
les parcel·les ocupades per PFV

Figura 56. Situació actual, foto des del Castell d’Orcau, marcat el límit dels parcs pròxims, s’aprecia l’efecte acumulatiu des
d’aquest mirador
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Per evitar l’efecte acumulatiu, l’Observatori del Paisatge recomana, en el cas de les instal·lacions
d’energies renovables les següents directrius:
1. Planificar els parcs eòlics i fotovoltaics amb visió de conjunt a escala regional, amb participació
dels actors del territori i disposats en el paisatge en relació amb els seus elements configuradors
(topografia, parcel·lari, etc.)
2. Determinar la capacitat d’acollida d’aerogeneradors i plaques fotovoltaiques que té un
determinat paisatge, en una àrea determinada, i si s’escau limitar-ne el seu nombre per
assegurar el manteniment del caràcter paisatgístic i dels seus valors tangibles i intangibles, tant
pel que fa a l’elecció dels emplaçaments com al disseny de la implantació (extensió, densitat...).
3. Evitar la implantació de projectes eòlics o fotovoltaics en perfils en fites o fons escènics
dels catàlegs del paisatge (emblemàtics i nuclis encimbellats, percebuts des de punts
d’observació, elements patrimonials o altres punts de visió rellevants).
4. En general, evitar la visió simultània de diversos grups d’aerogeneradors o de plantes
fotovoltaiques des dels punts de vista més destacats (nuclis urbans, elements patrimonials, punts
d’observació, itineraris i la xarxa viària).
5. Amb la finalitat d’adaptar i encaixar el nou projecte a la configuració del lloc i als projectes eòlics
o fotovoltaics preexistents, és imprescindible:
o

Avaluar la incidència visual del nou projecte de manera conjunta amb la resta de
projectes ubicats en el mateix paisatge.

o

Plantejar una disposició d’aerogeneradors i plaques solars coherent amb l’escala,
l’estructura i les traces del paisatge, així com la seva relació amb els parcs eòlics i
fotovoltaics ja existents (extensió, mida, densitat). Si s’introdueixen nous grups
d’aerogeneradors o plaques fotovoltaiques seguint unes pautes de composició, d’escala
i de relació marcadament diferents als preexistents, i sense una distinció clara entre els
grups, s’interferiran mútuament i es pot introduir una complexitat visual que dificulti la
percepció de l’escena i la distorsioni.

o

Mantenir una separació adequada entre implantacions, que es percebin com a
entitats diferents, és a dir, que estiguin disposades en recintes o parcel·les separats l’un
de l’altre, es gestionin o no conjuntament (titular o gestor). La distància de separació
necessària variarà segons les característiques del paisatge on s’ubiquen. Aquest
aspecte cal que s’analitzi encara amb més detall en el cas que els diferents projectes
que comparteixen visuals se situïn en paisatges diferents (per exemple, un en un
paisatge agrícola i l’altre en les serres properes).

o

Reduir els efectes que produeix la covisibilitat entre infraestructures de presència
remarcable en el paisatge, com les línies elèctriques d’alta tensió, antenes de telefonia,
etc., o construccions que constitueixen fites: torres, xemeneies, etc. La covisibilitat s’ha
d’analitzar amb la delimitació de les conques visuals.

Seguint en essència les directrius generals de l’observatori del paisatge, en el cas de l’avaluació de
l’efecte acumulatiu es postulen una sèrie de paràmetres d’avaluació
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Taula 21. Síntesi de les directrius de l’Observatori del Paisatge per a l’avaluació de l’efecte acumulatiu d’instal·lacions de
generació d’energia renovable. Paràmetres proposat en aquest estudi per aplicar aquestes directrius, i mesures en les que
s’apliquen,

Directrius de l’Observatori de Paisatge

Paràmetres

Mesures

1

Zonificació en base a aquests trets

2.1 i 3.1

Identificació dels elements configuradors del paisatge

Superfície total transformada
2

Manteniment del caràcter del paisatge

Mida i forma de les parcel·les amb
canvi d'ús del sòl

2.2 i 3.2

Distància mínima entre activitats
3

Visió simultània de projectes amb activitats que
transformin el caràcter del paisatge

Grau d'exposició visual des de
diversos punts o rutes

2.1 i 3.1

4

Percepció conjunta de diversos projectes nous
(Perfils/Fons escènics, miradors, ... )

Grau d'exposició visual des
d'aquests punts

2.1 i 3.1

5

Criteris per a l’avaluació projecte a projecte

Requisit per a cada Estudi d’Impacte
i Integració Paisatgística (EIIP) de
nous projectes

2.2 i 3.2

6.5.3

EFECTE CONJUNT DELS NOUS ELEMENTS I ALTRES INFRAESTRUCTURES
PREEXISTENTS

L’efecte dels nous projectes s’ha d’avaluar en relació a altres elements preexistents en el paisatge, altres
projectes o altres elements del mateix projecte. En la mateix línia de treball que en el cas de l’efecte de la
concentració d’activitats, es proposa aquesta anàlisi com a cas extrapolable a altres tipus d’activitats o
infraestructures.
En aquest cas, l’efecte sinèrgic es produeix entre la implantació de captadors solars i altres elements
nous del parc com les subestacions elèctriques i les noves línies d’evacuació, així com les preexistents.
Tal com s’ha exposat, en aquest territori, la presència de una xarxa complexa i extensa de línies
elèctriques d’alta tensió s’entén com una debilitat (veure apartat 5.1). Per tant, qualsevol altra estesa
elèctrica en aquest paisatge provoca un efecte sinèrgic rellevant. La incorporació dels nous elements
verticals així com els trams de cablejat, inclosos els salva ocells, tenen un impacte superior a la simple
addició.
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Figura 57. Zona de concentració de PFV a l’àmbit del Geoparc i línies d’alta tensió preexistents.

Per evitar l’efecte negatiu de la implantació de nous elements, considerant també els preexistents, es
considera adient aplicar les directrius anteriors incorporant les noves línies elèctriques i les preexistents,
així com qualsevol altre element, edifici o infraestructura. En concret les directrius són:
1. Planificar les línies elèctriques i subestacions a escala regional, amb participació dels actors
del territori i disposats en el paisatge en relació amb els seus elements configuradors (topografia,
parcel·lari, etc.)
2. Determinar la capacitat d’acollida de línies i subestacions que té un determinat paisatge, en
una àrea determinada, i si s’escau limitar-ne el seu nombre per assegurar el manteniment del
caràcter paisatgístic i dels seus valors tangibles i intangibles, tant pel que fa a l’elecció dels
emplaçaments com al disseny de la implantació (extensió, densitat...).
3. Evitar la implantació noves línies i subestacions en perfils en fites o fons escènics dels
catàlegs del paisatge (emblemàtics i nuclis encimbellats, percebuts des de punts d’observació,
elements patrimonials o altres punts de visió rellevants).
4. En general, evitar la visió simultània de noves línies i subestacions des dels punts de vista
més destacats (nuclis urbans, elements patrimonials, punts d’observació, itineraris i la xarxa
viària).
5. Amb la finalitat d’adaptar i encaixar el nou projecte a la configuració del lloc i elements
preexistents és imprescindible:
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o

Planificar les línies elèctriques de connexió a la xarxa elèctrica seguint les traces
preexistents de camins i fent-les soterrades.

o

Establir paràmetres de disseny de les subestacions (volum màxim - ocupació i alçada-,
tipus de coberta, materials dels tancaments, etc.)
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6.6 MESURES 2.1 i 3.1: ZONIFICACIÓ
Als efectes de evitar impactes sobre el paisatge i determinar mesures d’integració paisatgística és
aconsellable identificar a nivell local àrees amb característiques que requereixin aproximacions
diferenciades, així com els elements configuradors dels paisatge (marges, barrancs, parcel·les i xarxes de
camins). En aquest apartat es proposen una sèrie d’aspectes a considerar a l’hora de delimitar i definir la
qualificació del sòl rústic (Sistema d’Espais Oberts), vàlids per regular les activitats. També s’han recollit
els criteris definits per l’Observatori del Paisatge a l’hora d’ubicar els parcs fotovoltaics, i s’estableix el
paral·lelisme entre els uns i els altres.

6.6.1

CRITERIS PROPOSATS PER ESTABLIR UNA ZONIFICACIÓ DELS ESPAIS OBERTS

L’objectiu determinat és d’identificar i delimitar sòls, a l’àmbit de l’Espai Obert, en base als següents
aspectes
-

Singularitat dels espais pels seus valors (geològic, paleontològic, natural, patrimonial,
memòria històrica, identitari, productiu...)

-

Fragilitat per l’exposició visual des dels miradors i itineraris dels catàlegs i paisatge i altres
punts rellevants.

-

Vulnerabilitat a processos de degradació, tenint en compte els riscos (erosió, risc incendis,...)

-

Singularitat dels espais alterats, com a llocs d’ubicació prioritària per a instal.lacions amb un
clar impacte sobre el paisatge i sobre l’espai agrari. En el cas de les plantes fotovoltaiques
són: cobertes, espais molt transformats, àrees residencials, i espais degradats per una
activitat anterior o per abandonament.

Les zones que no estiguin incloses en cap de les categories anteriors es consideren paisatges comuns on
cal aplicar criteris de gestió (apartat 6.7.3). Els espais degradats han de ser objecte de projectes
d’ordenació; mentre que les singulars s’han de protegir, és a dir, respectar els trets característics que els
defineixen. Als sòls identificats com a fràgils o vulnerables es definiran criteris i mesures per evitar
processos de degradació.
Els aspectes proposats per delimitar les àrees en cada municipi són els següents
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-

Valors del paisatge, en aquesta categoria cal incloure:
o Els indrets o paratges qualificats pels Plans Territorials Parcials com a sòl de
protecció especial (pel seu valor natural o de connexió, o bé pel seu valor agrícola),
així com els qualificats de protecció territorial,
o Les LIG (lloc d'Interès Geològic), zones o elements d’interès geològic, paleontològic,
miner, arqueològic o arquitectònic. Cal tenir present que s’ha de preservar l’entorn ja
que, en la majoria de casos, és necessari observar el paisatge per entendre la seva
formació o conformació, així com l’evolució que han sofert. Aquesta qüestió es pot
incorporar com un àrea perimetral de protecció.
o Incorporació d’àrees amb valor productiu, especialment de caràcter agrari, ja que la
proporció d’aquest tipus d’ús del sòl és baixa en l’àmbit territorial, i tan mateix,
sustenta la població estable en aquests municipis.

-

Paratges d’interès,
o Els paratges d’interès natural i/o paisatgístic, reconeguts al planejament sectorial o
urbanístic municipal.
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Els municipis poden completar la zonificació proposada en aquest treball incorporant en
el planejament urbanístic els paratges d’interès local.
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-

Grau d’exposició visual, des dels miradors definits als Catàlegs de Paisatge, des de les
principals vies de comunicació, des de les georutes o punts de parada.
Les zones amb grau mig-alt d’exposició visual han de quedar excloses d’actuacions de
transformació de l’ús del sòl.
Aquesta restricció es basa en criteris inclosos en el catàleg de paisatge de l’Alt Pirineu i Aran,
per exemple: el criteri 2.8 de l’Objectiu de Qualitat Paisatgística 2 estableix que cal “Evitar la
instal·lació de parcs eòlics o fotovoltaics en fons escènics emblemàtics cartografiats en el
mapa 9 de valors simbòlics de la cartografia general, a una distància reduïda dels miradors de
consolidació prioritària definits en l’objectiu de qualitat paisatgística 8 (veure capítol 13), o en
les zones de major exposició visual definides en el mapa 3.2 de grau d’exposició visual
ponderada de la cartografia general.”. La unitat de paisatge de la Conca de Tremp conté
parcel·les situades en zones d’alta exposició visual (identificada en el mapa 3.2 de grau
d’exposició visual ponderada de l’Alt Pirineu i Aran) amb valors de simbòlics (al mapa 6.1 de
valors estètics del catàleg de paisatge), i amb nombrosos miradors considerats prioritaris.
Des del planejament urbà es pot completar aquest criteri tenint en compte els objectius de
desenvolupament local, els valors, miradors i itineraris que s’han afegit amb les observacions
del Geoparc i dels municipis.

-

Vulnerabilitat. Les zones afectades per riscos o processos de degradació (avingudes,
incendis forestals, riscos geològics –erosió i altres-, etc.), i les corresponents franges
perimetrals de protecció.
Es consideren zones vulnerables:
o Pendent elevat (>30%) i sense vegetació, sovint presenten signes clars d’erosió i/o
inestabilitat del terreny.
o Entorns de les fonts i les coves.
En aquest espai, només es podran realitzar actuacions dirigides a reduir el risc o evitar o
reduir els efectes provocats per processos de degradació.
La regulació de les activitats en zones inundables està regulada per normativa sectorial, així
com les zones amb alt risc d’incendis.
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6.6.2

EQUIVALÈNCIA DE LES CATEGORIES PROPOSADES PER L’OBSERVATORI DEL
PAISATGE I LES PROPOSADES EN AQUEST ESTUDI

Es pot establir un clar paral·lelisme entre els criteris proposats per l’Observatori i els d’aquest estudi, i
exposats als paràgrafs anteriors,
Taula 22. Criteris per a la localització de parcs fotovoltaics establerts per l’Observatori del Paisatge a ‘Instal·lacions fotovoltaiques
i paisatge, Orientacions generals per a una adequada implantació a Catalunya’ (19/07/2019), i equivalència amb els criteris
proposats en aquest treball.

Criteris l’Observatori de Paisatge

Criteris proposats en el present estudi

Espais incompatibles

PAISATGES A PROTEGIR.
a. Indrets delimitats pels seus valors.
o Sòls de protecció especial (inclòs els sòl de valor
agrícola alt) i sols de protecció territorial segons els
Plans Territorials Parcials.
o LIGOR i EIG (lloc d'Interès Geològic pel Geoparc
Orígens i Espais d’Interès Geológic CAT), zones o
elements d’interès geològic, paleontològic i miner, també
arqueològic i arquitectònic.
b. Zones de vulnerabilitat alta i molt alta
c. Espais amb un grau d’exposició visual mitjà, alt i molt alt

Espais que cal evitar

PAISATGES A GESTIONAR
a. Sòls de protecció preventiva amb un valor productiu agrícola
mitjà i baix
b. Zones de vulnerabilitat mitjana i baixa
c. Espais amb un grau d’exposició visual baix

Espais d’ubicació prioritària

PAISATGES A ORDENAR
Espais antropitzats i espais degradats. Caldrà avaluar la seva idoneïtat
per a la instal·lació d’infraestructures o per restaurar

6.6.3

DELIMITACIÓ DE ZONES

D’acord als criteris exposats s’ha delimitat els paisatges a protegir, paisatges de gestionar i els paisatges
a intervenir.
Els paisatges a protegir són els espais incompatibles per a la implantació de plantes fotovoltaiques, o
altres projectes que suposin una transformació substancial del caràcter del paisatge o afectin els valors
que determinen la seva qualificació per a la conservació. La delimitació d’aquest paisatges integra tres
mapes:
1. Mapa de sòls d’especial protecció. Bàsicament el defineixen els espais que han estat delimitats
ja en els Plans Territorials Parcials com a sòls de protecció especial, ja sia pel seu valor natural i
de connexió com els espais amb valor agrari, així com els de protecció territorial pels trets
paisatgístics. També s’inclouen els LIGOR, ja que és un dels principals valors d’aquest territori
tal com ha estat reconegut en la nominació de GEOPARC de la UNESCO.
1. Mapa de vulnerabilitat als riscos (erosió, incendi, inundabilitat, zones inundables, esllavissaments
de cons de dejecció)
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2. Mapes de grau d’exposició visual des dels miradors recollits al Catàleg de Paisatge i des de les
principals carreteres. (Veure Figura 9 i Figura 10).

Espai a protegir
EIG Espais d'Interés Geològic
LIGOR geoconservació
Sòls Protecció Especial. Valor Natural
Zones Proteccio addicional, municipi d
Sòl Protecció Especial. Valor connectiv
Sòl Protecció Especial. Valor agrari
Sòls de Protecció Territorial
Zones regables (Pla Regadius Cat)

Figura 58. Sòls d’especial protecció a l’àrea del Geoparc Orígens. Zones a protegir.
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Figura 59. Mapa de vulnerabilitat als riscos (erosió, incendi, inundabilitat, zones inundables, esllavissaments de cons de
dejecció).
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Figura 60. Vulnerabilitat visual. Grau d'exposicio visual, des de: Miradors dels Catàlegs de Paisatge, Vies Principals (resultats
normalitzats), Georutes (resultats normalitzats), Camins ramaders (resultats normalitzats), Transcabanera (resultats normalitzats)
i base MDE 5x5m ICGC.

En base al mapa de zones a protegir (Figura 58) i a la vulnerabilitat, tant a processos de risc (Figura 59)
com al grau d’exposició visual (Figura 60), s’han determinat les ZONES A PROTEGIR I ZONES A
GESTIONAR.
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Els paisatges a ordenar, on cal avaluar si s’han de restaurar o són aptes per a la ubicació prioritària
per a la instal·lació de Plantes Fotovoltaiques. En aquest darrer grup estan incloses les cobertes d’edificis,
espais molt transformats, àrees residencials, i espais degradats per una activitat anterior o per
abandonament. Per estimar la disponibilitat d’aquest tipus de sòl s’han pres en consideració les activitats
extractives; el sòl industrial, residencial i urbanitzable, així com les edificacions agràries, mitjançant
consulta a diverses fonts cartogràfiques. La Taula 23 recull la superfície d’aquest tipus de sòls per
municipi, els valors s’expressen en metres quadrats, però la suma està en hectàrees.
El valor total és d’unes 780 hectàrees en tot l’àmbit del Geoparc, si bé, aquest anàlisi s’hauria de
contrastar i ajustar, ja que provablement en molts casos resulti inviable i en altres sigui interessant per
autoconsum com pot ser el cas d’explotacions ramaderes.
Taula 23. Estimació de la superfícies de sòl d’ubicació prioritària per a la instal·lació de PFV per municipis. Activitats extractives
(Font: Expedients amb les àrees d'afecció de les activitats extractives a Catalunya a febrer de 2014), sòl industrial i sòl residencial
(Font: Mapa Urbanístic de Catalunya), edificacions agràries (SIGPAC 2020).

Municipi

Activitats
extractives
m2
0,00

Sòl
industrial
m2
0,00

Sòl
residencial
m2
11.678,92

Sòl
urbanitzable
m2
0,00

Edificacions
agràries
m2
34.506,25

37.467,12

1.005,06

385.296,79

51.071,39

83.776,30

55,86

Baix Pallars

206.935,58

0,00

79.942,50

0,00

25.023,56

31,19

Camarasa

59.362,78

1.068,33

190.713,61

120.365,57

135.798,70

50,73

Abella de la Conca
Àger

Total
ha
4,62

Castell de Mur

160.422,63

0,00

51.684,42

11.455,67

10.808,59

23,44

Coll de Nargó

85.354,25

0,00

90.123,33

50.252,04

12.025,39

23,78

Conca de Dalt

54.865,20

0,00

165.401,64

19.690,54

34.499,19

27,45

Gavet de la Conca

113.527,42

2.820,56

69.497,27

0,00

26.608,11

21,25

Isona i Conca de Dellà

335.248,77

393,30

296.916,78

61.470,50

235.052,20

92,91

8.867,00

60.488,36

210.182,63

249.432,60

17.867,76

54,68

97.741,97

0,00

313.882,06

389.139,16

28.266,00

82,90

0,00

0,00

44.888,52

14.523,64

8.671,74

6,81

Pobla de Segur, la
Torre de Cabdella, la
Llimiana
Salàs de Pallars

0,00

0,00

93.452,29

137.527,67

17.549,13

24,85

840,83

0,00

47.309,91

0,00

12.975,11

6,11

0,00

0,00

60.933,61

58.777,45

8.870,06

12,86

30.632,20

0,00

47.851,21

0,00

28.148,38

10,66

Talarn

100.823,76

29.119,60

85.870,79

30.670,80

15.606,20

26,21

Tremp

584.482,32

67.505,12

647.812,21

600.570,17

52.374,47

195,27

Vilanova de Meià

103.313,82

0,00

112.067,23

0,00

74.352,98

28,97

197,99 ha

16,24 ha

300,55 ha

179,49 ha

86,28 ha

780,55

Sant Esteve de la Sarga
Sarroca de Bellera
Senterada

Total (ha)

La resta d’espais, no compresos en els paisatges a protegir, es consideren com paisatges a gestionar, on
la implantació de parcs d’energies renovables s’ha d’evitar tot i que sigui viable aplicant paràmetres
reguladors, exposats a l’apartat 6.7.3.
El mapa 29 i la Figura 61 mostren la zonificació, incloent a més parcel·les antigament conreades on
aquesta activitat ha estat total o parcialment abandonat (identificades en el mapa d’hàbitats de
Catalunya). En aquests casos cal avaluar cas a cas els projectes de canvi d’ús (d’agrícola a industrial o
altres), en especial cura als que afectin a enclavaments en zones a protegir.
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Figura 61. Zones a protegir, zones a gestionar i zones a ordenar.
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6.7 MESURA 2.2 i 3.2: DIRECTRIUS PER A L’ORDENACIÓ EN EL
PLANEJAMENT URBANÍSTIC
El punt de partida fonamental és entendre les característiques essencials de cadascun dels paisatges
agrícoles i agroforestals, per tal que el desenvolupament dels nous projectes i/o activitats s’hi relacioni
seguint les seves traces més definides (parcel·les, camins, canals, tanques, alineacions d’arbres, etc.), i
contribuir així a reforçar el caràcter del paisatge i la composició visual del conjunt.

6.7.1

RELACIÓ DE DIRECTRIUS

En aquest apartat s’enumeren els paràmetres proposats per a regular la implantació d’activitats en sòl i en
els apartats següents es detallen els valors llindar segons la categoria del sòl.
Protegir els valors del paisatge
-

No afectar a: sòl de protecció especial (PTP), sòl de protecció territorial (PTP), LIGOR ni
Espais d’Interès Geològic. Els sòls de protecció especial inclouen els de valor agrari.

-

Respectar els elements patrimonials naturals i culturals de l’entorn on s’implanta (BCIN. BCIL,
jaciments arqueològics i paleontològic, marges de pedra seca, cabanes, pous i altre patrimoni
construït, arbres d’interès o singulars, torrents, bosquines, etc.).

-

No afectar els espais de valor agrari

Paràmetres relatius a l’emplaçament
-

Prioritzar terrenys contigus a àrees industrials, edificacions i instal·lacions agrícoles o
ramaderes, o a altres instal·lacions i edificacions presents en els espais oberts.

-

Prioritzar terrenys horitzontals, que eviten ruptures del pla de visió i redueixen la visibilitat de
la instal·lació. En canvi, la localització en els espais amb més pendents (vessants de les
muntanyes, etc.) tenen uns nivells de visibilitat més alta i això dificulta la seva inserció
paisatgística. En aquest segon cas, caldria aprofitar els replans.

-

Prioritzar les zones amb conques visuals reduïdes (com petites valls), amb menys visibilitat
directa des dels punts més emblemàtics del territori (com ara dels miradors i els itineraris dels
catàlegs de paisatge), i que mantinguin visions i perspectives de qualitat.

Paràmetres relatius a la l’estructura del paisatge
L’Informe de l’Observatori diu: ‘L’escala determina la capacitat d’un paisatge. Una instal·lació de grans
dimensions, per exemple, és incompatible en un paisatge en mosaic de petites peces perquè esborrarà
totalment aquesta estructura històrica. Això també significa, per exemple, ajustar l’àrea ocupada de la
instal·lació a l’extensió i la forma del parcel·lari on s’ubicarà (regular, irregular, lineal, etc.), la possible
disposició lineals de les plantacions, o vetllar per l’alçada de les estructures solars perquè no superin la
dels cultius arboris.’
Així doncs, considerant l’estructura i l’escala del paisatge es considera rellevant determinar els següents
paràmetres a les zones delimitades:
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Superfície màxima transformada en parcel·les confrontants, es defineix en base a la mida de
les parcel·les (escala del paisatge, com a mida del gra). (Smàx)
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Mantenir l’escala del paisatge agrícola i la proporcionalitat amb l'entorn. L’escala
determina la capacitat d’un paisatge. Una instal·lació solar de grans dimensions, per exemple,
és incompatible amb un paisatge en mosaic de petites peces perquè esborrarà totalment
aquesta estructura històrica.
-

Superfície màxima total al municipi, es defineix en base a la superfície total d’usos similars i
dels valors associats.(STmàx)

-

Distància mínima entre activitats similars. (Dmín)

-

Distància mínima al nuclis o habitatges dispersos ocupats es defineix en base a la mida dels
nuclis o agrupació d’habitatges (escala del paisatge, com a mida del gra).

El paisatge agrari dels municipis del Geoparc és, en general, un mosaic en el que predominen els cultius
herbacis, els llenyosos ocupen una baixa proporció, i entre ells, els arboris són ametllers i oliveres que
segueixen patrons poc perceptibles visualment, ja que responen a característiques del sòl i situació més o
menys exposades a les gelades de finals d’hivern.
L’Observatori del Paisatge proposa la densitat d’instal·lacions com a indicador de l’efecte visual
acumulatiu. A l’hora de calcular la densitat cal fer atenció al valor de la superfície total que s’adopta com a
quocient, ja que no te en compte la seva distribució. En el cas d’activitats concentrades en un sector del
municipi, prenent la superfície total del municipi, aquest indicador és insuficient, ja que donaria valors
baixos tanmateix l’efecte acumulatiu en aquell sector és molt acusat.

Paràmetres relatius a la matriu biofísica del sòl
Requisits d’adaptació a la matriu biofísica del sòl i a l’estructura del paisatge agrícola, agroforestal o
natural
-

Limitacions a les modificacions dels límits i forma de les parcel·les

En un espai agrícola que ja presenta una estructura parcel·lària molt definida i que cal mantenir i
potenciar, les actuacions han de preservar estrictament aquesta estructura morfològica i agrícola.
Cal adequar la ubicació dels nous elements a la forma del parcel·lari, sense alterar la morfologia
dels terrenys. Evitar les geometries alienes al paisatge sense respectar les traces agrícoles
preexistents.
Caldrà garantir que en les zones del recinte no ocupades per les plaques fotovoltaiques es
mantingui l’agricultura i usos ramaders preexistent i, en cas que aquesta es vegi afectada per les
actuacions de creació de la instal·lació, ha de plantejar la restitució de l’espai agrícola i fins i tot el
conreu d’àrees perimetrals que hagin pogut quedar afectades.
-

Limitacions a les modificacions de pendents (per exemple: no es permeten anivellacions del
terreny que suposin l’eliminació de marges de més 1m d’alçada.).

-

Adaptar el disseny dels projectes als patrons i singularitats del paratge on s’ubiquen.

-

Preservació dels corredors: marges, sèquies, desguassos, etc.

Paràmetres relatius a la protecció dels sistemes
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Perímetre de protecció dels espais vulnerables, amplada de la franja segons el grau de
vulnerabilitat, o bé per cada sistema.
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-

Franges de protecció amb mesures actives. Per exemple: mantenir el sòl vegetat entre els
nous elements i les zones amb processos d’erosió en una franja d’amplada fixada en per cada
zona (6.7.2).

-

No alteració de la vegetació natural en barrancs, torrents, rius i qualsevol altre eix de flux
d’aigua permanent, estacional o extraordinari.

Paràmetres relatius als nous edificis
-

Superfície edificada

-

Sostre edificable

-

Alçada màxima

-

Materials dels tancaments verticals

-

Condicionament de les cobertes:

Paràmetres relatius a les noves infraestructures
Evitar introduir geometries alienes al paisatge, sobretot en aquells paisatges amb traces preexistents ben
definides.
Cal adaptar els traçats de vials d’accés prenent com a referència la xarxa de camins preexistent, i
planificar les línies elèctriques de connexió a la xarxa elèctrica seguint les traces preexistents i fent-les
soterrades.
-

Camins: manteniment dels camins existents, senders senyalitzats, cabaneres i qualsevol altre
camí tradicional o en sòl públic.

-

Línies elèctriques de MAT o AT (aèries o soterrades, segons la categoria del sòl)

-

Línies elèctriques de mitja o baixa (aèries o soterrades, segons la categoria del sòl)

Paràmetres de disseny dels parcs
S’adopten els criteris proposats per l’Observatori del Paisatge a l’annex I de l’informe de 19/07/2019, en
relació al disseny de la instal·lació solar
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-

En general, s’aconsegueix una millor inserció en el paisatge a través de les estructures en
filera que amb captadors aïllats per la seva menor alçada, la seva disposició horitzontal sobre
el terreny, i la continuïtat dels panells. Evitar la combinació dels dos tipus.

-

El perímetre de les instal·lacions fotovoltaiques ha de ser tractat amb molta cura perquè
esdevé la part més visible. Quan el projecte segueix un límit ben definit (canvi de pendent, riu
o torrent, bosquina, etc.), caldrà conservar i potenciar aquests elements estructurals. De no
ser així, caldrà crear-los.

-

En els paisatges planers i agrícoles, on la visió de les instal·lacions des de les carreteres és
alta, s’han d’incorporar tanques arbrades en el perímetre dels parcs fotovoltaics, evitant que
facin ombra a la instal·lació.
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-

Per evitar al màxim l’artificialització de l’espai agrícola, cal agrupar en una sola construcció i
situar tan a prop com sigui possible d’edificacions existents, els elements necessaris per al
funcionament de les instal·lacions fotovoltaiques, com ara inversors o elements de control, a
excepció dels transformadors.

-

Evitar l’obertura de noves vies d’accés que suposi l’ocupació innecessària de superfície
agrària de qualitat.

Taula 24. Resum de criteris i paràmetres per protegir i gestionar el paisatge.

Criteri
Protegir els
valors del
paisatge

Paràmetres
Es limita el tipus de sistema corresponent a les instal·lacions d’energia elèctrica en sòl
no urbanitzable i urbanitzables no delimitat, de manera que no es superin els
percentatges definits en relació a la seva àrea total en el municipi.
Afectar els elements patrimonials naturals i culturals i l'àrea d’influència (BCIN, BCIL,
fonts, paratges...)
Coherència amb les estratègies establertes per als Paisatges d’Atenció Especial
Afectació als espais agraris. % màxim de superfície afectada del municipi

Emplaçament

Terrenys contigus a àrees industrials, a edificacions i instal·lacions agrícoles o
ramaderes, o a altres instal·lacions i edificacions presents en els espais oberts.
Terrenys horitzontals, que eviten ruptures del pla de visió i redueixen la visibilitat de la
instal·lació
Zones amb conques visuals reduïdes. Número de miradors des dels quals és visible, i
número de rutes des de les quals és visible. Número màxim de miradors o rutes

Concentració
d’activitats

Número màxim d’instal·lacions del mateix tipus que són visibles des de miradors o
itineraris
Número màxim d’instal·lacions del mateix tipus que són visibles des de punts de
parada o georutes
Número màxim d’instal·lacions del mateix tipus que són visibles des de senders
senyalitzats o camins ramaders dels catàlegs

Efecte conjunt
nous elements i
dels
preexistents

Estructura del
paisatge

Número màxim de línies d’evacuació en àrees visibles des de miradors o itineraris
dels catàlegs
Número màxim de línies d’evacuació visibles des de punts de parada o georutes
Número màxim de línies d’evacuació visibles des de senders senyalitzats o camins
ramaders
Superfície màxima transformada en parcel·les confrontants (ha)
Distància mínima entre activitats similars
Distància mínima al nuclis o habitatges dispersos

Matriu biofísica

Modificar límits i forma
Alçada màxim dels marges que es poden eliminar
Increment màxim del pendent, on el pendent < 10%
Increment màxim del pendent, on pendent > 10%
Preservació de connectors, amplada > 1m (barrancs, limitacions entre parcel·les,
marges...)
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Criteri

Paràmetres
Preservació de connectors, amplada < 1m i es un desguàs

Protecció dels
sistemes

Alteració de la vegetació natural
Perímetre de protecció (distància mínima)
Perímetre de protecció amb mesures actives de reducció de la vulnerabilitat

Nous edificis o
ampliacions
Noves
infraestructures

Subestacions. Distància a límits de parcel·la (m)
Materials dels tancaments adaptats a les condicions locals del paisatge Per exemple:
vegetació, (estacionalitat, contrast de colors,...) cingles, penyals, roquissars, o altres.
Construcció de nous vials: elaboració d’un EIIP anàlisi de les alternatives (de traçat,
d’integració paisatgística)
Alteració del traçat i amplada de a la xarxa de camins, senders i camins ramaders
Línies elèctriques d’evacuació han d'anar soterrades i seguint el recorregut de camins
existents

Disseny parcs

Estructures en filera sobre captadors aïllats.
Tant sols s'admeten tanques vegetals
A l'espai agrícola, construccions: justificació de la necessitat i agrupació de
construccions en el cas que siguin necessàries varies
Obertura de nous accessos

6.7.2

DEFINICIÓ DE PARÀMETRES REGULADORS ALS PAISATGES A PROTEGIR

Les zones identificades com a objecte de conservació pels seus valors de paisatge, per la seva fragilitat
visual o vulnerabilitat requereixen un grau de protecció adient per tal d’evitar la seva degradació o
banalització. S’entén com a transformació del sòl, modificacions que alterin les activitats i/o funcions que
s’hi desenvolupen (agrícola, forestal o natural), o bé, la implantació d’edificacions o infraestructures no
associades a aquestes activitats.
La principal mesura de protecció és l’exclusió, és a dir, es considera que són espais que no poden ser
objecte de transformacions de l’ús del sòl.

6.7.3

DEFINICIÓ DE PARÀMETRES REGULADORS ALS PAISATGES GESTIONAR

Aplicable als projectes o activitats que s’implantin en sòl que no hagi estat considerat en el planejament
urbanístic com espai singular pels seus valors, ni un paratge d’interès paisatgístic, ni vulnerable, i on el
grau d’exposició visual sigui baix des dels miradors itineraris recollits als catàlegs de paisatge.
Taula 25. Llindars dels paràmetres reguladors als paisatge a gestionar. L’indicador (Ind: unitats o grau) del paràmetre s’ha de
determinar per cada qualificació del sòl. Grau: CO= compliment obligatori ; CP= compliment prioritari; NO = NO acceptable

Criteri
Protegir els
valors del
paisatge

des-21

Paràmetres

Unitats /
Grau

Acceptabilitat

Es limita el tipus de sistema corresponent a les
instal·lacions d’energia elèctrica en sòl no
urbanitzable i urbanitzables no delimitat, de manera
que no es superin els següents percentatges en
relació a la seva àrea total en el municipi.

%

5 % de la
superfície agrícola
de regadiu

%

10% de la
superfície agrícola
de secà
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Criteri

Emplaçament

Concentració
d’activitats

Efecte conjunt
nous elements i
dels preexistents

Estructura del
paisatge

Matriu biofísica

Paràmetres

Unitats /
Grau

Acceptabilitat

Afectar els elements patrimonials naturals i culturals
i l'àrea d’influència (BCIN, BCIL, fonts, paratges...)

CO / CP / NO

NO

Coherència amb les estratègies establertes per als
Paisatges d’Atenció Especial. Els projectes han de
de mantenir la coherència amb els objectius de
qualitat paisatgística dels catàlegs de paisatge,
especialment pel que fa als objectius de qualitat
paisatgística i els criteris i accions específics de
cada unitat de paisatge.

CO / CP / NO

CO

Afectació als espais agraris. % màxim de superfície
afectada del municipi

%

5 a 10

Terrenys contigus a àrees industrials, a
edificacions i instal·lacions agrícoles o
ramaderes, o a altres instal·lacions i
edificacions presents en els espais oberts.

CO / CP / NO

CP

Terrenys horitzontals, que eviten ruptures del
pla de visió i redueixen la visibilitat de la
instal·lació

CO / CP / NO

CP

Zones amb conques visuals reduïdes. Número
de miradors des dels quals es visible, i número
de rutes des de les quals es visible. Número
màxim de miradors o rutes

Núm.

0a2

Número màxim d’instal·lacions del mateix tipus que
són visibles des de miradors o itineraris dels
catàlegs

Núm.

0

Número màxim d’instal·lacions del mateix tipus que
són visibles des de punts de parada o georutes

Núm.

1

Número màxim d’instal·lacions del mateix tipus que
són visibles des de senders senyalitzats o camins
ramaders

Núm.

1

Número màxim de noves línies d’evacuació en
àrees visibles des de miradors o itineraris dels
catàlegs

Núm.

0

Número màxim de noves línies d’evacuació visibles
des de punts de parada o georutes.

Núm.

1

Número màxim de noves línies d’evacuació visibles
des de senders senyalitzats o camins.

Núm.

1

Superfície màxima transformada en parcel·les
confrontants (ha)

ha

10

Distància mínima entre activitats similars

Km

1

Distància mínima al nuclis o habitatges dispersos

m

200

CO / CP / NO

NO

Alçada màxim dels marges que es poden eliminar

m

1

Increment màxim del pendent, on el pendent < 10%

%

2

%

0

CO / CP / NO

NO

Modificar límits i forma

Increment màxim del pendent, on pendent > 10%
Afectar connectors, amplada > 1m (barrancs,
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Criteri

Paràmetres

Unitats /
Grau

Acceptabilitat

Afectar connectors, amplada < 1m i és un desguàs

CO / CP / NO

NO

Alteració de la vegetació natural

CO / CP / NO

NO

Perímetre de protecció (distància mínima)

m

10

Perímetre de protecció amb mesures actives de
reducció de la vulnerabilitat

m

7

Subestacions. Distància a límits de parcel·la (m)

m

10

Materials dels tancaments adaptats a les condicions
locals del paisatge Per exemple: vegetació,
(estacionalitat, contrast de colors,...) cingles,
penyals, roquissars, o altres.

CO / CP / NO

CO

Construcció de nous vials: elaboració d’un EIIP
anàlisi de les alternatives (de traçat, d’integració
paisatgística)

CO / CP / NO

CO

Alteració del traçat i amplada de a la xarxa de
camins, senders i camins ramaders

CO / CP / NO

NO

Línies elèctriques d’evacuació han d'anar
soterrades i seguint el recorregut de camins
existents

CO / CP / NO

CO

Estructures en filera sobre captadors aïllats.

CO / CP / NO

CP

Tant sols s'admeten tanques vegetals

CO / CP / NO

CO

A l'espai agrícola, construccions: justificació de la
necessitat i agrupació de construccions en el cas
que siguin necessàries varies

CO / CP / NO

CO

Obertura de nous accessos

CO / CP / NO

NO

limitacions entre parcel·les, marges...)
Protecció dels
sistemes

Nous edificis o
ampliacions

Noves
infraestructures

Disseny parcs

6.7.4

REQUISITS DELS ESTUDIS D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

Aquests requisits s’escauen en les zones de gestió del paisatge, ja que en les protecció es considera que
no s’han d’implantar. L’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP), que ha d’elaborar el promotor i
presentar amb el projecte, en els casos que sigui preceptiu per a obtenir la l’autorització urbanística, ha
de tenir en compte els següents requeriments:
L’EIIP ha d’incloure una anàlisi de visibilitat incorporant
-

Miradors d’interès segons els catàlegs de paisatge enumerats a l’apartat 4.3 , sempre que
aquests estiguin a una distància inferior o igual 15 Km del vèrtex exterior més distant de la
parcel.la afectada.

-

Georutes, senders comarcals i camins ramaders.

-

Punts de parada i observació dels LIGOR

-

Incloure una anàlisi específica de la seva incidència visual a curta i mitjan distància (des dels
punts i itineraris enumerats per a cada municipi, i des de nuclis, elements patrimonials,
carreteres principals, secundàries, camins i itineraris a peu).

-

El model digital del terreny amb una resolució 2x2 m o més detallada.

El projecte haurà de proposar la millor ubicació i ordenació dels nous elements per minimitzar aquesta
incidència.
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En cas de proposar la implantació de l’activitat en un zona d’elevat o mig grau d’exposició visual, caldrà
extremar encara més les mesures d’integració paisatgística i plantejar-les des de bon inici, condicionant la
ubicació i quantitat dels nous elements amb aquesta finalitat. Per exemple: en el cas d’instal·lacions de
parcs fotovoltaics, cal tenir en compte:
-

L’efecte mirall que, en determinades hores del dia, es pot generar, sobretot provocat per la
distribució de les parcel·les en pendent en direcció cap a la vall principal.

-

L’efecte de noves línies elèctriques i subestacions. Incorporant en l’anàlisi d’aquest efecte línies i
edificacions preexistents. Per evitar els efectes negatius és aconsellable soterrar les línies
seguint el traçat dels camins públics.

Pel que fa a tanques o elements d’ocultació de les instal·lacions des d’algun punt de vista, han de
dissenyar-se aplicant les següents consideracions:
-

-

Per evitar la fragmentació visual, només es poden instal·lar tanques o masses vegetals. No es
considera adient utilitzar tanques metàl·liques, ni d’altres materials constructius (totxanes,
formigó, ceràmics,..). Les tanques de fusta es podran utilitzar parcialment (menys d’un terç del
tancament) i sempre que es justifiqui.
Per ocultar elements o conjunts, és preferible utilitzar masses arbòries i arbustives que tanques.
S’empraran espècies autòctones per a formar les masses i s’empraran patrons de distribució i
composició presents en el paratge on s’ubiquin o en zones pròximes de característiques similars.

Si en el moment de la presentació de la sol·licitud d’autorització hi hagi altres projectes autoritzats o en
tràmit d’autorització, l'EIIP haurà de valorar aquesta incidència visual de manera conjunta amb la resta de
projectes per evitar l’efecte de la concentració d’activitats i efecte conjunt de nous elements i els
preexistents.

6.8 MESURA 2.3 i 3.3. INCORPORACIÓ AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC
El procediment recomanant per integrar de les directrius i mesures recollides en aquest estudi al
planejament urbanístic es pot concretar en els següents passos:
-

1er: Revisar i ajustar la zonificació. La zonificació elaborada en el present estudi (apartat 6.6) es
pot ajustar a nivell parcel·lari i completar amb informació recopilada a nivell local.

-

2on: Revisar i ajustar, si s’escau, els llindars dels paràmetres d’ordenació definits a l’apartat 6.7.3

-

3er: Als paisatges a gestionar cal incorporar els requeriments específics dels Estudis d’Impacte i
Integració Paisatgística, que han d’elaborar els promotors, i que s’han enumerat a l’apartat 6.7.3

-

4art: incorporar els mapes de visibilitat des dels miradors i itineraris d’interès territorial (els
indicats als catàlegs de paisatge) i d’interès local (georutes, senders senyalitzats, camins
ramaders, senders i miradors del municipi). Aquest mapes són en si mateixos eines de suport a
les decisions, especialment útils per l’avaluació de l’efecte de concentració d’activitats o efectes
conjunts de nous elements i els preexistents.
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6.9 MESURA 4.1 i 4.2. DESMANTELLAMENT
El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, a l’article 19 estableix una garantia per la restitució dels
terrenys a la finalització de l’activitat per deixar-los al seu estat original.
El promotor ha de constituir una garantia suficient, per alguna de les formes admeses en la legislació de
contractes del sector públic, i posar-la a disposició del Departament competent en matèria d'urbanisme.
L’import d’aquesta garantia ha de fixar-se en la resolució d’aprovació del projecte d’actuació específica, i
ha de fixar-se considerant el cost real del desmantellament.
L’òrgan competent en matèria d’energia dicta la resolució substantiva i ho ha de notificar als ajuntaments
corresponents.
L’article 22 del mateix Real Decret estipula les condicions de caducitat i revocació de l’autorització en
matèria d’energia. Concretament a l’apartat 2 d’aquest article detalla com opera la caducitat, cal la prèvia
tramitació del procediment administratiu corresponent en el qual s'ha de donar audiència a la persona
titular de la instal·lació i a l'ajuntament o als ajuntaments on s'emplaça el parc eòlic o la planta solar
fotovoltaica.
La revocació de l’autorització es produeix en el cas incompliment greu de les obligacions que dimanen de
les autoritzacions atorgades. I el procediment de revocació dona audiència a la persona titular de la
instal·lació i als ajuntaments afectats.
El Decret Llei 24/2021, de 26 d’octubre, no modifica el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, en els
aspectes relatius al desmantellament.
Els Ajuntaments són part interessada però segons la normativa no gestionen la fiança presentada pels
promotors per desmantellar les instal·lacions.
Per tal de garantir el correcte estat de les instal·lacions autoritzades i evitar el seu abandonament abans
d’exhaurir el termini de l’autorització o de la vida útil de la instal·lació, es recomana als Ajuntaments que
articulin l’obligació del promotor dipositar una fiança addicional i la quantitat hauria de ser proporcional a
l’àrea ocupada prèviament a l’inici de l’aprofitament.

6.10 MESURA 5.2. PROGRAMACIÓ DE LA PLANIFICACIÓ DEL GEOPARC
ORÍGENS COM ÀREA PROTEGIDA
L’espai Geoparc Orígens ha de plantejar una reflexió en profunditat sobre la oportunitat i idoneïtat
d’elaborar un instrument de planejament al seu àmbit, basat en unes directrius de conservació establertes
a nivell nacional. Aquest directrius de conservació de les àrees protegides per instruments internacionals
han d’estar elaborades de forma coordinada pel Ministeri amb competències de medi ambient i
conselleria corresponent de la Generalitat, segons l’article 50.4 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de
Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.
L’instrument de planejament en l’àmbit estatal per les àrees naturals protegides són els Plans d’Ordenació
dels Recursos Naturals, i a Catalunya l’instrument homònim s’anomena Pla especial de protecció del
medi natural i del paisatge. D’acord amb la Llei 12/1985, de 13 de juny, els plans de protecció del medi
natural i del paisatge (plans de protecció en endavant) són l’instrument de protecció, ordenació i gestió
dels espais naturals protegits. Segons defineix Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Acció Rural,
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‘els plans de protecció determinen els objectius de l'espai natural, regulen els usos del sòl i l'aprofitament
dels recursos naturals, l'ús públic de l'espai i la seva utilització per al gaudi dels ciutadans, i estableixen
les mesures necessàries, tant normatives com, si escau, d'actuació, per conservar el patrimoni natural, la
biodiversitat, la geodiversitat i la qualitat paisatgística dels espais naturals. També poden establir la
zonificació de l'espai i la regulació de la seva xarxa viària, delimitar zones perifèriques de protecció,
àmbits d'influència i àmbits de connectivitat amb altres espais naturals, i establir mesures per a la
promoció socioeconòmica i de governació de l'espai.’ Els plans de protecció tenen la naturalesa jurídica
pròpia dels plans directors urbanístics pel que fa a l'ordenació dels usos del sòl.
D’altra banda, en àrees naturals protegides es redacten i aproven plans rectors d’ús i gestió (PRUG). El
Pla rector d'ús i gestió (PRUG) és l'instrument que desplega i desenvolupa el pla especial amb la finalitat
de consolidar la protecció de l’espai natural protegit mitjançant una gestió adequada. Per això, concreta
les directrius generals de gestió, els objectius específics i les normes de regulació de les activitats que s’hi
desenvolupen i estableix les actuacions i els usos compatibles de cadascuna de les zones d’un espai
protegit. La vigència màxima del PRUG és de sis anys.
L'Agència de la Natura de Catalunya té atribuïda entre altres la funció ‘de formular, tramitar i executar els
instruments de planificació, gestió, recuperació i restauració de la connectivitat ecològica, dels hàbitats i
del patrimoni geològic’, segons l’article 3.f de la Llei 7/2020, del 2 de juliol7 .
És raonable plantejar a mig termini l’elaboració de documents similars als esmentats amb la finalitat
d’ordenar les activitats que s’hi desenvolupen tenint en compte els objectius de desenvolupament
sostenible que comporta a denominació Geoparc. Tots els processos de planificació són llargs i
comporten la participació pública, i s’escau una reflexió profunda i serena que tingui en compte tots els
agents, per tant es tracta d’un procés a desenvolupar en horitzó que provablement excedeixi 4 anys.

40884277Y MARIA PILAR MALLOL (R: B25445164)

7

URI ELI: eli/es-ct/l/2020/07/02/7/dof

des-21

Pàgina 199 de 200

