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RESUM 

L’objectiu principal que es pretèn aconseguir en la realització d’aquest estudi és 

a partir dels canvis socioeconòmics que estan apareixen recentment en l’entorn del 

projecte del canal Segarra Garrigues, potenciar la zona ZEPA de Mas de Melons en 

base a les directrius que fomenta el Compromís per Lleida.  

D’entrada s’explicarà el model estructuralista hidràulic que fomentava la visió 

unilateral de l’aigua com a factor de producció, i la seva influència en les grans obres 

hidràuliques del segle passat. A més, els conflictes que generava  el model de gestió 

estructuralista i per consegüent el naixement del model de gestió de la Nova Cultura 

de l’Aigua. Així doncs, s’explicarà quins eren els objectius que perseguia aquest nou 

model de gestió, les estratègies que aportava i els plans hidràulics que incorporaren 

aquest model. 

El tema següent tractarà del sistema del Segarra Garrigues. És destacarà la 

seva evolució, gestió i finançament, fent un incís en el naixement de la comunitat de 

regants del Segarra-Garrigues.  

Paral·lelament al tema anterior, s’estudiarà la incorporació del model de 

protecció ZEPA a partir de l’evolució de la Xarxa Natura 2000. A més, es tractarà el 

pensament conservacionista i l’ornitològic a Catalunya. Finalment, estudiarem com 

aquests últims aspectes acaben tenint una forta incidència en la Declaració d’Impacte 

Ambiental del projecte del Segarra-Garrigues.     

En l’àmbit del Segarra-Garrigues, analitzarem els motius que fomenten 

l’aparició del Manifest de Vallbona i el Compromís per Lleida, i quins són els objectius 

que busquen pels territoris de ponent. Altrament, veurem els tres temes que més es 

tindran en compte en les ponències: l’aigua, l’agroindustria i el territori.   

Finalment, aplicarem alguns dels criteris descrits en el Compromís per Lleida al 

Parc Natural del Mas de Melons, a fi d’aconseguir potenciar els municipis que 

l’envolten. Així doncs, s’aplicarà una proposta que aconsegueixi millorar el Parc 

Natural i proporcioni uns beneficis als municipis de la zona.  
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RESUMEN 

El objetivo principal que se pretende conseguir en la realización de este estudio 

es aprovechar los cambios socioeconómicos que están apareciendo recientemente en 

el entorno del proyecto del canal Segarra Garrigues para potenciar la zona ZEPA de 

Mas de Melons en base a las directrices que se fomentan en el Compromiso por 

Lleida. 

De entrada se explicará el modelo estructuralista hidráulico que fomentaba la 

visión unilateral del agua como factor de producción, y su influencia en las grandes 

obras hidráulicas del siglo pasado. Además, se explicaran los conflictos que 

comportaba el modelo de gestión estructuralista y por consiguiente el nacimiento del 

modelo de gestión de la Nueva Cultura del Agua. Así pues, se expondrán cuáles eran 

los objetivos que perseguía este nuevo modelo de gestión, las estrategias que 

aportaba y los planes hidráulicos que incorporaron este modelo. 

En el siguiente tema se explicará el sistema del Segarra Garrigues. Se 

destacará su evolución, gestión y financiación, incidiendo en el nacimiento de la 

comunidad de regantes del Segarra-Garrigues. 

Paralelamente al tema anterior, se estudiará la incorporación del modelo de 

protección ZEPA a partir de la evolución de la Red Natura 2000. Además, se tratará el 

pensamiento conservacionista y el ornitológico en Cataluña. Finalmente, estudiaremos 

como estos últimos aspectos acaban teniendo una fuerte incidencia en la Declaración 

de Impacto Ambiental del proyecto del Segarra-Garrigues. 

En el ámbito del Segarra-Garrigues, analizaremos los motivos que fomentan la 

aparición del Manifiesto de Vallbona y el Compromiso por Lleida, y cuáles son los 

objetivos que buscan los territorios de poniente. Por otra parte, veremos los tres temas 

que más se tendrán en cuenta en las ponencias: el agua, la agroindustria y el territorio. 

Finalmente, aplicaremos algunos de los criterios descritos en el Compromiso 

por Lleida al Parque Natural del Mas de Melons, a fin de conseguir potenciar los 

municipios que la rodean. Así pues, se efectuará una propuesta que consiga mejorar 

el Parque Natural y proporcione unos beneficios a los municipios de la zona. 
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ABSTRACT 

The principal objective I want to achieve while I am carrying out this study is to 

promote the SPA zone (Special Protection Area) in Mas de Melons based on the 

directives which are promoted in the “Compromís per Lleida” (Compromise for Lleida). I 

want to do it from the socioeconomic changes which have appeared recently in the 

area of the project Segarra-Garrigues Canal. 

 First of all I will explain the structuralist hydraulic model that promoted the 

unilateral view of water as a production factor and its influence on the major water 

projects of the last century. In addition, I will explain the problems of the structuralist 

hydraulic model and consequently the birth of the management of the New Water 

Culture model. Moreover I will explain the objectives pursued by this new management 

model as well as the strategies it contributes to and the hydraulic plans incorporated to 

this new model. 

 Secondly I will discuss the Segarra-Garrigues system. I will point out its 

development, management and financing, giving emphasis on the birth of the Irrigation 

Community of Segarra-Garrigues. 

 At the same time, I will study the incorporation of the Special Protection Area 

(SPA) from the development of the Natura 2000 Network. Furthermore, I will deal with 

conservation thinking and the ornithological thinking in Catalonia. Finally, I will study 

how these latter aspects end up having a great influence on the Environmental Impact 

Statement of the Segarra-Garrigues project. 

 With regard to the Segarra-Garrigues project, I will analyse the reasons which 

encourage the emergence of the Manifesto of Vallbona and the Compromise for Lleida, 

and which are the objectives and plans aimed at the West territories.  In addition, I will 

mention the three issues which are taken into account in the papers: water, territory 

and agribusiness.      

 Finally, I will apply some of the criteria described in the Compromise for Lleida 

to the Natural Park in Mas de Melons in order to promote the surrounding 

municipalities. So I will apply a proposal to achieve some improvements on the Natural 

Park which may provide economical benefits to the surrounding municipalities in the 

area. 
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1. INTRODUCCIÓ, OBJECTIUS I METODOLOGIA 

1.1 Introducció 

 El projecte del Canal Segarra-Garrigues esdevé una de les construccions 

hidràuliques, que s’estan duen a terme, més importants de l’Estat Espanyol. L’objectiu 

principal d’aquesta megaconstrucció és subministrar aigua a les zones on aquest 

recurs és més inaccessible. Ara bé, des de fa pocs anys cada cop més apareixen 

grups de persones que critiquen el model de gestió en que s’ha basat el projecte del 

canal. La incorporació de més espais ZEPA influïda pel debat generat per grups 

d’ornitòlegs i el recolzament de les institucions Europees, ha condicionat que en 

algunes zones de l’àmbit d’influència del canal Segarra Garrigues no hi existeixi la 

possibilitat de regar. Aquesta situació ha generat malestar entre pagesos i ornitòlegs. 

Amb l’objectiu de trobar una avinentesa entre aquestes dues parts, s’han creat 

organismes que busquen canviar l’antic model de gestió del Canal Segarra Garrigues i 

aplicar unes noves estratègies que dinamitzin les Terres de Ponent. Així és com es va 

engendrar el “Manifest de Vallbona” i  el “Compromís per Lleida”, ja que es volia donar 

solució als problemes esmentats anteriorment.  

 Per tant, en aquest projecte s’analitzarà el conflicte i s’intentarà, mitjançant les 

estratègies del “Compromís per Lleida”, trobar una solució global que satisfaci 

ambdues parts. 

1.2 Objectius 

 A l’hora de plantejar el projecte es pretenen assolir diferents objectius, referents 

a diferents aspectes. 

 Primer i principal, aconseguir aplicar les estratègies que se’n deriven de les 

ponències del Compromís per Lleida a l’àmbit del Canal Segarra Garrigues. Dins 

aquest punt s’aplicaran les estratègies de divulgació i interpretació ambiental a l’espai 

natural de protecció de Mas de Melons.  

 Per una banda crear un programa d’ús públic de la estepa en base a la 

promoció del turisme ornitològic que permetrà l’aprofitament de tots els atractius de la 

zona ZEPA de Melons i els municipis que l’envolten: el centre d’interpretació de 

Castelldans, la timoneda d’Alfes i el Castell Palau d’Aspa. Oferint així un increment del 

potencial cultural i turístic del territori i dels municipis que l’envolten. 

  Dotar el Parc Natural de Mas de Melons de més recursos per senyalitzar i 

divulgar el coneixement de les aus estepàries i els seus hàbitats, a partir d’elements 

d’interès cultural equipats amb senyalització adequada i miradors.  

1.3 Metodologia 

 Per a realitzar aquest treball he fet els procediments següents: 

Teòrica: 

-Estudi bibliogràfic de la problemàtica del Segarra Garrigues (projectes constructius, 

diaris i revistes publicades per diferents entitats, etc.) 
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- Estudi bibliogràfic dels diferents models de gestió de l’aigua, comprovar la validesa o 

no de les seves aplicacions i entendre la seva filosofia.  

-Estudi del conflicte dels espais de protecció (zones ZEPA i PEIN) en la zona de Mas 

de Melons-Alfés. 

-Anàlisi de l’importància de les aportacions del Manifest de Vallbona i el Compromís 

per Lleida envers a dinamitzar el territori. 

-Elaboració d’un itinerari natural com a proposta de turisme rural que pugui contribuir a 

impulsar l’entorn rural del Mas de Melons.  

Pràctica: 

- Treball de camp a partir de visites a ruta proposada. 

- Elaboració de plànols a diferents escales per estudiar l’itinerari i demostrar la validesa 

del mateix.   

-Confecció d’un itinerari ornitològic com a proposta de turisme rural que pugui 

contribuir a dinamitzar l’entorn rural de Mas de Melons-Alfés. 
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2. ESTAT DE L‟ART 

2.1 La Nova Cultura de l‟Aigua 

Les estratègies del “Compromís per Lleida” sorgeixen de la filosofia que 

persegueix la Nova Cultura de l’Aigua. Aquests dos conceptes, busquen canviar el 

antic model de gestió de l’aigua, que considera l’aigua com un simple recurs, per un 

model que assumeix uns compromisos en la planificació de l’ús de l’aigua. Per tant, 

per a poder comprendre com sorgeixen les estratègies del compromís per Lleida és 

necessari explicar com apareix la Nova Cultura de l’Aigua i quins són els objectius que 

persegueix.  

2.1.1 Els objectius de la Nova Cultura de l‟Aigua. 

La  Nova Cultura de l’Aigua (NCA) apareix com a resposta a la vella manera de 

gestió de l’aigua amb polítiques hidràuliques que es preocupaven sobretot pels 

balanços entre recursos i demandes, i consideraven l’aigua com un simple recurs 

productiu. La NCA qüestiona el model tradicional de gestió hidràulica i assumeix un 

comportament holista1 on es posa en pràctica un model de gestió, que assumeix uns 

compromisos seriosos en la resolució dels problemes de falta de sostenibilitat i equitat 

existents en matèria d’aigües.  

La NCA es centra en dos objectius: per una banda, el control de la demanda, 

l’ús eficient dels recursos i el respecte al funcionament dels ecosistemes aquàtics, i per 

l’altra, una nova manera de planificació del territori. 

Per aconseguir aquests nous enfocaments ecosistèmics amb la prioritat de la 

sostenibilitat, la NCA ha d’estar en consonància amb la Directiva Marc d’Aigües (DMA) 

i altres directives ambientals. No nomes farà falta estar en consonància sinó que 

també caldrà aplicar de forma conseqüent aquestes lleis i integrar de manera eficaç 

les diverses polítiques sectorials com estratègies d’ordenació territorial, urbanes i 

sostenibles. 

2.1.2 El model estructuralista hidràulic. 

 Abans de tot, hem d’entendre que la NCA neix en contraposició del model de 

gestió estructuralista hidràulic. Per tant, abans d’endinsar-nos més en el concepte de 

la NCA, és necessari fer un parèntesis i entendre breument que és el model 

estructuralista hidràulic espanyol. Així doncs, a continuació s’explicarà el model 

estructuralista hidràulic fent referència al marc històric espanyol, quins objectius té i 

finalment quin va ser el conflicte que va generar la instauració de la NCA a Espanya.  

Per entendre la difusió del model estructuralista hidràulic a Espanya, en hem de 

remuntar a finals S. XIX, on la transformació de les àrees regables depenia d’un model 

de gestió privat de l’aigua. A finals del S.XIX, l’Estat Espanyol començava a prendre un 

protagonisme en el control hídric. Tan es així, que en el 1866 i 1870 es va crear per 

primer cop una legislació d’aigües on l’administració central, es feia càrrec del domini 

públic hidràulic de les aigües superficials. Aquest fet, va promoure a principis del S. 

                                                           
1
 L'holisme  és la concepció filosòfica que contempla un determinat camp d'estudi o reflexió com un tot 

que supera la suma de les parts. 



Estudi dels efectes socioeconòmics , urbanístics i ambientals del canal Segarra-Garrigues a 
l'entorn de les Garrigues. 

14 
 

XX, un desplegament legislatiu destinat als regadius i a la creació i aprovació de 

diversos plans (com és el cas del “Plan Nacional de Obras Hidràulicas en el 1902 i el 

1909). Aquests fets, són els que van fomentar la creació de les Confederacions 

Hidrogràfiques. 

 Així és com apareix una “nova” política hidrològica que te arrels en el moviment 

regeneracionista2 liderada per Joaquim Costa el 1898, que busca crear grans obres 

públiques per modernitzat el país. 

 En aquest moviment, comença a aparèixer una peça clau: el regadiu. Tant es 

així, que en el IV Congrés Nacional de Regs de 1927, l’enginyer de camins, Carlos 

Valmaña Fabra ferm defensor de la construcció de canals que els considera una “obra 

patriòtica de la que molt espera el país” (Vallmaña Fabra, 1927,13), fa una 

comparativa entre els canals d’Urgell i la possible introducció del reg a les comarques 

de la Segarra i les Garrigues, explicant totes les millores que havia aportat el canal 

d’Urgell i utilitzant-lo com a exemple per a la defensa de la nova política hidràulica i 

agrària; “augments de població (...), augment de tràfic (...), augment del valor de les 

terres” o que “Lleida no existiria sense el reg.” 

 Amb aquests plantejaments, comencen a sorgir idees que tenen com  a 

objectiu aconseguir un millor control de l’aigua. Es busca poder dominar l’aigua per així 

poder aportar-la a les zones rurals mancades d’aquest recurs i oferir l’oportunitat de 

poder ser una nació moderna i desenvolupada. A partir d’aquí, comença a sorgir una 

política de colonització agrària que anirà des del mandat de Primo de Rivera, passarà 

pel període franquista (1939-1975), on tindrà el seu millor referent, i arribarà fins al 

principis del segle XXI on encara es veu en vigor en plans com el Pla Nacional de 

Regs de 2002 on es vincula l’aigua amb l’agricultura. El motiu pel qual perduri durant 

tots aquests anys aquesta política de domini i construcció de regs és el fet que 

l’agricultura contribuïa considerablement al Producte Interior Brut (PIB) i donava 

ocupació a un percentatge alt de la població activa. 

 Aquesta ideologia hídrica que transcendeix durant tots aquest anys s’acaba 

establint com un model que es coneix com el “model estructuralista hidràulic”, on els 

principals objectius es poden sintetitzar en els següents punts: 

 “El Estat és el encarregat de garantir la disponibilitat d’aigua a tots els 

ciutadans, tracten de resoldre les “injustícies de la naturalesa” (Arrojo, 

2000, 44), que es donin entre aquelles zones amb aigua i les que tenen 

un “dèficit” hídric i entre períodes amb alta disponibilitat de l’aigua, per 

als llocs de marcada estacionalitat. 

 

 A partir de la tecnologia i la tècnica aconseguir controlar i regular els 

recursos hídrics. 

 

 Crear grans infraestructures de captació i transport que aprofitin l’aigua 

al màxim i evitin que l’aigua es perdi al mar.  

                                                           
2
 Moviment intel·lectual que entre els segles XIX i XX medita objectivament i científica sobre les causes 

de la decadència d’Espanya com a nació. El seu lema era “Escuela, despensa y doble llave al sepulcro del 
Cid” 
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 Prioritzar el model “francés” de gestió de l’aigua, basat en les 

associacions entre els sectors públic i privat: sector públic garanteix la 

inversió entre infraestructures i l’empresa privada s’encarrega de la 

gestió dels serveis. 

 

 Establir relació entre la distribució d’aigua i la promoció d’estratègies de 

desenvolupament.   

 

 Presa de decisions centralitzades redactades a partir de  Plans 

hidrològics que es compleixen a traves d’accions administratives.” 

(Muñiz 2005, 11) 

A partir d’aquests punts, es podria entendre que l’actitud d’aquest model 

continua vigent actualment. Tanmateix no és així, ja que apareixen visions alternatives 

que xoquen amb aquesta visió tradicional i qüestionen com s’hauria de gestionar 

l’aigua i quina hauria de ser la gestió de l’administració. En conseqüència, neix una 

nova concepció de l’aigua com a recurs natural i provoca una implicació cada vegada 

més gran de la societat en les qüestions hídriques.  

2.1.3 Els conflictes del Model Estructural Hidràulic 

Com ja s’ha introduït en el punt anterior, al llarg del segle XX comencen a 

aparèixer visions alternatives al model estructural hidràulic. Aquests fets, produeixen 

conflictes hidràulics que es poden trobar amb diversitat d’actors implicats, d’escales 

que van des del global al local i diversos aspectes que motiven la disputa. Algunes de 

les problemàtiques que posaven en crisi el model de gestió estructural hidràulic eren: 

 “La crisis ecològica dels ecosistemes aquàtics. 

 L’explotació insostenible de molts aqüífers. 

 Els creixents problemes en la qualitat dels recursos. 

 Els problemes d’ineficiència i d’irracionalitat econòmica. 

 El canvi climàtic i les seves conseqüències en la gestió d’aigües.” 

(Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua, 2005, 14-22)  

- La crisis ecològica dels ecosistemes aquàtics. 

Els models de gestió vigents al llarg del segle XX, havien trencat la continuïtat 

de la majoria dels rius, degut a la construcció de grans preses que havien modificat 

dràsticament els règims naturals, i generaven grans impactes  irreversibles en la 

biodiversitat. A més, les grans preses col·lapsaven els corrents sòlids fluvials, generant 

processos de subsidència en els deltes i crisis d’arenes en les platges litorals.        

A més a més, la derivació abusiva dels cabals, generava greus processos de 

salinitazació i degradació dels ecosistemes, especialment en els deltes, on en 

ocasions s’arribava a la dessecació dels rius durant mesos en la seva desembocadura.     
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- L’ explotació insostenible de molts aqüífers 

El model de gestió individualista havia desembocat a l’extracció abusiva de 

l’aigua dels aqüífers, generant greus conseqüències socioeconòmiques i ambientals, 

com podien ser: 

 Progressiva salinització, molts cops per intrusió marina. 

 Compactació i reducció de la capacitat dels aqüífers. 

 Fenòmens d’enfonsament i subsidència.  

 Esgotament de les reserves d’aigua dolça d’alta qualitat. 

 Col·lapse o degradació de les fonts, cabals, llacs alimentats per 

aquells aqüífers. 

- Els creixents problemes en la qualitat dels recursos 

Un dels problemes de la qualitat de l’aigua era la contaminació per nitrats, 

fosfats i pesticides agrícoles, que continuen encara ara contaminant les aigües encara 

que es multipliquin els esforços de depuració i controls dels abocaments urbano-

industrials.  

 També un dels problemes de la qualitat era la relativa escassetat de cabal a 

causa de l’extracció abusiva en rius i aqüífers.  

- Els problemes d’ineficiència i d’irracionalitat econòmica. 

La comptabilització econòmica dels impactes ambientals de les grans obres 

hidràuliques, ignorats tradicionalment, contribueix a que, actualment, el balanç entre 

costos i beneficis acabi sent negatiu.    

- Problemes de governabilitat per falta de transparència i participació ciutadana. 

Tradicionalment, el concepte d’usuari anava dirigit als regants, la companyia 

elèctrica i la industria d’aigua. Per tant, cal un canvi de governabilitat on l’aigua s’ha 

d’estendre al conjunt de la ciutadania. 

Actualment és necessari reformular el concepte d’interès general: es tracta 

d’aconseguir una gestió més eficient dels recursos disponibles i de garantir una gestió 

sostenible dels ecosistemes fluvials i dels aqüífers.   

- El canvi climàtic i les seves conseqüències en la gestió d’aigües. 

Els processos de canvi climàtic deguts a l’augment de l’efecte hivernacle 

comporten impactes en el cicles hidrològic que afecta a les masses d’aigua 

continentals i als ecosistemes que depenen d’elles. 

Això suposa, que l’augment de les temperatures estigui reduint les 

precipitacions de neu, i que s’incrementin les precipitacions de pluges hivernals, motiu 

pel qual, es redueixin els cabals de primavera i estiu, mentre que augmenten els 

hivernals. 

A més, el model de planificació tradicional s’ha basat en dades mitjanes anuals 

de precipitacions i cabals. Però a causa de les incerteses sobre les precipitacions és 
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necessari un canvi de mentalitat i d’estratègia en la planificació. També cal identificar 

amb urgència les regions més vulnerables al canvi climàtic, amb l’objectiu de dissenyar 

i aplicar estratègies més adequades.     

2.1.4 La Nova Cultura de l‟Aigua com a resposta al Model Estructural 

Hidràulic 

Aquests conflictes, demostren la necessitat d’instaurar un nou model de gestió 

de l’aigua que contempli cada cop més,  les necessitats socials i acadèmiques. Un 

model que solucioni les crítiques del model tradicional de planificació  hidrològica i que 

resolgui els problemes de l’aigua amb alternatives que siguin viables tan tècnicament  

com socialment. 

La necessitat de trobar noves idees sobre la gestió de l’aigua fa aparèixer nous 

corrents d’alternatives de gestió. A Espanya, a finals del segle XX, comencen a 

aparèixer un repertori d’informació i propostes que pretenen millorar l’antic model 

estructuralista. Algunes d’aquestes idees eren: 

 Complementar el model estructuralista a partir de serveis 

descentralitzats, tecnologies eficients i capital humà. 

 

 Aplicació de la ciència econòmica com a criteri per la planificació 

hidrològica. 

 

 Aconseguir una utilització eficient de l’aigua. 

 

 L’aigua com a patrimoni que s’ha de protegir defensar i tractar com a tal. 

 

 Aconseguir una bona qualitat de l’aigua. 

 

 Descentralitzar i democratitzar la gestió de l’aigua i potenciar la 

participació pública. Això s’aconsegueix amb una transparència i 

claredat en la generació i transmissió de la informació. 

 

 Unitat de gestió en les conques hídriques. 

 

 Respecte als cicles ecològics de l’aigua i preservació de la flora i la 

fauna de rius, riberes, llacs i deltes. 

 

 Prioritzar la gestió de la demanda per la gestió de l’oferta. 

Aquestes idees fan intuir un canvi radical en la manera com es percep la 

problemàtica de l’aigua, ja que no es centra en l’anàlisi hidràulic com a factor més 

important sinó que busca la creació d’un veritable programa de gestió. 

 Aquest canvi de mentalitat ja es feia ressò a Europa, on s’originen mesures per 

a pal·liar la problemàtica de l’aigua. Aquestes mesures, finalment, són redactades per  

la Comunitat Europea a partir de la nova Directiva Marc en Política d’Aigües (DMPA), 

aprovada pel Parlament Europeu i el Consell el 23 d’octubre de 2000, i publicada al 
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DOCE el 22 de desembre de 2000 (2000/60/CE). En aquesta directiva, s’origina un 

nou concepte de gestió, protecció i planificació de  l’ús de l’aigua i de tots aquells 

espais associats a aquest medi. Així doncs, a Espanya, entra en vigor la DMPA, el 22 

de desembre de 2000, i la seva posterior transposició a la normativa estatal, requerida 

per abans del 22 de desembre de 2003. Això implica uns canvis, des del punt de vista 

normatiu, a nivell estatal i autonòmic, on les demarcacions hidrogràfiques són les 

autoritats competents en matèria de planificació, gestió i control de les masses d’aigua 

tant continentals com costaneres.    

 La implantació dels criteris i objectius DMA3 resumeixen molt bé els principis 

d’aplicació en la gestió basada en la NCA. En ella s’indica com a objectiu principal, 

mantenir i millorar el medi aquàtic de la comunitat per a poder assolir un bon estat de 

les aigües superficials (article 4) la qual implica alhora un bon estat ecològic4 i un bon 

estat químic5 de les aigües superficials i un bon estat quantitatiu5 i també químic de les 

aigües subterrànies. 

 Els quatre principis en què es fonamenta la NCA són: 

1. “Sostenibilitat, o sigui, que és mantinguin uns ecosistemes sans que 

permetin disposar desprès de subministraments d’aigua segurs i 

saludables. 

 

2. La subsidiarietat, es a dir, que les decisions s’han de prendre en el 

nivell més proper possible als llocs on l’aigua és usada o el medi es 

troba degradat. 

 

3. L’eficiència, per a obtenir l’aigua el millor cost possible amb les 

millors tecnologies possibles que ofereixin beneficis ambientals 

tangibles. 

 

4. Participació activa per les parts interessades, o planificació de baix 

cap dalt per atorgar legitimitat i acceptació social a les mesures que 

es prenguin.” (Currull 2004, 11) 

A més a més, la DMA marca un seguit de mesures d’avaluació que permeten 

assegurar el compliment dels objectius d’una bona qualitat dels ecosistemes i dels 

recursos: 

 “la capacitat (potencial de qualitat de subministrament d’aigua), 

 

 la garantia (probabilitat que el volum d’aigua subministrable estigui 

disponible en el moment en que sigui necessari), 

                                                           
3
 Directiva Marc d’Aigües (200/60/CE)  

4
 Estat Ecològic és una expressió de l’estructura i del funcionament dels ecosistemes aquàtics (anàlisis 

integral), que es mesura segons els elements fixats en l’Annex V de la DMA, i que es aplicable a les 
masses d’aigua superficials. 
5
 Estat químic i Qualitatiu és una expressió de la composició i qualitat química i del balanç quantitatiu 

dels sistemes subterranis, que es mesura segons l’Annex V de la DMA, i que és aplicable a les masses 
d’aigua subterrànies. 
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 la qualitat (de l’aigua per al consum), 

 

 el cost econòmic (incloent-hi la despesa energètica), 

 

 l’impacte ambiental (no només local, sinó també regional o global, com 

ara el canvi climàtic).” (Currull, 2004, 24-30) 

A partir d’aquests quatre principis esmentats abans i aplicant els cinc criteris 

per avaluar les accions que es vulguin realitzar, apareix una nova actitud, on 

mitjançant l’estalvi d’aigua, millora la qualitat dels ecosistemes i garanteix de manera 

suficient, aigua per al consum futur en els anys vinents.  

Cal destacar també, que per aplicar el nou model de gestió de l’aigua caldrà 

una nova administració de l’aigua que mostri una transparència i busqui la participació 

i el consens de la societat sobre la implementació de mesures sobre la seva gestió. 

2.1.5 Estratègies de la Nova Cultura de l‟Aigua  

 A fi de pal·liar la problemàtica ja esmentada en el punt anterior, es busquen 

unes estratègies, a partir de l’extracció dels objectius de la NCA, que pretenen assumir 

el principi de sostenibilitat. Algunes estratègies són:   

 “Patrimoni de la Biosfera i responsabilitat pública. 

 Canvi de mentalitat i orientació. 

 Millora de la qualitat de l’aigua. 

 Estalvi i gestió de la demanda. 

 La necessitat de la participació ciutadana i el canvi de concepte interès general. 

 Gestió integrada i noves tecnologies. 

 Potenciar els valors culturals, estètic i lúdics  

 Gestió sostenible i equitativa de les conques transfronterises 

 Potencia “l’aigua virtual”. 

 Prioritats de l’ús de l’aigua.”  

(Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua, 2005, 24-30)  

- Patrimoni de la Biosfera i responsabilitat pública. 

És necessari introduir un nou concepte, com el de “Patrimoni de la 

Biosfera”, que abasteixi tots aquells ecosistemes aquàtics que 

compleixin un paper vital en la biosfera. 

També cal garantir una gestió participativa, equitativa i sostenible de 

la gestió de rius i llacs, de manera que la responsabilitat recaigui a les 
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comunitats i a les institucions públiques, locals regionals, nacionals i 

internacionals.  

- Canvi de mentalitat i orientació   

És essencial assumir la diversitat climàtica i pluviomètrica com una 

riquesa mediambiental, per tant, cal reconèixer i aprofitar de cada regió 

les seves oportunitats i limitacions, i no entendre aquesta diversitat 

climàtica i pluviomètrica  com un problema de desequilibri a corregir. 

A més, és primordial el canvi del concepte en el desequilibri 

hidrològic com una injustícia de la naturalesa, on és necessari promoure 

una transferència de recursos hídrics des  dels territoris amb més aigua 

a d’altres amb menys. 

Cal insistir en l’escassetat d’aigua generada per usos abusius i 

insostenibles derivats a grans projectes de desenvolupament econòmic, 

que hauran de ser gestionats mitjançant adequats criteris de racionalitat 

econòmica. 

 

- Millora en la qualitat de l’aigua. 

Cal  contextualitzar l’aigua, no com un simple recurs productiu sinó 

com recurs actiu eco-social i amb una gestió ecosistèmica més 

complexa.    

A fi de millorar la qualitat, caldrà desenvolupar nous enfocaments 

sobre la prevenció de la contaminació en les fonts, ja que resulta més 

barat evitar la contaminació que descontaminar. 

- Estalvi i gestió de la demanda. 

És important crear nous models de gestió on es reconeixen i 

assumeixen els límits de sostenibilitat dels ecosistemes, per a que les 

estratègies de gestió de la demanda passin a ser les eines decisives. 

Per a estalviar i millorar en l’eficiència de l’ús de l’aigua, caldrà 

invertir en la modernització d’instal·lacions de xarxes urbanes i sistemes 

de regs per obtenir la menor pèrdua d’aigua. És cert que per 

aconseguir-ho, farà falta el recolzament financer des de les institucions 

públiques nacionals i internacionals. 

 

- La necessitat de la participació ciutadana i el canvi del concepte interès 

general. 

Cada cop més apareixen moviments d’ecologistes, col·lectius 

afectats per grans obres hidràuliques, organitzacions d’usuaris i 

consumidors, sindicats, associacions de barris...,que demostren la 

necessitat de crear una profunda reforma institucional que garanteixi la 
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transparència, participació ciutadana pro-activa i un treball de gestió 

interdisciplinari. 

En conseqüència, cal reformular el concepte “d’interès general”, 

ja que no és acceptable catalogar-lo dins de la producció hidroelèctrica 

a causa dels impactes socials i ambientals que produeix o al regadiu on 

a causa del agro-business6 s’han generat greus impactes ambientals i 

escassos valors d’articulació social en el medi rural. Per tant, caldrà 

identificar les activitats econòmiques que mereixen ser considerades 

com a interès general, evitant dedicar fons públic a subvencionar 

negocis privats que no són d’interès de las societat en el seu conjunt.   

- Gestió integrada i noves tecnologies. 

 

Cal desenvolupar enfocaments holistes de gestió, ja que 

reconeixen i integren  els valors econòmics, ambientals i culturals. 

A més, seria adient l’utilització del model de gestió de la Eco-

hidrologia7  on s’ofereix un dels camps més prometedors en 

l’avançament tecnològic, ja que tracta de conservar la qualitat de l’aigua 

recuperant la funcionalitat dels ecosistemes, a partir d’aprendre de la 

pròpia naturalesa i integrant adequadament la nostra tecnologia en la 

dinàmica fluvial i en el cicle natural de les aigües.    

També, caldrà una millora de la eficiència de la gestió de l’aigua 

per a poder frenar la degradació dels ecosistemes. 

- Potenciar els valors culturals, estètics i lúdics.  

Cal tenir una especial atenció en la recuperació dels rius i 

assumir el repte de la restauració i de la conservació dels patrimonis, 

amb els seus valors d’identitat col·lectiva, d’estètica paisatgística i de 

qualitat de vida. 

- Gestió sostenible i equitativa de les conques transfronterises   

És necessari crear una ordre legal internacional que garanteixi 

bases de gestió sostenibles i equitatives de les conques superant 

fronteres. Que per una banda,  garanteixi la  sostenibilitat dels 

ecosistemes i la conservació del cicles hidrològics naturals; i per l’altra, 

asseguri un repartiment equitatiu dels recursos disponibles. 

- Potencia “l’aigua virtual” 

“L’aigua virtual” d’un producte és l’aigua usada en produir-lo. De fet, 

a vegades és més barat transportar els aliments, que no pas l’aigua que 

                                                           
6
 Es un terme que es refereix  a les activitats econòmiques associades amb la producció agrícola, 

processos sense transformació del producte i les diferents etapes de transport i distribució fina a vendre 
el producte al consumidor.  
7
 La Eco-hidrologia es una nova interdisciplina que relaciona la hidrologia amb la ecologia i complexos 

processos en el cicle de l’aigua o el cicle hidrològic.  
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es necessita per poder produir-los. Per tant, possiblement és més òptim 

reservar l’aigua per bens de major valor afegit, i importar tots aquells 

productes que requereixen un ús intensiu de l’aigua. Aquest fet, podria  

permetre’ns augmentar l’eficiència econòmica en l’ús de l’aigua. 

 

Altrament, la comercialització de l’aigua virtual s’ha de dur a terme  

en bases que previnguin el dumping mediambiental8, ja que si la OMC9 

continua bloquejant la consideració dels valors mediambientals, pot 

arribar fomentar usos de l’aigua abusius i insostenibles.  

      

- Prioritats de l’ús de l’aigua. 

És necessari un ordre de prioritats en l’ús de l’aigua des del punt de 

vista ètic. 

En el primer nivell de prioritat, l’aigua es essencial per la vida per la 

vida, i per a la supervivència, tant en éssers humans com els altres 

essers vius en la natura. 

En segon lloc de prioritat, l’aigua és essencial per activitats d’interès 

general, com funcions de salut i cohesió social. 

En tercer lloc de prioritat, l’aigua és necessària per al creixement 

econòmic, en funcions econòmiques legítimes, lligades a activitats 

productives de interessos privats. 

Per últim, cal destacar tots aquells usos productius de l’aigua des de 

bases il·legítimes com és l’explotació abusiva d’aqüífers o l’ús 

irresponsable d’abocament de contaminants. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 El dumping ambiental té lloc quan els costos ambientals s’internalitzen en diferent grau en l’interior de 

dos economies que comercien entre sí. El país amb una regulació més permissiva conta amb una 
avantatge en els costos, que trasllada als preus. 
9
 Organisme Mundial Econòmic 
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3. EL CANAL SEGARRA GARRIGUES 

En aquest punt és farà una breu descripció del projecte del Canal Segarra 

Garrigues que servirà d’introducció a l’objectiu que realitzar en aquest estudi. Cal tenir 

en compte, que el Compromís per Lleida, a l’igual que el Manifest de Vallbona, 

sorgeix dels dubtes que presenta el projecte del canal Segarra Garrigues sobre 

l’encaix entre el canal i la societat. Les estratègies del Compromís per Lleida busquen 

ajustar el projecte del SG a les demandes actuals de la societat de les Terres de 

Ponent. Així doncs, cal conèixer l’envergadura del projecte per després comprendre 

els motius que acaben impulsant el moviment del Manifest de Vallbona. 

3.1 El sistema Segarra garrigues. 

El canal del SG és la principal obra, dins del sistema SG, que juntament amb 

l’embassament de l’Albagés i de dues captacions al riu Segre situades a Albatàrrec i 

Aitona, aportarà aigua a unes 70.000 hectàrees de territori de 74 municipis de les 

comarques de la Noguera, la Segarra, l’Urgell, el Pla d’Urgell, les Garrigues i el Segrià, 

el que comporta uns 16.000 regants potencials. 

Mapa 4.1: Ubicació del sistema del Segarra-Garrigues a Catalunya. 

Font: REGSEGA 
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El sistema del SG està format per quatre grans zones regables, on el propi 

canal fa de límit: el SG Marge dret, el SG Marge Esquerre, els Regs del Baix Segre i 

els Regs de l’Embassament l’Albagés. Compren tipus de dotacions: dotació completa 

(6500 m3/ha/any), regs d’hivern (3500 m3/ha/any) i reg de suport (1500 m3/ha/any). 

Està previst que no tan sols és duguin a terme usos agrícoles sinó  que és millori 

l’abastament d’aigua de boca en algunes poblacions.   

   Mapa 3.2: Vies de subministrament del sistema del Segarra-Garrigues 
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Mapa 3.3: Dotacions del sistema del Segarra-Garrigues  
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3.2 Cronologia de les actuacions. 

A continuació, és mostra la cronologia de les principals actuacions del canal SG 

Lleida durant les darreres dècades.  

1. El 1959 s’elabora el Plan de aprovechamiento total del río Segre para los riegos 

de la Segarra y las Garrigues encarregada per la Generalitat de Catalunya. 

2. El 1982 es redacta l’estudi aproximat sobre la viabilitat de la transformació de 

reg dels secans de les comarques de la Segarra i les Garrigues i assistència 

tècnica per a la restitució i delineació de la cartografia del futur projecte elaborat pel 

DARP10. 

3. El 1983 es redacta l’Avantprojecte de Canal S.G. 

4. El 1984 surt el projecte de construcció de la presa del canal a l’embassament 

de Riap, també elaborat pel DARP. 

5. El 1991 s’elaboren els projectes de construcció del canal Segarra-Garrigues i 

l’embassament de l’Albagés, redactats per INTECSA11 i la generalitat de Catalunya. 

6. El 1993 s’elabora el projecte d’Impuls i connexions de l’Embassament de Rialp 

al canal Segarra-Garrigues i l’Estudi de la capacitat de regulació del Segre per a 

diverses alternatives de demanda dels canals d’Urgell i Segarra-Garrigues redactat 

per REGSA. 

7. El 1994 el projecte Segarra-Garrigues es declara d’interès general mitjançant la 

Llei 42/1994, de desembre. Així mateix s’inclou dins del Pla Hidrològic Nacional, de 

la conca de l’Ebre12 (només una superfície regable d’unes 8.000 ha en l’horitzó 

2008) aprovat pel Reial decret 1664/1998. 

8. El 27 de setembre de l'any 1999, es firma el protocol de col·laboració entre 

l'Administració Estatal i la Generalitat de Catalunya, en virtut del qual es van 

distribuir les actuacions que assumiria cada Administració. 

9. L'any 2000, finalitzen les obres de construcció de l'embassament de Rialb. 

10. El Novembre de 2000 es presenta la memòria descriptiva per a la transformació 

en reg de la zona regable del canal Segarra-Garrigues elaborat per Ibering13 i el 

DARP. 

11. El Juliol de 2001 el BirdLife/Seo14 denuncien amb la presentació de la 

documentació a la Comunitat Europea per la insuficient designació de ZEPA davant 

del projecte Segarra-Garrigues.  

                                                           
10

  Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca 
11

 INTECSA Internacional de Enginyeria i Estudis Tècnics S.A. Companya espanyola de consultoria i 
enginyeria de capital privat, independent de subministradors i constructors fundada el 1965. 
12

 El Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre actualment en vigor va ser informat favorablement pel Consell 
de l’Aigua de la conca de l’Ebre el 15 de febrer de 1996, sent  aprovat pel Govern mitjançant el Real 
Decret 1664/1998 de 24 de juliol. Actualment està en procés l’elaboració d’’un nou Pla Hidrològic que 
incorpora els principis i objectius de la Directiva Marc de l’Aigua.  
13

 Empresa d’estudis i projectes. 
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12. El Novembre de 2001, el Consell de Protecció de la Natura presenta l’informe 

sobre el projecte de transformació en reg de la zona regable del canal Segarra-

Garrigues, favorable a l’ampliació de les zones a protegir. També la Unió Europea 

obliga a retallar el Segarra-Garrigues. 

13. El Desembre del 2001 s’adjudica la primera obra del Segarra-Garrigues. 

S’adjudica la connexió amb Rialp. 

14. El Març de 2002 del govern crea REGSEGA (Regs Segarra-Garrigues). 

15. El Maig de 2002 es presenta l’estudi del Impacte Ambiental del projecte de reg i 

la concentració parcel·laria del canal Segarra-Garrigues redacta pel ENTORN15 i el 

DARP. 

16. El 8 Novembre de 2002 surt a informació pública de l’Estudi d’Impacte 

Ambiental del projecte de reg i la concentració parcel·laria del canal Segarra-

Garrigues. (DOGC 3649 i 3757) 

17. El 11 de Juny de 2002 el ministre de Medi Ambient Jaume Matas col·loca la 

primera pedra en les obres de l’estació de bombeig i connexió de l’embassament de 

Rialb amb el SG. 

18. El Juliol de 2002 SEO/BirdLife, EGRELL16, IPCENA17, DEPANA18 presenten al 

DARP les al·legacions a l’Estudi d’Impacte Ambiental  del Segarra-Garrigues. 

19. L’Agost de 2002 la Generalitat de Catalunya licita alhora totes les construccions 

del Segarra-Garrigues. Aprovació del Pla de Regadius.  

20. El Setembre de 2002 el SEO/BirdLife envien a la Comunitat Europea  informes 

d’experts sobre les implicacions del Segarra-Garrigues sobre les aus estèpiques. 

21. L’ Octubre de 2002 es presenta el projecte constructiu i el pressupost del 

Segarra Garrigues. 

22. El Desembre de 2002 s’aprova la Declaració  d’Impacte Ambiental del projecte 

de reg i la concentració parcel·laria del canal Segarra-Garrigues. També 

s’adjudiquen les obres del Segarra-Garrigues a un consorci de dotze empreses. 

23. El Gener de 2003 es modifica la Xarxa Natura 200 i d’inclusió de les ZEPA 

previstes en el Document d’Impacte Ambiental del projecte del canal Segarra-

Garrigues. 

                                                                                                                                                                          
14

 Federació d’àmbit estatal de grups territorials que te com objectiu l’estudi i defensa de les aus. 
15

 ENTORN S.A, ENGINYERIA I SERVEIS, empresa de consultoria i enginyeria ambiental 
16

 Entitat sense ànim de lucre formada per un col·lectiu de lleidatans sensibilitzats per l’estat de 
conservació de la Natura de les comarques de Lleida. 
17

 Organització ecologista de les comarques de Lleida 
18

 Associació catalana sense ànim de lucre de ciutadans i ciutadanes que actua per a la defensa, l’estudi i 
conservació del patrimoni natural, alhora que promou la concepció goblalitzadora dels problemes que 
afecten les espècies i els ecosistemes.  
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24. El Gener de 2003 la Comunitat Europea  inicia el segon procediment 

d’infraccions per insuficient protecció de les aus estepàries en el context del 

Segarra-Garrigues. 

25. El 10 de juliol de 2003 en un acte presidit per d’aleshores Conseller en Cap i el 

Conseller del DARP és col·loca la primera pedra en la construcció de la xarxa de 

reg del SG. 

26. El Juny de 2004 es signa el Manifest de Vallbona que reclama un nou Segarra-

Garrigues. 

27. El 1 de març del 2005 comencen les obres del sistema de reg del SG. 

28. El 18 de març de 2005 és licita el primer tram del SG. 

29. El Desembre 2007 la Sentència del Tribunal de Luxemburg, obliga prendre 

mesures davant el projecte Segarra-Garrigues per d’incompliment de la legislació 

europea en matèria de conservació dels ocells esteparis. La sentència posa de 

rellevància que el projecte i el seu Document d’Impacte Ambiental no asseguren la 

conservació de les espècies estepàries. 

30. El Desembre de 2008 la Comunitat Europea escriu una Carta al govern català i 

espanyol pel no compliment de les dues sentencies: per la insuficient designació de 

ZEPA, i per no assegurar la conservació de les espècies estepàries en el marc del 

projecte de transformació al regadiu Segarra-Garrigues. 

31. El 13 de febrer de 2010, es sotmet a informació pública la nova modificació de 

l’Estudi d’Impacte Ambiental (DOGC Núm. 5570 de 18.02.2010), que buscava la 

gestió d’aquests espais protegits combinant la sostenibilitat ambiental i agronòmica, 

de manera que es faci compatible el foment de l’activitat agrícola de regadiu de 

suport amb la conservació del patrimoni natural de la zona. 

32. A finals de 2011, l’estat de les obres és: Projecte d’impulsió i Connexió acabat. 

Tram I del canal principal (p.k. 0 al 5+200) adjudicat  el 29/11/05. Tram II (p.k. 

5+200 al 21+290) adjudicat el 27/2/07. Tram III (p.k. 21+290 al 41+530) adjudicat el 

19/11/07. Tots tres finalitzades. Tram IV (p.k. 41+530 al 62+530) adjudicat 

18/11/08. Tram V (p.k. 62+530 al 84+757) adjudicat 16/12/08. Presa de l’Albagés 

adjudicada el 18/11/08. Tots tres en execució.  

3.3 Sistema de dotacions per l‟abastiment del Segarra-Garrigues. 

 L’abastament del SG és duu a terme a partir de la derivació del Segre, per dos 

punts de captació: l’embassament de Rialb i les elevacions directes del baix Segre 

(Captació d’Aitona i Albatàrrec, tal i com mostra el mapa 3.2). El fet de que 

l’abastiment es derivi del Segre fa que el sistema SG formi part, en termes hidrològics, 

de la Conca de l’Ebre, concretament del sistema Segre-Noguera Pallaresa. A més, 

d’aquestes dues captacions i per aconseguir les reserves de cabal aprovades, farà 

falta la construcció de l’embassament de l’Albagés i que els Canals d’Urgell captin 

l’aigua del Noguera Pallaresa enlloc de Rialb, d’aquesta manera s’alliberarà cabal pel 

SG.   



Estudi dels efectes socioeconòmics , urbanístics i ambientals del canal Segarra-Garrigues a 
l'entorn de les Garrigues. 

28 
 

 Centrant-nos amb el pantà de Rialb, aquest va ser inaugurat l’any 2000 i té una 

capacitat de 402 Hm3. És el principal recurs d’abastiment del SG. Els beneficiaris del 

pantà són l’agricultura i l’energia hidroelèctrica. El cabal que ha de rebre el SG del 

pantà de Rialb ja és va decidir en la resolució del president de la Confederació 

Hidrogràfica de l’Ebre el 18 juny 2001, on un gran tros se l’enduia els Canals d’Urgell. 

Al SG se li assignen inicialment 100 Hm3 i un total de 225 hm3 després de la 

construcció de l’embassament de l’Albagés i de l’harmonització de la Noguera 

Pallaresa. En la mateixa resolució s’estableix la reserva de 100 hm3 per als regadius 

dominants  pel SG, amb un termini de 10 anys per tramitar la concessió corresponent. 

Imatge 3.1: Presa de Rialb i estació de bombeig del Segarra-Garrigues. 

 

Font: IV Foro “Agroindustria y regadios del canal de Navarra” 

 Per tal d’aconseguir les dotacions de 6.500 m3/ha i 1.500 m3/ha que es fixen 

respectivament per al regadiu de 47.110 hectàrees de transformació (306,2 Hms3), i 

de 23.040 hectàrees de suport (35,8 Hm3), cal arribar als subministraments de 343 

Hm3. Per obtenir  aquestes dotacions és necessari complementar amb 48 Hm3, que 

provindrien dels excedents de Rialb i 69 Hm3 que s’han de bombejar des de la part 

baixa del Segre.  

Mapa 3.4: Eixos fluvials.  

 

Font: REGSEGA 
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Taula 3.1: Distribució de cabals regulats per l’embassament de Rialb. 

 

Font: Un canal Segarra-Garrigues per al segle XXI 

Taula 3.2: Relació superfícies i volums demandats segons el punt de 

subministrament. 

 

Font: Un canal Segarra-Garrigues per al segle XXI 

3.4 Procediment sobre la delimitació de l‟àrea regable del Segarra-Garrigues 

 En referència a la delimitació, la definició del gruix del projecte va ser possible 

gracies a la inauguració del pantà de Rialb l’any 2000. Cal remarcar, que molta feina ja 

estava feta. Les primeres delimitacions ja apareixen el 1983 amb l’Avantprojecte del 

Canal SG redactat per Leandro López Bosch on es defineix el perímetre de la zona 

regable, els sectors de reg, els cabals, el traçat i les reserves de dotació de Rialb. 

Encara que aquest projecte perdurà durant anys i nomes es van dur a terme petites 

variacions, a finals del segle XX és considerat un projecte obsolet. Així doncs, al any 

2000, a partir de la recopilació d’estudis i propostes prèvies s’acaba  redactant la 

“Memòria descriptiva per a la transformació en reg de la zona regable del canal SG”, 

que anirà avançant durant els anys però aplicant-hi les correccions precises. 



Estudi dels efectes socioeconòmics , urbanístics i ambientals del canal Segarra-Garrigues a 
l'entorn de les Garrigues. 

30 
 

Al 2002, es redacta el  “Projecte de regadius i concentració parcel·laria” que  

acaba definint quina serà  l’àrea que quedarà abastada per les aigües del Canal i 

d’aquesta, quina efectivament es podrà regar. 

Mapa 3.5: Àrees de regadiu de les Terres de Lleida. 

   

Font: REGSEGA 

 Com és pot veure en el mapa 4.1, la delimitació del Segarra Garrigues està 

influïda per les delimitacions dels altres regs. La raó de la delimitació és donar una 

continuïtat al territori regat i beneficiar a tothom a partir d’una política de govern que 

pretén posar en regadiu la totalitat de les terres agronòmiques i edafològicament 

adequades. A més, existeix una altra raó en el fet de que el sistema SG englobi tan 

terreny i és que com més hectàrees englobi el sistema SG menys diners de la 

construcció del canal principal tocarà per cap. Amb aquest argument apareix una 

problemàtica i és que si es declaren zones ZEPA dins les terres del SG es farà inviable 

tot el projecte del Canal ja que ningú podrà pagar-lo. 

Els criteris que utilitzen per delimitar l’àrea regable del sistema del SG, no estan 

del tot clars, per tant, a continuació es descriuen alguns dels criteris que es troben en 

el llibre Agricultura i Natura? Anatomia d’un conflicte, de la Singrid Muñiz: 

 “Consideracions tècniques: 

o Capacitat d’embassament i la cota de sortida condiciona el volum 

disponible i l’area regable 

o La dotació màxima que marca el Pla Hidrològic de la Conca 

o L’estalvi energètic 

o Donar continuïtat al territori regat.   
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 Consideracions organitzatives: 

o Deixar fora les propostes de regadiu amb entitat propia. 

o Simplificar a un sol projecte totes les propostes de reg d’una mateixa 

zona. 

 Consideracions socials: 

o Millorar les dotacions d’alguns regadius precaris.  

o Beneficiar a tothom amb la condició de regant.” (Muñiz 2010, 66) 

 Amb aquest criteris i amb pressions particulars dins del context polític, social i 

personal, s’acaba definint una zones paradigmàtica: el marge esquerra del canal SG. 

 En el cas del marge esquerra, des del punt de vista hidràulic, és estrany el 

plantejament d’un regadiu a contrapendent i on no hi ha uns criteris topogràfics que 

marquin un llindar. No existeixen raons tècniques per poder entendre quin es el criteri 

de duu a terme el marge esquerra sinó que les raons que se’n desprenen són 

polítiques.   

3.6 Finançament del Segarra Garrigues. 

Pel que fa al finançament el 11 d’octubre del 2006, es signa un conveni 

(GOV/178/2006) entre l’empresa estatal CASEGA i el departament d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca que estableix un nou escenari de finançament de la infraestructura, 

per tal d’agilitzar-ne l’execució i ampliar els usos previstos. 

Fins al moment, el conveni vigent era l’establert entre CASEGA i la Comunitat 

de Regants del Segarra-Garrigues, com a usuaris últims de la infraestructura, i 

estipulava que el 50 % de la inversió s’havia de realitzar amb les aportacions dels 

futurs regants. Amb el nou conveni, que va entrar en vigor el passat 18 d’octubre, la 

Generalitat de Catalunya assumeix el paper d’usuari i, per tant, serà l’administració la 

que garanteixi els crèdits, en substitució de la Comunitat de Regants. El cost estimat 

de l’actuació prevista és de 444.750.000 euros, IVA no inclòs; del qual CASEGA 

n’assumeix el 50 % més els sobre costos que es puguin produir i la Generalitat, 

mitjançant el DARP, l’altre 50 %, que serà aportat a CASEGA mitjançant una tarifa fixa 

durant 25 anys i que s’amortitzarà mitjançant l’abonament periòdic que realitzaran els 

usuaris de l’aigua. 
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Taula 3.3: Pressupost total de l’obra segons les licitacions i els projectes 

vigents (IVA inclòs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Licitació RESGA i web CASEGA 

En relació als usos de l’aigua, amb l’objectiu de buscar una resposta a les 

necessitats del territori afectat per la transformació en regadiu, així com obtenir una 

major eficàcia tècnica, econòmica, social i ambiental; s’estableix en el conveni que el 

Canal Segrarra-Garrigues ampliarà els usuaris inicials a altres usuaris, solucionant 

d’aquesta manera els problemes de disponibilitat i qualitat de l’aigua, tant per a fins 

agrícoles com per a abastaments urbans i industrials, el que propiciarà un 

desenvolupament del territori i una disminució del cost repercutible als regants. 

Taula 3.4: Cost estimat de l’inversió per l’usuari (pagament al comptat en 

euros/Ha)(IVA inclòs). 

 

Font: Un canal Segarra-Garrigues per al segle XXI 
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Esquema 3.1: Pagament de les obres. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de REGSA 
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4. L‟EVOLUCIÓ DEL CONFLICTE DE LES ZONES DE PROTECCIÓ AL 

CANAL DEL SEGARRA-GARRIGUES. 

 El canal Segarra-Garrigues i la Xarxa 2000 han generat una gran confrontació 

entre els interessos dels promotors del regadiu i els preservacionistes. El Compromís 

per Lleida sorgeix d’aquesta confrontació, ja que en les ponències es debat la 

problemàtica i es busquen les estratègies per solucionar el conflicte i trobar una zona 

mixta que afavoreixi als interessos mutus. Les solucions són força complicades, ja que 

“barrejar la protecció de les aus amb el canal Segarra-Garrigues és voler crear 

polèmica” així ho declarava l’exConceller d’Agricultura, Antoni Siurana (Segre 

17/1/2005). Per entendre l’objectiu de crear un itinerari per la zona ZEPA de Mas de 

Melons, és necessari entendre com es desenvolupa el conflicte de les ZEPA al SG.     

4.1 Els moviments que influeixen en la instauració de la Xarxa Natura al Canal 

Segarra-Garrigues 

4.1.1 El pensament conservacionista a Catalunya   

En relació als models de protecció a Catalunya, cal fer un parèntesis i explicar 

breument com el pensament conservacionista esdevé una peça clau en la creació del 

espais PEIN.  

La  concepció conservacionista neix a finals del segle XIX amb diversos 

corrents de pensament, clarament identificables a Estats Units. D’aquests corrents de 

pensament cal destacar-ne: 

 ““Scientific management” liderat per G. Pinchot, busca la voluntat de 

gestionar de forma racional i eficient els recursos naturals per què 

puguin ser llargament utilitzats per la població i les generacions futures. 

 “Preservationism” liderat per J. Muir, busca la conservació de la natura 

en estat pur per la seva bellesa, per l’estudi científic i per als usos 

recreatius. 

 La tercera filosofia liderada per A. Leopold, que defineix la conservació 

com l’estat d’harmonia entre els humans i la terra i tracta de convertir el 

profund amor pel territori en la responsabilitat de gestionar de forma 

sostenible els recursos naturals.” (Muñiz 2010, 49) 

A principis del S.XX, el conservacionisme apareix a Espanya i Catalunya de 

forma distorsionada, és a dir, hi predomina l’idea d’espai natural com a element estètic 

i naturalista. En aquells moments, es valoren les àrees naturals per a la tranquil·litat i 

la riquesa biològica i geològica que permeten fer-ne un ús turístic i  recreatiu.  

Un dels precursors del consevacionisme a Catalunya és l’enginyer de monts 

Rafael Puig i Valls. Alguns dels seus treballs, es van basar en la creació de les bases 

del projecte de Parc Nacional de la Muntanya de Montserrat i va aportar suggerències 

envers  altres paratges a protegir. 

Cal destacar també, que el conservacionisme català està molt lligat a la tradició 

excursionista, la qual representa una altra forma d’aproximació a la natura que ja havia 
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protagonitzat algun episodi de denúncia contra la destrucció dels paisatges catalans. 

També és reflecteixen les idees conservacionistes d’alguns científics en el 

coneixement del medi natural.   

A meitat del segle XX, es reflecteix l’ideal conservacionista amb les següents 

mesures: 

 “Aprovació Parc Nacional d’Aiguestortes i l’Estany de Sant Maurici al 

1955. 

 Aprovació de reserves nacionals de caça al 1966 

 Aprovació parcs naturals de Sant Llorenç del Munt i el Montseny 

 Aprovació de paratges naturals d’interès nacional (PNIN) 

 Aprovació de reserves de la zona volcànica de la Garrotxa.” (Muñiz 

2010, 50) 

Ara bé, l’instrument més important del conservacionisme català és la Llei 

12/1985, de 13 de Juny, d’Espais Naturals que sorgeix a causa de l’alerta del ràpid 

descens de les poblacions de flora i fauna i de la conscienciació de que l’explotació 

dels recursos no és il·limitada. A partir d’aquestes causes, acaben sorgint uns 

objectius en base a la protecció dels espais naturals. Aquest objectius es plasmen en 

dues mesures: per una banda, establir diferents categories sota la denominació 

d’Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE), i per l’altra, la creació del PEIN que té 

per objecte delimitar Espais d’Interès Natural (EIN). 

Així, el pensament conservacionista acaba influint en l’administració sobre els 

criteris de denominació de espais naturals, tal i com es pot veure en els següents 

punts: 

 “Delimitar àrees naturals que per la seva bellesa i riquesa de vida 

silvestre cal protegir. El nombre i diversitat d’espais ha de ser suficient 

com per representar tot patrimoni natural d’un Estat. 

 Cada espai es tracta de forma aïllada a la resta. L’objectiu és protegir-lo 

dels efectes destructius de la societat industrial i evitar l’extinció 

anunciada de les seves espècies. Per això, és prenen mesures de 

control de l’activitat humana, principalment de caràcter restrictiu.   

 La gestió i delimitació dels espais es fa en base a l’obtenció sistemàtica 

de dades científiques sobre el medi natural. I són els experts els que 

s’encarreguen de guiar les decisions” (Muñiz 2010, 52). 

4.1.2 L‟ornitologia a Catalunya 

En el marc de les zona ZEPA, un dels elements clau són les organitzacions 

ornitològiques. En conseqüència, crec necessari entendre com evoluciona l’ornitologia 

a Catalunya des de meitats del S XX fins a principis del XXI, i quin paper juga en la 

implantació de les zones ZEPA. 
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Pel que fa a l’ornitologia, al 1954 és crea la Societat Española de Ornitologia 

(SEO) amb pocs aficionats catalans. A diferencia d’Espanya, Catalunya l’ornitologia 

esdevé una eina de sensibilització ambiental ja passades unes dècades des de la 

fundació de la SEO. En aquells moments, la SEO era representada per un grup 

d’intel·lectuals i aficionats de classe mitjana i alta que pretenien impulsar la recerca 

ornitològica i inventariar l’avifauna catalana. 

Als anys 80 sorgeix un boom d’entitats i associacions ornitòlogues que acaben 

tenint més prestigi que la propia SEO, que acaba desapareixent, i agafa el relleu el 

Grup Català d’Anellament (GCA) que prové del Museu de Zoologia de Barcelona 

constituït al 1975. Durant aquests anys s’inicien multitud de jornades i trobades 

ornitològiques i naturistes. 

Ara bé, a la segona meitat dels 90 es popularitza l’ornitologia catalana i es 

consolida el seu estil científic naturalista i formatiu. És fomenta una política de 

sensibilització i de defensa d’indrets utilitzada pels ocells. 

Amb el pas del temps, la Generalitat agafa una autoritat important en la matèria 

d’aus i estableix diversos convenis amb entitats ornitològiques per tal de complementar 

la tasca de recerca i seguiment, com el cas del Grup Català d’Anellament. 

Un altre cas seria la recuperació de la Sociedad Española de Ornitologia (SEO) 

el 2001. La SEO juntament amb Birdlife pressionen al 1985 a la Comunitat Econòmica 

Europea  per a que desenvolupi el Programa de Conservació d’Àrees Importants 

d’Aus, i que produeixi una llista dels llocs prioritaris a protegir. Com a conseqüència, al 

1989 apareix el primer inventari d’IBA’s (Important Bird Areas) a Espanya. A causa 

d’aquest fet, és genera malestar en alguns sectors inclosa l’administració autonòmica. 

Tots aquests fets, acabaran influint en el SG i tindrà el seu ressò sobretot en la 

Declaració d’Impacte Ambient del propi projecte.  

4.2 Els inicis del conflicte: la Declaració d‟Impacte Ambiental del Segarra-

Garrigues 

La Declaració Impacte Ambiental del SG és un dels document que més 

problemàtica ha generat durant el transcurs de l’aprovació del SG. Per tant, cal 

entendre quina ha estat la seva evolució i quins són els canvis que s’han produït, fins 

arribar al DIA actual.    

Primerament, cal entendre que el projecte del canal SG del 1984 no tenia 

l’obligació de sotmetre’s a tràmit d’Avaluació d’Impacte Ambiental19  (AIA) ja que el 

Decret 114/1988 20només obligava a incorporar l’ AIA en projectes de grans preses i 

totes aquelles obres que poguessin perjudicar tots aquells espais protegits per la Llei 

12/1985. Ara bé, en el Decret 114/1988 no es mencionen explícitament els regadius. 

                                                           
19

 AIA es un conjunt d’estudis i anàlisis tècnics que permeten valorar els efectes que l’execució d’un 
determinat projecte pot causar sobre el medi ambient. Constitueix el instrument més adequat per 
preservar els recursos naturals I defensar el medi ambient. 
20

 Decret d’aplicació a Catalunya i que prové de la Directiva 85/337/CEE i el Reial Decret legislatiu 
1302/1986. 
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El problema apareix quan al 1999 a partir de la Directiva 97/11/CE i la Llei 

6/2001, implanta que l’AIA s’hagi d’aplicar als nous regadius que afectin més de 100 

hectàrees. Aquest fet, provoca un estancament tècnic del projecte a causa de les 

repercussions ambientals de l’obra.   

Però el problema no s’acaba aquí, al 2000 la Comissió Europea  (CE) inicia un 

procediment d’infraccions contra l’Estat Espanyol per la insuficiència de Zones 

d’Especial Protecció d’Aus (ZEPA). A més, al 2001 la SEO/Birdlife i altres entitats 

ambientalistes i ornitològiques impulsen una queixa a la Unió Europea davant del perill 

que suposa el regadiu en els objectius de la Directiva 79/409/CEE i la Directiva 

92/43/CEE. 

Aquests fets, acaben impulsant, al 2002, la DIA del “Projecte de regadiu i de 

concentració parcel·laria del SG, transformació en regadiu, obres de distribució i 

concentració parcel·lària” que aprova la Ponència Ambiental el 26 de setembre de 

2002 (DOGC núm. 3757-08/11/2002) on busca la sostenibilitat ecològica i les 

exigències europees en el marc de les ZEPA. No obstant, en la DIA sobre el projecte 

de “Red de transporte i regulacion”, que depèn de l’Estat, no s’entra en qüestions de 

conservació estètica.      

En la DIA de 2002 els objectius que incorporava eren: 

- “Recull d’al·legacions del traçat del canal principal i presa l’Albagés 

- Impacte de drenatge d’aigües 

- Patrimoni arqueològic 

- Moviment de terres 

- Delimitació de ZEPA i PEIN realitzada per la generalitat. 

- Mesures correctores, preventives i compensatòries sobre la xarxa de 

distribució i concentració parcel·laria” (Muñiz 2010, 72-73) 

Aquesta DIA aprovava unes 18.000 Ha reservades per les aus i per aquest fet, 

aquelles zones quedaven excloses de les previsions de regadiu. A més, el la DIA 

s’instigava a construir una Comissió de seguiment, en la que hi estigui representat el 

DMAH, el DARP i algunes entitats naturalistes, per a que es duguessin a terme una 

gestió integral dels secans i de la Depressió Central. 

Ara bé, tot i les mesures aprovades per la DIA del 2002, la CE continuava 

creien que les zones declarades ZEPA eren insuficient, ja que no aportava suficient 

protecció a les aus estepàries. En conseqüència la CE acaba duent a terme un segon 

procediment d’infracció contra Catalunya. 

És per això, que el 21 de Juny del 2004, la Generalitat envia un escrit a la CE 

demanant una moratòria de 6 mesos per redibuixar el mapa de les ZEPA. Tot i enviar 

una nova versió de la DIA el març de 2005, no evita que la el procediment d’infracció 

entri en fase de dictamen al desembre de 2004. Com és pot veure, la relació entre el 

govern català i la CE entra en un estira i arronsa on la Generalitat no aconsegueix que 
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la CE vegi amb bons ulls tota la feina d’ampliació de la ZEPA que està duent a terme. 

Aquests fets acaben donant un sensació de contrarellotge.   

Per aconseguir que la CE accepti el DIA, el departament de medi ambient 

(DMAH) revisa el mapa vigent de LIC i de ZEPA. Després, al febrer de 2005, crear un 

nou mapa de protecció dels hàbitats i espècies silvestres que la normativa europea 

obliga a conservar, a partir d’engrandir els espais ja destinats i incloure’n de nous.   

Aquest fet fa passar de 19,3% al 29,8% de territori català protegit aprovat al 2006. 

Mapa 4.1: Evolució dels espais ZEPA a la zona del Segarra-Garrigues.  
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Per últim, el 13 de febrer de 2010, es sotmet a informació pública l’actual 

modificació de l’Estudi d’Impacte Ambiental (DOGC Núm. 5570 de 18.02.2010), que 

busca la gestió d’aquests espais protegits combinant la sostenibilitat ambiental i 

agronòmica, de manera que es faci compatible el foment de l’activitat agrícola de 

regadiu de suport amb la conservació del patrimoni natural de la zona. 

Mapa 4.2: Espais ZEPA dins el sistema del Segarra-Garrigues.  
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5. EL “COMPROMÍS PER LLEIDA”, UNA APOSTA PER DINAMITZAR LES 

TERRES DE PONENT 

 Amb la proposta d’ampliació de la Xarxa Natura 2000 a Catalunya que s’ha 

explicat en el punt anterior i els efectes que produeix aquesta implantació al canal 

Segarra Garrigues, s’acaba generant uns nous escenaris on, a part de la problemàtica 

produïda entre el regadiu i l’ornitofauna, un col·lectiu de gent busquen que s’adapti el 

projecte del canal a les aspiracions de la societat de les terres de Ponent. En 

conseqüència, apareix el Manifest de Vallbona i el Compromís per Lleida on a partir de 

ponències  estudien la problemàtica i elaboren un seguit d’estratègies. En els punts 

següents es resumeixen els trets més característics de les ponències.   

5.1 El Manifest de Vallbona. 

El 29 de maig de 2004 un col·lectiu de persones molt diverses (empresaris, 

professors, universitaris, cooperativistes, pagesos, sindicalistes) amb un interès pel 

propi territori i el seu progrés social i econòmic, proposen i signen a la localitat de 

Vallbona de les Monges, el Manifest de Vallbona.21 

Figura 6.1: La societat civil lleidatana en suport al Manifest de Vallbona. 

 

Font: Diari el Segre 

L’objectiu del Manifest era aconseguir un millor futur econòmic i social a les 

terres de Lleida mitjançant uns plantejament moderns a partir del Canal Segarra 

Garrigues. Els plantejaments que descrivien eren: 

 “Realitzar el canal i finalitzar-lo amb el menys temps possible. 

                                                           
21

 El conveni i la seva aprovació per part de l’executiu són publicats als DOGC núm. 4763. De 17 de 
noviembre de 2006, on es repassen els números més destacats del canal. 
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 Generar noves possibilitats agrícoles, bé garantir i millorar les ja 

existents. 

 Impuls de la indústria agroalimentària. 

 Conservar i mantenir el paisatge i el territori. 

 Mecanismes legals que garanteixin la titularitat de l’aigua que baixa 

pel canal. 

 Incorporar en el plantejament la nova cultura de l’aigua. 

 Crear un nou escenari econòmic de prosperitat a les Terres de 

Lleida.” (Manifest de Vallbona 2004, diari Segre1/11/2004)  

A partir de les jornades celebrades el 30 d’abril del 2005,un grup format per 20 

entitats que donaven suport al Manifest de Vallbona elaboren un seguit de propostes 

que pretenen redissenyar els plantejaments del Canal SG. El coneixement i la reflexió 

de les jornades va ser recollit en el llibre “Un canal Segarra Garrigues per al Segle 

XXI” i les propostes en el llibre “Les propostes del Manifest de Vallbona”. Aquestes 

propostes van ser: 

1. “L’aigua no només representa una oportunitat de millora productiva 

agrícola, sinó que ha de formar part d’una operació territorial que 

contempli tots els cicles de l’aigua i tots els usos (ludics, formatius, 

ecològics, productius i consum de boca) tenint en compte les 

necessitats de la societat moderna, i d’un territori amb grans 

expectatives de futur com són les planes de Lleida. 

2. L’oportunitat de dur aigua als secans i convertir-los en un mosaic de 

conreus intensius i extensius, secans i regadius, guaret i espais 

naturals, amb nuclis i activitats urbanes ben consolidades. Això és 

possible amb una dotació mitjana de 3.500 m3/ha per gran parcel·la 

que representa no solament la millor manera de d’encarar el problema 

dels recursos limitats d’aigua disponible, el de la contaminació per 

nitrats, el de les aus estèpiques i altres aspectes mediambientals, sinó 

també la manera d’aportar la riquesa del regadiu a tot el territori 

actualment de secà. 

3. Cal aprofitar el potencial econòmic de l’arboricultura22 mediterrània, que 

és la típica de la zona i l’usuària més eficient d’aigua, això sense 

oblidar l’hortofructicultura23 i altres produccions d’alt valor afegit, i cal 

fer-ho en coordinació amb les cooperatives i les indústries agràries de 

la zona. 

                                                           
22

 Arboricultura és la ciència que compren la selecció, propagació i tala seleccionada de plantes 
perennes i llenyoses, com arbres i arbustos, l’estudi del creixement i que inclou a les practiques 
tradicionals. 
23

 Hortofructicultura és la ciència que compren el cultiu d’hortalisses i arbres fruiters.  
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4. La transformació a regadiu ha de ser curosa i apostar sobretot per 

l’ecoconcentració24. La concentració parcel·laria ha de ser una eina 

d’ordenació territorial. 

5. La protecció de les aus i d’altres espais naturals s’han d’encaixar bé en 

el projecte. Les limitacions s’han de repartir col·lectivament segons 

dues opcions generals: o bé cedir l’aigua per un aprofitament agrícola 

globalment menys intensiu o bé cedir terra per als medis naturals que 

és vol preservar. 

6. L’administració ha de fer front al cost total de la infraestructura principal 

en funció del seu caràcter de servei públic. A més, cal trobar altes vies 

de finançament i disposar de mecanismes efectius de supervisió de les 

obres per part dels beneficiaris finals i els seus representants, amb 

l’objectiu d’assegurar el control de la despesa i limitar-la. 

7. Crear una Comunitat General d’Usuaris que gestioni de manera eficaç 

el cicle de l’aigua a la zona irrigable i repartir-la entre els usuaris de 

diferents classes i tarifes. Mentre, que en funció del finançament s’ha 

de fixar la titularitat de la xarxa secundaria d’infraestructures. 

8. Elaboració de preus indicatius i clars i que tinguin ben en compte les 

prioritats d’usos, el costos energètics, d’internalització de la 

contaminació i del consum d’un recurs escàs que repercutirà en els 

usuaris futurs. 

9. En el marc institucional cal un organisme, un Centre de Promoció dels 

Secans o similar, que estimuli totes les accions de desenvolupament 

del territori i a l’entorn de l’aigua, tant les d’interès agrícola com a la 

resta. 

10. El SG ha de ser una acció de Govern a favor del territori, i en aquest 

sentit convé que a més el DARP, s’impliqui el DPTOP25, el de Medi 

Ambient, i el mateix Departament d’Economia en els àmbits que els hi 

són propis.” (Les propostes del compromís per Lleida 2007) 

5.2 Del Manifest de Vallbona al Compromís per Lleida 

Durant els dies 12 i 27 d’abril 2007 es celebren les Jornades “Lleida, 

compromís de futur” on es duen a terme un seguit de taules rodones on es debaten les 

claus del desenvolupament de les comarques de Lleida. Aquestes jornades acabaran 

transformant el Manifest de Vallbona en Compromís per Lleida. Durant les jornades 

s’exposen tres temes importants: l’aigua, l’agroindustria i el territori i la societat. A 

continuació, s’expliquen els trets més importants que és van tractar en les ponencies. 

                                                           
24

 L’ecoconcentració és un instrument de desenvolupament rural integrat i sostenible. 
25

 Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
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5.2.1 L‟aigua. 

Respecte a l‟aigua, s’ha de pensar i administrar com un element escàs i 

sensible del qual no en podem abusar. Per tant, és necessari orientar les actuacions 

cap una nova legislació en matèria d’aigües que estigui amb consonància amb la 

Directiva Marc d’Aigua.  

Pel que fa al SG, l’hidrogeòleg Manuel Pascual argumenta en les jornades de 

Lleida, Compromís de  futur que l’evolució del cabal del Segre va a la baixa a causa 

dels efectes que se’n deriven del canvi climàtic. Aquest fet, implica uns horitzons 

bastant foscos sobre la disponibilitat d’aigua. Per tant, es necessari un canvi de 

pensament en el fet de que l’aigua que arriba al mar és aigua malbaratada i perduda. 

Com a resultat, és essencial aconseguir que els rius mantinguin els seus cabals 

ecològics. 

A més a més, tal i com exposava el professor Abel Lacalle “caldrà una millora 

dels regadius històrics” (Aldomà 2007, 23-29) ja que permetrà obtenir un major 

estalvi, un control del consum i sobretot menys contaminació de l’aigua. Ara bé, 

apareix una problemàtica, per dur a terme les operacions de millora, a causa dels 

dèficits agraris estructurals i manca de capacitat de finançament per part dels regants. 

Finalment, cal plantejant quin tipus de conreu serà el més adient i quins són 

els usos possibles de l’aigua. Per una banda, sobre el plantejament del tipus de conreu 

el President de la Confederació Hidrològica de l’Ebre argumenta que “aquesta qüestió 

dependrà del mercat” (Aldomà 2007, 43-51). A més, en referència  els usos de l’aigua, 

el President declara que “l’abundant aigua que hi ha a Lleida pot ser una palanca 

d’activitat econòmiques prou diverses i riques que poden aportar uns atractius 

específics per una societat de major benestar” (Aldomà 2007, 43-51).   

5.2.2 L‟agroindústria.  

   Durant les jornades del Compromís per Lleida és posaren de relleu opcions i 

estratègies per encarar un millor futur agroindustrial per a les comarques de Lleida. 

 Primerament, la producció i la indústria agrària és el motor de l’economia 

lleidatana ja que genera la quarta part del PIB.  Ara bé, tal i com expressa la 

professora Yvonne Colomer és necessari “l’adaptació i la innovació en el producte 

final com a garantia d’èxit. Per aconseguir-ho, cal una col·laboració investigadora 

entre la Universitat i l’agroindústria” (Aldomà 2007, 85-95). 

 No obstant, una de les problemàtiques de l’agroindústria són les cooperatives, 

ja que manifesten una incapacitat gairebé estructural a l’hora de pensar en termes de 

mercat, de manera que acaben primant els interessos personals de gestors i socis 

sobre les necessitats d’adaptació. 

 Per tant, tal i com explica el Conseller d’Agricultura Joaquim Llena, “cal 

desenvolupar unes produccions diferenciades i de qualitat per fomentar una 

agricultura que potenciï els valors patrimonials del territori i que fan possible 

assumir les exigències ambientals que la societat li planteja” (Aldomà 2007, 107-108). 

A més, cal tenir en compte que el medi ambient ha de constituir una oportunitat de 

benefici per a l’agricultura i prestar els serveis que li demana la moderna societat 
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urbana: turisme etnològic, activitats didàctiques i lúdiques, manteniment 

d’ecosistemes,etc.   

5.2.3 El territori i la societat 

En relació al territori, la biòloga Ester Fanlo argumenta que “els paisatges 

característics de la plana són el fruit d’una coevolució mil·lenària entre natura i l’home. 

De manera que s’han de preservar” (Aldomà 2007, 168-172). 

És per això, que les plantes, els ocells, les muntanyes, els productes i els 

paisatges agraris construïts no són solament els elements d’un medi ambient del qual 

s’han de respectar els equilibris, sinó que són el motiu de força d’una activitat 

econòmica rendible i humanament enriquidora. En conseqüència, si no hi ha un entorn 

ric a descobrir, no hi ha clients per captar, i per tant, la gent del territori hauria de fer 

més esforços per reconèixer, millorar i difondre les seves riqueses patrimonials.  

 En conclusió, tal i com expressa el periodista Lluis Foix, “és necessari una 

aposta més decidida pel propi territori, l’autoconvenciment de les possibilitats 

d’aquest i dels seus valors naturals i patrimonials i l’orgull per aquests de la seva gent” 

(Aldomà 2007, 180-185). No obstant, és essencial tenir cura i atractiu del propi poble, 

ciutat i territori, ja que són determinants també  per a què propis i forans continuïnt 

tenint interès a residir-hi.   

5.3 Els plantejament del Compromís per Lleida 

Com a resposta als interrogants que plantegen en alguns dels sectors i 

infraestructures claus de l’economia i la societat lleidatana, és plantegen “unes 

propostes que facin sentir clarament els desigs i la veu de Lleida a Barcelona, Madrid i 

més enllà; i al mateix temps unes propostes  positives per a la construcció del país des 

de Lleida.” (Compromís per Lleida, 2007) Les propostes són: 

1. “El reforçament del sector agroalimentari que constitueix la base actual de 
l’economia de Lleida en el sentit de recolzar i impulsar aquelles activitats i 
sectors que asseguren un major valor afegit. 
 

2. En la línia anterior, el foment i la promoció d’aquells productes i activitats que 
aprofiten els recursos del mateix territori i contribueixen al manteniment del 
seus valors mediambientals i patrimonials, la fixació de la població local i la 
seva projecció exterior.  

 
3. El desenvolupament de les funcions i competències de la Universitat de Lleida 

com a instrument al servei de la recerca en matèria agroalimentària, de 
l’aparició de noves activitats i empreses en el sector de les biotecnologies i les 
TIC i en el desenvolupament de tecnologies aplicades a l’aprofitament dels 
recursos locals.  

 
4. L’aplicació de les tecnologies d’aprofitament i gestió modernes a la gestió 

integrada del cicle de l’aigua.  
 

5. El desplegament d’un projecte ambiciós de desenvolupament dels secans a 
partir de la construcció del canal Segarra- Garrigues.  
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6. El desplegament i aprofitament d’aquelles grans infraestructures que donen un 
servei real al territori.  

 
7. La millora de les comunicacions dins dels paràmetres de servei al conjunt del 

territori i el manteniment dels seus valors ambientals i patrimonials en general.  
 

8. El desenvolupament dels serveis i les funcions metropolitanes atenent a criteris 
d’equilibri i compensació entre territoris.  

 
9. La cura i promoció del patrimoni natural i cultural, en general, com un valor 

inherent de la pròpia activitat agrària i les formes de vida de Lleida.  
 

10. Un esforç especial d’acció territorial concertada i de projecció exterior per part 
de les institucions i administracions locals.” (Compromís per Lleida, 2007) 

 
5.4 El conflicte  de Mas de Melons  

 Com s’ha explicat en el punt 5.2, a partir de la publicació de l’Estudi d’Impacte 

Ambiental de 2003, es  va generar un especial malestar a la zona dels secans del 

Segrià, Alfés i Garrigues a causa de la creació de la zona ZEPA de Mas de Melons-

Alfés (el 2003) i per tant les terres que estaven dins de la ZEPA quedaven excloses  

de reg. Per reivindicar aquest fet, sindicalistes, cooperatives agràries i persones de les 

comunitat de regants decideixen crear un grup anomenat el Col·lectiu dels Municipis 

Exclosos del Reg (Col·lectiu ZEPA Mas de Melons-Alfés) per a fer pressió al govern i 

criticar la “injustícia de que es condemni a pobles sencers a no regar.” (Muñiz 2010, 

76) 

 Aquests objectius inicials que manifesta el grup sobre del desig de reg van 

evolucionant durant el temps. A mesura que es duien a terme assemblees generals, 

actes massius, i reunions amb els tècnics i els polítics del DMAH, el objectius inicials 

es van redefinint i madurant; ja no busquen el poder regar les terres sinó defensar els 

valors culturals i naturals del territori. 

 Per aquests motius es comencen a buscar estratègies per impulsar el Mas de 

Melons, en consonància al Manifest de Vallbona i el Compromís per Lleida, que donin 

una solució global al problema entre el regadiu i la Xarxa Natura 2000. Així doncs, es 

comencen a plantejar propostes: Programes de Conservació del hàbitats i de la fauna 

de caire estèpic de la Plana de Lleida, una Oficina de Gestió dels espais de la Xarxa 

Natura 2000 de la Plana de Lleida o la creació Consorcis Locals. 

 Ara bé, aquestes propostes  no s’acaben elaborant. Per aquest motiu, sorgeix 

una nova problemàtica que, a causa de la política conservacionista tradicional la qual 

mesura que ha anat tendint cap a la restrictivitat de l’activitat humana dins la ZEPA, hi 

ha defensat la necessitat de protegir les aus estepàries, ha acabat generant un “oblit” 

de les terres.   

5.4.1 El procés participatiu per elaborar els plans de gestió de les ZEPA de la 

plana de Lleida. 

 A fi de dinamitzar el territori de la ZEPA de Mas de Melons-Alfés, es van fer a 

Artesa de Lleida, els dies 25 de gener i 15 de febrer de 2010, unes sessions de debat 

per a elaborar un pla de gestió de la ZEPA. Els temes que es van tractar van ser: 
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l’aprofitament agrari, el patrimoni natural i cultura i recerca, altres activitats, divulgació i 

interpretació ambiental i finalment el procés d’elaboració  del pla de gestió. 

 Centrant-nos en els objectius del projecte, en el tema de les altres activitats, 

divulgació i interpretació ambiental és va fer un diagnosi de la zona ZEPA i les seves 

proximitats amb les següents valoracions: 

 “Aspectes positius: 

- El territori pot acollir en el futur gent cansada de viure a les ciutats 

- La influència de Lleida pot ser bona, tot i que el territori sovint desconeix la 

gent procedent de Lleida que visita la ZEPA. 

- Les ZEPA poden servir per augmentar la població 

- Els plans de gestió i la DIA poden aportar valor afegit a les activitats 

econòmiques que tinguin lloc a la ZEPA 

- L’aeroport de Lleida-Alguaire pot promocionar la ZEPA   

 Aspectes negatius: 

- Si segueix la pèrdua de població com fins ara, les ZEPA en sortiran 

perjudicades i no seran viables. Hi ha molta por als efectes que tingui la 

ZEPA sobre el despoblament 

- Manquen recursos i inversions en noves infraestructures turístiques. 

- La pagesia ara no treu benefici del turisme. 

- Falten recursos per a la senyalització, la divulgació i l’educació ambiental 

sobre el territori.   

 Aspectes neutrals: 

- Els municipis aposten per un desenvolupament global: reg, turisme, 

industria, patrimoni, etc. 

 La població local és qui millor coneix el territori i per tant qui ha de gestionar 

el turisme.”  

( El procés participatiu per elaborar els plans de gestió de les ZEPA de la 

plana de Lleida, 2008, 5) 

 

A més, a partir de les sessions de debat s’acaben recollint un seguit de 

propostes que busquen potenciar la Zona ZEPA de Mas de Melons. Les propostes de 

divulgació i interpretació ambiental són: 

 “Potenciar el coneixement del patrimoni cultural, gastronòmic i paisatgístic, i 

de les aus estepàries i els seus hàbitats. 
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 Aportar valor afegit a totes les activitats econòmiques que tinguin lloc a les 

ZEPA 

 Incrementar el potencial cultural i turístic del territori, mitjançant un pla 

especial consensuat amb els ajuntaments 

 Investigar, conservar i publicar la toponímia dels pobles, termes i indrets, i 

respectar-la en les senyalitzacions. 

 Respectar el nom que és dona als ocells flora i fauna de cada poble  

 Fer rutes turístiques per aprofitar tots els atractius turístics de la zona : el 

centre d’interpretació de Castelldans, les pintures rupestres del Cogul, la 

timoneda d’Alfes, i el Castell-palau d’Aspa, on s’hi podria fer un hotel rural o 

un alberg. 

 Aprofitar l’aeroport de Lleida-Alguaire per promocionar les ZEPA i el territori 

que les envolta. 

 Crear el centre d’interpretació de la biodiversitat i les aus estèptiques a 

Castelldans, d’acord amb la voluntat de tots els ajuntament de l’espai.”  

( El procés participatiu per elaborar els plans de gestió de les ZEPA de la 

plana de Lleida, 2008, 7) 

Per a sintetitzar i prioritzar les propostes es va decidir posar en valor les 

mateixes, donant el següent gràfic: 

  Taula 5.1: Propostes prioritzades de les activitats de divulgació i 

d’interpretació ambiental 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Font: Procés participatiu per elaborar els plans de gestió de les ZEPA de la plana de Lleida. 
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 En la taula anterior, cal tenir present que aquestes propostes són el resultat de 

jornades de treball dels municipis. Ara bé, en totes les propostes s’intueix un clar desig 

dels municipis de convertir la problemàtica de la ZEPA en un potencial cultural i turístic 

del territori mitjançant les propostes de plans i rutes. A fi de trobar una proposta que 

permetés englobar gran part d’aquestes propostes, s’ha arribat a la conclusió de que la 

proposta més òptima podria ser la creació d’un programa de turisme rural o ornitològic 

a l’entorn del Mas de Melons Alfés. 

 Primerament, la idea de turisme rural s’extreu a partir de la proposta principal 

(la més valorada) que és la de crear unes rutes turístiques entre els municipis per 

aprofitar els actius de la zona. Ara bé, cal destacar que dins de cada municipi es 

poden trobar una o varies rutes i per tant, potser a més de crear més rutes disperses 

en l’espai de Mas de Melons-Alfés , seria més crear una sola ruta però amb la condició 

de que aquesta ruta estigues connectada amb gran part de les rutes que tenen els 

municipis. 

 La segona proposta, es basa en l’incrementació del potencial turístic i cultural 

del territori, un turisme rural en aquests municipis permetria un bon aprofitament 

d’aquest potencial que es pretén buscar. S’ha de tenir present que s’han intentat 

potenciar alguns recursos turístics en aquests pobles però els hi falta una bona 

adequació per als visitants. Per contra, els recursos turístics en el territori no 

urbanitzat, està poc potenciat. 

 En tercer lloc, i molt important, la creació d’un Centre d’Interpretació de les Aus 

a Castelldans, ja està aprovat. Ara bé, la creació del centre no està acompanyada amb 

la creació d’un model de turisme encarat a l’ornitologia de la zona. Es ben cert que 

l’estepa de Mas de Melons-Alfés és una zona amb una gran importància per la 

biodiversitat de les aus i que pel que fa a la proximitat de la població de Castelldans a 

l’estepa, el centre podria acollir els ornitòlegs que visitessin la zona. Ara bé, la creació 

d’un bon programa d’us de l’espai de Mas de Melons, acompanyat d’un turisme 

ornitològic que connectés l’estepa amb el centre, permetria un bon aprofitament 

d’aquest equipament. 

 En quart lloc, les propostes de conservació de la toponímia i els noms dels 

ocells, s’hauran de tenir presents a l’hora de fer guies, senyals, i altres elements per a 

les rutes. 

 En cinquè lloc, l’aplicació d’un turisme ornitològic a la zona esteparia permetria 

una millor difusió dels valors patrimonials, culturals, gastronòmiques i els valors de les 

aus a la resta dels altres territoris. En conseqüència, en l’estudi del turisme ornitològic 

serà necessari estudiar prèviament els recursos de cada població i del territori i 

integrar-ho en ella, de tal manera que al difondre la ruta turística també comptés amb 

els serveis i els recursos que es poden trobar a l’entorn i per tant les característiques 

que fan a l’espai tant especial (per exemple, a la pagina web o a les guies de turisme 

ornitològic, es podrien difondre a més de la pròpia ruta turística, les altres rutes 

turístiques, els elements característics del paisatge o els allotjament i restaurants que 

es troben als voltants).    

        Finalment, destacar la necessitat que dins del programa de la realització d’una 

ruta ornitològica a l’espai de Mas de Melons-Alfés, caldrà comptar amb els 
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equipaments necessaris que permetin la correcta difusió dels valors paisatgístics, 

culturals, medi natural, etc. Per tant, caldrà incorporar dins l’espai els elements 

necessaris de senyalització, a més de miradors, bancs, etc, per tal de que la ruta presti 

un bon servei.   

     En conclusió, la elaboració d’un programa de gestió que contempli el disseny 

d’una ruta de turisme ornitològic que permetrà assolir gran part de les propostes 

esmentades. Ara bé, durant l’estudi per la realització de la ruta de Mas de Melons 

s’hauran de tenir en compte els aspectes explicats anteriorment i que són: 

- Connectar les diferents poblacions de l’entorn del Mas de Melons entre elles i 

a ser possibles amb les rutes i recursos turístics que es troben a l’interior de 

l’espai. 

-  Potenciar els recursos turístics de les poblacions. 

- Connectar adequadament el centre de Mas de Melons amb l’estepa. 

- Respectar en la senyalització, guies, pagina web, la toponímia dels indrets i 

zones així com el nom dels ocells típics del territori   

- Promoure els valors naturals, gastronòmics, mediambientals de les poblacions 

i de l’estepa.  

- Adequar correctament l’ús públic de l’estepa mitjançant un bon programa 

d’equipaments per permetre un bon confort durant la visita a la zona. 
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6. LES PROPOSTES PER A DINAMITZAR LA ZONA DE MAS DE MELONS-

ALFÉS.  

 En els punts anteriors, ens hem centrat en el conflicte produït per la implantació 

del projecte del canal SG i com s’ha dut a terme la delimitació de la Xarxa Natura 

2000. En aquest sentit, hem analitzat quin era el model de gestió que predominava en 

el moment de dissenyar el projecte de SG i com ha anat evolucionant cap a les 

perspectives de la NCA. Ara bé, el canal en sí no ha estat mai el propòsit del treball 

sinó entendre quines eren les estratègies del Compromís per Lleida i com es podien 

aplicar a un municipi. Per poder aplicar aquestes estratègies, calia explicar i 

comprendre la filosofia que perseguia, l’àmbit on s’apliquen i el conflicte que havia 

generat el sorgiment dels moviments del Manifest de Vallbona i el Compromís per 

Lleida a les terres ponentines. A més, era necessari esbrinar quines eren les 

estratègies conservacionistes i quines aspiracions tenia actualment la societat 

ponentina per així, poder trobar un seguit d’aportacions òptimes per aplicar als 

municipis.   

Les estratègies dirigides als municipis, que s’han estudiat en el Compromís per 

Lleida, es basen amb directrius conservacionistes però amb el matis de que 

reflecteixen l’actual conflictivitat social en l’àmbit de les decisions i les actuacions 

publiques. En conseqüència, aquestes estratègies estan dirigies a trobar solucions 

constructives sobre la problemàtica del SG. Però no s’aconseguiran trobar solucions 

òptimes si prèviament s’ha substituït la necessitat de control i predeterminació que 

potencia el model tradicional i dirigir-lo cap a un model de governació fluid i que busqui 

adequar-se a la problemàtica. Es a dir, moure’ns del criteri de gestió eficaç i tancat, a 

uns criteris d’obertura, participació, responsabilitat, eficàcia i coherència. Per fer-ho, 

cal trobar l’equilibri entre: 

 “Visió global vs. especificacions locals: cal una visió integra que busqui una 

estabilitat entre la visió global de la Generalitat i la visió local dels ajuntaments. 

Una visió que no solament es centri en el propi canal sinó que vagi més enllà i 

entengui quines són les realitats locals. En el cas del Mas de Melons, no 

s’hauria de deixar l’estepa sense cap oportunitat per ser una ZEPA i no es pot 

regar, sinó que dins del projecte de canal SG s’hauria de potencia la zona però 

tenint en compte les necessitats i la voluntat dels ajuntaments dels voltants.    

 Resultats vs. procés:  cal entendre quin ha estat el procés de les decisions i no 

solament quedar-nos amb el resultat final. Molts dels conflictes han esdevingut 

a causa de donar-li molta importància a la decisió formal final sense entendre 

quin ha estat el procés de les preses de decisions. La població dels voltants del 

Mas de Melons, no comprenen les decisions que s’han pres per constituir 

aquella zona com a ZEPA i per tant, la no entesa sobre el motiu de no poder 

regar. Els pagesos afectats creuen que no se’ls hi atorga una oportunitat dins 

d’aquest projecte. Per tant, durant gestió de l’espai del Mas de Melons-Alfés 

caldrà       estudiar sobre els resultats durant la marxa i no al final del procés. 

 Fixar vs. flexibilitzar: es prenen decisions tancades que no contemplen les 

adaptacions posteriors.  Es té present el predomini d’ una cultura administrativa 

de fixació, com és el cas del SG que dins del disseny del projecte no aporta 
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cap mecanisme de flexibilitat i per tant, no permet una futura readaptació. Per 

tant, durant la gestió de l’espai Mas de Melons-Alfés les decisions es prendran 

consensuades amb les poblacions i mitjançant mecanismes de flexibilitat.      

 Immediatesa vs. perspectiva temporal: l’escala temporal que s’ha dut a terme 

durant la construcció del canal i la presa de decisions ha estat curta. A causa 

dels conflictes que han anat sorgint, s’ha vist cada cop més implicada la 

necessitat d’obtenir resultats immediats i no busca un desenvolupament 

sostenible ja que per fer-ho es necessita una perspectiva més temporal Les 

estratègies que es desenvolupin en el Mas de Melons-Alfés han de preveure 

programes que potenciïn el territori però sense fixar-se en busqueda de 

resultats immediatament  sinó que els resultats sorgeixin progressivament 

durant el temps .” (Muñiz 2010, 136-138) 

En relació a les estratègies, també es fa present la necessitat de trobar 

solucions per al desenvolupament del territori que ajudin a mitigar la confrontació dels 

agents involucrats en el SG (pagesos, ocellaires...). En aquest sentit, cal comprendre 

quins són els objectius dels ocellaires i del pagesos per així poder traçar unes 

estratègies que proporcionin en un futur una entesa entre ambdós. Així doncs, per a 

pal·liar aquesta problemàtica cal trobar una sortida que homogeneïtzi aquests dos 

objectius: la manca d’aigua i la pèrdua de la diversitat. 

En aquest sentit, cal directa o indirectament manejar els recursos naturals. Així 

doncs, les estratègies per al municipi passen del conflicte del canal o de la zona ZEPA 

a evolucionar cap a unes estratègies de gestió de l’aigua, el sòl i la biodiversitat.  

Aquestes,  no només es basen en la gestió dels recursos o la pèrdua de la 

biodiversitat sinó que aporten un ventall d’opcions que busquen la interacció entre la 

natura i la societat. 

A traves de l’anàlisi del debat participatiu que es va dur a terme a Artesa de 

Lleida (punt 6.4.5), s’ha considerat que realització d’un programa de turisme ornitològic 

a l’estepa de Mas de Melons permetria assolir gran part de les estratègies proposades 

en aquell debat. A més, la proposta es veu reforçada a fi de solucionar una part de la 

problemàtica entre la societat i els ocellaires ja que la proposta comparteix estratègies 

consensuades entre ambdós. 

 Així doncs, en el següent punt s’estudiarà la proposta de promoure el Turisme 

Ornitològic mitjançant un programa d’ús públic de l’espai natural de protecció de Mas 

de Melons, mitjançant una ruta equipada amb senyalització i miradors, i que tingui en 

compte els objectius descrits al final del punt anterior. 
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7. TURISME ORNITOLÒGIC A LA ZONA DE MAS DE MELONS ALFÉS. 

 En aquest punt, s’estudiarà la possibilitat de realitzar un programa d’us públic 

en l’ENP de Mas de Melons per tal de que permeti la promoció del turisme ornitològic 

en les poblacions dels voltants. Així, s’analitzà el territori per veure les possibilitat que 

té, s’elegiran els senders més òptims i és realitzaran un seguit de programes a fi 

d’oferir una bona qualitat en el servei turístic.  

7.1 Proposta: Programa d‟Ús Públic del Mas de Melons.   

La proposta turisme ornitològica permetrà pal·liar  la situació de deixadesa que 

afronta la zona de Mas de Melons. A més, permetrà fomentar un turisme per als 

pobles pròxims de la zona estepària que generarà possibilitats econòmiques, socials, 

culturals i esportives, sense menystenir tots els beneficis que aportarà als comerços 

del Segrià i les Garrigues. A més, la futura creació del Centre d’Interpretació de la 

Biodiversitat de la zona estepària de Mas de Melons, que s’ubica al municipi de 

Castelldans, dóna més força a la futura creació d’aquesta tipologia de turisme. 

A més, el turisme ornitològic es complementarà amb el turisme rural que estarà 

més enfocat cap al senderisme i a la BTT, ja que permetrà potenciar els municipis més 

pròxims a la zona de Mas de Melons .   

7.1.1 Objecte de la Proposta 

 L’objecte principal de l’aplicació d’aquests objectius, és la recuperació de 

manera alternativa de la zona ZEPA i els voltants de Mas de Melons, a partir del 

turisme ornitològic i rural, que com alternativa no presentarà grans conflictes amb la 

idea de preservació de la zona ZEPA.  

 En principi, la idea és aconseguir atreure, a partir de les espècies singulars 

d’aus que viuen en la zona ENP de Mas de Melons, un col·lectiu de gent aficionada a 

aquest tipus de fauna estèpica. Tanmateix, a partir del senderisme i la bicicleta, també 

es vol atraure gent ja sigui jove o gran, que puguin gaudir del paisatge rural de secà i 

la fauna que l’envolta, explicant amb plafons informatius les varietats d’espècies 

vegetals i animals que es poden trobar en la zona i quina ha estat la història de les 

construccions existents.   

Consegüentment , serà necessari condicionar algunes zones per a possibilitar 

la realització de fotos, dibuixos i altres activitats per a descansar i gaudir del paisatge 

rural.  

7.1.2 Conceptes 

Turisme ornitològic. 

 El turisme ornitològic consisteix en observar espècies rares o singulars d’ocells. 

En aquest turisme s’observen ocells de tot tipus, des de rapinyaires i carronyaires en 

zones de muntanya fins a ocells aquàtics de zones humides o ocells marins, passant 

per aus estepàries i forestals. 
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 Catalunya és una de les millors zones d’Europa per observar espècies 

singulars com es el cas de la gavina corsa, el trencalòs, el sisó, l’àliga cuabarrada, la 

trenca, el pela-roques o el pardal s’ala blanca, entre d’altres. 

 Aquesta activitat se sol practicar amb el suport d’aguaïts que garanteixen la 

tranquil·litat necessària per a no destorbar els ocells o des de miradors enlairats sobre 

el terreny.  

Turisme rural 

 El turisme rural és una modalitat d’oci que es realitza en un espai rural, 

normalment en petites localitats o fora del casc urbà, en localitats més grans. 

 La inexistència d’una legislació comú o fins i tot, la falta de legislació en 

algunes comunitats autònomes, impedeix ressaltar alguns aspectes comuns d’aquesta 

activitat. 

 Existeixen algunes variants d’aquest turisme com pot ser el Turisme Cultural 

(visita d’agromuseus, patrimoni cultural i esports d’aventura) o el Turisme Ecològic 

(estudi d’ecosistemes), on englobaríem aquestes dos propostes de l’itinerari que és 

presentarà. 

 Senderisme 

El senderisme és una activitat física o esport que consisteix en caminar a l'aire 

lliure generalment seguint camins o senders marcats, per tal de gaudir de la natura, 

els paisatges i els seus elements d'interès històric i cultural. Es considera una de les 

formes d'excursionisme o muntanyisme, oberta al gran públic perquè no necessita una 

gran preparació física o tècnica. El traçat dels senders evita tant com pot el pas de 

carreteres i camins asfaltats, així com els grans desnivells que suposen l'ascensió a 

pics i muntanyes.  

 Senders homologats. 

La creació i marcatge del senders acostuma a ser iniciativa d’entitats 

excursionistes, ajuntaments i ens de promoció turística, però la seva homologació 

depèn d’organismes superiors. A nivell europeu l’organisme encarregat és la European 

Ramblers’ Association (ERA), entitat que fixa grans itineraris a partir de GR marcats 

per les entitats locals. Són els Senders Europeus de Gran Recorregut, amb 

denominació E. A l’Estat Espanyol les diferents federacions excursionistes o de 

muntanya fixen els senders dins l’àmbit del seu territori, complementàriament amb 

la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada (FEDME). 

En un principi, per ser un sender homologat cal que es compleixin les 

característiques següents: 

 “Ser aptes per la gran majoria de la població. 

 Ser transitable durant tot el any. 

 La utilització d’antics vials de comunicació davant a vials moderns. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Activitat_f%C3%ADsica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Esport
http://ca.wikipedia.org/wiki/Natura
http://ca.wikipedia.org/wiki/Paisatge_(geografia)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Excursionisme
http://ca.wikipedia.org/wiki/Muntanyisme
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sender_Europeu_de_Gran_Recorregut
http://ca.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3_Espanyola_d%27Esports_de_Muntanya_i_Escalada


Estudi dels efectes socioeconòmics , urbanístics i ambientals del canal Segarra-Garrigues a 
l'entorn de les Garrigues. 

54 
 

 Tenir interès paisatgístic, històric, etnogràfic o medioambiental. 

 Fomentar l’activitat senderista d’una zona. 

 No tenir grans desnivells durant trams prologats i evitar l’ascensió a cims 

muntanyosos. 

 No transitable per trams amb tràfic rodat o zones que en condicions normals 

presenten algun risc. 

 No precisar pel seu recorregut de coneixements, tècniques o materials 

especials. 

 Estar senyalitzat suficientment amb els sistemes oficials de cada país. 

 Comptar amb una topoguia descriptiva de l’itinerari, així com dels valors 

ambientals paisatgístics, culturals i etnogràfics del recorregut.”26 

La senyalització 

Els diferents tipus de senders o vials es duen a terme a partir d’una 

senyalització de barres diferents segons el tipus de senders i del país on es trobi. 

Totes les senyalitzacions han de complir la directiva establerta per la European 

Ramblers Association (ERA). 

Les directrius establertes per la senyalització són comunes a la gran majoria de 

països europeus. Ara bé, no s’ha creat un codi comú de marques per a tots els països, 

sinó que cada país té el propi sistema de topoguia.  

La Topoguia 

En les rutes s’acostuma a definir l’itinerari a partir de marques de topoguia   que 

porten una numeració corresponent al numero d’ordre registrat en el territori adequat 

per aquests tipus de sender. 

 

-Gran recorregut (G.R.) 

-Petit Recorregut (P.R.) 

-Sender Local (S.L.) 

   Quadre de marques GR ®,PR®,SL®   

En base a la definició de senderisme i la senyalització, la ruta que proposem es 

trobaria dins dels senders de Petit Recorregut. 

7.2.1 L‟àmbit d‟estudi. 

 El Mas de Melons se situa entre les comarques del Segrià i les Garrigues. 

Pertany als següent municipis: Albatàrrec, Lleida, Artesa de Lleida, Puigvert de Lleida, 

                                                           
26

 FEDME Manual de senderismo. p. 23-26 
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Castelldans, El Cogul, Aspa i Alfés. Les infraestructures més destacades de l’àmbit 

d’estudi troben són: AP-2, N-240,C-222, C-233, C-241, C-341.  

Figura 7.1 : Àmbit d’estudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del ICC. 

L’espai natural de Mas de Melons i Alfés ocupa una superfície de 6.273 ha, que 

pertany a cada municipi : 

 

Font: Pla de Gestió i Pla Especial dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida. 

 L’àmbit està format per un mosaic de cultius de secà tradicional que s’alternen 

amb erms i guaretes ocupant diversos tàlvegs, flanquejats en els seus vessants per 

una gran quantitat de plantes estepàries.  
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7.2 Determinació dels recursos disponibles, inventari i caracterització. 

En aquest punt s’analitzaran els recursos disponibles en la zona de Mas de 

Melons, per una banda els recursos intrínsecs i per l’altra les infraestructures i serveis 

destinats a la interpretació.  

7.2.1 Recursos turístics. 

 És destacaran els recursos turístics que formen part de l’entorn de Mas de 

Melons. Això, ens permetrà conèixer la matèria prima que disposem i que juntament 

amb els serveis ens servirà per a desenvolupar una bona gestió de turisme ornitològic. 

Cal fer esment, que gran part dels recursos que es poden trobar dins dels secans de 

Mas de Melons són recursos passius ja que el visitant actua com un espectador. Per 

tant, caldrà complementar els recursos passius amb actius mitjançant rutes o activitats 

amb contacte amb les aus. 

Els recursos turístics més significatius són:        

Valors geològics i de relleu: els materials que composen els sòls formen un 

ampli ventall de sediments al·luvials de l’era Cenozica. En la zona central, hi 

predomina una litologia formada per lutites i gresos. En canvi, en la zona nord-

occidental el material que predominant és el format per graves i sorres, per contra la 

zona oriental és característica per les calcàries amb margues que hi afloren.  

Valors biòtics: el medi natural de la zona dels Secans de ponent és tracta d’un 

dels espai més fragmentat i dispers que altres tipus d’espais naturals que segurament 

presenten més atractius biològicament parlant pels naturalistes i científics, com poden 

ser les grans zones humides, els boscos mediterranis o les muntanyes. Ara bé, les aus 

han rebut molta atenció pel seu estricte lligam a l’agroecosistema semiestepàric i pels 

requeriments normatius europeus per la seva conservació. Pel que fa a la flora, es pot 

distingir les següents comunitats: 

 Pel que fa als usos dels sòl, cal destacar el predomini dels conreus 

herbacis, i dels sòl emprat en l’activitat agrícola en general (79%), 

existeix un mosaic de sòl agrícola herbaci i llenyós i sòl recobert de 

vegetació natural. 

 La vegetació natural existent està dominada per les brolles de romaní 

amb ginesta biflora, que es concentren a la meitat est de l’ENP de 

Mas de Melons, entre Aspa i el Cogul, on el relleu del sòl es més 

accidentat i dificulta el seu aprofitament agrícola. De manera més 

dispersa, intercalades entre els camps de conreu existeixen petites 

extensions de matollars halonitròfils i brolles de romaní amb 

foixarda. 

Pel que fa a la fauna, en relació a l’ús públic hi ha dos grups d’especial 

rellevància: 

 Aus: és el grup amb un major grau d’atenció, no només pels 

observadors i els naturalistes sinó des del punt de vista científic  

especialment en els darrers anys i centrats sobre algunes espècies en 
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concret a causa dels grans projectes de transformació territorials 

previstos als seus reductes d’hàbitat. Pel que fa als secans de Mas de 

Melons-Alfés destaquen les especies dels secans occidentals que són: 

la ganga, el gaig blau, la terrerola vulgar, la trenca, la calàndria, 

l‟alosa becuda i el xoriguer petit. 

 Invertebrats: cal destacar especialment els insectes i aràcnids on  les 

condicions de sequedat i de temperatures extremes o de 

salinitat/sodicitat ajuden a associar un conjunt d’espècies. Pel que fa als 

Secans de Melons-Alfés, la timoneda d’Alfés se’n destaquen una gran 

varietat i abundància. Cal destacar la taràntula (Lycossa fasciventris), 

l’aranya Eresus niger (l’única espècie de solífug existent a  la Península) 

Ibèrica i altres aràcnids. A més, també destaquen les papallones, on es 

poden veure especies força més rares que a la resta de Catalunya.  

Figura 7.2 : Valors biòtics de l’àmbit d’estudi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del ICC 

Valors culturals: els secans de Mas de Melons mostren diversos jaciments com 

són les pintures rupestres d’Alfés, Tossal de Mas de Matxerri, la Roca dels Moros i la 

Bauma del Saladar. A més, també cal destacar l’aeròdrom d’Alfés que té l’origen en la 

Guerra Civil i diverses cabanes de volta, algunes d’elles senyalitzades pel Consell 

Comarcal del Segrià i de les Garrigues. Pel que fa als museus, les Borges Blanques 

lidera aquest servei, seguit de Castelldans, Juneda i Artesa de Lleida, destacant que 
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en els museus d’Alfés, el Cogul i de les Borges Blanques es troben moltes mostres 

d’art rupestre. 

Valors patrimonials: en l’espai de Mas de Melons-Alfés podem trobar una gran 

quantitat d’elements d’interès històric, destacant sobretot els jaciments d’origen 

prehistòric que troben en el municipi del Cogul i les construccions de pedra seca, com 

els murs o les cabanes, molt abundants en el municipi d’Aspa. Dins dels nuclis urbans, 

els elements que es poden trobar son les ruïnes de castells medievals. Els municipis 

que en contenen son: Albatàrrec, Alfés, Alcanó, Aspa, el Cogul, l’Albagés i 

Castelldans.  

Respecte els valors històrics i simbòlics de l’àmbit d’estudi, cal incidir que en 

l’entorn del nucli urbà de Castelldans podem trobar una alta densitat de simbologia 

religiosa (ermites, esglésies i ruïnes d’antics convents), destacant entre elles l’ermita 

de la Mare de Deu de Montserrat situada dalt d’un turó amb frondosa pineda, objecte 

de romiatge cada més d’abril. A més, també posseeix una alta densitat de murs de 

pedra seca a causa de topografia accidentada de la zona.  

La principal zona d’art rupestre, es troba en la població del Cogul ja que és on 

es troba el jaciment arqueològic de la Roca del Moros on es conserven encara pintures 

neolítiques dins d’una bauma o cova de poca profunditat.   

Alguns dels elements patrimonials dels municipis que es troben a l’entorn de 

Mas de Melons són: 

 Alfés: Restes del castell de Vinfaro i l’església romànica de Sant Pere. A 

més se’n destaquen 26 cabanes amb coberta de volta de canó, 1 torre de 

vigia en pedra seca, 1 pou ovalat i empedrat i 3 balmes murades. 

 Aspa: el Castell-palau i l’inventari de construccions de pedra seca 

determina de l’existència de fins a 28 cabanes amb diversos tipus de volta, 

una balma murada, 1 aljub i un pou empedrat.  

 Castelldans: les restes d’un castell situat a un turó proper al poble, 

l’església de la Mare de Déu de l’Assumpció i un Museu de l’Oli i del Món 

Rural. L’inventari de construccions de pedra seca determina de l’existència 

de fins a 28 cabanes amb cobertes de volta de canó i dues balmes 

murades. 

 Cogul: Restes del castell del Cogul del segle II. L’inventari de construccions 

de pedra seca determina de l’existència de 8 cabanes amb cobertes de 

volta de canó i dos aljubs.  

 Puigverd de Lleida: l’església parroquial de Sant Pere del segle XVIII. 

 Artesa de Lleida: l’inventari de construccions de pedra seca determina de 

l’existència de 3 cabanes, casa Gallart (XVIII) i l’església parroquial de Sant 

Miquel. 
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Figura 7.3:Recursos turístics a l’àmbit d’estudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del ICC 

 

Probabilitat de trobar les aus estepàries al Mas de Melons: un dels recursos 

turístics més destacats i que aporten una gran importància a l’estepa són les aus. 

Mitjançant les dades que ofereix l’Atles dels Ocells Nidificants de Catalunya 1999-

2002, s’ha analitzat la dificultat que es tindria en trobar les especies més singulars 

d’aus en la zona ENP de Mas de Melons. Aquesta informació resulta necessària a fi 

d’elegir els senders més òptims amb la finalitat de poder trobar els que durant el seu 

recorregut permetin una probabilitat més alta d’observació de les aus estepàries. A 

més, la informació obtinguda ens permetrà elegir quines són les zones més optimes 

per a l’equipament de miradors. Per tant, a continuació es mostra un seguit d’imatges 

amb la finalitat de relacionar les aus estepàries més destacables amb la probabilitat de 

trobar-les dins l’espai i es durà a terme mitjançant valors que van 0-1(de menys a més 

probabilitat) per trobar aquestes aus. Cal remarcar l’inconvenient de que no es 

mostren imatges sobre la dificultat de trobar la ganga ni la trenca a causa de la falta de 

dades. 
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Taula 7.1: Probabilitat d’avistaments de les Aus Estèpiques a l’espai de Mas de 

Melons-Alfés. 

Ocell  Probabilitat d’avistaments  

Àguila Cuabarrada 

  
Arpella vulgar 

  

Calàndria 
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Gaig Blau 

  
Sisó 

  
Xoriguer petit 
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Ganga 

  
Trenca 

  
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del ICC i imatges del SIOC 

7.1.2 Infraestructures i serveis: 

Serveis relacionats amb els secans de Mas de Melons. 

En aquest apartat, es mostra en una taula-resum un inventari dels 

equipaments i les dotacions actuals i futures que estaran relacionades amb 

l’espai ENP de Mas de Melons. 

Taula 7.2: Resum de l’Inventari d’Ús Públic 

Inventari de l’Ús Públic 

EQUIPAMENTS 

NOM LOCALITZACIÓ SERVEIS ACCESSIBILITAT 

Centre 
d’Interpretació de la 
Biodiversitat de la 
Zona Estepària 

Mas de Melons 27 

Carrer Empit s/n 
(antic convent 

cartoixà) 
25154 Castelldans 

-Informació sobre la 
reserva ZEPA. 

-Interpretació de la 
fauna i l’ornitologia. 

El solar actual es 
accessible. 

Centre 
d’Interpretació de la 

 
-Informació sobre 

l’evolució del 
Si. 

                                                           
27

 Futura construcció de 387 metres quadrats en el solar de l’antic complex cartoixà medieval amb una 
inversió que rondarà els 600.000 euros. Projecte ja presentat pel conseller d’Agricultura, Josep Maria 
Pelegrí. 
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Roca dels Moros jaciment. 
-Interpretació de les 
pintures rupestres. 

Oficina “Projectes 
de Secans” 

Carrer de Lleida 
nº3 (Llar del poble, 

1r pis) 
25150 Artesa de 

Lleida 

-Impuls de l’activitat 
agrària i el 

desenvolupament 
local. 

-Aplicació d’accions 
i mesures de 

caràcter normatiu. 

No. 

Finca de Mas de 
Melons28 

ENP Mas de 
Melons. 

-Informació sobre la 
reserva. 

-Conferencies. 
-Activitats en grups. 

La Masia i el 
Magatzem 

s’adequaran per 
ser accessibles. 

Finca de Mas de 
Matxerris. 

ENP Mas de 
Matxerri 

-Actualment 
deshabitada 

No. 

Area de Lleure 

Sortida del poble 
d’Artesa de Lleida 
en la carretera que 
va cap a Aspa (LV-

7021) 

-Aparcament. 
-Area equipada 

amb taules. 
Si. 

Senders 1 
ENP Mas de 

Melons. 

-Recorregut 
senyalitzat per la 
timoneda d’Alfés 

No, recorre per 
terrenys fangosos. 

Sender 2 
ENP Mas de 

Melons. 

-Recorregut 
senyalitzat per tres 
cabanes de volta. 

No, recorre per 
terrenys fangosos. 

DOTACIONS 

NOM LOCALITZACIÓ TEMA ACCESSIBILITAT 

Exposicions del 
“Secans” 

ENP Mas de 
Melons 

Generalitat del 
seca de Mas de 

Melons 
Si 

Cartells 
d’interpretació de 

les aus 

Finca de Mas de 
Melons 

Aus estepàries Si 

Senyals de senders Sender 1 i 2 
Definició dels 

senders 
No 

Senyals i orientació 
en carreteres i 

pistes. 

Carretera C-12, C-
233 i LV- 7021 

Orientació No 

Font: Elaboració pròpia. 
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 Futura rehabilitació i adequació de la Masia i del magatzem de Mas de Melons en el marc de projecte 
“Secans”. 
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Figura 7.4: Localització de l’Inventari de l’Ús Públic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del ICC 

 ENTORN DE L’ESPAI ENP DE MAS DE MELONS. 

- Serveis d‟allotjament. 

Els serveis d’allotjament formen part dels serveis bàsic del turisme rural. 

Cal fer esment, que es complicat trobar allotjaments en el medi rural ja que és 

necessari una afluència regular de turistes per fer rendible la inversió. En les 

proximitats del secans de Mas de Melons i sense considerar Lleida ciutat, 

trobem que a la zona només hi ha un hotel i uns apartaments a Castelldans, i 

un hotel a l’àrea de serveis d’Alfés de l’autopista Ap-2. Entre aquests, l’hotel a 

Castelldans seria el més òptim per a una bona planificació del turisme rural ja 

que és el que més s’adequa al disseny rural i on les finestres estan orientades 

de tal manera que el paisatge i els recursos de l’entorn siguin vistos en primer 

pla. A la zona no hi ha cap establiment de turisme rural, però se’n troben a 

Juneda i a les Borges Blanques. L’ajuntament d’Aspa, propietari del Castell-

palau existent en aquesta localitat, ha manifestat el seu interès en ubicar-hi 

alguna instal·lació hotelera o d’alberg aprofitant aquest impressionant 

monument. 

Taula 7.3: Serveis d’allotjament. 

 

Nom Localització Places Telèfon Pàgina web 

Hostal Benet (P**) 
Les Borges 

Blanques 
130 973 142 318 www.hostalbenet.cat 

Hotel Salat Resort Les Borges 60 973 142 414 www.grupsalat.cat 

http://www.hostalbenet.cat/
http://www.grupsalat.cat/
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(H***) Blanques 

L'Hort (AR-MAS) 
Les Borges 

Blanques 
12 973 143 489 

www.lhort.com 
 

El Molí de Cal Sec 

(H*) 
Castelldans 11 973 120 113  

Apartaments 

Castelldans (H***) 
Castelldans 41 973 120 088 www.apartamentscastelldans.com 

Lo Molí (AR-MAS) Juneda 9 
973 150 022 

 
www.lomoli.es 

AS Hotel Lleida 

 

Autopista Ap-2 KM 

142 Área de servei. 

Alfés 

212 973 136 023  

Font: Elaboració pròpia a propia.

·     
- Serveis de restaurants. 

Els serveis de restaurants que es poden trobar en la zona són escassos. 

Podem trobar alguns restaurants en els municipis d’Artesa de Lleida i de 

Castelldans. La gastronomia que ofereixen són plats i productes típics de la 

zona. A més, també es pot comptar amb la zona de serveis de la carretera 

d’Alfés que compta amb servei de restaurant. Per integrar els serveis de 

restaurant amb la zona turística caldrà una millora de la senyalització. Els 

restaurants que podem trobar són:  

Taula 7.4: Serveis de restaurant. 

Nom    

Les Cadolles Artesa de Lleida -- 973 167 878 

La Barretina Artesa de Lleida - 973 167 100 

Ca l’Espardenyer Castelldans 36 973 120 071 

El Molí de Cal Sec 

(H*) 
Castelldans 44 973 120 113 

AS Hotel Lleida 

 

Autopista Ap-2 KM 

142 Área de servei. 

Alfés 

- 973 136 023 

Font: Elaboració pròpia. 

- Serveis  de transport. 

A la zona de Mas de Melons-Alfés només s’hi pot accedir mitjançant 

transport privat (cotxes o bicicletes)  o a peu. Ara bé, els pobles que és troben 

al voltant de l’àmbit, disposen d’un servei de transports d’autobusos que permet 

la comunicació entre ells i les capitats de comarca més pròximes, Lleida i les 

Borges Blanques.  

Lleida i les Borges Blanques complementen els serveis dels pobles, 

aportant una millor gamma de serveis de transport, ja que aporten més línies 

d’autobusos, disposen de serveis de trens i en el cas de Lleida té pròxim 

l’aeroport d’Alguaire. Per tant, la proximitat d’aquestes dues ciutats a l’àmbit de 

Mas de Melons-Alfés aportarien viatgers de zones més llunyanes. 

Caldrà incorporar entre els serveis de transport, autobusos o cotxes privats 

que transportin els viatges dels pobles a la zona de Mas de Melons. El més 

http://www.lhort.com/
http://www.apartamentscastelldans.com/
http://www.lomoli.es/
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òptim, seria incloure aquest servei dins del turisme ornitològic del Centre 

d’Interpretació de la Biodiversitat de la Zona Estepària Mas de Melons al poble 

de Castelldans. 

- Serveis d‟entreteniment. 

Dins l’àmbit de Mas de Melons-Alfés, podem destacar dos grans activitats 

d’entreteniment: l’aeromodelisme i la cinegètica. La primera, l’aeromodelisme, 

es duu a terme en una instal·lació situada a prop del poble  d’Artesa de Lleida i 

al costat est de la carretera que uneix Artesa de Lleida amb Aspa. La segona, 

la cinegètica, es desenvolupa en gairebé tota la zona de Mas de Melons-Alfés, 

mitjançant la pràctica de la l’activitat tradicional de la caça menor (conills i 

perdius) organitzada a través d’Àrees Privades de Caça. En aquesta activitat, 

cal destacar que no s’han donat permisos de caça, durant els últims anys, dins 

la finca pública de Mas de Melons a l’espai de Mas de Melons Alfés.    

- Productes locals 

En referència als productes locals, l’oli d’oliva (en especial l’oli d’oliva 

arbequina) és un dels atractius gastronòmics estrella de les Garrigues. Per tant, 

dins l’àmbit d’estudi s’han reconegut algunes de les principals cooperatives de 

cada població. També la visita de cooperatives o els molins serviria com un 

atractiu turístic que ajudaria a complementar les activitats que es duguessin a 

terme en el Mas de Melons i a més, els hi donaria la possibilitat de comprar 

alguns litres d’aquest líquid tant preuat .Ara bé, cal incidir que gairebé totes les 

poblacions de les Garrigues tenen cooperatives d’oli i que sobretot el volum 

més gran de cooperatives es troba al municipi de les Borges Blanques. 

Figura 7.5: Serveis a l’Àmbit d’Estudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del ICC 
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- Zones pròximes d‟interès   

 Itineraris paisatgístics. 

Pel que fa als itineraris paisatgístics establerts pel catàleg de 

paisatges de terres de Lleida, cal destacar que cap itinerari travessa per 

dins la zona ENP de Mas de Melons. Però, als voltants de l’entorn de 

Mas de Melons podem destacar l’itinerari GR 3 que recorre la zona nord 

de Mas de Melons i les poblacions de les Borges Blanques, Artesa de 

Lleida i Puigvert de Lleida fins arribar a Lleida. També destacar l’itinerari 

GR4 per la proximitat al GR3 i a l’àmbit d’estudi.  

A més cal tenir en compte els Petits Recorreguts i Senders Locals 

més pròxims a l’àmbit de Mas de Melons que el recorren per carreteres 

principals, secundaries o camins i és realitzen en trams paisatgístics. 

D’aquests en podem destacar:  

 Senders Locals 

o 3-  Albagés -Juncosa-Torms  

o 22- Aspa Alfés 

 Petits Recorreguts 

o 4- El Soleràs – Granyena  - Cogul  (enllaç C-233)  

o 6-  La Floresta – L’espluga Calba 

o 46- Mollerussa –Torregrossa – Juneda   

o 54- Vilanova de Bellpuig – Arbeca (enllaç C-233) 

 

 Rutes turístiques. 

 

A l’entorn de l’àmbit d’estudi, les rutes turístiques hi són força 

presents. Segons la distancia se’n poden destacar dues tipologies: 

comarcal o municipal. Cal remarcar que la major part de les rutes són 

de poca distancia i normalment el seu trajecte es mante dins del 

municipi. Algunes d’aquestes rutes, estan incloses dins de l’ENP de Mas 

de Melons.    

 Àmbit comarcal 

o La ruta de les cabanes de volta de les Garrigues. 

En aquesta ruta, que inclou els termes de les Borges 

Blanques, Castelldans, L'Albi i Vinaixa, trobarem nou 

cabanes, una cogulla, una bassa i un aljub. Quan als 

estils de coberta, cinc cabanes la tenen de volta de canó, 

que és la que predomina a la comarca, amb un 82 % del 

total i els altres tipus que hi trobarem són: volta 

apuntada, falsa cúpula, coberta de lloses i coberta de 

jàsseres i lloses.  
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 Àmbit municipal 

Taula 7.5: Rutes turístiques. 

Municipis Rutes 

Albagés  
 

 Ruta del riu Set. 

Alfés 
 

 Ruta dels masos de volta. 
 Ruta del riu Set 
 Ruta de la Timoneda  
 Ruta prehistòrica 
 Ruta de la Guerra Civil 

Borges Blanques. 
 

 Ruta els 9 salts del Canal 
d’Urgell. 

 Espai Natural dels Bessons 
– Sant Salvador. 

 

Castelldans  Ruta a l’ermita de 
Montserrat 

Cogul. 
 

 Ruta de les pintures 
rupestres i les tombes del 
Saladar 

Juneda 
 

 Ruta els 9 salts del Canal 
d’Urgell. 

 Ruta Molí del Massot – 
Assentament de Sant Jordi 
– Casella del Tei. 

 
Font: Elaboració pròpia. 

Figura 7.6: Itineraris i rutes existents en l’àmbit d’estudi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del ICC 
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7.3 Anàlisis de l‟oferta i la demanda. 

 A fi de comprendre quina seria l’oferta per a la visita  de l’espai de Mas de 

Melons, caldrà tenir present les dures condicions climatològiques típiques de les zones 

estepes i per tant, extreure les idees de que la rebuda de visitants a l’espai no tindrà 

un seguiment constant durant el temps sinó que les visites seran de manera més 

temporal i espontànies. Això es deu en gran mesura a que les temperatures en la zona 

són força extremes tant de fred com de calor, durant estiu i el hivern, i més cal 

considerar les boires molt presents en la plana de Lleida. En conclusió, a partir de la 

climatologia podem destacar que les estacions on es creu que l’espai rebrà un major 

nombre de visitants serà durant les estacions de tardor i de primavera. 

7.3.1  Tipologia de visitants. 

 Al tractar-se d’una reserva natural en que es fonamenta la protecció i divulgació 

de les aus, es compren que  rebrà  principalment dos tipus de visitants (escolars i 

ornitòlegs). A partir de l’anàlisi del visitants que reben altres estepes espanyoles, es 

podria descriure aquest grups de visitants de la forma següent : 

- Escolar: Aquest tipus de visitant sorgeix de la iniciativa d’un centre docent 

que busquen incentivar uns valors naturals als alumnes. Normalment els 

visitants són menors d’edat i estan formats per grups. Les visites és duen a 

terme durant els dies de dilluns a dijous, no duren més d’un parell d’hores i 

no és queden a dormir. Durant les visites, els grups van acompanyats amb 

guies que expliquen els diferents valors naturals i a més controlen i vigilen 

els impactes que poden originar la interacció entre  grups i el medi. Els 

escolars normalment procedeixen de les zones pròximes de les reserves 

encara que puntualment segurament sorgiran d’altres províncies. 

- Ornitòlegs: Aquest grups, normalment són majors d’edat amb iniciatives 

pròpies amb un interès específic ( fotografiar o observar les aus o conèixer 

la flora de l’estepa). La localització normalment es diversa, destacant de 

persones de províncies pròximes  a la reserva o turistes europeus amb 

interessos amb la flora i fauna estèpica. Les visites tenen una tendència 

d’unes poques hores en zones molt concretes i amb una intenció més 

interpretativa del medi, per aquest motiu es necessari una bona 

senyalització de les zones. Aquesta tipologia de visitants són força 

conscients sobre la protecció del entorn. 

- Altres: A més dels ornitòlegs i escolars, també es poden trobar famílies, 

naturalistes... 

7.3.2  Conclusions. 

Primerament destacar la necessitat d’aconseguir numèricament un seguiment 

dels visitant que freqüentin el Mas de Melons-Alfés a partir de patrons anuals, 

tendències, expectatives dels visitants, grau de satisfacció dels mateixos, etc. A més, 

tot hi promocionar-ne l’estepa dins del centre de turisme de Lleida, la distancia entre 

l’espai i la ciutat, no ajuda a que els visitants visitin el centre abans de recorre l’espai 

de Mas de Melons i per tant no s’obtinguin dades fiables l’afluència  de visitants de 
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l’estepa. Aquesta problemàtica es pretén resoldre mitjançant els centres que es 

distribuiran al l’entorn de l’espai (Centre d’Interpretació Biodiversitat de Castelldans, 

finca Mas de Melons i el  centre d’Interpretació de la Roca dels Moros) , on la seva 

proximitat permetrà la recollida de dades més fiables.  

En segon lloc, destacar que tot i que l’estepa està més encaminada a ornitòlegs 

i escolars, no s’ha de subestimar la possibilitat de l’afluència de visites de famílies on a 

partir d’una bona promoció de l’estepa, la creació de nous centres i la millora 

d’equipament de la zona podria incitar aquest col·lectiu a “passar el dia” en l’espai i per 

tant, es fa present la necessitat de condicionar el Mas de Melons-Alfés amb activitats 

d’interpretació destinades a aquesta tipologia de visitant.         

7.4 Anàlisis dels agents implicats  

 Dins els terrenys de la zona de Mas de Melons, hi han implicats diversos 

agents que actuen en la zona. Per tant, cal conèixer-los i tenir-los en compte per a 

poder desenvolupar una gestió d’activitats coherent dins del conjunt de la zona. 

 Institucions Públiques: Dins la zona ENP de Mas de Melons hi actuen varies 

institucions públiques amb competències de gestió de la zona: 

o Generalitat de Catalunya: Mitjançant el Departament de Medi Ambient 

i Habitatge, s’encarrega de gestionar la zona de Mas de Melons amb 

plans que és centren amb els espais naturals protegits sota les figures 

de la Xarxa Natura 2000 i dels espais PEIN. L’aplicació dels plans en la 

zona, es centren bàsicament en la protecció d’espècies amenaçades. 

Els terrenys gestionats ocupen una area d’uns 1.340,6 Ha .  

o Ajuntaments: Els terrenys de la zona no estan gestionats integrament 

per un sol municipi sinó per 9 (encara que només 6 municipis tenen  

una gran part de terreny), aquest fet comporta la necessitat de treballar 

conjuntament per una gestió comuna i per tant la realització de molts 

acords per a dur a terme equipaments, us públic, etc.. Dins la zona de 

Mas de Melons sindiquen 3 zones forest de propietat municipal situades 

als termes municipals d’Alfés, Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida (La 

Serra, el Baluard i els Comunals d’Arfà). En total, s’engloben 248,4 ha 

forestals  de gestió pública. 

o Comarques: Les entitats administres com els Consells Comarcals del 

Segrià i les Garrigues poden influir en la gestió de la zona de Mas de 

Melons mitjançant el desenvolupament rural i sobretot en la promoció 

del turisme.      

 Agricultors: L’agricultura de secà es gairebé majoritària en tota la zona, 

destinada a cereals d’hivern  que ocupen un percentatge de la zona ENP de 

Mas de Melons de gairebé del 50%, amb també una representació important de 

llenyosos (olivera i ametllers) que ocupen un 19,3% del territori. El regadiu es 

caracteritza per trobar-se majoritàriament als voltants del secans, encara que la 

presencia de  fruiters dins la zona és molt poca (0,75% del total de ENP). Tot i 

així, s’observa un creixement en la incorporació del regadiu a causa de ser 
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econòmicament més rendible. Finalment destacar la falta de jovent dedicant-se 

a la agricultura i el procés de despoblament rural que pateix la zona. 

 Ramaders: La ramaderia té una certa importància però menys que en altres 

zones. Tot i així, el seu valor econòmic és important donada la marginalitat del 

sistema de secà.   

 Científics: Tenint en compte les singularitats de l’estepa (l’ornitologia i la flora), 

és normal que la zona atragui l’atenció d’un gran col·lectiu científic. Aquest 

col·lectiu ajuda als secans, aportant un seguit d’estudis i coneixement del medi 

que permeten millorar la gestió i les decisions que en un futur es poden 

prendre.    

 Població local: La gran part de població local, sense tenir en compte els 

agricultors i els ramaders, no s’implica amb els secans de Mas de Melons. Per 

tant, caldria trobar iniciatives de gestió que els impliqués més.  

 Mitjans de comunicació: Faran falta eines de comunicació que permetin 

apropar els secans de Mas de Melons a la societat mitjançant el coneixement 

de la zona i divulgant els seus valors. A més, cal aconseguir, mitjançant guies 

especialitzats, que en les visites existeixi una interacció controlada i vigilada. 

 Turistes: Tenint en compte que la definició de que “turista es aquell visitant 

que pernocta almenys una nit” (OTM, 1998), es pot comprendre que no 

n’abundaran de turistes com a tals tot i que existeixen dos municipis amb 

ofertes d’allotjament adequada sense tenir en compte la proximitat de Lleida. 

Ara bé, basant-nos amb les visites especialitzades en ornitologia, la zona pot 

atraure un gran potencial de turistes d’altres regions d’Espanya o de 

l’estranger. 

 Industria: Tant dins dels secans com en els voltants es localitza una escassa 

industria, bàsicament agroalimentària.          

7.5 Valoració de la capacitat de carrega i definició d‟escenaris per a l‟ús públic. 

 Partint del concepte que capacitat de càrrega és el numero de visitants que un 

espai pot suportar per damunt de la qualitat ambiental i recreativa, la valoració de la 

mateixa en la zona dels secans és força complicada a causa de la falta de 

coneixements i la dificultat que té l’aplicació a la pràctica. Els valors que s’indicaran als 

apartats que es mostren a continuació són simplement una estimació i només 

serveixen com a referència. En l’elecció dels valors de capacitat de càrrega  sempre es 

farà referència a les restriccions ecològiques i socials. 

Condicions socials  

 Les visites a la zona de Mas de Melons es poden dur a terme amb grups 

nombrosos ja que es tracta d’espais oberts. 

 Les visites i observacions de les aus s’han de dur a terme amb grups reduïts i 

silenciosos. 
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Condicions ecològics  

 Caldrà una intensificació dels seguiment dels ocells de dins dels secans durant 

l’època de zel i cria per a veure si els afecta les visites i en cas afirmatiu 

restringir-les. 

 La zona dels secans porta una llarga tradició d’alteració humana i per tant en 

principi no afectarà molt a les zones sensibles. 

Capacitat dels equipaments: La capacitat dels equipament i serveis està limitada. 

Alguns dels equipaments que encara no estan plenament desenvolupats.  

 

 

7.5.1 Definició d‟escenaris per l‟ús públic. 

 Escenari “a”: especialització destinada als ornitòlegs 

 En aquest primer escenari, l’ús públic de l’espai s’orienta exclusivament cap als 

ornitòlegs, que com s’ha comentat en els punts anteriors són els visitant per 

excel·lència dins del turisme de les aus. La inversió que s’hauria de dur a terme en els 

equipaments per aquest col·lectiu seria força reduïda, i en conseqüència els impactes 

sobre el medi també es reduirien. A més, com aquesta tipologia de públic ja està força 

conscienciada en la conservació de les estepes, en aquest sentit  no faria falta la 

necessitat d’instruir en termes de sensibilització amb el medi natural. 

 Escenari “b”: massificació 

 En aquest segon escenari, la finalitat seria la d’atraure el major nombre de 

visitants possible cap a la estepa. Ara bé, cal tenir present que aquest escenari seria el 

menys adient si es vol encarar cap a un turisme ornitològic, ja que en conseqüència, 

aquesta iniciativa contribuiria a provocar molts impactes en la qualitat de la zona 

(necessitat de crear a l’espai més infraestructures i equipaments) a més, s’entén que  

l’adaptació de la estepa cap aquest model de massificació posaria en perill la qualitat 

de flora i la fauna, i comportaria una pèrdua de  l’atractiu de la estepa. Ara bé, si tenim 

present l’economia de la zona, un major nombre de visitants permetria incrementar el 

volum de negocis a les empreses de servei que es troben dins de l’àrea d’influència. 

 Escenari “c”: equilibri sensibilització- qualitat. 

 Finalment, en aquest escenari es busca la combinació dels serveis de major 

qualitat al públic que pot interessar més la reserva (ornitològics i escolars) amb una 

amplia varietat de destinataris dels programes d’ús públic. En aquest model seria 

necessari invertir en infraestructures i equipaments però amb un menor volum en 

comparació amb el escenari “b, ja que en molts casos solament caldria una millora en 

els equipaments i camins ja existents.  A més, a diferencia a l’escenari “a” si que seria 

necessari incloure una atenció més personalitzada cap als visitants i un control més 

dirigit a la sensibilització de la estepa. En conclusió, és pot preveure que aquest es el 



Estudi dels efectes socioeconòmics , urbanístics i ambientals del canal Segarra-Garrigues a 
l'entorn de les Garrigues. 

73 
 

model més adient per a l’estepa de Mas de Melons-Alfés i per a un turisme òptim de 

les aus.    

7.6 Zonificació. 

 En la zonificació de l’espai ENP de Mas de Melons-Alfés s’ha estimat la 

delimitació en 3 tipus de zones: 

 Zona apta per l‟ús públic: comprén els camins i senders que entren dins de 

l’estepa i els futurs recorreguts ornitològics. Els camins ja són oberts i permeten 

conèixer els diferents hàbitats de la zona. 

 Zona d‟accés a l‟ús públic: comprén les carreteres que es troben en l’entorn 

del Mas de Melons així com tots els camins secundaris. 

 Zona no apta per a l‟ús públic: tota la zona de la finca de Mas de Melons i 

Matxerri, la Serra, el Baluard i Comunals d’Arfà, on es busca el menor impacte dels 

visitants  per a garantir un bon estat de conservació de l’estepa.  

Figura 7.7: Zonificació de la zona de l’àmbit d’estudi. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del ICC 

 

7.7 Anàlisis dels condicionants i punts clau del model de planificació. 

Gestió d’infraestructures i serves 

A l’espai ENP de Mas de Melons, les infraestructures i els serveis estan 

gestionat pels ajuntaments dels municipis afectats però amb la col·laboració de 

diverses entitats com són el Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya i el DMAH. Són 
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oferts al públic de forma gratuïta mitjançant subvencions i acords com pot ser “el 

programa de Desenvolupament Rural Sostenible” i no existeix cap planificació turística 

destinada al turisme ornitològic i dirigida als escolars. 

Relacions amb el exterior. 

Actualment no hi ha cap relació amb empreses o organitzacions interessades 

amb l’espai. Ara bé, seria interessant la possibilitat d’aconseguir relacions amb 

empreses de turisme ornitològic com podria ser Catalan Bird Tour i Audouin Birding 

Tour, altres Reserves Ornitològiques o organitzacions com SEO/Birdlife.        

7.8 Programació i regulació d‟activitats. 

Tenint present els anàlisis de l’àmbit de estudi que s’han tractat en els punts 

anteriors, s’abordaran algunes estratègies, mitjançant un seguit de programes 

d’activitats, amb el propòsit de potenciar i regular l’ús públic i les activitats turístiques 

que es vulguin dur a terme dins l’espai ENP de Mas de Melons. Algunes  estratègies 

que presentem a continuació, ja han estat incloses dins dels Plans de Gestió dels 

Secans de Lleida, d’una manera més global i amb unes intencions més destinades cap 

als espais ZEPA de les terres de Lleida. Per a la realització dels progràmes s’han 

seguit les directrius establertes dins dels manuals publicats per EUROPARC-Espanya. 

Finalment, incidir que aquestes estratègies tenen com a objectiu complementar l’actual 

Pla de gestió i millorar l’estat actual de la zona.   

7.8.1 Programa de acollida i equipaments.  

a) Subprograma de regulació d‟activitats: 

 OBJECTIUS: 

- Determinar les condicions necessàries per l’accés i els criteris per a 

realitzar les activitats dins l’espai ENP de Mas de Melons-Alfés. 

- Controlar la utilització dels equipaments. 

- Adequar els serveis oferts als objectius de gestió.   

DESTINATARIS: 

- Tots els usuaris de l’espai ENP de Mas de Melons-Alfés. 

ACTUACIÓNS: 

- Regulació d’activitats de l’ús públic en la zona ZEPA de Mas de Melons. 

La zona apta per al ús públic (senders, recorreguts, miradors i observatoris) i la 

zona d’accés està permès sense autorització prèvia: 

 El trànsit  de persones i vehicles sense que no excedeixi la capacitat de 

càrrega de la zona. 

 Les activitats de d’observació de la naturalesa, sempre i quan no implica 

la recol·lecció o destrucció dels recursos naturals o culturals. 
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Qualsevol altra activitat serà necessària la prèvia autorització pel 

Departament de Media Ambient i Hàbitat. 

- Elaboració de normes d’utilització d’equipaments: 

Els equipaments de la reserva seran utilitzats amb el propòsit de 

sensibilitzar i millorar la comprensió  de la fauna i la flora de l’estepa. En el cas, 

de que particulars o associacions estiguin interessats en la utilització dels 

equipaments caldrà sol·licitar els permisos al DMAH, especificant: 

1. Objectiu i destinataris de la mateixa. 

2. Detalls del programa 

3. Compromís dels sol·licitant o deixant el equipament en l’estat que es va 

trobar. 

El DMAH avaluarà la sol·licitud de la proposta en relació a la 

disponibilitat dels equipaments sol·licitats i les mesures en que el projecte 

contribueix a aconseguir arribar als objectius de gestió d’espais; cedint el ús 

d’aquells projectes que estimi com a favorables i poden demanar una fiança.  

b) Subprograma de prevenció i correcció d‟impactes. 

OBJECTIUS: 

- Detectar i avaluar els impactes ambientals produïts per les activitats d’ús 

públic que es desenvolupen en la reserva.  

- Prevenir i avaluar els impactes de les activitats a implantar. 

- Corregir, on sigui possible, els impactes negatius.  

DESTINATARIS: 

- Tècnics i gestors del espai ENP de Mas de Melons-Alfés. 

ACTUACIONS: 

- Detecció dels impactes sobre el medi causats per l’ús públic i elaboració 

d’estratègies de correcció: 

A fi de detectar els repercussions que es poden produir a causa de les 

activitats que es duran a terme dins l’ambient, serà necessari una avaluació 

realitzada per un tècnic qualificat, a peu del terreny, identificant els efectes 

positius i negatius de les actuacions i elaborant quan sigui oportú les 

estratègies d’actuació pertinents.     

- Incorporació de previsions d’impactes ambientals en cada nou projecte: 

Tots els projectes en que participi l’ús de la zona ENP de Mas de Melons-Alfés 

serà necessària una previsió i avaluació del impacte ambiental, així com les 

mesures correctores oportunes a fi de pal·liar-los.  
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c) Subprograma d‟equipaments. 

OBJECTIUS: 

- Aportar els valors de les estepes a tots els públics 

-Adequar i millorar els equipaments disponibles com a recursos per a altres 

programes 

-Mantenir adequadament els equipaments. 

DESTINATARIS: 

- Visitants de l’espai ENP de Mas de Melons. 

- Població local. 

ACTUACIÓNS: 

-Projecció i construcció del centre d’activitats i ús públic als Secans de Mas de 

Melons-Alfés.   

Actualment, els secans de Melons es veuran influenciats per la futura 

construcció d’un Centre d’Interpretació de la Biodiversitat de la Zona Estepària 

Mas de Melons que proporcionarà el coneixement i la interpretació sobre la 

flora i la fauna de les estepes. Aquest edifici permetrà complementar i relligar 

els diferents equipaments distribuïts dins la zona estèpica amb  les poblacions 

dels voltants mitjançant activitats d’educació ambiental, turisme de natura, 

cultural i senderisme, cicles d’excursionisme, interpretació i lleure entre altres. 

L’edifici es trobarà en els terrenys cedits per l’ajuntament de Castelldans, on 

encara ara es troben les restes d’un l’antic convent cartoixa. La situació estarà 

dins del casc urbà de Castelldans pròxim al Museu del Pagés. 

Figura 7.8: Situació de Centre d’Interpretació de la Biodiversitat de la Zona Esteparia 

de Mas de Melons 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la imatge de Google Maps 
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L’edifici, amb una superfície de 387 metres quadrats al carrer l’Empit 

integrarà les arcades del convent cartoixa (actualment es poden veure dins la 

finca) amb el nou centre. La inversió serà aproximadament d’uns 600.000 

euros. 

Imatge 7.1: Vista actual del recinte.  

 

Font: www.castelldans.ddl.net 

Actualment, la finca ha servit com a zona de esbarjo i a més com a zona per a 

la visita de les poques restes que queden del recinte del convent cartoixa (les 

arcades i algunes parets).   

7.8.2 Programa de educació ambiental. 

En base a millorar la comprensió de l’estepa de Mas de Melons-Alfés, s’han elaborat 

un seguit d’actuacions que pretenen comprendre els valors que té l’espai, la 

singularitat de les estepes i el motiu de la necessitat de la seva protecció . En matèria 

de difusió i conscienciació de les estepes no s’han buscat un sol col·lectiu específic 

sinó que estarà adaptada  a qualsevol tipologia de visitant.   

En aquest punt es tracten totes les actuacions encaminades a la difusió i educació, 

sigui qual sigui el col·lectiu destinat, en els valors de la reserva i la necessitat de 

protegir-la. Cada un dels subprogrames es diferencies pels seus destinataris i per les 

estratègies de comunicació que s’utilitzaran per a fer-les arribar el missatge.     

a) Subprograma d‟informació i comunicació. 

OBJECTIUS: 

-Potenciar -de forma controlada- l’afluència de més visitants a la zona, 

potenciant les visites d’ornitòlegs i escolar i a més introduir altres tipologies de 

visitants . 
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-Possibilitar una aproximació dels visitants als valors de la estepa però de 

manera ordenada i satisfactòria. 

-Aportar al públic el coneixement i comprensió de les mesures de gestió 

adoptades per a la conservació del patrimoni de l’espai així com els beneficis 

derivats de les mesures descrites. 

-Promoure comportaments i actituds dirigits a la conscienciació i a prevenció 

dels impactes ambientals produïts per les activitats d’ús públic a la zona. 

-Incloure normes de conducta al públic per evitar riscos personals. 

-Connectar l’ús públic de l’estepa amb l’oferta de serveis de la seva area 

d’influència (Artesa de Lleida, Castelldans, Cogul...) 

DESTINATARIS: 

- Visitants de l’espai ENP de Mas de Melons. 

- Població local. 

ACTUACIONS: 

-Senders: 

Dins l’estepa existeixen una gran quantitat de camins. A fi de fer òptima la 

ruta s’han elegit una sèrie de camins que serviran per aconseguir un bon 

recorregut pels visitants de l’estepa durant les visites. Cal fer esment, que 

l’elecció dels camins s’ha dut a terme mitjançant l’estudi dels punts anteriors i el 

treball de camp. Durant el treball de camp s’ha comptat amb prismàtics, mapa 

topogràfic extret del ICC i càmera digital bàsicament. A més, a fi de fer més 

eficient la valoració dels senders, s’han omplert in situ les fitxes models que es 

poden trobar en l’Annex I. En relació a les fitxes, s’han tingut en compte els 

passos metodològics següents:  

 Nom del sender. 

 Recorregut. 

 Longitud. 

 Dificultat. 

 Senyalització.  

 Zonificació. 

 Autoguiat. 

 Punt d’aigua. 

 Proposta. 

En base a l’estudi dels punts anterior, l’elecció dels camins és basa en 

connectar els recursos, les infraestructures i equipaments existents a l’estepa 

amb les poblacions dels voltants. Pel que fa al treball de camp, s’ha recorregut 

l’estepa a fi d’identificar quins eren camins que presentaven unes 

característiques suficientment adients per a complir les necessitats de confort a 



Estudi dels efectes socioeconòmics , urbanístics i ambientals del canal Segarra-Garrigues a 
l'entorn de les Garrigues. 

79 
 

l’hora de recorre’l (amplada, pendent, estat...). A continuació s’explicarà les els 

motius de l’elecció de cada camí. 

 Camí de Matxerri: l’elecció d’aquest camí és basa en connectar la 

proposta d’observatori de les aus situat al Mas de Matxeri amb la 

població de Castelldans on es trobarà el Centre de la d’Interpretació. A 

més, també connecta la proposta d’observació de les aus amb el Mas 

de Melons, on l’edifici estarà rehabilitat per la seva utilització. Cal 

destacar que aquest camí recorre per la ZEPA de Melons i per tant es 

un recorregut òptim per la observació de les aus. El camí té una 

llargada de 3,3 km i una amplada de 3 metros amb pendents poc 

pronunciats. Finalment, esmentar que no s’han elegit altres camins al 

nord degut als forts pendents que presenten. 

 Camí d’Alfés: l’elecció de camí d’aquest camí ha estat a fi de connectar 

el camí de Matxerri amb la caminada de Sant Esperit i la població 

d’Alfes. En la cruïlla entre el camí d’Alfés i Matxerri, es troba el turó del 

Pla del Roquís on es poden trobar moltes mostres de pedra seca. La 

longitud del camí és de 8 km i té una amplada de 3 metres amb 

pendents poc pronunciades.      

 Caminada de Sant Esperit: la importància d’aquest camí es basa en la 

connexió entre el camí d’Alfés i amb l’altra proposta d’observatori d’aus 

que estarà situat en les Cadolles. A més, el camí per connectar la ruta 

amb la zona de la timoneda d’Alfés (on es troba una gran varietat 

d’aus). El camí finalitza en l’aeròdrom d’Alfés on s’hi poden trobar 

diverses rutes sobre la guerra civil. Finalment, destacar que el camí te 

una longitud de 5 km i amb una amplada de 3,5 m amb pendents poc 

pronunciats. 

 Camí del Mas del Sastre: la intenció d’aquest camí es connectar 

l’aeròdrom d’Alfés amb la carretera LL-12 i per tant amb Alfés. Destacar 

que la longitud és de 3 km i te una amplada de 3 metres amb pendents 

poc pronunciats. 

 Camí de Melons: l’elecció es basa en connectar el Mas de Melons amb 

el Cogul, les seves ruïnes prehistòriques i el centre d’Interpretació de la 

Roca dels Moros. La longitud del camí és de 2,8 km i amb 3 metres 

d’amplada amb trams amb pendents mitjanament pronunciades.      
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Figura 7.9: Senders elegits en l’ENP de Mas de Melons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del ICC 

-Senyalització: 

La senyalització que es pot trobar actualment dins l’espai ENP de Mas de 

Melons, resulta realment insuficient per a canalitzar de forma adequada als 

visitats que recorrin dins l’estepa. A més, la senyalització està molt antiquada i 

presenta notables desperfectes en molts punts de l’espai a causa de les 

condicions climàtiques o de la vegetació. A continuació, es presenten en una 

taula les propostes que es consideren més optimes en tema de senyalització 

de l’espai, a fi d’adequar-la per donar un bon servei turístic. 

Taula 7.6: Equipaments destinats a l’espai ENP de Mas de Melons 

Cartell  Tipus Continguts  

1 Mapa d’ús públic  Mapa Localització. 
 Mapa Mas de Melons-Alfés amb 

infraestructures, equipaments i localització 
del usuari. 

 Introducció de la zona (data de la creació, 
extensió, municipis, altitud, precipitacions, 
patrimoni natural i cultural, proposta 
d’activitats. 

 Informació sobre les normes.   

2 Aparcament  Símbol d’aparcament  

3 Mas de Melons  “Cabana Mas de Melons” i símbol de DMAH 

4 Mas de Matxerri  “Cabana de la Vall de Matxerri” 
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5 La Timoneda 
d’Alfés 

 “La timoneda d’Alfés” 

6 Inici del sender  Denominació 
 Croquis situació 
 Longitud 
 Duració 
 Dificultat 
 Breu descripció 
 Normes (pictogrames) 

7 Fi del sender  “Fi del sender” 

8 Entrada  Davant: “ENP de Mas de Melons-Alfés” i 
“Benvinguts” 

 Darrera: “ENP de Mas de Melons-Alfés” i 
“Gràcies per la seva visita”  

9 Nom del camí  Informació en interseccions de camins 
o Camí Mas del Sastre 
o Camí d’Alfés 
o Camí Mas de Melons 
o Camí Mas de Matxerri 
o Carrerada de Sant Esperit 
o Pista Castelldans-Aspa 

10 Sortida del camí  Indicació de sortida cap observatori 

Altres senyals 

Tipologia Localització Contingut 

Balises Senders  Senyalització orientativa  

Balises Recorreguts 
ornitològics, des 
del inici (camí) 
fins al final de 
cada un.  

 Franja horitzontal  

Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 7.10: Situació de l’equipament en l’ENP de Mas de Melons-Alfés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del ICC 

 

-Àrees d’observació de les aus 

A fi de donar una bona qualitat dins del servei de la ruta de turisme ornitològic, 

s’ha cregut oportú la creació d’equipaments destinats a l’observació de les aus. 

Aquests equipaments són idònies tant per l’observació de les aus i la fauna 

com per la interpretació del medi i el paisatge per a tot tipus de públic. El 

observatoris poden ser bàsicament de dos tipologies: de fusta o antics edificis.     

Algunes de les condicions que s’han tingut en compte són: 

- “Ubicats i orientats, angles de visió, amb bones condicions per l’observació 

sense ocasionar molèsties a la fauna. 

- Que siguin còmodes (bancs, lleixa...) i amb fàcil obertura de portes i 

finestres sense produir molèsties a la fauna. 

- Que tingui espai suficient per poder instal·lar telescopis i que estiqui 

adequat a la seva capacitat d’acollida (però sense sobredimensionar el 

seva mida i que estigui adequat amb el lloc on s’ubiqui i la seva finalitat). 
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- Panels informatius sobre les aus i fauna característica que es pugui 

observar (interessant per neòfits, públic general, escolars...) i variacions 

escolars. 

- Adaptació per el accés de persones amb mobilitat reduïda sempre que sigui 

possible.” ( 

- Estacionalitat, interès de la seva utilització a llarg del any ( tot el any o en 

èpoques determinades). 

- Que s’indiquin normes d’utilització i comportaments adequats per no 

ocasionar molèsties a les aus i fauna del llac o als usuaris.” (SEO/Birdlife 

(2011). Manual SEO/Birdlife de Buenas Prácticas Ambientales en Turismo 

Ornitológico)   

 A més d’aquestes condicions, també s’han estudiat quines són les principals 

aus estèpiques interessants que es poden trobar a l’espai del Mas de Melons i 

a més, s’han analitzat les zones de probabilitat de veure les aus. A partir de les 

imatges que s’han mostrat en el punt 8.2.2, i tenint en compte les zones més 

altes de l’entorn amb majors probabilitats de veure aus, a més de la visibilitat 

de territori en els punts més alts, finalment s’han elegit dues zones per a 

equipar amb miradors. Aquests miradors estaran situats en el Mas de Matxerri i 

en la zona de les Cadolles.    

 Mirador de Mas de Matxerri.  

El mirador està situat a la zona del Mas de Matxerri en la part alta de la 

serra de Matxerri en una cota de 313 metres. Estarà encarada al sud-oest 

per tal de que la visibilitat no estigui entorpida per cap altre terreny elevat. 

A fi de aconseguir un bon confort en l’accés a l’equipament, es dissenyarà 

un camí d’accés d’una longitud d’uns 450 metres i amb una amplada de 

2,5 metres. La zona estarà perfectament condicionada i adequada tant en 

temes de seguretat com en temes de serveis. 

Figura 7.11: Situació del mirador. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del ICC 
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 Mirador de les Cadolles. 

El segon mirador es situarà en la zona de les Cadolles en la part alta de la 

serra de les Cadolles a una cota de 247 metres. El mirador s’encararà cap al nord-

oest a fi de visualitzarà la zona on hi existeix una probabilitat més alta de veure les 

aus estèpiques. Per facilitar l’ús de l’equipament, es crearà un camí d’accés d’una 

longitud d’uns 200 metres i amb una amplada de 2,5 metres. La zona estarà 

perfectament condicionada i adequada tant en temes de seguretat com en temes 

de serveis.    

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del ICC 

-Guia de turisme de l’estepa de Mas de Melons-Alfés 

La creació d’una guia de turisme de l’espai del Mas de Melons-Alfés permetria 

aportar informació al visitant sobre els equipaments, infraestructures i els 

atractius de l’espai ENP de Mas de Melons, sobretot els valors ornitològics, així 

com els serveis que es poden trobar al entorn de l’espai. Principalment, 

l’objectiu de la guia estarà projectada cap a un públic general (escolars, 

famílies...), ara bé, no s’ha de menystenir el col·lectiu d’ornitòlegs i per tant serà 

necessària complementar-la amb informació més especialitzada.  

-Creació d’un portal web. 

L’espai ENP de Mas de Melons no disposa una pagina web dirigida al públic, 

on es pugui trobar informació sobre la mateixa des d’un nivell teòric 

(característiques del medi natural, especies que habiten, etc.) fins a un més 

pràctic (localització, accés, horaris, etc.) així com enllaços d’interès, noticies i 

algunes publicacions. La informació de l’espai ENP de Mas de Melons que 

podem trobar actualment es força dispersa ja que podem trobar informació de 

parts de l’espai en els portals webs dels ajuntaments o en pagines com 

www.projectesecans.cat o www.divulgacionsecans.cat.  Per tant, caldrà que  

http://www.projectesecans.cat/
http://www.divulgacionsecans.cat/
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pàgina integri la informació que es trobin en altres pagines i tinguin a veure 

amb l’estepa. 

S’ha de tenir en compte que donar una informació de qualitat requereix una 

constant actualització i millora del portal, i aquest aspecte s’ha de incloure a 

l’hora de projectar la seva creació. En conseqüència, una de les línies 

d’actuació ha de ser la constant revisió dels continguts i de l’estructura del 

portal web, així com preveure el seu permanent manteniment per a garantir la 

qualitat dels serveis d’informació dirigits al públic. 

Finalment, indicar la necessitat que una persona haurà de realitzar la creació 

del portal i encarregar-se d’actualitzar periòdicament els seus continguts. 

-Centre de documentació. 

L’espai ENP de Mas de Melons constitueix un espai d’interès per diferents 

col·lectius. Ara bé, no sempre es fàcil trobar-ne documentació especifica. Un 

dels objectiu dels centres haurà de ser el de reunir i posar a disposició del 

públic materials bibliogràfics, ja sigui sobre el espai natural en si o sobre temes 

relacionats (flora, fauna, societat, etc..). 

En principi aquest centre de documentació estarà situat a Castelldans amb el 

nom de Centre d’Interpretació de la Biodiversitat de la Zona Estepària Mas de 

Melons. 

-Col·laboració amb els medis de comunicació  

Una estratègia interessant seria la d’aconseguir una relació planificada entre 

els diferents medis de comunicació i la estepa, a fi de crear un canal de 

comunicació efectiu entre la gestió de l’espai i la societat. Per aconseguir-ho 

seria necessari que una persona s’encarregués de gestionar les següents 

tasques: 

1. Elaboració de notes de premsa mensuals, amb informes sobre la 

reserva ( activitats desenvolupades, projectes, anuncis, etc.) per a 

difondre en diaris i ràdios locals (la Manyana, el Segre...). 

2. Convocar als medis de comunicació en els actes importants relacionats 

amb l’estepa per a que els cobreixin. 

3. Buscar un diari i/o una emissora de ràdio amb la que col·laborar 

periòdicament . 

4. Elaboració d’articles per a revistes especialitzades d’ornitologia. 

-Relacions amb les poblacions locals. 

A fi d’aconseguir una veritable participació social en la gestió de l’espai natural, 

a més d’intentar atraure a les persones cap a la reserva, és molt important 

aconseguir que l’estepa s’apropi cap a les persones. 
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Per tant caldrà promoure activitats que, si bé no són educatives en el sentit 

estricte, sí serviran per apropar la reserva a la població local. 

En el tema de les activitats, es podien crear diverses tipologies de propostes; 

espontànies (com per exemple recórrer el territori amb un agricultor) o 

desenvolupar petits projectes (fer una dinar de germanor amb activitats 

d’educació ambiental amb jovent durant les festes major dels pobles de 

l’entorn). Es tracta, en definitiva, d’incentivar la població local a utilitzar l’estepa 

i que a més tingui una major presència en la vida diària dels vilatans.  

b) Subprograma d‟interpretació. 

OBJECTIUS: 

-Possibilitar una aproximació dels visitants als valors de la estepa però de 

manera ordenada i satisfactòria. 

-Estimular el interès, la comprensió i el respecte pel entorn i els valors de les 

estepes en els destinataris. 

-Contribuir a que el públic conegui i comprengui les mesures  de gestió 

adoptades per la conservació del patrimoni de l’estepa així com els beneficis 

derivades a les mesures anomenades.  

-Promoure comportaments i actituds dirigits a la conscienciació i a prevenció 

dels impactes ambientals produïts per les activitats d’ús públic a la zona. 

-Connectar l’ús públic de l’estepa amb l’oferta de serveis de la seva area 

d’influència (Artesa de Lleida, Castelldans, Cogul...) 

DESTINATARIS: 

- Visitants no especialitzats de l’espai ENP de Mas de Melons. 

ACTUACIONS: 

-Dotació del Centre d’Interpretació de la Biodiversitat de la Zona Estepària Mas 

de Melons amb materials accessibles. 

En l’interior  del Centre d’Interpretació de la Biodiversitat de la Zona Estepària 

Mas de Melons es podrien desenvolupar projectes, mitjançant subvenció, 

dirigits a dissenyar, muntar i posar en funcionament exposicions sobre temes 

relacionats amb l’estepa (per exemple, L’aigua, patrimoni dels secans a càrrec 

d’Ignasi Aldomà exposada el 13 de gener a UdL de Cap Pont, Lleida). A més, 

en el centre serà necessari incorporar un punt d’informació per als visitants. 

 -Visites guies per a grups particulars. 

Una de les propostes més interessants que es centraria en les visites de l’àmbit 

de Mas de Melons-Alfés seria la fomentar l’atenció personalitzada, a partir de 

guies, en les visites , ja que constituiria una forma de transmetre els missatges 

més eficaç que els mètodes passius. Un exemple de visita amb guia podria ser: 
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9.00 Visita del Centre d’Interpretació de Castelldans. A dins, 

s’explicaran els diferents valors de les estepes i les aus que es poden 

trobar. 

9.30 10.00: Recorregut amb bicicleta entre Castelldans i el Mas de 

Matxerri (4 km) pel Camí de Matxerri.    

10.00 a 10.30: Observació de les aus en el Mas de Matxerri. 

10.30 a 11.00: Recorregut amb bicicleta entre Castelldans i el Mas de 

Matxerri (3,2 km) pel Camí de Matxerri  

11.00 a 11.15: Descans al Mas de Melons 

11.15 a 11:45: Recorregut amb bicicleta entre Mas de Melons i les 

Cadolles (5,5 km) pel Camí de Matxerri, Alfés i San Esperit. 

11.45 a 12.15: Observació de les aus a les Cadolles. 

12.15 a 12.45: Recorregut amb bicicleta entre les Cadolles i la 

Timoneda d’Alfés (4 km) pel camí del Sant Esperit 

12.45 a 13.30: Visita a l’aeròdrom d’Alfés.  

13.30 a 14.00: Recorregut amb bicicleta entre l’aeròdrom d’Alfés i 

Castelldans pel camí del Mas del Sastre, la carretera LL-12, i la pista de 

Castelldans-Aspa (14km). Visitant els pobles d’Alfés i Aspa. Una opció 

seria dinar a Alfés.  

17.30: Finalització de la ruta en el centre de Castelldans  

El fet de que les visites guiades millorin la comprensió dels valors estèpics i la 

qualitat de les visites, posa en relleu una clara intenció de fomentar visites 

guiades per personal de l’estepa i per tant promoure aquest servei entre els 

particulars que acudeixin a visitar l’espai de Melons. Per això, en primer lloc 

s’ha de garantir el servei en sí (la disponibilitat d’un guia i els recursos 

econòmics necessaris, el centre de Castelldans hauria de comptar amb guies) i 

després, fer una bona difusió del mateix (a través de mitjans de comunicació, 

pagines web, etc) per que sigui demandat. 

c) Subprograma d‟educació ambiental. 

OBJECTIUS: 

-Possibilitar una aproximació dels visitants als valors de la estepa però de 

manera ordenada i satisfactòria. 

-Adequar els serveis oferts als objectius de gestió. 

-Estimular el interès, la comprensió i el respecte pel entorn i els valors de les 

estepes en els destinataris. 
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-Contribuir a que el públic conegui i comprengui les mesures  de gestió 

adoptades per la conservació del patrimoni de l’estepa així com els beneficis 

derivades a les mesures anomenades.  

-Promoure comportaments i actituds dirigits a la conscienciació i a prevenció 

dels impactes ambientals produïts per les activitats d’ús públic a la zona. 

-Promoure la participació de la població local en les iniciatives de l’estepa. 

-Promoure les bones pràctiques que repercuteixen positivament en la 

conservació del territori. 

-Potenciar el paper de la reserva i els seus equipaments com espais de 

desenvolupament d’iniciatives locals compatibles. 

-Contribuir a un major coneixement sobre la reserva i els seus progressos. 

-Fonamentar sinergies de l’ús públic amb altres àrees de gestió de la reserva.     

DESTINATARIS: 

-Alumnes d’educació primària, secundaria i batxillerat. 

-Població local. 

ACTUACIÓNS: 

-Visites d’un dia amb grups escolars. 

La intenció d’oferir un servei de visites de les estepes dirigida cap a les escoles 

permetria l’apropament dels escolars cap l’espai de Mas de Melons, ajudant a 

que comprenguin els valors naturals i faunístics de les estepes.  Aquest servei 

podria aportar força bons resultats. Cal tenir en compte amb la necessitat de 

complementar les visites amb material didàctic i educatiu que ajudes a obtenir 

una major comprensió de la visita. També és podrien complementar les visites 

amb activitats d’anellatge i alliberament d’aus.     

Per proximitat de les escoles de pobles de l’entorn de l’àmbit de Mas de 

Melons, les visites estarien més encaminades cap als grups d’escolars de 

primària i secundaria, ara bé també es podria adaptar per a grups 

d’universitaris d’estudis relacionats amb aquesta temàtica. 

-Programa amb les escoles de les comarques del Segrià i les Garrigues. 

Un programa d’educació dirigit a les escoles, aportaria l’oportunitat d’aproximar 

els escolars de les poblacions locals cap a l’ENP de Mas de Melons ajudaria i 

per tant, assentar una autèntica base de participació de l’espai. 

En conseqüència, seria òptim dissenyar un programa d’educació ambiental 

específic per aquest col·lectiu, en el que a través d’activitats, tant amb l’aula 

com en el camp fonamentes, una sensació de proximitat i de compromís 

compartit sobre la gestió del territori. 
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Aquest programa caldrà elaborar-lo juntament amb els responsables dels 

centres docents, amb objectiu de garantir l’acceptació d’aquests i la correcta 

adequació dels continguts cap als destinataris. Així mateix, a continuació 

s’inclou una possible proposta de les activitats que es podrien programar: 

o És podria dur a terme una visita al començament de cada trimestre 

d’un responsable de l’espai de Mas de Melons-Alfés en el centre 

escolar, per tal de reunir-se amb els diferents grups d’escolars i 

explicar-los-hi la temàtica i la metodologia de treball, els avançaments 

aconseguits, etc. 

o També és podria fer una o varies visites trimestrals dels grups a la 

reserva ornitològica, en la que es decideixi posar en marxa, de forma 

tutelada i supervisada per personal de l’estepa, feines relacionades 

amb la gestió de la mateixa. Algunes d’aquestes feines podrien ser:  

 Seguiment de la població d’aus. 

 Anellatge. 

 Alliberament d’aus.  

 Seguiment de les mesures contra l’erosió. 

 Estudis de la vegetació. 

 Jornades educatives en les que els majors ensenyaran als més 

petits aspectes que considerin interessants de l’estepa (l’hàbitat 

més adient per als ocells, la seva alimentació, rastreig,etc) . 

 Disseny i elaboració d’exposicions per un espai propi en el 

centre de visitants (per exemple, exposició dels dibuixos dels 

alumnes sobre els ocells o de l’estepa)  

A partir del desenvolupament d’aquestes activitats i de l’acceptació que es 

presenti entre els joves és podria arribar a ampliar amb activitats extraescolars, 

en horaris de caps de setmana. Les activitats podrien ser entre altres com: 

 Cos de guardes juvenils, 

 Tardes de la reserva. Amb caràcter periòdic, i amb la intenció 

d’organitzar trobades de joves en algun dels equipaments de la 

reserva per realitzar tallers, veure pel·lícules,etc. 

-Cursos per agricultors. 

Com s’ha tractat en els punts anteriors, l’agricultor és un dels agents implicats 

amb major interès per a l’estepa donada la seva incidència en el territori. En 

conseqüència, seria adient desenvolupar un programa d’activitats (prèviament 

consultat amb diferents pagesos), dirigits  als agricultors, amb temes d’interès 

(per exemple: bones pràctiques agrícoles, fondos europeus, intercanvi 

d’experiències amb agricultors d’altres zones, etc) i organitzat mitjançant 
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cursos. A més, es podrien desenvolupar zones de l’espai destinades a aplicar 

les activitat agrícoles descrites anteriorment per a escoles de treball més 

pròximes com es el cas de la granja escola de la Manreana i les Obagues 

situada a Juneda.   

d)  Subprograma de formació. 

OBJECTIUS: 

- Fomentar als treballadors de l’estepa en l’adquisició de coneixements i 

capacitats útils per al bon desenvolupament de la seva feina. 

- Connectar l’ús públic de l’estepa amb l’oferta de serveis de la seca area de 

influencia . 

- Fomentar, entre els col·lectius d’interès, bones pràctiques que repercuteixin 

positivament en la conservació del territori. 

DESTINATARIS: 

-Personal de la reserva. 

-Població local. 

ACTUACIONS: 

-Cursos de complementació per al personal de l’estepa. 

A fi d’obtenir una bona qualitat en els servei que ofereixin les persones que 

atenen al públic, caldria que aquests treballadors vagin realitzant cursos de 

cara a millorar el seu treball. Alguns d’aquests cursos podrien ser: primers 

auxilis, tracte a persones discapacitades, llenguatge de signes, dinàmiques de 

grups, etc.  

-Formació de capacitats locals. 

La formació de capacitats locals esdevindria un dels àmbits de treball conjunt 

en que el major benefici el traurien  la població local i l’ENP de Mas de Melons 

respectivament. 

Per tant, les oficines de desenvolupament les terres de Lleida podrien crear 

projectes a fi de donaran cursos especialment dirigits a la població local i 

orientats a crear oportunitats de treball en el context de l’estepa. 

7.8.3 Programa de voluntariat. 

 OBJECTIUS: 

- Possibilitar una aproximació dels visitants als valors de la estepa però de 

manera ordenada i satisfactòria. 

-Connectar adequadament els serveis proposat amb als objectius de gestió 

dels secans. 
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-Inculcar el interès, la comprensió i el respecte pel entorn en els destinataris o 

visitants. 

-Contribuir a que el públic conegui i comprengui les mesures  de gestió 

adoptades per la conservació del patrimoni de la reserva així com els beneficis 

derivades a les mesures anomenades.  

-Promoure la participació de la població local a les a les estepes a partir 

d’iniciatives. 

-Promoure programes d’ús públic a les altres estepes que es troben en les 

Terres de Lleida.     

-Connectar adequadament l’ús públic de la reserva amb la gran varietat 

d’ofertes de serveis que es troben en l’àmbit d’estudi.  

DESTINATARIS: 

-Públic general amb inquietuds conservacionistes. 

-Població local, especialment joves. 

ACTUACIONS: 

El voluntariat ambiental esdevé una activitat ideal en la realització de treballs a 

dins l’estepa ja que s’aconsegueixen arribar a tres tipus d’objectius: 

conservacionistes, educatius i de participació social.  

En aquest programa es distingeixen en, funció del seu temps d’implicació de 

voluntariat, 4 tipus de voluntariats: col·laboracions en el seguiment de 

poblacions d’aus, jornades de voluntaris, camps de treballs i voluntaris 

permanents (molt útils en el tema de seguiment de les aus). 

-Col·laboracions en el seguiment de poblacions d’aus. 

Aquesta activitat es curta i està encarada a ornitòlegs més experimentats que 

visiten la reserva. L’activitat consisteix en que els interessats recorrin els 

camins de l’estepa i vagin anotant les observacions sobre els avistaments de 

les aus (depenent de la expertesa de l’ull de l’ornitòleg determinar el seu 

gènere, edat...), per tal reunir dades sobre les poblacions d’aus i la seva 

evolució. 

-Jornades de voluntariat. 

Aquesta modalitat tindria l’objectiu de la realització de feines a dins de l’estepa 

que es detectin com a més necessàries, senzilles i executables en una jornada 

per un grup de voluntaris. Per realitzar correctament l’activitat, caldrà una bona 

planificació horària i consensuat prèviament a la realització, tenint en compte 

quin tipus d’assistents es convocaran i seran els més adients (estudiants 

universitaris, població local, etc.) per adequar activitats. Un horari tipus podria 

ser: 
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  9.30 Reunió en el centre d’interpretació 

9.30 11.00: conversa introductòria a l’ENP de Mas de Melons i 

enquadrar de les feines que s’executaran.    

11.00 a 14.00: feines. 

14.00 a 15.00: dinar  

15.30 a 17.00: feines 

17.00 a 18.00: avaluació conjunta de les activitat, conclusions i 

finalització. 

Algunes de les feines que es podrien dur a terme podrien ser: desbrossar la 

vegetació dels camins, manteniment dels murs de pedra seca, etc. 

 Finalment, tenir en compte que el transport fins a l’àmbit estèpic correrà a 

càrrec dels voluntaris. 

- Camps de treball. 

Aquesta activitat està pensada principalment  cap al públic juvenil de fora de la 

comarca amb inquietuds  ambientals i motivacions cap a l’aprenentatge. Els 

camps de treball són un període d’educació no formal en el que els voluntaris 

treballen per la conservació i , sobretot adquireixen a traves de la experiència 

pràctica coneixements , actituds i comportaments en favor a la conservació. 

En els camps de treball es poden realitzar feines que poden durar més d’un dia, 

o es poden combinar amb diferents tipus de feines. Cada camp de treball haurà 

de ser cuidadosament planificat, en funció de les feines, la demanda, etc. 

Els voluntaris s’allotjaran en l’antic Mas de Melons, quan ja estigui rehabilitat i 

menjaran als llocs d’allotjament o als bars i restaurants dels pobles.          

-Voluntaris permanents  

Aquest tipus de voluntariat s’adequarà a aquelles persones que desitgin 

comprometre una part del seu temps de forma estable (ex. Una tarda a la 

setmana) i amb la peculiaritat de que les feines que tinguin de realitzar no sigui 

necessari el desplaçament cap a l’estepa, sinó que podrien està dirigides  en 

una oficina o simplement en un ordenador (manteniment de pagines web, 

propostes d’activitats, etc). 

7.8.4 Programa de seguretat. 

 OBJECTIUS: 

- Garantir en tot moment la seguretat dels visitants durant les activitats que 

es duguin a terme en l’estepa així com la seguretat i el bon estat del 

equipaments. 
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- Marcar normes de conducta al visitants per evitar riscos personals, tant 

durant la visita com en els usos dels equipaments. 

DESTINATARIS: 

-Usuaris de la reserva en general 

LÍNIES D‟ACTUACIÓ:  

-Prevenció d’incidències. 

Aquesta ha de ser la principal línia d’actuació, ja que el medi sec de les estepes 

ajuda a ser un medi molt vulnerable davant dels riscos d’incendi. Per tant, 

s’inclouran recomanacions sobre la seguretat i prevenció de riscos en la 

senyalització de la reserva, en les guies, la pagina web, en les comunicacions 

amb els professors dels grups que vagin a visitar. Principalment, estarà prohibit 

sense l’autorització dels ajuntaments pertinents a la zona, encendre foc a 

l’estepa.  

-Adquisició de materials per a emergències. 

A fi d’estar preparat en el possible cas de que es produeixi un accident, el 

personal de la reserva haurà de contar amb un material bàsic de suport amb el 

que poder fer front a la situació. Per això s’adquirirà, al menys una farmaciola 

per al centre d’interpretació, una farmaciola per al Mas de Melons així com els 

extintors necessaris per a cada un dels equipament que es requereixin. 

7.8.5 Programa d‟investigació de l‟ús públic. 

 OBJECTIUS: 

 -Conèixer el flux i la demanda dels visitants. 

 -Adequar els serveis oferts  als objectius de gestió.  

-Prevenir i corregir els impactes ambientals produïts per les activitats d’ús 

públic en la reserva. 

 -Fomentar sinergies de l’ús públic amb altres àrees de gestió de la reserva. 

 DESTINATARIS: 

 -Tècnics de la reserva 

 ACTUACIONS: 

 -Estudi de quantificació i caracterització de visitants. 

 A fi de prendre certes decisions pel que fa a la correcta gestió de l’estepa 

caldrà conèixer adequadament els visitants que acudeixen a visitar la reserva, 

la quantitat, els seus patrons de comportament i les seves expectatives. 

Aquestes dades permetien desenvolupar dins l’estepa més ofertes d’activitats, 

millors campanyes d’educació, detecció dels impactes a corregir, etc. 
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Per tant, es indispensable el disseny i realització d’un estudi de qualificació i 

caracterització de visitants que permeti conèixer la seva tipologia, l’afluència , 

les variacions estacionals (en quant a numero i tipus) així com la tendència. 

Aquest estudi no ha contemplar-se com una cosa puntual sinó que haurà de 

repetir-se periòdicament per mantenir les dades actualitzades.   

-Anàlisis de les avaluacions dels serveis i activitats oferts. 

Amb el propòsit d’adequar i millorar els serveis, activitats i equipaments seria 

òptim l’entrega d’un qüestionari al finalitza les visites per avaluar l’activitat. El 

disseny del qüestionari inclourà aspectes com la visita pels senders, els 

equipaments i sobre l’atenció rebuda. 

A més, dins del qüestionari també s’avaluaran els aspectes referents a la 

informació rebuda en termes d’actituds i de comportaments que es desitja 

transmetre que quedessin clars en els destinataris. 

Finalment, un cop al més, seria oportú analitzar les dades rebudes dels 

qüestionaris i avaluar quines serien les millores que es podrien realitzar.   

-Seguiment dels efectes del ús públic i de l’eficàcia de les mesures correctores. 

Mitjançant el treball de camp s’observarà i s’estudiaran els efectes que 

provocaran els visitants sobre el medi. La intenció principal es actuar amb 

mesures correctores adients a fi de pal·liar la problemàtica. Per tant, un bon 

treball de camp permetrà actuar sobre el territori abans  de que els canvis que 

es produeixen al medi siguin irrecuperables.  

Per a fer un control adient del medi s’utilitzaran taules d’avaluació ambiental on 

el tècnic responsable de l’avaluació efectuarà les observacions i anotacions 

pertinents.    

7.9 Pressupost. 

En aquest punt es durà a terme una estimació dels costos d’acondiciament de  

l’estepa per a que les activitats de senderisme, BTT o l’observació de les aus, es 

realitzin amb el millor confort possible. En el pressupost es tenen en compte la  millora 

dels senders, els equipaments nous i les noves àrees destinades a l’observació.  

Ara bé, donada la situació econòmica actual s’ha preferit estructurar el 

pressupost en tres fases, en relació al cost i la qualitat sobre l’acondicionament de 

l’estepa. Aquestes fases es descriuen de més a menys segons l’important que 

esdevenen per a dinamitzar l’estepa.  

La realització dels pressupostos es troben en l’Annex I.  

 Fase I: 

Les actuacions d’ús públic explicades en els punts anteriors, esdevenen la 

part més important en el pressupost ja que són les principals estratègies 

que permetran dinamitzar l’estepa i donar-li un major valor afegit.. A més, 

complementaran el model de gestió existent, impulsaran els equipaments 
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que es pretenen construir en l’entorn de l’ENP de Mas de Melons i 

afavoriran els serveis que es troben en els pobles de la zona. Cal fer 

esment, que aquestes estratègies són les que aportaran a l’estepa una 

major participació, manteniment i cura. Finalment destacar que de les tres 

fases és la que té un menor cost de realització. 

 A continuació, es presenta una taula on s’estima el cost de les actuacions. 

Els valors són estimats i per tant en el moment de projectar cada actuació 

caldrà realitzar unes acotacions més precises.  Les actuacions que podria 

realitzar un tècnic de l’ús públic de Mas de Melons s’han senyalat amb un 

asterisc ja que entrarien dins del sou propi.      

Taula 7.7: Actuacions d’ús públic. 

 ACTUACIONES D’ÚS PÚBLICO 
TOTAL 
(euros) 

SP Regulació Regulació d’activitats * 

Elaboració de normes d’utilització d’equipaments * 

SP Informació Estudi de detecció d’impactes ambientals * 

Incorporació EIA en cada nou projecte. 0 

Fullets  2.500 

Senyalització de senderisme i BTT pintat en 
pedres. 

5.000 

Creació d’una pagina web 2.000 

Actualització i manteniment de la web * 

Centre de documentació 600 

Col·laboració amb medis de comunicació. * 

Relacions amb les poblacions locals 10.000 

SP Interpretació Dotació del centre d’interpretació 30.000 

Visites guiades per grups particulars.  40.000 

SP Educació Visita d’un dia amb grups escolars 40.000 

Programa amb escoles de la comarca 9.000 

Cursos per a agricultors 6.000 

SP Formació Cursos per a personal de la reserva 5.000 

Formació de capacitats locals * 

SP Voluntariado Col·laboració en el seguiment de les aus * 

Jornades de voluntariat 2.000 

Camps de treball 20.000 

Voluntariat permanent * 

P. Seguretat Prevenció d’incidents * 

Adquisició de materials per emergències 200 

P. Investigació Estudi de visitants * 

Anàlisi d’avaluacions de serveis i activitats * 

Seguiments d’efectes del ús públic i de l’eficàcia 
de les mesures. 

* 

 

Contractació d’un tècnic d’ús públic 100.000 

TOTAL (euros)  272.300 
Font: Elaboració pròpia. 
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 Fase II: 

 

La Fase II parteix del pressupost de la Fase I incorporant la instal·lació 

d’equipaments dins de l’ENP de Mas de Melons per aportar a la ruta per 

l’estepa, un major grau de confort i d’atracció per al turisme. Els 

principals equipaments són la senyalització dels camins, plafons 

informatius, creació d’observatoris, bancs- berenadors, bancs, 

aparcaments per a bicicletes, etc. A més, dins d’aquesta fase també es 

té en compte la millora del terreny del camí així com el seu 

manteniment. Finalment, esmentar que l’import del pressupost de la 

Fase II s’estima d’uns 1.500.000€, tenint en compte el cost del 

pressupost de la Fase I i els capítols 1,2 i 3 de l’Annex I.  

 

 Fase III: 

 

El pressupost de la Fase III incorpora els cost dels pressupostos de les 

anteriors fases  més la creació de dos trams de carril bici. Aquesta 

proposta es basa en incorporar carrils bici en els trams de carretera que 

connecten les poblacions de Castelldans i Alfés amb els camins de 

l’ENP de Mas de Melons. Per tant, s’aportarà una millora de la seguretat 

i la comoditat per als ciclistes que desitgin visitar la zona .El cost 

d’aquesta Fase s’estima d’uns 3.300.000 €.      

 

7.10 Administració de l‟ús públic 

1. Fórmules de prestació de serveis d’ús públic. 

 En principi els serveis d’ús públic seran prestats pel DMAH i l’Oficina de 

Projectes de Secans, que s’encarregaran del seu disseny, desenvolupament i 

avaluació. A més , també es podran estudiar propostes o iniciatives d’altres entitats 

sempre i quan el DMAH i l’Oficina de Projectes de Secans controlin la qualitat dels 

serveis així com que els seus objectius i que les repercussions siguin compatibles amb 

la gestió de l’espai.    

2. Coordinació i comunicació d’altres entitats 

 En la gestió de l’espai de Mas de Melons-Alfés es necessària la col·laboració 

entre diferents entitats, a fi de trobar punts de treball comú i millora de les activitats. 

 El Consell Comarcal és una de les principals entitats que permet 

aportar majors projectes en comú. En aquest sentit, serà necessari 

consensuar-se una sèrie d’objectius comuns a fi de aconseguir possar 

en marxa les actuacions del Pla d’Ús Públic. 

 Aconseguir treballar conjuntament amb la resta de Reserves 

Ornitològiques a fi de aportar millores a les actuacions que es realitzin 

a les estepes. 

 Establir projectes d’investigació i recerca de l’estepa en universitats i 

centres d’investigació.   
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 Disponibilitat en l’estudi de treballs amb altres entitats que mostrin 

interès per l’estepa.  

        

7.11Seguiment i avaluació 

 El seguiment i l’avaluació de l’ús públic requereix que des de bon 

començament s’estableixin els indicadors que permetran verificar el transcurs del pla. 

Per fer-ho, s’ha considerat necessari l’elaboració d’una matriu de planificació, 

denominada Matriu de Marc Lògic, que ressenya els indicadors que s’utilitzen per 

quantificar i comprovar el compliment dels objectius i els resultats de les línies 

d’actuació. Les taules que a continuació es presenten, reflecteixen parcialment la 

informació requerida  en una Matriu de Marc Logic, ja que es centren exclusivament en 

els indicadors requerits, les seves fonts de verificació i els condicionants. 

 L’ordre de les taules que es presenten a continuació respon a l’estructura de 

subprogrames de l’Ús Públic esmentada anteriorment. Dins de cada taula, es senyalen 

els objectius de cada subprograma i les actuacions corresponents. A més,per cada 

actuació es descriuen els indicadors, les fonts de verificació i els condicionants 

pertinents.  

 A més, la realització aquest instrument ens permetrà conèixer les 

repercussions sobre el territori de les activitats de gestió proposades en el pla d’ús 

públic. Amb aquest instruments es podrà garantir el compliment dels objectius marcats 

, i l’adaptació de les mesures adaptades. 

Taula 7.8: Subprograma de regulació d’activitats. 

SUBPROGRAMA DE REGULACIÓ D‟ACTIVITATS 

OBJECTIUS 

Determinar les condicions necessàries per l’accés i els criteris per a realitzar les activitats dins 
l’espai ENP de Mas de Melons-Alfés. 

Controlar la utilització dels equipaments. 

Adequar els serveis oferts als objectius de gestió 

ACTUACIONS 

 Regulació d‟activitats 
Elaboració de normes 
d‟utilització d‟equipaments 

INDICADOR  Document tècnic.  Document de normes. 

FONT DE 
VERIFICACIÓ 

 Memòria de gestió  Memòria de gestió 

CONDICIONANTS  Redacció del Pla de Gestió  
    Font: Elaboració pròpia. 

Taula 7.9: Subprograma de prevenció i correcció d’impactes. 

SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓ I CORRECCIÓ D‟IMPACTES 

OBJECTIUS 

Detectar i avaluar els impactes ambientals produïts per les activitats d’ús públic que es desenvolupen 
en la reserva.  

Prevenir i avaluar els impactes de les activitats a implantar 
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Corregir, on sigui possible els impactes negatius. 

ACTUACIONS 

 Detecció d‟impactes ambientals Previsió de IA en cada nou projecte 

INDICADOR  Informe tècnic. 
 % de nous projectes que 

incorporaran previsions de IA. 

FONT DE 
VERIFICACIÓ 

 Memòria de gestió  Memòria de gestió 

CONDICIONANTS  Disponibilitat d’un tècnic  
Font: Elaboració pròpia. 

Taula 7.10: Subprograma d’equipaments. 

SUBPROGRAMA D‟EQUIPAMENTS 

OBJECTIUS 

Aportar els valors de les estepes a tots els públics. 

Adequar i millorar els equipaments disponibles com a recursos per a altres programes 

Manteniment dels equipaments. 

ACTUACIONS 

 
Rehabilitació del Mas 

de Melons 
Senders accessibles 

Centre d‟Interpretació 
de la Biodiversitat de 

Mas de Melons 

INDICADOR 
 Acta d’inauguració 

 Nº de reserves/any 
 Acta d’inauguració  Activitats/any 

FONT DE 
VERIFICACIÓ 

 Memòria de gestió  Memòria de gestió  Memòria de gestió 

CONDICIONANTS 
 Disponibilitat d’un 

tècnic 

 Concessió subvenció 

 Concessió subvenció  Font de finançament 

Font: Elaboració pròpia. 

Taula 7.11: Subprograma d’informació i comunicació. 

SUBPROGRAMA D‟INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 

OBJECTIUS 

Potenciar -de forma controlada- la afluència de més visitants a zona, potenciant les visites 
d’ornitòlegs i escolar i a més introduir altres tipologies de visitants . 

Possibilitar una aproximació dels visitants als valors de la estepa però de manera ordenada i 
satisfactòria. 

Aportar al públic el coneixement i comprensió de les mesures de gestió adoptades per a la 
conservació del patrimoni de l’espai així com els beneficis derivats de les mesures descrites. 

Promoure comportaments i actituds dirigits a la conscienciació i a prevenció dels impactes 
ambientals produïts per les activitats d’ús públic a la zona. 

Incloure normes de conducta al públic per evitar riscos personals. 

Connectar l’ús públic de l’estepa amb l’oferta de serveis de la seva area d’influència (Artesa de 
Lleida, Castelldans, Cogul...) 

ACTUACIONS 

 Senyalització Fullets 
Centre de 

documentació 

Col·laboració 
amb medis de 
comunicació 

Relacions 
amb 

pobladors 
locals 

INDICADOR 
 Nº senyals 

instal·lats 
 Nº fullets 

editats/a
 Nº de 

documents 
 Nº aparicions 

en prensa/any 
 Nº de 

reunions 
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ny disponibles 
per la consulta 

 Nº usuaris/any 

 Nº de mitjans 
diferents en 
els que 
apareix/any 

 Nº de 
col·laboradors 
establerts 

informals 
/anys 

 Nº activitats 
extensió/any 

FONT DE 
VERIFICACIÓ 

 Memòria de 
gestió 

 Memòria 
de 
gestió 

 Memòria de 
gestió 

 Memòria de 
gestió 

 Arxiu 
d’aparicions 

 Memòria de 
gestió 

CONDICIONANTS 
 Concessió 

subvenció 
  

 Resposta dels 
mitjans a les 
convocatòries 

 Bona 
predisposició 
de la 
població 

Font: Elaboració pròpia. 

Taula 7.12: Subprograma d’interpretació. 

SUBPROGRAMA D‟INTERPRETACIÓ 

OBJECTIUS 

Possibilitar una aproximació dels visitants als valors de la estepa però de manera ordenada i 
satisfactòria. 

Estimular el interès, la comprensió i el respecte pel entorn i els valors de les estepes en els 
destinataris. 

Contribuir a que el públic conegui i comprengui les mesures  de gestió adoptades per la conservació 
del patrimoni de l’estepa així com els beneficis derivades a les mesures anomenades. 

Contribuir a que el públic conegui i comprengui les mesures de gestió adoptades per la conservació 
del patrimoni de l’espai així com els beneficis derivats de les mesures descrites.   

Promoure comportaments i actituds dirigits a la conscienciació i a prevenció dels impactes 
ambientals produïts per les activitats d’ús públic a la zona. 

Connectar l’ús públic de l’estepa amb l’oferta de serveis de la seva area d’influència (Artesa de 
Lleida, Castelldans, Cogul...) 

ACTUACIONS 

 
Dotació del Centre 

d„Interpretació 
Dotació sender 

accessible   
Visites guiades per a 

particulars 

INDICADOR 

 Pressupost 

 Nº de materials 
instal·lats  

 Resultats avaluacions 

 Pressupost 

 Nº de materials 
instal·lats  

 Resultats avaluacions 

 Nº de visites guiades/ 
any 

 Resultats avaluacions 

FONT DE 
VERIFICACIÓ 

 Avaluació 

 Memòria de gestió 

 Avaluació 

 Memòria de gestió 

 Avaluació 
Memòria de gestió 

CONDICIONANTS  Concessió subvenció  Concessió subvenció  Font de finançament 
Font: Elaboració pròpia. 
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Taula 7.13: Subprograma d’educació ambiental. 

SUBPROGRAMA D‟EDUCACIÓ AMBIENTAL 

OBJECTIUS 

Possibilitar una aproximació dels visitants als valors de la estepa però de manera ordenada i 
satisfactòria. 

Adequar els serveis oferts als objectius de gestió 

Estimular el interès, la comprensió i el respecte pel entorn i els valors de les estepes en els 
destinataris. 

Contribuir a que el públic conegui i comprengui les mesures  de gestió adoptades per la conservació 
del patrimoni de l’estepa així com els beneficis derivades a les mesures anomenades..   

Promoure comportaments i actituds dirigits a la conscienciació i a prevenció dels impactes 
ambientals produïts per les activitats d’ús públic a la zona. 

Promoure la participació de la població local en les iniciatives de l’estepa. 

Potenciar el paper de la reserva i els seus equipaments com espais de desenvolupament d’iniciatives 
locals compatibles. 

Contribuir a un major coneixement sobre la reserva i els seus progressos. 

Fonamentar sinergies de l’ús públic amb altres àrees de gestió de la reserva.     

ACTUACIONS 

 Visites 1 dia escolars 
Programes amb 

escoles de la comarca   
Cursos per agricultors 

INDICADOR 

 Nº grups atesos 

 Nº de persones ateses. 

 Proporció persones/guia 

 Resultats avaluacions 

 Nº de centres 
implicats  

 Nº d’activitats 
desenvolupades. 

 Resultats avaluacions 

 Nº de cursos/ anys 

 Nº alumnes/any 

 Resultats avaluacions 

FONT DE 
VERIFICACIÓ 

 Avaluació 

 Memòria de gestió 

 Avaluació 

 Memòria de gestió 

 Avaluació 

 Memòria de gestió 

CONDICIONANTS  Concessió subvenció  Concessió subvenció 

 Font de finançament 

 Col·laboració de 
l’oficina de la comarca. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Taula 7.14: Subprograma de formació. 

SUBPROGRAMA DE FORMACIÓ 

OBJECTIUS 

Fomentar als treballadors de l’estepa en l’adquisició de coneixements i capacitats útils per al bon 
desenvolupament de la seva feina. 

Connectar l’ús públic de l’estepa amb l’oferta de serveis de la seca area de influencia. 

Fomentar, entre els col·lectius d’interès, bones pràctiques que repercuteixin positivament en la 
conservació del territori. 

ACTUACIONS 

 Cursos de reciclatge personal Formació de capacitats locals 

INDICADOR 
 Nº cursos/any 

 Nº empleats beneficiaris/ any 

 Nº cursos/any. 

 Nº alumnes/ any 

 Resultat avaluacions 

FONT DE 
VERIFICACIÓ 

 Memòria de gestió 
 Avaluació 

 Memòria de gestió 

CONDICIONANTS  Predisposició dels treballadors  Font de finançament 
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 Font de finançament  Col·laboració de la oficina de la 
comarca 

Font: Elaboració pròpia. 

Taula 7.15: Subprograma de voluntariat. 

SUBPROGRAMA DE VOLUNTARIAT 

OBJECTIUS 

Possibilitar una aproximació dels visitants als valors de la estepa però de manera ordenada i 
satisfactòria. 

Connectar adequadament els serveis proposat amb als objectius de gestió dels secans. 

Contribuir a que el públic conegui i comprengui les mesures  de gestió adoptades per la conservació 
del patrimoni de la reserva així com els beneficis derivades a les mesures anomenades. 

Promoure la participació de la població local a les a les estepes a partir d’iniciatives. 

Promoure programes d’ús públic a les altres estepes que es troben en les Terres de Lleida.     

Connectar adequadament l’ús públic de la reserva amb la gran varietat d’ofertes de serveis que es 
troben en l’àmbit d’estudi. 

ACTUACIONS 

 
Col·laboració en 

seguiment 
població aus 

Jornades de 
voluntariat    

Camps de treball 
Voluntariat 
permanent 

INDICADOR 

 Nº plantilla 
rebudes/ any 

 Nº de voluntariat/ 
any 

 Resultats 
avaluacions 

 Nº 
jornades/any 

 Nº voluntaris/ 
any 

 Resultats 
avaluacions 

 Nº de camps/ 
anys 

 Nº voluntaris/ any 

 Resultats 
avaluacions 

 Nº voluntaris 

FONT DE 
VERIFICACIÓ 

 Avaluació 

 Memòria de 
gestió 

 Avaluació 

 Memòria de 
gestió 

 Avaluació 

 Memòria de 
gestió 

 Avaluació 

 Memòria de 
gestió 

CONDICIONANTS 
 Resposta del 

públic 

 Font de 
finançament. 

 Resposta del 
públic 

 Font de 
finançament. 

 Resposta del 
públic 

 Resposta del 
públic 

Font: Elaboració pròpia. 

Taula 7.16: Subprograma de seguretat. 

SUBPROGRAMA DE SEGURETAT 

OBJECTIUS 

Garantir en tot moment la seguretat dels visitants durant les activitats que es duguin a terme en 
l’estepa així com la seguretat i el bon estat del equipaments. 

Marcar normes de conducta al visitants per evitar riscos personals, tant durant la visita com en els 
usos dels equipaments. 

ACTUACIONS 

 Prevenció d‟incidències 
Adquisició de materials per a 
emergències   

INDICADOR  Nº incidències/ any  Nº materials adquirits 

FONT DE 
VERIFICACIÓ 

 Memòria de gestió  Memòria de gestió 

CONDICIONANTS   
Font: Elaboració pròpia. 
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Taula 7.17: Subprograma d’investigació de l’ús públic. 

SUBPROGRAMA D‟INVESTIGACIÓ DE L‟ÚS PÚBLIC 

OBJECTIUS 

Conèixer el flux i la demanda dels visitants. 

Adequar els serveis oferts  als objectius de gestió. 

Prevenir i corregir els impactes ambientals produïts per les activitats d’ús públic en la reserva. 

ACTUACIONS 

 Visites 1 dia escolars 
Programes amb 

escoles de la comarca   
Cursos per agricultors 

INDICADOR  Informe tècnic 

 Informe tècnic 

 Nº modificacions 
introduïdes 

 Informe tècnic 

 Nº modificacions 
introduïdes 

FONT DE 
VERIFICACIÓ 

 Memòria de gestió  Memòria de gestió  Memòria de gestió 

CONDICIONANTS  Font de finançament   
 Disponibilitat d’un 

tècnic 
 Disponibilitat d’un 

tècnic 
Font: Elaboració pròpia. 
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8. CONCLUSIONS  

L’elaboració i aplicació d’aquest projecte aporta les següents conclusions: 

 La Nova Cultura de l’Aigua esdevé un bon instrument per analitzar els 

problemes que ha comportat el model de gestió  estructuralista hidràulic en els 

projectes de canalització de l’aigua. A més, és un bon recurs per a fer emergir 

tant el pensament crític com els valors.  

 Un dels objectius de l’administració pública catalana, fomentar el 

reequilibri territorial projectant millores a les terres de l’interior de Catalunya. 

Aquest projectes i les millores d’infraestructures que proposa d’una zona 

eminentment dedicada al sector primari, obrint noves perspectives 

econòmiques (turisme, serveis, etc.) 

 L’anàlisi i l’interpretació del Manifest de Vallbona i el Compromís per 

Lleida esdevenen un recurs indispensable per a comprendre la problemàtica 

generada al voltant del projecte del Segarra-Garrigues. En ells, es fan presents 

les noves estratègies que permetran solucionar la problemàtica  i que serviran 

com a base per a desenvolupar les propostes en que es centra el projecte.   

 La realització pràctica del projecte mostrarà la validació o no dels 

objectius inicials i permetrà aclarir quines són les línies d’actuació que 

afavoreixen la dinamització i el manteniment de l’espai ENP de Mas de Melons-

Alfés. A més, es podran determinar les actuacions que aportin impactes 

negatius (a l’estepa i a les aus) a fi de pal·liar-los o eliminar-los. 

 El projecte pretén contribuir a posar les bases  d’un desenvolupament 

efectiu en l’àmbit ENP de Mas de Melons Alfés. Es tractaria de fer compatible 

un espai estèpic amb el turisme ornitològic, el senderisme i el BTT. A més, 

també pretén que l’espai esdevingui un factor de cohesió entre la població 

local, els ornitòlegs i els pagesos, per damunt de les diferències. 

 El projecte defensa els objectius ambientals referits al manteniment i 

protecció de l’espai natural, com una mesura necessària per a conscienciar els 

turistes i el visitants. A més, en el projecte busca promoure la participació local 

en l’empresa d’actuacions a la zona a fi d’aproximar la població a l’estepa i les 

aus.  

 La creació de l’ús públic de Mas de Melons-Alfés ha d’anar més enllà de 

la perspectiva d’aconseguir recursos econòmics a partir del servei del turisme, 

cal l’implicació  de totes les entitats relacionades al turisme i desenvolupament 

local (Consells Comarcal, Ajuntaments, Universitats,...) a fi d’aportar més 

projectes per a  desenvolupar i dinamitzar el territori i les Terres de Ponent.   
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ANEX II. INVENTARI D’ÚS PÚBLIC 

Inventari d’ús públic realitzat abril 2012. 

 

Centre d’Interpretació de la Biodiversitat de 
les Aus Estepàries. 

Coordenades UTM 
X313718,1 
Y4596803,0 

Titularitat 
DMAH 

 
Font: www.castelldans.ddl.net 

 

Equipaments 

Superfície 387 m2 

Capacitat 50 usuaris 

Elements 

Edifici d’informació 
i oficina amb 
oficina 
d’exposicions i 
divulgacions. 
Aparcament 

 

Localització  
Carrer de l’Empit s/n (Antic convent cartoixà) 
25154 Castelldans 

Dotacions 
-Exposicions 
-Reproducció de les aus presents en la reserva 

Mobiliari   
-Mostrador d’atenció al públic. 
-Prestatgeries per a fullets 

Serveis oferts  
-Informació sobre la reserva. 
-Interpretació del patrimoni per a grups. 
-Venta de material relacionat. 

Accessibilitat  
S’està realitzant la   construcció. El nou local incorporarà paràmetres 
d’accessibilitat. 

Tipus de ferm  Asfalt. 

Estat de conservació/observacions  
El ajuntament de Castelldans ha cedit l’espai per a la 
construcció del centre. 

Propostes: 

-Equipar amb horaris visibles i adequats. 
-Equipar amb els horaris dels altres equipaments. 
-Equipar amb una sala d’interpretació 
-Equipar amb punt d’aigua potable. 
-Equipar amb una sala d’usos múltiples (addicional).. 
-Equipar amb punt de venta (addicional) 
-Equipar amb un panel informatiu. 
-Equipar amb audiovisual i exposició permanent 
Aparcament: 
-Senyalització i reserva de places.  
-Comunicar restriccions d’ús amb suficient antelació. 
-Evitar en la mesura del possible l’intersecció entre vehicles i vianants 
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Centre d’Interpretació de la Roca dels Moros 

Coordenades 
UTM 

X307784,0 
Y4593110,1 

Titularitat 
Museu 

d’Arqueologia 
de Catalunya 

 
Font: Elaboració pròpia. 

Equipaments 

Superfície 1000 m2 

Capacitat 50 usuaris 

Elements 

Edifici 
d’informació i 
oficina amb 
oficina 
d’exposicions i 
divulgacions. 
Aparcament 

 

Localització  
A peu de la pista de l’Albagés al Cogul 
25154 Cogul 

Dotacions 
-Exposicions 
-Reproducció de les pintures rupestres presents en les coves. 

Mobiliari   
-Mostrador d’atenció al públic. 
-Prestatgeries per a fullets 

Serveis oferts  
-Informació sobre la reserva. 
-Interpretació del patrimoni per a grups. 
-Venta de material relacionat. 

Accessibilitat  
L’espai de moment està accessible ja que encara no s’ha realitzat la   
construcció de l’interior de l’edifici. 

Tipus de ferm  Terra. 

Estat de conservació/observacions  
El ajuntament del Cogul ha cedit l’espai per a la 
construcció del centre. 

Propostes: 

-Equipar amb horaris visibles i adequats. 
-Equipar amb els horaris dels altres equipaments. 
-Equipar amb una sala d’interpretació 
-Equipar amb punt d’aigua potable. 
-Equipar amb una sala d’usos múltiples (addicional).. 
-Equipar amb punt de venta (addicional) 
-Equipar amb un panel informatiu. 
-Equipar amb audiovisual i exposició permanent 
Aparcament: 
-Senyalització i reserva de places.  
-Comunicar restriccions d’ús amb suficient antelació. 
-Evitar en la mesura del possible l’intersecció entre vehicles i vianants 
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Oficina “Projecte de Secans. 

Coordenades 
UTM 

X308743,4 
Y4602900,3 

Titularitat 
Ajuntament 
d’Artesa de 

Lleida 

 
Font: Elaboració pròpia 

Equipaments 

Superfície 80 m2 

Capacitat 8 usuaris 

Elements 

Edifici 
d’informació i 
d’impulsació de 
l’activitat agrària i 
el 
desenvolupament 
local. 

 

Localització  
Carrer de Lleida nº3 (Llar del poble, 1r pis) 
25150 Artesa de Lleida 

Dotacions 
-Oficines de redacció de projectes 
 

Mobiliari   -Oficines acondicionades 

Serveis oferts  
-Impuls de l’activitat agrària i el desenvolupament local. 
-Aplicació d’accions i mesures de caràcter normatiu. 

Accessibilitat  L’espai de moment es troba en la llar del poble. 

Tipus de ferm  Asfalt. 

Estat de conservació/observacions  
La sala no es de grans dimensions i no pot 
aplegar grans quantitats  

Propostes: 

-Equipar amb horaris visibles i adequats. 
-Equipar amb els horaris dels altres equipaments. 
-Equipar amb una sala d’interpretació 
-Equipar amb punt de venta (addicional) 
-Equipar amb un panel informatiu. 
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Mas de Melons (masia i magatzem). 

Coordenades 
UTM 

X308648,5 
Y4595348,2 

Titularitat 
DMAH 

 
Font: Elaboració pròpia. 

Equipaments 

Superfície 3000 m2 

Capacitat 50 usuaris 

Elements 

Edifici d’informació 
i magatzem dels 
forestals i Servei 
de Manteniment 
amb oficina 
d’exposicions i 
divulgacions. 
Aparcament 

 

Localització Espai ENP de Mas de Melons-Alfés                                            

Dotacions 

- Sala d’exposicions- informacions. 
-Reproducció de les aus presents en la reserva 
-Habitacions. 
-Oficines 
-Magatzem 

Mobiliari 
-Mostrador d’atenció al públic. 
-Prestatgeries per a fullets.  

Serveis oferts  
-Informació sobre la reserva. 
-Interpretació del patrimoni per a grups. 
-Venta de material relacionat. 

Accessibilitat  
L’espai està accessible però l’edifici encara no.  Es troba en procés de 
rehabilitació i adequació. 

Tipus de ferm  Terra 

Estat de conservació/observacions  L’edifici es de la Generalitat.. 

Propostes: 

-Equipar amb senyalització normativa i interpretativa 
-Equipar amb aparcament. 
-Equipar amb cartells sobre la flora dels voltants. 
-Equipar amb papereres, bancs, berenadors... 
-Equipar amb una sala d’usos múltiples (addicional).. 
-Equipar amb punt, venta de venta (addicional) 
-Equipar amb un panel informatiu. 
-Equipar amb audiovisual i exposició permanent 
Aparcament: 
-Senyalització i reserva de places.  
-Comunicar restriccions d’ús amb suficient antelació. 
-Evitar en la mesura del possible l’intersecció entre vehicles i vianants 
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Mas de Matxerri. 

Coordenades 
UTM 

X309815,5 
Y4598104,7 

Titularitat 
DMAH 

 
Font: Elaboració pròpia 

Equipaments 

Superfície 6000 m2 

Capacitat 30 usuaris 

Elements 
Finca en mal 
estat. 
Aparcament 

 

Localització Espai ENP de Mas de Melons-Alfés. 

Dotacions 
-Cartell “Mas de Matxerri” 
 

Mobiliari 
-Sense mobiliari. 

 

Serveis oferts                L’espai es accessible i gratuït.     

Accessibilitat No es pot accedir dins l’edifici.    

Tipus de ferm  Terra. 

Estat de conservació/observacions L’edifici es de la Generalitat. 

Propostes 

-Equipar amb senyalització normativa i interpretativa 
-Equipar amb aparcament. 
-Equipar amb cartells sobre la flora dels voltants. 
-Equipar amb papereres, bancs, berenadors... 
-Equipar amb una sala d’usos múltiples (addicional).. 
Aparcament: 
-Senyalització i reserva de places.  
-Comunicar restriccions d’ús amb suficient antelació. 
-Evitar en la mesura del possible l’intersecció entre vehicles i vianants 
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Area de Lleure d’Artesa de Lleida 

Coordenades 
UTM 

X308078,0 
Y4602174,0 

Titularitat 
Ajuntament 
d’Artesa de 

Lleida 

 
Font: Elaboració pròpia 

Equipaments 

Superfície 670 m2 

Capacitat 20 usuaris 

Elements 
Aparcament  
4 berenadors 
3 papereres 

 

Localització En el municipi d’Artesa de Lleida al Km 1 de la LV-7021 

Dotacions 
-Berenadors 
 

Mobiliari -Berenadors fixats al terreny. 

Serveis oferts                L’espai es accessible i gratuït.     

Accessibilitat Es accessible per a tot el públic.    

Tipus de ferm  Terra. 

Estat de conservació/observacions El terreny no presenta un manteniment constant. 

Propostes 

-Equipar amb senyalització normativa i informatica 
-Equipar amb punts d’aigua 
-Adequar el manteniment 
Aparcament: 
-Delimitar el perimetre de l’àrea  
-Comunicar restriccions d’ús amb suficient antelació. 
-Evitar en la mesura del possible l’intersecció entre vehicles i vianants 
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Observatori de les aus (Mas de Matxerri). 

Coordenades 
UTM 

X309957,8 
Y4598066,7 

Titularitat 
DMAH 

 
Font: Elaboració pròpia. 

Equipaments 

Superfície 50m2 

Capacitat 5 usuaris 

Elements 

Sense 
condicionar 

Localització                       
Es troba dins l’espai ENP de Mas de Melons-Alfés entre la vall de 
Matxerri i el Pla de les Moles. Destacar que es una de les zones amb més 
presencies d’aus.   

Dotacions Sense. 

Mobiliari Sense. 

Serveis oferts                   L’espai es accessible i gratuït per l’observació de les aus.     

Accessibilitat  Vianant o bicicleta.     

Tipus de ferm  Terra. 

Estat de conservació/observacions  
La zona actual encara no està equipada amb cap 
mirador. 

Propostes 

-Equipar amb panels d’informació sobre les especies observables  
-Equipar amb cartells sobre la flora dels voltants. 
-Equipar amb papereres i bancs 
-Equipar amb senyalització d’accés a observatoris. 
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Observatori de les aus (Cadolles). 

Coordenades 
UTM 

X306312,0 
Y4599706,8 

Titularitat 
DMAH 

 
Font: Elaboració pròpia. 

Equipaments 

Superfície 50m2 

Capacitat 5 usuaris 

Elements 

Sense 
condicionar 

Localització 
Es troba dins l’espai ENP de Mas de Melons-Alfés en la zona de les 
Cadolles. Destacar que es una de les zones amb més presencies d’aus.   

Dotacions 
Sense. 
 

Mobiliari 
Sense. 

 

Serveis oferts L’espai es accessible i gratuït per l’observació de les aus.     

Accessibilitat     Vianant o bicicleta. 

Tipus de ferm Terra. 

Estat de conservació/observacions 
La zona actual encara no està equipada amb cap 
mirador. 

Propostes 

-Equipar amb panels d’informació sobre les especies observables  
-Equipar amb cartells sobre la flora dels voltants. 
-Equipar amb papereres i bancs 
-Equipar amb senyalització d’accés a observatoris. 
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Sender Camí de Matxerri. 

Coordenades 
UTM 
Inici: 

X312401,0 
Y4596302,3 

Final: 
X308766,3 
Y4595588,8 

Titularitat 
Ajuntament 
Castelldans 

Recorregut C-233- Mas de Matxerri- Mas de Melons 

Longitud 6.500 km. aprox. 
Senyalització 

ENP 
Si. 

Amplada 300 mm Punt d’aigua No 

Temps estimat 40 min Zonificació 
Zona apta per a l’ús 

públic 

Dificultat Baixa Autoguiat No. 

Observacions Durant el recorregut es troben murs de pedra seca als voltants. 

Propostes 
-Senyalitzar 
-Equipar amb informació mínima 
-Editar material interpretatiu per rutes autoguiades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi dels efectes socioeconòmics , urbanístics i ambientals del canal Segarra-Garrigues a 
l'entorn de les Garrigues. 

 

124 
 

 

Sender Camí d’Alfés 

Coordenades 
UTM 
Inici: 

X309187,2 
Y4596775.4 

Final: 
X308766,3 
Y4595588,8 

Titularitat 
Ajuntament 
Castelldans, 

Alfés, 
Artesa de 
Lleida i 
Lleida 

Recorregut Pla del roquís- LV-7021- Alfés 

Longitud 8.000 km. aprox. 
Senyalització 

ENP 
Si. 

Amplada 300 mm Punt d’aigua No 

Temps estimat 50 min Zonificació Zona apta per a l’ús públic 

Dificultat Baixa Autoguiat No. 

Observacions Durant el recorregut es troben murs de pedra seca als voltants. 

Propostes 
-Senyalitzar 
-Equipar amb informació mínima 
-Editar material interpretatiu per rutes autoguiades. 
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Sender Timoneda d’Alfés 

Coordenades 
UTM 
Inici: 

X309184,0 
Y459684,7 

Final: 
X302654,5 
Y4601160,3 

Titularitat 
Ajuntament 

Alfés i 
Lleida 

Recorregut 
Camí del Sant Esperit- Cadolles- Timoneda d’Alfés – Camí del 
Sastre 

Longitud 8.800 km. aprox. 
Senyalització 

ENP 
Si. 

Amplada 300-350 mm Punt d’aigua No 

Temps estimat 55 min Zonificació 
Zona apta per a l’ús 

públic 

Dificultat Baixa Autoguiat No. 

Observacions Durant el recorregut es troben murs de pedra seca als voltants. 

Propostes 
-Senyalitzar 
-Equipar amb informació mínima 
-Editar material interpretatiu per rutes autoguiades. 
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Sender Melons-Cogúl 

Coordenades 
UTM 
Inici: 

X308766,3 
Y4595588,8 

Final: 
X302654,5 
Y4601160,3 

Titularitat 
Ajuntament 
Castelldans  

Recorregut Mas de Melons- Pista Castelldans-Cogul 

Longitud 2.850 km. aprox. 
Senyalització 

ENP 
Si. 

Amplada 300 mm Punt d’aigua No 

Temps estimat 25 min Zonificació 
Zona apta per a l’ús 

públic 

Dificultat Moderada Autoguiat No. 

Observacions Durant el recorregut es troben murs de pedra seca als voltants. 

Propostes 
-Senyalitzar 
-Equipar amb informació mínima 
-Editar material interpretatiu per rutes autoguiades. 
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