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INTRODUCCIO

Paral.lelament, els coneixements actuals han permes

El paisatge de la conca mediterrania ha estat conformat

el desenvolupament d'una metodologia de diagnosi,

per I'acció humana al llarg de mil.lenis, donant lloc a

així com un conjunt de directrius generiques per a la

un veritable mosaic de comunitats diferents. Aquesta

gestió del territori (Hernandez et al., 1999).

utilització del territori s'ha considerat un paradigma de
sostenibilitat ja que la diversitat s'ha mantingut amb

Aquest article es basa en un estudi realitzat el 1999

la intervenció a petita escala en el territori (Aragó,

per encarrec de la Direcció General d'ordenació del

1999). Els canvis socioeconbmics i el desenvolupament

Territori i Urbanisme del Departament de Política

tecnolbgic que s'ha produi't en les ultimes decades han

Territorial i Obres Públiques (Generalitat de Catalunya),

comportat un canvi important en aquest model, i ha

i té la finalitat d'oferir unes bases per al futur desen-

donat com a resultat una degradació del medi i un

volupament urbanístic i la planificació territorial de la

augment de la homogenei'tat del paisatge i els

comarca de I'Anoia. Aquesta és una síntesi del treball

sistemes. La cerca d'eines de gestió adequades per

que es pot consultar com a element d'orientació que

afrontar a aquest nou escenari ha posat de manifest

intenta desenvolupar i fixar uns criteris d'avaluació i

la necessitat d'un marc tebric sblid, de manera que

protecció del patrimoni natural per ser tinguts en

la gestió no esdevingui un conjunt d'accions puntuals

compte en I'aplicació de la gestió territorial.

sinó que tingui present la dinamica i els fluxos entre
els diferents elements i sistemes (Fernandez de

Atesa la diversitat d'elements que s'han considerat i

Tejada, 1996). En aquest context, el concepte dels

les diferents escales en que es troben o actuer, la

planejaments urbanístics ha canviat i han pres

metodologia emprada s'ha basat en diferents nivells

rellevancia nous elements com el de la funcionalitat

d'aproximació, sempre anant d'escales mes petites, o

del territori i la seva cohesió (Collinge, 1 9 9 6 ) .

nivells més generics, a escales més grans, o de més
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en que es recomana la nulla intervenció o creixement

sense perdre de vista el context general. Així, en una

urbanístic i la total protecció del sistema, atesa la

primera fase s'ha descrit la comarca de I'Anoia, en una

representativitat, riquesa, fragilitat o raresa dels

segona fase s'han delimitat unes unitats territorials

sistemes analitzats.

per facilitar-ne la seva analisi, i en un tercer nivell s'ha

Unitats de protecció parcial. Són espais d'elevat

f e t I'aproximació a cada una d'aquestes unitats.

interes conservacionista i, tot i no ser prevista com

Paral.lelament, per a cada un d'aquests nivells s'han

una zona de protecció íntegra, es recomana un

anat concretant els criteris de protecció.

creixement urbanístic limitat i confinat als espais
descrits sota els criteris establerts anteriorment.

METODOLOGIA SEGUIDA

Unitats de connexió. Són espais de pas on

Per a la definició dels criteris i les bases per a

s'estableix una connectivitat entre els espais tant de

I'establiment d'arees de protecció s'ha seguit un

protecció íntegra com de protecció parcial.

protocol de treball (figura 1).

Unitats de creixement urbanístic. Són espais amb
una elevada pressió humana i creixent urbanització.

DESCRIPCIO DE LA COMARCA I RECONEIXEMENT DELS

Aquestes arees s'han assenyalat per a ser utilitzades

PRINCIPALS ELEMENTS

com a sdl disponible en el futur i hipotetic creixement

En aquest apartat es va iniciar una tasca d'aglutinació

urbanístic de la comarca. De totes maneres

i validació dels treballs existents a la comarca, ja sigui

s'estableixen criteris de protecció vers I'entorn natural

en I'ambit natural, histdric, artístic, arqueoldgic, social,

en el seu creixement.

científic, o be simbdlic.
En I'aplicació dels criteris d'avaluació i protecció
DEFINICIO DELS CRITERIS D~AVALUACIOI PROTECCIO

analitzats s'intenta elaborar unes propostes de gestió

Es varen escollir els criteris utilitzats normalment en

amb la finalitat de:

els estudis d'avaluació del territori. En conjunt
reflecteixen una serie de propietats que són rellevants
per al funcionament dels sistemes, i per a la seva
conservació sense perdua de funcionalitat. Els

Protegir espais o unitats territorials d'ecosistemes
d'especial interes
Mantenir corredors i connexions entre sistemes i
unitats territorials

criteris utilitzats varen ser de caire ecoldgics (diversitat,

Evitar la fragmentació del territori

raresa, naturalitat, integritat, representativitat, fragilitat

Cohesionar el creixement urbanístic

i connectivitat), i de caire cultural (interes científic,

Protegir elements singulars dels sistemes analitzats

interes histdric i artístic i interes cultural).
CRITERIS DE PROTECCIO UTILITZATS
ADAPTAC~ODELS CRITERIS DE PROTECCIO A LA REALI-

Un cop analitzats els diferents elements i sistemes que

TAT DE CAMBIT D'ESTUDI

conformen la comarca de I'Anoia, que en aquest article

Necessaris per a la planificació sostenible del territori

no entrarem a detallar, es va passar a descriure els

definits sota cada un dels sistemes analitzats.

criteris que caldra aplicar per tal de delimitar les
zones a protegir dins la comarca de I'Anoia.

DELIMITACIO D'UNITATS TERRITORIALS

Aquestes unitats territorials tenen un sentit funcional

CRITERIS REGIONALS SEGONS LA SITUACIO DE LA COMAR-

per tal de facilitar I'aplicació dels criteris de protecció

CA DINS EL SEU ENTORN

amb major detall. Tot i així, cadascuna d'aquestes

La gestió del territori no es pot restringir als límits

unitats representa una certa homogenei'tat atenent

municipals o comarcals ja que el medi natural te unes

una combinació de factors, sobretot biogeografics o

fronteres difuses i la dinamica de les seves comunitats

geolbgics. Aquests espais s'han dividit en quatre tipus

i especies es mou a una escala superior (Mallarach,

depenent de la seva funcionalitat i grau de protecció:

1999). Per tant, abans de detallar els criteris concrets

Unitats de protecció integra. Són espais delimitats

i delimitar els espais que s'han de protegir, cal comprendre

Perspectives territorials
117
BASES PER A LA ~NcORPORAC~Ó
DE CRlTERlS AMBIENTALS A LA PLAN~F~CAC~Ó
TERRlTORlAL I
EL DESENVOLUPAMENT URBAN~STICDE LA COMARCA DE L'ANOIA

Figura I 1Esquema del treball seguit per a I'elaboració de les bases de protecció del patrimoni natural i de les
unitats territorials d'especial interbs a la comarca de I'Anoia.

OBTENCIO I VALIDACIO DE DAD
Sistemes analitzats

DEFINICIO DELS CRITERIS D-AVALUACIO I
PROTECCIO ANALITZATS

.Sistema agrícola
.Sistema forestal
Sistema fluvial

.Diversitat
.Raresa
Naturalitat, integritat
.Representativitat
. Fragilitat
.Connectivitat
. lnteres simbblic
lnteres científic
Interes histbric, artístic

Elements estructurals i puntuals d'especlal
interhs analitzats

- La geologia
Les formes del paisatge

. La hidrogeologia

Les cavitats carstiques
Els jaciments minerals
Elsjaciments paleontolbgics
Elsjaciments arqueolbgics
E l s elements populars

Caracterització de la comarca de
I'Anoia

D E F ~ N ~ CD'UNITATS
~O
TERRITORIALS

Unitats de protecció íntegra
Unitats de protecció parcial
Unitats de connexió
Unitats de creixement urbanístic

1

Adaptació i definició dels criteris de protecció

analitzades en les diferents unitats territorials

Defini

inal junt amb el planejament
municipi

I
I
I

(

el context en el qual es troba la comarca. Aquesta

escala de treball podem diferenciar clarament tres eixos

contextualització ens permetre definir uns criteris

principals que travessen la comarca (figura 2):

aplicables a una escala més detallada per6 incordorant

Altipla segarrenc. És un eix de penetració d'especies

els elements imprescindibles per al funcionament dels

d'ambients més humits, també anomenades especies

sistemes a una escala regional.

eurosiberianes. Segueix aproximadament un eix nordsud. En els seus límits comarcals s'hi troben dos

Per a aquests propbsits la ubicació de la comarca dins

PEIN.

de Catalunya es un nivell d'aproximació suficient que

Serralada Preiitoral. Segueix un eix nord-oest sud-

permet establir les relacions entre les diferents Brees

est que inclou una gran diversitat de comunitats

biogeogrefiques a escala regional. En aquest context i

afavorida per la seva situació (límit entre sistemes
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Figura 1 2 Vies de connexió i comunicació a la comarca de I'Anoia dins el context biogeografic de Catalunya. Eixos
fluvials i connexió entre espais ja protegits (PEIN i parcs naturals).

Altitud (m)

1< 100
) 100-200
) 200-400
) 400-600
) 600-800
) 800-1000
) 1000-1400
) 1400-2000
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A L4 INCORPORACIO DE CRITERIS AMBIENTALS A LA PLANIFICACIO TERRITORIAL I
EL DESENVOLUPAMENT URBAN~ST~C
DE LA COMARCA DE L'ANOIA

litorals i la depressió Central), les oscil.lacions en

CRITERIS GENERICS A ESCALA LOCAL DE LA COMARCA

I'orografia i la presencia de diferents substrats

A una menor escala i major nivell d'aproximació dins

litologies amb característiques

de la comarca de I'Anoia, es poden concretar criteris

contrastades.

Aquesta diversitat queda reflectida amb la presencia

administratius basats en les normatives vigents i

de tres PEIN. D'altra banda, forma part de I'eix verd

espais ja protegits que ens serviran per a la definició

que es dissenya al voltant de I'area metropolitana de

d'unitats de protecció i connexió. Així, doncs, cal tenir

Barcelona.
El r i u Anoia. Segueix un eix perpendicular a la

ja en delimita els usos:

serralada Prelitoral i, per tant, es un connector molt
important entre els sistemes litorals i la depressió
Central.

en compte aquelles zones en que la legislació vigent
Parcs naturals (descrits per la Llei 12/1985). A la
comarca de I'Anoia en trobem un,
El parc natural de la Muntanya de Montserrat.
Desenvolupat específicament pel Decret 59/1987, i

Per tant, la gestió del territori i, concretament, la

situat al límit de la vessant sud-oriental de la comarca.

delimitació de les zones que s'han de protegir, cal que

Zones PEIN. Plans territorials sectorials de protecció

tingui en compte aquests espais i la seva funcionalitat.

descrits per la Llei 1 2 / 1 9 8 5 d'espais naturals i

La fragmentació, reducció o degradació dels espais

aprovats pel Decret 329/1992. A la comarca de I'Anoia

naturals pot comprometre la presencia d'algunes

en trobem quatre:

especies o be situar-10s per sota d'una superfície
crítica necessaria per mantenir la seva funcionalitat
(Collinge, 1996; Mallarach, 1999). D'altra banda, pot

Roques blanques. A I'est de la comarca, (502.5 ha)
entre la riera de Pierola i la Fembra Morta.
Miralles-Queralt. Al sud-oest de la comarca, (2992

donar-se el cas que alguna d'aquestes zones es trobi

ha) segueix I'obaga de la serra de Miralles-Queralt des

en un estat de degradació que en determini algunes

de la riera de Bellprat fins a la Tossa de Montbui.

mancances notables. Tanmateix, en aquests casos cal

Ancosa-Montagut. Al sud-oest de la comarca, (2185

considerar la seva potencialitat i aplicar el criteri de
risc mínim, es a dir, que la protecció sempre permet

ha) segueix la serra d'Ancosa.
= Carbasí. A I'oest de la comarca, (135.5 ha) obagues

una posterior recuperació mentre que la urbanització

de Montmaneu, del riu Corb, al coll de la Panadella.

del territori sovint es irreversible.

Domini públic hidraulic (DPH). Espai d'especial
protecció, junt amb la zona de servitud i la de policia,

Totes aquestes consideracions posen de manifest que,

situat als marges dels eixos fluvials. Zona descrita per la

mes enlla dels espais d'interes per si mateixos, els

Llei d'aigües (29/1985) i protegida pel Reglament del

eixos de connexió són uns elements fonamentals en

domini públic hidraulic (RD 849/1986). El DPH no ha

la planificació territorial. Podem detallar, doncs, els

estat delimitat a la majoria de les xarxes fluvials, raó per

criteris següents:

la qual en molts casos es difícil aplicar aquest reglament.

Mantenir la connexió entre espais especials de

De totes maneres, I'Agencia Catalana de ['Aigua (Genera-

protecció (PEIN i parcs naturals)
Mantenir la connexió entre Brees biogeografiques,

litat de Catalunya) ha limitat recentment Cjuliol de 2001)

es a dir, totes aquelles zones de transició que delimiten

depenent de la seva probabilitat als principals cursos

la distribució de moltes especies
Mantenir el pas transversal seguint la serralada

fluvials de les conques internes de Catalunya, i ha

Prelitoral i el perímetre del cinturó verd de I'area de

urbanística per a la protecció contra avingudes i el

Barcelona

les zones inundables per a diferents cabals d'avinguda

adoptat criteris per a la limitació d'usos i la planificació
manteniment d'una mínima qualitat ambiental. Les

Preservar els cursos d'aigua per la seva funció de

zones inundables pels cabals d'avinguda a diferents

corredors. S'enten que la seva planificació i gestió

probabilitats d'ocurrencia poden ser considerades com

tindra en compte tota la conca i t o t el seu curs,

a espais a protegir i dotar-10s de funcionalitat connectora

sobretot si aixo implica mes d'una comarca

entre sistemes naturals.

Perspectivesterritorials

I20

Tambe cal t e n i r en compte aquells espais que

Presencia de comunitats d'interes. S'aconsella

presenten algun interes particular: espais amb

limitar el creixement urbanístic en aquelles zones amb

especies o comunitats que estan incloses dins la

la presencia de comunitats vegetals rares o poc

Directiva d'habitats (92/43/CEE i 97/62/CEE), zones

freqüents, representatives de la vegetació mediterrania

representatives de la vegetació mediterrania i que es

o que introdueixen diversitat al paisatge.

troben en estat de degradació, espais que introdueixen

Presencia d'especies d'animals o plantes en perill

diversitat, tant en el paisatge com en el seu funcionament,

d'extinció, protegides per la legislació i normatives

aquest és el cas de determinades zones agrícoles,

vigents o especies representatives dels sistemes

espais que posseeixen especies representatives i singulars

mediterranis i singulars a la comarca. Tambe s'hi

del territori analitzat (Campeny et al., 1995), espais

inclouran aquells espais que constitueixen I'habitat

que presenten especies amb normes específiques de

potencial d'alguna d'aquestes especies encara que no

protecció (taula I ) , i també aquells espais que no

hi estiguin citats.

presenten cap particularitat per6 que tenen valor com

Zones de separació (ecotons) entre els camps de

a connectors entre espais mencionats anteriorment,

conreu (cereals i arbres fruiters) que hi ha en alguns

o entre unitats paisatgístiques, espais que es troben

punts, i el bosc. Espais de gran diversitat i que són

en zones mes densament poblades i que constituirien

utilitzats per una multitud d'especies, entre ells ocells

I'última "reserva" d'espai natural o "naturalitzat", i els

com el tallarol del capnegre (Sylvia melanocephala) o

espais d'interposició o de perímetre de protecció de

el bitxac (Saxicola torquata).

les zones protegides per normativa específica.

Zones amb la presencia d'especies en greu perill
d'extinció, dins les quals hi podem trobar:

CRITERIS ESPEC~FICSA ESCALA LOCAL I D'ACORD AMB

La tortuga mediterrania (Testudo hermanni hermanni)

ELS SISTEMES I ELEMENTS ANALITZATS A LA COMARCA

i el sargantaner petit (Psammodromus hispanicus),

Els criteris definits en I'apartat anterior es concreten

com a representant de la fauna herpetolbgica de la

per a cada sistema i element analitzat que, en Últim

comarca (Horta i Fontanet, 1989). Aquestes especies

terme, són els criteris que s'apliquen sobre el territori

tenen una especial qualificació per part del Consell

concret per a la definició de les unitats territorials de

d'Europa. La tortuga mediterrania resta catalogada

protecció. En aquest sentit podem diferenciar,

com a especie en perill que necessita I'execució de

Criteris de protecció aplicables als sistemes fores-

com a herpetic en perill sobre el qual és necessari

tals

realitzar treballs d'avaluació del seu estat per veure'n

plans urgents de recuperacio, i el sargantaner petit

Ates que I'home es part integrant d'aquest medi, no

la possible necessitat d'elaborar plans de recuperacio.

es podia descuidar el valor social que representa un

Tot i no trobar-se poblacions estables a la comarca de

determinat espai encara que, a vegades, aquest valor

I'Anoia d'aquestes dues especies, si que existeixen les

va en direcció contraria a la seva protecció, com seria

condicions idbnies per al seu desenvolupament.

el cas dels nuclis rurals o 1'13s agrícola. Per tal d'integrar

Caliga cuabarrada (Hieraetus fasciatus), especie

tots aquests elements hem considerat I'ús tradicional

molt amenacada, en greu recessió sobretot a Catalunya,

del territori com un bon model a I'hora de delimitar les

i que habita i nidifica a la comarca representada per

zones a protegir. Una consequencia lbgica és, doncs,

una sola parella (Real, 1991).

afavorir el creixement compacte al voltant dels nuclis

Zones amb la presencia d'invertebrats singulars,

histbrics enfront de les urbanitzacions que sovint han

rars, amenacats o en perill d'extinció (Requena, 1982;

aparegut sense cap planificació. O per exemple, el

1993; 1995).

manteniment de I'ús agrícola en les planes on els sbls
són mes profunds i fertils, i el risc d'erosió menor.

Criteris de protecció aplicables als sistemes fluvials
Els sistemes fluvials mediterranis presenten una certa

Un cop fetes aquestes consideracions generals detallem

identitat i singularitat com a biotop. Cescas cabal i

els criteris, que són complementaris.

les seves fluctuacions i intermitencia, li atorguen
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Cal mantenir la conca de drenatge en bon estat,

una elevada variabilitat temporal i espacial, la qual
cosa fa que puguin acollir una diversitat a l t a

mitjanqant uns usos equilibrats entre I'activitat humana,

d'organismes, adaptats a aquestes condicions, que

agrícola, urbana i industrial, i la coberta vegetal. El

formen uns ecosistemes fluvials singulars i propis

manteniment de la conca de drenatge en bon estat és

de la Catalunya més mediterrania. Alhora, aquests

condició indispensable per garantir un elevat nivell de

sistemes presenten una elevada vulnerabilitat a la

qualitat de I'aigua en els sistemes fluvials. En el cas

pressió antropica del seu entorn, i la seva preservació

dels sistemes fluvials mediterranis, estudis recents

esta cada vegada més amenaqada per I'increment

han demostrat que una ocupació de la conca per a Ús

en I'ús del territori i dels seus recursos, sobretot els

agrícola superior al 40 % de la seva superfície, i una

hídrics. La fragilitat d'aquests sistemes, juntament

ocupació per a Ús urba-industrial superior al 0.3-5 %

amb la seva progressiva desaparició com a element

(depenent del sistema de sanejament utilitzat i de la

natural no pertorbat fan que els pocs reductes que

importancia i contaminació del sector industrial

resten a Catalunya hagin de ser considerats com a

agregat), provoquen desestabilització

elements a conservar, i dotar-10s dels mecanismes

comunitats de macroinvertebrats i, en general, en la

en les

necessaris per a la seva protecció.

qualitat biologica de les seves aigües (Munné i Prat,
1999).

Taula I 1 Resum de les principals normatives utilitzades a I'hora de seleccionar criteris de protecció territorial

NoRMATiVA A

~

G

Llei 3/1988 de protecció dels ani
RD 439/1990 pel qual es regula el a l e g nacional d'espkies a m e n a m e

.

RD l997/l995 en el qual es transpm la Directiva d'h8bitats 92/43/CEE

-.:ectiva 79/409/CE relativa a la aonservació d'aus silvestres
Directiva 9Y43/CEE relativa a la conservaci6 d& M b i W naturais

-

-

Directiva 97/6YCEE relativa a I'adaptació al progrés científic i t h i c de la
Directiva 9Y43/CEEq: n.:::.- .f:zfiy;,+prt.. .~,i"~gp;
&&&;ci2*~a;p&;~~~i:L.~;i;
,J

+:.~~.f~~.z-?.?,.,.,/.;:~3,7'~v~~<~.::~**-r.7~

Conveni de Bema sobre la conservació de la vida silvestre
Conveni de Bon sobre la protecció d'espkies migrathries d'animals silvestres
del temtori europeu
Conveni de Washington (CITE@

Patrimoni Natural, Departament de Medi Ambinet)

-

Cathleg de vertebmts de Catalunya i llista d'esp&¡sWnerables.
General de Patrimoni Natural, Departamentde Medi Ambient)

7

(DhcciC'

-

Esp&es citades i protegidesen determinats espais i n c l . m en el Pla
d'espais d'interb natural (PEIN) (Decret 328/l992)' ' .: !
Libro rojo de los vertebrados de Espafia (Blanca i Gonzá
(De vied
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Cal t a m b e elaborar plans urbanístics que

fossilífers, les cavitats carstiques i d'altres afloraments

afavoreixin la gestió integrada en el model de recursos

d'interes científic. Aquests elements s'haurien de

i demandes dels sistemes hídrics, i que permeti el

protegir ates que es tracta de referencies científiques

manteniment d ' u n cabal mínim per al correcte

¡/o culturals Úniques i insubstitui'bles.

funcionament de I'ecosistema fluvial, caracteritzat per
fluctuacions naturals en el temps.

Conservar i protegir els recursos hídrics subterranis.
En tots els casos mencionats, perb sobretot en els

Mantenir i protegir els habitats amb la presencia

casos dels aqüífers lliures relacionats amb els cursos

d'especies singulars, vulnerables o en perill de

fluvials, menors en capacitat, perb no en importancia

desaparició en el territori,

qualitativa, és necessari evitar la impermeabilització

La tortuga de rierol (Mauremys leprosa), queloni

de la superfície ja que aixb impediria, a curt o llarg

d'aigues continentals present al riu Anoia al seu pas

termini, la recarrega. En aquestes zones es recomanable

per la conca d'bdena i la depressió Prelitoral, així com

una construcció controlada i poc extensiva. Per altra

a la riera de Sant Pere i Veciana.

banda es fa cada vegada més necessari el control dels

El barb cua-roig (Barbus haasi). Ciprínid molt vulnerable
atesa la progressiva degradació del seu habitat natural

abocaments i de les filtracions de productes contaminants
en les zones de recarrega.

i la introducció d'especies al.loctones, i que es troba de

manera reduida al tram alt del riu Anoia i la riera de Carme.

Criteris de protecció aplicables als elements socio-

Tot i no estar citat expressament a la Directiva d'habiits,

culturals

si que hi és el seu parent europeu el barb de muntanya

En aquest apartat s'han tingut en compte les formes

(Barbus meridionalis), i entenem que en ser el barb cua-roig

del paisatge. A la comarca hi ha algunes formacions

una especie prbpia de la Catalunya mediterrania i molt

Úniques i que tenen un interes paisatgístic, com ara

arnena~ada,augmenta el seu interes de protecció.

les flandes de Piera, els travertins de Capellades o el

El cranc de riu iberic (Austropotamobius pallipes

relleu de la Tossa o el puig Aguilera. En aquests casos

lusitanicus). Macroinvertebrat en greu perill de desaparició

proposem una protecció mes estricta per preservar la

als sistemes fluvials mediterranis i que es present, de

visió de conjunt del paisatge. Aixo hauria d'incloure

manera puntual i molt redui'da, a la cap~alerade la

minimitzar les infraestructures públiques i privades

riera de Carme i algunes torrenteres del marge dret del

que travessin aquestes zones i tambe limitar les

tram baix de I'Anoia.
= Especies ornitolbgiques d'especial interes (Macia,

edificacions procurant que siguin efectives en la
totalitat de la unitat paisatgística. També trobem a la

1997).

comarca altres paisatges més comuns a Catalunya,
com ara els xaragalls o "bad lands". Atesa la seva gran

Mantenir els eixos fluvials com a corredors biolbgics.
Els eixos fluvials formen una xarxa de comunicació o

abundancia, considerem que nomes caldria la protecció
en algunes zones testimonials.

corredors entre sistemes o ecosistemes separats en
I'espai i, en molts casos, són I'única via de comunicació

Els elements d'interes popular, artístic i cultural, i

entre ells. Per aquesta raó es important preservar

elements singulars (Macia, 1992) també han de ser

aquests sistemes, junt amb el seu bosc de ribera, per

tinguts en compte. A la comarca existeixen indrets amb

a aquesta finalitat, garantir el pas d'un flux d'energia i

un especial interes popular com poden ser zones on

evitar I'ai'llament de sistemes o unitats paisatgístiques.

es realitzen aplecs o trobades, actes socials i culturals
com pot ser la balma de can Sola, al Bruc, I'ermita de

Criteris de protecció aplicables als elements geo-

Collbas, a Orpi, o I'aplec de la Fou a St. Martí de Tous,

1ogics

o tambe construccions o fortificacions d'interes

Cal tenir en compte la presencia d'elements d'interes

historic i cultural com els diferents castells de la

cultural-geolbgic ¡/o científic. Aquest grup d'elements

marca, les esglésies romaniques de la comarca

inclou els estratotips, els jaciments minerals i

(Gavin, 1984; CECI, 1994), els molins fariners del
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tram alt de I'Anoia, i els molins paperers de la riera

I'Anoia, la riera de Carme, Miralles-Ancosa i el tram

de Carme. Tots aquests indrets s'identifiquen amb

baix de I'Anoia.

la tradició popular i la histbria de la comarca i cal

Unitats de connexió. Un cop delimitats els espais

tenir-10s en compte en la planificació territorial per

de protecció íntegra i parcial, es configura una xarxa

dotar-10s de mecanismes de protecció. També els

de corredors per garantir I'aplicació dels criteris de

diferents jaciments arqueolbgics tenen un valor

connectivitat i desfragmentació del territori. Les unitats

cultural i histbric a tenir en compte.

delimitades en aquest grup han estat: el congost de la

UNITATS TERRITORIALS. DELIMITAC~ODE LES ZONES
DE PROTECCIO

Rubió-Montserrat i la xarxa fluvial de I'Anoia.
Unitats amb futur creixement urbanístic. Aquestes

En aquest apartat s'ha treballat a un nivell de resolució

unitats delimiten aquelles zones de la comarca on hi

Pobla-Capellades, el corredor Bellprat-Tous, el corredor

més detallat per tal de delimitar les zones que s'han

ha una major concentració demografica i els espais

de protegir. S'ha dividit la comarca en unes unitats

d'interes natural han quedat mes redui'ts. Aquestes

territorials a les quals s'hi apliquen els criteris descrits

zones poden suportar, encara, un creixement urbanístic

anteriorment. Aquestes unitats es poden resumir en

i serien idhnies per concentrar-hi el creixement potencial

quatre grups que representen diferents nivells de

de la comarca. Tot i així, cal delimitar-hi uns espais que

protecció, des de protecció integral, fins a arees de

permetin esponjar aquestes zones urbanes i

potencial creixement urbanístic (figura 3).
Protecció integra: PEIN i parcs naturals. En

propers. Les unitats delimitades en aquest grup han

aquestes zones la legislació vigent ja en limita els usos.

estat: la conca d'ddena ila zona de Piera-Masquefa.

mantinguin la connexió amb els espais naturals

Per tant, no estan tractats en aquest article. De totes
maneres s'han tingut en compte per a la delimitació
de corredors, connexions entre ells i perímetres de

UNITATS DE PROTECCIO ~NTEGRA
Escata del Bruc. Atesa la continui'tat de la coberta

protecció. En aquesta situació hi trobem: el parc

vegetal, I'interes de les comunitats i els habitats que

natural de la Muntanya de Montserrat, e l PEIN de

s'hi troben i la connectivitat entre el parc natural de

Roques Blanques, el PEIN de de Miralles-Queralt, e l

Montserrat i els PElN de les serres dlAncosa i Miralles,

PElN dlAncosa-Montagut i el PEIN de Carbasi.

seguint la serralada Prelitoral, és recomanable la

Unitats de protecció integra. Són zones de gran

protecció de tota la zona.

interes per la seva representativitat, riquesa, o raresa

Puig Agullera. Atesa la seva ubicació, I'absencia de

i que, normalment, presenten una certa fragilitat. Per

zones urbanitzades i el seu valor paisatgístic i faunístic

aquest motiu cal protegir-les íntegrament, es a dir, que

(Macia, 1997) cal conservar íntegrament tota la zona

dins el seu perímetre, com a mínim, cal evitar-ne la

delimitada al voltant del puig Aguilera. Celement mes

urbanització. En la majoria dels casos, a mes a mes,

interessant de cara a la protecció es el seu valor

caldria dissenyar plans especials de protecció per tal

geolbgic i paleontolbgic, te una gran diversitat de fauna

de mantenir la seva funcionalitat. Les unitats

coral.lina, es el lloc de la península Iberica amb una

delimitades en aquest grup han estat: I'escata del Bruc,

concentració mes elevada de biplanispira i pellatispira

el puig Aguilera, les flandes de Piera i les guixeres

(generes encara pendents d'estudi i claus per datar el

d'ddena.

sostre de I'Eoce), també hi trobem especies endemiques

Unitats de protecció parcial. Aquestes u i t a t s

i es un dels millors afloraments geolbgics dlEuropa per

inclouen zones de gran interes, similars a les anteriors,

observar-hi una regressió marina, amb els corresponents

per6 en les quals hi existeix una important presencia i

ambients i faunes associades a cada profunditat

activitat humana. Per aquest motiu no es possible la
protecció íntegra i es recomana un creixement

(Romero, 1997).
Les flandes de Piera. Caldria protegir íntegrament

urbanístic limitat, al voltant dels nuclis histbrics ja

tota la zona de les flandes pel seu interes paisatgístic,

existents. Les unitats delimitades en aquest grup

que constitueix un element representatiu d'aquests

han estat: el Llobregós-Castelltallat, la conca alta de

aixeragallaments, juntament amb I'important jaciment
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Definició de les unitats territorials utilitzades en aquest treball

1.ZONES DE PROTECCIO ESPEClAL
REGULADES NORMATlVAMENT

2. UNlTATS DE PROTECC~Ó~ N T E G R A

3. UNlTATS DE PROTECC~ÓPARCIAL

4. UNITATS DE CONNEXIO

5. UNITATS DE CRElXEMENT uRBAN~ST~C
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arqueolbgic existent al seu costat, amb la presencia de

junt amb les formacions de penya-segats, formen un

comunitats de vertebrats interessants.

refugi i un indret idoni per a la nidificació de rapinyaires

Les guixeres d'bdena Per la seva singularitat

i cbrvids i constitueixen un eix de connexió (en el seu

geolbgica, la representativitat en el tipus de vegetació

tram nord) entre I'escata del Bruc i la serra d'Ancosa

gipsícola, adaptada a aquests sbls que hi trobem, i

seguint la serralada Prelitoral.

per la seva fragilitat a les continuades explotacions i
la proximitat al principal nucli urba de I'Anoia, la conca

UNITATS TERRITORIALS DE CONNEXIO

d'bdena, proposem la protecció total d'aquesta area

Congost la Pobla-Capellades. A causa de la forma

de futures intervencions urbanístiques i d'infraestructures.

com s'ha ocupat el territori, els espais que es poden
protegir i poden assegurar la funció de corredor són

UNITATS DE PROTECCIO PARCIAL

molt limitats. Per tant, caldria aplicar estrictament els

Llobregós-Castelltallat. Atesa I'existencia de

criteris que s'han descrit i les propostes que es

diferents nuclis histbrics de població i I'Ús agrícola de

detallen. En qualsevol cas, cal tenir present els dos

part d'aquesta unitat, s'intenten establir uns criteris

eixos que defineixen aquest corredor: N-S, seguint el

que permetin discernir entre les zones que cal protegir

curs del riu, i NE-SW, donant continui'tat a la serralada

i aquelles que poden ser ocupades per a altres usos.

Prelitoral i connectant I'escata del Bruc amb la serra

Conca alta de I'Anoia. Atesa la representativitat de

d'0rpí i el PElN de Miralles-Queralt.

la xarxa fluvial d'aquesta unitat (Munné i Prat, 1995),

Bellprat-Tous. Aquest corredor presenta un bon

dins el context dels sistemes mediterranis, i el seu bon

estat, amb una superfície urbanitzada mínima, i amb

estat, cal que la planificació urbanística tingui en

extenses masses forestals alternant amb diferents

compte la preservació de !a qualitat del medi aquatic,

explotacions agrícoles. De totes maneres, cal garantir-

del seu bosc de ribera i les planes al.luvials.

ne la seva funcionalitat com a eix de connexió entre el

Riera de Carme, serres de Miralles I Ancosa.

nord de la comarca, el PElN de Castelltallat, amb la

Aquesta es una area extensa que cal considerar com

zona sud-oest i els PElN de Miralles-Queralt i Ancosa-

a reserva natural dins la comarca de I'Anoia, ja que

Montagut.

és on hi trobem la massa forestal contínua més gran,

Rubió-Montserrat. La unitat territorial del corredor

amb una diversitat alta tant d'especies animals com

Rubió-Montserrat es caracteritza per I'escassetat de

de vegetals. Algunes d'aquestes especies estan

nuclis urbans i per poques terres conreuades. Celevat

incloses en programes de recuperació, com pot ésser

risc d'erosió de la zona i la lenta colonització de la

I'aliga daurada, d'altres estan estrictament protegits

forest després dels incendis fan que sigui una zona

per les directives europees, com el cranc iberic

molt sensible a qualsevol pertorbació.

(Austropotarnobius pallipes lusitanicus) o la tortuga

Xarxa fluvial de I'Anoia. Cal mantenir I'eix fluvial

d'aigua (Maurernis caspica leprosa) o per la normativa

com a element de connexió funcional entre les arees

estatal i autonbmica. Alhora, t a m b e cal donar

nord i sud de la comarca.

continui'tat als PElN de Miralles, Queralt i AncosaMontagut i aconseguir franges d'interposició o

UNITATS TERRITORIALS AMB CAPACITAT DE CREIXER

perímetres de protecció. Cal tambe tenir en compte la

DEMOGRAFICAMENT

unitat de la Tossa de Montbui (Castelltort et al., 1992).

Conca d'bdena. El creixement urbanístic ha de

Tram baix de I'Anoia. Segons els diferents espais

prendre en consideració la protecció de les zones

que conformen aquesta unitat es considera que cal

forestades i dels badlands i cal preveure unes zones

conservar la xarxa de torrents, en tot el seu curs fins

d'interposició entre les zones urbanitzades i els espais

al riu Anoia per preservar una veritable xarxa de petits

naturals.

corredors dins una zona m o l t urbanitzada i

Zona Piera-Masquefa. Aquesta zona es la que es

fragmentada al marge esquerre de I'Anoia. Pel que

considera

fa al marge esquerre de I'Anoia hi són d'interes les

demograficament. De totes maneres, és important

amb

major

capacitat

de

créixer

zones boscoses, sobretot al vessant nord-oest que,

concentrar el creixement en els nuclis histbrics (Piera,
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Masquefa, els Hostalets de Pierola) i limitar el creixement

Universitat de Barcelona) i Josep Romero (Departament

de les urbanitzacions.

de Geologia i Paleontologia. Universitat Autbnoma
Barcelona).

En cada una de les unitats territorials definides s'han
elaborat propostes de protecció territorial i creixement

També hi han participat, mitjancant col~laboracions

urbanístic, que no es detallen en aquest article per6

tematiques, Daniel Macia (Membre del Centre d'Estudis

que poden ser consultats en el treball que es troba a

Comarcals d'lgualada (CECI, Secció de Ciencies Naturals),

la Direcció General d'ordenació del Territori i Urbanisme,

Joaquim Soler, Albert Martinez i Xavier Sampere (Centre

del Departament de Política Territorial i Obres Públiques

de Recuperació d'Amfibis i Reptils de Catalunya, CRARC

(Generalitat de Catalunya).

- COMAM, Masquefa) i Merce Bergueda (Departament

AGRAIMENTS

de Barcelona). Cal agrair també les consultes puntuals

Per a la realització d'aquest treball s'ha conjuntat un

a Joan Real (Departament de Zoologia, Vertebrats.

equip pluridisciplinar per intentar donar una visió

Universitat de Barcelona), Emili Requena (membre del

amplia als criteris de protecció del territori utilitzats.

Centre d'Estudis Comarcals d'lgualada, CECI, Secció

Dins aquest equip s'han realitzat tasques de consultes

de Ciencies Naturals) i Jordi Mateu (Unió Excursionista

puntuals, col~laboracionstematiques i tasques de

de Catalunya, UEC, Igualada).

de Prehistbria, Histbria Antiga i Arqueologia. Universitat

redacció i elaboració dels diversos apartats analitzats,
juntament amb una coordinació general. Cequip de

Aquest treball ha estat possible gracies al financament

treball ha estat format per, Antoni Munne (Departament

de la Direcció General d'ordenació del Territori i

d'Ecologia. Universitat de Barcelona), Jaume Fons i

Urbanisme, del Departament de Política Territorial i

Joan Romanya (Departament de Fisiologia Vegetal.

Obres Públiques (Generalitat de Catalunya), i amb la

Universitat de Barcelona), Eulalia Massana i Josep

col~laboracioi coordinació de Gabriel Palacio i Pilar

Romero (Departament de Geodinamica i Geofísica.

Aparicio, tecnics d'aquest Departament.
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