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Resum 

La Riera de Sant Miquel al seu pas pel municipi de Banyeres de Penedès presenta un gran interès, 

però és necessari trobar solucions, amb l’objectiu d’augmentar la biodiversitat i continuar 

generant nous serveis de l'ecosistema reduint o mitigant l’impacte humà.  

L’element més important del sistema municipal a causa del seu règim pluviomètric torrencial és 

l’aqüífer de sorres de Santa Oliva, massa d'aigua afectada per una zona vulnerable a la 

contaminació per nitrats d'origen agrari. Té una àrea de 48 Km2 format per un cos central 

predominantment sorrenc on l’aqüífer és més permeable, delimitat pel triangle municipal de 

Santa Oliva, Banyeres del Penedès i Llorenç del Penedès. Aquí l’aqüífer és lliure però de forma 

discontínua i permet abastar d’aigua als municipis de Santa Oliva, Vendrell, Banyeres del Penedès, 

Llorenç, La Bisbal, Bellvei, l'Arboç, Sant Jaume, amb una concessió per subministrar aigua a 

Cubelles, Vilanova i Sitges, afegint la sobreexplotació industrial i agrícola.  

Elements com el poblat iber del S. VI a.c amb una àrea de 70.000 m2, una vila i torre de guaita 

romanes, l’art de la pedra seca amb prop de 60 barraques i marges amb un bon estat de 

conservació, l'autopista AP-7 Barcelona-Tarragona (tercer tram més transitat d'Espanya), granges 

avícoles, indústries químiques i pressions urbanístiques de futur com la Central Integrada de 

Mercaderies del Penedès conviden a analitzar el sistema i la història del seu  paisatge. 

Algunes de les actuacions que es proposen són la restauració de marges i murs de pedra seca per 

protegir els laterals de la riera de l’erosió i la contaminació agrícola; protegir la riera de l’aigua 

d’escorrentia altament contaminada provinent de l'autopista AP-7, proposant la canalització cap a 

Tècniques de Drenatge D'Autopistes Sostenibles (TDAs) i generar basses d’infiltració per la 

recàrrega de l'aqüífer. 

Paraules clau: Aqüífer, Sorra, Autopista, Pedra seca, Drenatges sostenibles   
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Resumen 

La Riera de Sant Miquel a su paso por el municipio de Banyeres de Penedès presenta un gran 

interés, pero es necesario encontrar soluciones, con el objetivo de aumentar la biodiversidad y 

seguir generando nuevos servicios del ecosistema, reduciendo o mitigando el imacto humano. 

El elemento más importante del sistema municipal debido a su régimen pluviométrico torrencial 

es el acuífero de arenas de Santa Oliva, masa de agua afectada por una zona vulnerable a la 

contaminación por nitratos de origen agrario. Tiene un área de 48 km2 formado por un cuerpo 

central predominantemente arenoso donde el acuífero es más permeable, delimitado por el 

triángulo municipal de Santa Oliva, Banyeres del Penedès y Llorenç del Penedès. Aqui el acuífero 

es libre pero de forma discontinua y permite abastecer de agua a los municipios de Santa Oliva, 

Vendrell, Banyeres del Penedès, LLorenç, La Bisbal, Bellvei, L'Arboç, Sant Jaume, con una 

concesión para suministrar agua en Cubelles , Vilanova y Sitges, añadiendo la sobreexplotación 

industrial y agrícola. 

Elementos como el poblado íbero del S. VI ac con un área de 70.000 m2, una villa y torre de 

vigilancia romanas, el arte de la piedra seca con cerca de 60 barracas y márgenes con un buen 

estado de conservación, l’autopista AP -7 Barcelona-Tarragona (tercer tramo más transitado de 

España), granjas avícolas, industrias químicas y presiones urbanísticas de futuro como la Central 

Integrada de Mercancías del Penedès invitan a analizar el sistema y la historia de su paisaje. 

Algunas de las actuaciones que se proponen són la restauración de márgenes y muros de piedra 

seca para proteger los laterales de la riera, de la erosión y la contaminación agrícola; proteger la 

riera del agua de escorrentía altamente contaminada proveniente de l’autopista AP-7, 

proponiendo la canalización hacia Técnicas de Drenaje De Autopistas Sostenibles (TDAs) y generar 

balsas de infiltración para la recarga del acuífero. 

Palabras clave: Arena, Acuífero, Piedra seca, Autopista, Drenajes sostenibles. 
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Abstract 

The Riera de Sant Miquel passing through the town of Banyeres de Penedès of arouses interest, 

but it is necessary to find solutions in order to increase biodiversity and continue to generate new 

services ecosystem by reducing or mitigating the human impact. 

The most important element of the municipal system due to torrential rainfall regime is the sandy  

aquifer of Santa Oliva, water body affected by a vulnerable area to pollution by nitrates from 

agricultural sources. It has an area of 48 km2 consisting predominantly sandy central body where 

the aquifer is more permeable, triangle bounded by the municipalties of Santa Oliva, Banyeres del 

Penedès and Llorenç del Penedès. Here the aquifer is free but in a discontinuous way and allows 

the  wàter supply to the municipalities of Santa Oliva, Vendrell, Banyeres del Penedès, LLorenç, La 

Bisbal, Bellvei, L’Arboç, Sant Jaume, with a concession to supply water to Cubelles, Vilanova and 

Sitges, adding industrial and agricultural over exploitation. 

Elements such as the Iberian settlement from S. VI bc with an area of 70,000 m2, a villa and 

Roman watchtower, the art of dry stone with about 60 vineyards shacks and agricultural dry stone 

margins in a good state of conservation, the AP-7 highway Barcelona-Tarragona, Spain’s third 

busiest highway, poultry farms, chemical industries and urbanistic futur pressures as the Penedes 

Integrated Goods Centre invite to analyze the system and history of its landscape.   

Some of the actions proposed are the restoration of margins and walls of stone on the stream 

sides of the Riera de Sant Miquel, as a protection against erosion and agricultural contamination; 

protect the torrent from contaminated run-off wàter spilled by the AP-7 motorway vehicles, 

proposing the wàter canalization into Sustainable Urban Drainage techniques and design 

infiltration ponds to recharge the aquifer. 

Keywords: Sand, Aquifer, Dry Stone, Highway, Sustainable drains. 
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Prefaci  

Tot va començar al Novembre del 2012, quan Laura Torres de la Torre i Diana Martinez Forns, 

llicenciades en ciències ambientals i companyes de universitat, en representació de la seva 

empresa Eco Lògica Consult, S.C.P, em van preguntar si volia acompanyar-les en una visita guiada 

pel banyerenc J.M Ventosa, per diferents trams de la Riera de Sant Miquel. En J.M Ventosa 

parlava de la història de la zona des dels sentiments i l’enyorança, de la vida que havia pogut 

experimentar en el passat; convidant-me al somni. Les meves companyes anaven a preparar un 

proposta de projecte per la restauració ambiental i creació d’itineraris naturalístics a la mateixa 

Riera; em van donar la oportunitat de plantejar futures actuacions que és podrien realitzar a 

banda de les ja proposades pel seu document. Seguidament vaig decidir que la problemàtica 

ambiental de la zona podia incloure tots el elements per intentar convèncer als meus futurs tutors 

que podia ser el meu Treball de fi de Grau. Sense que sàpigues si seria acceptat vaig donar la meva 

paraula en una reunió celebrada a l’ajuntament de Banyeres del Penedès. Aquesta reunió amb els 

responsables municipals era per tirar endavant el PROJECTE EXECUTIU PER A LA RESTAURACIÓ 

AMBIENTAL I CREACIÓ D’ITINERARIS NATURALÍSTICS A LA RIERA DE SANT MIQUEL realitzat per 

Eco Lògica Consult, S.C.P. Les meves paraules van remarcar que encara em quedava molt camí per 

recórrer amb el Grau que estava cursant i que el Treball de Fi de Grau seria possible sempre que 

tingues una acceptació per part dels futurs tutors, però que estava prou motivat per arribar a 

analitzar la zona i proposar diverses actuacions per la millora. Després d’una mica mes de dos anys 

he tingut la sort de que el document comencés a agafar forma, analitzant un paisatge que ha 

donat la possibilitat que diferents cultures hagin pogut aprofitar-se de l’excepcionalitat 

mediambiental del sistema que conforma. 

El municipi de Banyeres, té la possibilitat de ser el protagonista, d’utilitzar el seu tram de La Riera 

de Sant Miquel, com a principal controlador tant de la recarrega, com de la sanitat de l’aqüífer, 

respectar aquesta possibilitat que ha donat la natura per conservar allò que cada vegada serà mes 

important: l’aigua. 

Aquest document parla de la com he arribat a analitzar el sistema, com l’entenc, i com me 

l’imagino. 
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1. Antecedents 

El 2013 l’empresa Eco Lògica Consult S.C.P i redacta un projecte on planteja la recuperació de la 

riera de Sant Miquel i la riera de Teuleria al seu pas pel terme municipal de Banyeres del Penedès 

mitjançant la restauració ambiental del bosc de ribera per tal de potenciar l’efecte de corredor 

ecològic. Així mateix és proposa la creació de tres itineraris naturalístics a peu els quals 

transcorren paral·lels a la riera de Sant Miquel i d’un itinerari naturalístic ciclista aprofitant els 

camins existents, per tal d’apropar la riera als ciutadans.  

Les actuacions proposades s’emmarquen  en l’Agenda 21 del municipi i dins la línia estratègica 

núm. 5 del Pla d’Acció Local (Conservar i potenciar la biodiversitat i el medi natural). Més 

concretament, satisfan les necessitats de l’acció núm. 5.1.4: Realitzar projectes de restauració de 

bosc de ribera en trams concrets, incloent l’eliminació total del canyar i la substitució progressiva 

de l’arbrat exòtic per arbres de bosc de ribera, del programa 5.1 del Pla d’Acció Local de Banyeres 

del Penedès (Maig 2007); Aconseguir el bon estat ecològic als trams banyerencs de torrents i 

rieres. 

El meu document aprofita el treball desenvolupat per Eco Lògica Consult S.C.P,  aportant una 

anàlisi de la realitat actual del sistema, donant la màxima importància a la gestió de l’aqüífer de 

sorres de Santa Oliva, massa d’aigua protegida (Decret 328/1988, d'11 d'octubre); Aquest 

presenta molts condicionants, però els més importants són:   

 La recàrrega és produeix únicament per infiltració de la pluja a tota l’àrea dels 48km2 que 

ocupa la massa d’aigua, però sobretot són els torrents i les rieres els que tenen la màxima 

capacitat per comunicar-se amb l’aqüífer i encara són més importants quan el règim de 

pluja a la zona és majoritàriament torrencial. 

 Té un cos central predominantment sorrenc on l’aqüífer és més permeable, delimitat pel 

triangle municipal de Santa Oliva, Banyeres del Penedès i Llorenç del Penedès, a on 

l’aqüífer és lliure però de forma discontínua. 
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 Justament al mig d’aquest triangle sorrenc trobem la unió del Torrent de Llorenç i el 

Barranc de Cornudella conformant la Riera de Sant Miquel: una conca receptora de 

22.458 km2  de superfície total. 

 Els estudis de capacitat d’inundació realitzats parlen que la capacitat de transport dels 

diversos trams estudiats és suficient per desguassar una avinguda com la calculada per al 

document, perquè no és generen corbes de rabeig aigües amunt, ni tampoc 

emmagatzema o lamina l’avinguda aigües avall. L’estudi dona a entendre que amb 

l’escala utilitzada no s’han trobat llocs propicis o ideals per de laminació o d’infiltració, així 

doncs les meves propostes per la creació de basses d’infiltració estan basades en la 

recollida d’aigua de la riera mitjançant canalitzacions per així transportar l’aigua cap a la 

balsa situada a cotes més elevades del curs dels torrents o de la Riera. 
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2. Objectius i justificació de les Propostes 

2.1. Objectius 

El treball té diferents objectius que van des de l’anàlisi d’aspectes més generals fins a les 

propostes concretes d’actuació. Per aquest motiu dividim els objectius en funció de l’àmbit de 

treball. 

2.1.1 Geologia  

Estudi de la història geomorfològica de la zona àmbit d’estudi a diferent escales, per entendre la 

importància i excepcionalitat de la massa d’aigua delimitada com a aqüífer de sorres de Santa 

Oliva.   

2.1.2 Hidrologia  

2.1.2.1 Anàlisi del sistema hidrològic de tota la conca que conté un aqüífer d’alta infiltració, amb 

els riscs que comporta l’aprofitament de les seves aigües amb les diferents concentracions de 

contaminants provinents de camps de cultiu, granges, industria química i del transit rodat 

principalment provinent de l’AP-7. 

2.1.2.2  Proposar opcions per la canalització i recollida de les aigües de pluja captades per l’AP-7, 

generant basses on poder mitigar total o parcialment la contaminació que contenen abans de  

introduir-les a la Riera de Sant Miquel, donant així possibles solucions als problemes  que es 

generen degut al calaix situat en el tram de la riera que absorbeix tota l’aigua de drenatge 

provinent de l’AP-7 i la TP-2124.  

2.1.2.3 Delimitar les zones mes adients per la construcció de basses d’infiltració per la recarrega 

de l’aqüífer. 

2.1.3 Restauració  de murs i marges  

L’aprofitament agrícola durant molts segles ha volgut ordenar el paisatge d’una forma 

respectuosa amb el medi ambient; aprofitant al màxim els seus recursos  amb l’objectiu de reduir 
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els impactes generats sobre el sistema, recercant una fusió que generés un benefici per tots els 

elements del paisatge.  

2.1.3.1 Plantejar la restauració i/o creació de murs de pedra situats als laterals de la riera, degut a  

la seva importància estructural  i medi ambiental. 

2.1.3.2 Utilització de l’itinerari naturalístic proposat per Eco Lògica Consult, S.C.P. per 

complementar-lo amb la restauració i/o creació de marges de pedra seca;  per la seva importància 

sobre el paisatge cultural relacionat amb l’activitat agrícola, com a protectors de les aigües 

d’escorrentia provinents dels camps de cultiu reduint la perduda de sòl, pel seu important paper 

com a residència de   biodiversitat animal i vegetal.  

 

2.2. Justificació de les propostes 

La història geològica i els agents climàtics han confeccionat durant milers d’anys un tipus de conca 

hidrològica totalment creada per l’emmagatzematge del recurs mes apreciat , l’aigua. 

L’agencia catalana de l’aigua (ACA), diferència el tipus de característiques hidràuliques dominants 

dels aqüífers existents a la zona: aqüífers lliures i confinats, i aqüífers amb predomini dels 

confinats. Aquests també poden ser o no multicapa. Cada tipologia genera un codi i nom en 

relació la seva localització i estructura litològica. Així a la zona d’estudi tenim aqüífers detrítics 

neògens i quaternaris del Penedès (codi 3071I01) i l’aqüífer de sorres de Santa Oliva (codi  

3071I31). La recarrega natural d’aquestes masses d’aigua es produeixen únicament per infiltració 

de la pluja. 

Els torrents i les rieres són els que tenen la màxima capacitat per comunicar-se amb l’aqüífer,  i 

encara són més importants quan el règim de pluja a la zona es majoritàriament  torrencial. 

L’aqüífer té un cos central predominantment sorrenc, on és més permeable, delimitat pel triangle 

que uneix els termes municipals de Santa Oliva, Banyeres del Penedès i Llorenç del Penedès, on 

l’aqüífer es lliure però de forma discontínua. 
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Al centre d’aquest triangle sorrenc trobem la unió del Torrent de Llorenç i el Barranc de 

Cornudella conformant la Riera de Sant Miquel amb una conca receptora de 22.458 km2  de 

superfície total. Aquesta superfície  és gran part de la zona d’àmbit d’estudi. 

L’excepcionalitat de la zona justifica l’anàlisi i la generació de propostes amb l’objectiu de protegir 

la Riera de Sant Miquel i els seus torrents per ser uns dels principals actors en la recarrega i sanitat 

de l’Aqüífer de sorres de Santa oliva. 

El creixement de la població ha anat generant desequilibris ambientals, la urgència d’execució en 

temes urbanístics fa que el respecte ambiental existent per part de l’agricultura durant molt 

segles desaparegui.  

El terme municipal de Banyeres del Penedès esta fragmentat per diferents infraestructures, com: 

L’autopista AP-7 Barcelona-Tarragona (amb una intensitat mitjana diària IMD de 51.856 vehicles) i 

la seva unió  amb l’autopista AP-2 Saragossa-Mediterrani (una IMD de 11.420 vehicles), eixos 

divisoris del territori municipal de Banyeres del Penedès, generant els canvis mes traumàtics a 

nivell ambiental, primerament transitades a principis dels 1970’s. 

Implantació de moltes granges, principalment avícoles molt a prop de la llera de riera. 

L’assentament de industries químiques i farmacèutiques (laboratoris Esteve 1975). 

Construcció del institut d’investigació aplicada de l’automòbil la (IDIADA) a la dècada dels 90’s. 

A més a més es potència cada vegada més els cultius en regadiu d’horta intensiva, a la zona 

central de l’aqüífer (el Mas Roig). Antigament l’horta o cultius de regadiu estaven situats a zones 

inundables de la llera de la riera, actualment estan guanyant  terreny a cultius d’oliveres i vinya de 

secà. A partir del 1997 es produeix l’arribada d’aigües del Consorci  d’Aigües de Tarragona (mini 

transvasament de l’Ebre), deixant de subministrar aigua a diversos municipis costaners, el 

Vendrell, Calafell i Cunit. Al 1999 es deixa de subministrar aigua a Sitges i Vilanova,  però els 

resultats dels estudis piezomètrics no demostren aquesta teòrica recuperació dels nivells 

piezomètrics degut a la reducció d’extraccions; el document de l’agenda 21 de Banyeres del 

Penedès, apartat d’hidrologia, explica aquest fet per l’efecte de bombeig en els pous de Mas Roig, 
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especialment per SOREA i l'horta intensiva que es practica a la zona, provocant uns descensos 

piezomètrics en la zona de fins a 30 m.  

La instal·lació d'una plataforma logística impulsada per l'empresa pública CIMALSA entre les 

poblacions de l'Arboç, Banyeres del Penedès i Sant Jaume dels Domenys, actualment s’està 

tramitant el Pla Director Urbanístic que ha de definir les infraestructures i les característiques 

urbanístiques que disposarà l’àmbit del Pla Director, al voltant de 400ha.  

El marc legislatiu en forma de directives, decrets i reial decrets esta intentant protegir les masses 

d’aigua subterrànies que conte la zona àmbit d’estudi, però els nitrats a les aigües de boca 

continuen augmentant, segurament provinents dels cultius, de l’autopista o de les industries 

químiques. Algunes referencies serien: 

 Marc general:  

o Directiva Marc de l’Aigua 2000/60/CE 

 Sobreexplotació:  

o Decret 328/1988 d’11 d’Octubre 

 Contaminació per nitrats:  

o Reial Decret 261/1996 de 16 de Febrer 

o Decret 283/1998 de 21 d’Octubre 

      

Aquest document vol justificar  perquè i com podríem protegir la Riera de Sant Miquel, i els seus 

torrents.  
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3. Abast del treball 

L’àmbit del present treball es desenvolupa dins del terme municipal de Banyeres del Penedès a la 

comarca del Baix Penedès (Tarragona), a la figura 3-1 es delimita l’àrea utilitzada per 

desenvolupar el treball. 

Figura 3-1  Delimitació de l’abast del treball en Fotoplànol, Ajuntament de Banyeres del Penedès 

1:5000. Elaboració pròpia 
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Les propostes van dirigides a diferents punts, pel que s’ha fet una divisió en 10 zones  per poder 

ubicar totes les fotografies i desenvolupar les propostes.  

Figura 3-2  Divisió numèrica de zones en Fotoplànol, Ajuntament de Banyeres del Penedès 1:5000. 

Elaboració pròpia 
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La figura 3-3 anomena les diferents localitzacions importants del terme municipal,  al mateix 

temps que la figura 3-2 seran de gran ajuda per poder desenvolupar la memòria del treball.  

Figura 3-3  Localitzacions importants del terme municipal en Fotoplànol, Ajuntament de Banyeres 

del Penedès 1:5000. Elaboració pròpia 
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La Figura 3-4 Descriu les següents propostes: 

 Acabar de cobrir els baixants dels laterals de l’autopista AP-7 amb vegetació arbòria i 

arbustiva; construcció de marges de pedra al límit de la zona de servitud, amb la 

construcció de una canalització al peu del marge que reculli les aigües d’escorrentia 

provinents de l’autopista cap les basses de descontaminació.  

 Creació de diferents murs de contenció de pedra a zones concretes  per evitar l’erosió 

dels marges dels camps de cultiu o camins. 

 Marges de pedra seca a la llera de  riera per protegir de la contaminació agrícola i evitar la 

pèrdua de sòl. 

 

Figura 3-4 Marges i murs de la riera, marges i canalitzacions de l’AP-7, en Fotoplànol, Ajuntament 

de Banyeres del Penedès 1:5000. Elaboració pròpia 
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La figura 3-5 Descriu les següents propostes: 

 Salts d’aigua, per reduir la velocitat de l’aigua i generar banyeres, rescloses, per canalitzar 

l’aigua cap a les basses d’infiltració situades als laterals de la riera. 

 Ubicació de les basses d’escorrentia de les aigües provinents de l’AP-7 

 Ubicació de les basses d’infiltració  

Figura 3-5 Rescloses, salts d’aigua, basses retenció aigua escorrentia AP-7, basses infiltració riera 

en Fotoplànol, Ajuntament de Banyeres del Penedès 1:5000. Elaboració pròpia 
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La figura 3-6 Descriu les següents propostes: 

 Generació  i/o restauració dels marges, del Itinerari proposat per Eco Lògica Consult S.C.P 

i dels antics camins ramaders.  

Considerem que les carrerades, o antics camins ramaders són de gran importància perquè amb la 

restauració dels seus marges, ens donaria la idea de continuïtat del sistema, per enllaçar les 

poblacions veïnes.  

Figura 3-6 Restauració i/o creació de marges a antics camins ramaders i l’itinerari naturalístic 

proposat per Eco Lògica Consult S.C.P. en Fotoplànol, Ajuntament de Banyeres del Penedès 

1:5000 . Elaboració pròpia 
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4. Descripció i anàlisi de l’àmbit d’estudi  

En aquest apartat, es realitza una anàlisi de l’entorn en l’àmbit d’estudi, la situació i emplaçament 

del terme municipal i els seus diferents aspectes relacionats amb el medi físic i biòtic.  

4.1. Situació i emplaçament 

La figura 4-1 situa el terme municipal de Banyeres del Penedès a Catalunya detallant la seva 

superfície ocupada. El Treball de Fi de Grau està orientat a analitzar les possibles actuacions de 

protecció a realitzar al voltant de l’àmbit de la Riera de Sant Miquel i els seus torrents, Barranc de 

Cornudella i Torrent de Sant Lorenç,  veure figures 3-1 i 3-3. 

Figura 4-1 Situació terme municipal de Banyeres del Penedès . Elaboració pròpia 
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4.2. Climatologia  

 El clima del Baix Penedès és Mediterrani de tipus Litoral Sud, excepte al Montmell on és 

de tipus Prelitoral Sud. Les precipitacions mitjanes anuals oscil·len entre els 400 i els 650 

mm, amb un règim pluviomètric estacional, les èpoques de major pluviositat coincideixen 

amb les estacions de tardor i primavera, mentre que a l'hivern i l’estiu les precipitacions 

són  escasses.  

Són característiques del clima mediterrani les precipitacions abundants en un període 

curt de temps. És el que es coneix com a riuades, avingudes o torrentades. 

Les temperatures són les típiques del clima mediterrani però suavitzades per la seva 

proximitat a la línia de costa, amb una amplitud tèrmica anual d’uns 15-17 oC. Segons 

l’Atles Climàtic de Catalunya la temperatura mitjana anual és d’uns 16° oC. 

Tèrmicament els hiverns són moderats amb temperatures mitjanes de 7 oC a 9 oC, i els 

estius calorosos, al voltant dels 24 oC de mitjana, donant com a resultat una amplitud 

tèrmica anual entre mitjana i alta. Només hi pot glaçar entre els mesos de novembre i 

març. 

La temperatura mitjana anual de l’estació meteorològica del Vendrell és de 15,9 oC el que 

mostra una suavitat climàtica típica del clima mediterrani litoral. A les següents figures es 

poden comprovar les dades meteorològiques de l’estació situada al Vendrell.  
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Figura 4-2 Precipitació acumulada mensual sèrie 2008-2015, Dades agrometeorològiques, estació 

del Vendrell. Servei meteorològic de Catalunya 

Podem observar que l’any 2011 va ser excepcionalment molt plujós al Vendrell, superant 

el 600 mm.  
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Figura 4-3 Precipitació acumulada anual sèrie 2008-2015, Dades agrometeorològiques, estació del 

Vendrell. Servei meteorològic de Catalunya. 
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La figura 4-4 ens dona la informació necessària per entendre que els mesos de Juny, Juliol i Agost 

és on l’evapotranspiració és mes destacada, amb el mes de Juliol com el mes amb els valors més 

elevats. 
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Figura 4-4 Evapotranspiració de referencia mensual sèrie 2008-2015, Dades agrometeorològiques, 

estació del Vendrell. Servei meteorològic de Catalunya 

A la sèrie il·lustrada a la següent figura no hi figuren les dades de la temperatures mínimes durant 

l’any 2009, però podem observar que els anys amb les temperatures màximes més elevades 

corresponen a 2008, 2009 i 2010. Els anys corresponents a les temperatures mínimes mes baixes 

són 2009. 2010, 2011. 
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Figura 4-5 Temperatura màxima/ Temperatura mínima mensual sèrie 2008-2015, Dades 

agrometeorològiques, estació del Vendrell. Servei meteorològic de Catalunya 
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Hem agafat l’any 2010 per representar les oscil·lacions entre la Humitat relativa mitjana i la  

Humitat relativa màxima 

Mitjana  de la Humitat relativa 63% 

Màxim de la Humitat relativa 91% 

Mínim de la Humitat relativa  45% 
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Figura 4-6 Humitat relativa màxima/ Humitat relativa mitjana durant l’any 2010, Dades 

agrometeorològiques, estació del Vendrell. Servei meteorològic de Catalunya 

La velocitat mitjana del vent va ser de 2,4 m/s per al 2012, les velocitats mitjanes mensuals (m/s), 

així com la direcció dominant del vent per al ma teix any es representen en la següent taula: 

Gen. Feb. Mar.	 Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. Mitjana	any

2,5 2,8 2,3 2,8 2,5 2,3 2,2 2,1 2,2 2,3 2,1 2,8 2,4

N NW N NW S S S S N N N NW N

Taula 4-1 Dades velocitat i direcció dominant del vent durant l’any 2012, Dades 

agrometeorològiques, estació del Vendrell. Servei meteorològic de Catalunya 
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A continuació es mostren els gràfics de freqüència i velocitat mitjana del vent (m/s) 

 

Figura 4-7 Freqüència i velocitat mitjana del vent any 2012, Dades agrometeorològiques, estació 

del Vendrell. Servei meteorològic de Catalunya 

 

4.3. Geomorfologia i Geologia  

El terme de Banyeres del Penedès se situa en el centre de la plana del Baix Penedès el que li 

conforma una orografia especialment planera amb molts pocs desnivells, on les seves cotes alta i 

baixa serien aproximada i respectivament de 160,00 m.s.n.m (al turó del nucli de Banyeres i al 

límit NE del municipi)  i 100,00 m.s.n.m. (a la confluència de la riera de Sant Miquel amb el terme 

municipal de Santa Oliva) i amb una orientació de pendent general en direcció NE-SW, paral·lela a 

la costa.  

La pròpia riera que drena el terme configura un relleu en “vall” suau, en el que existeixen, però, 

alguns punts amb cert pendent sobretot al llarg de el Barranc de Cornudella. En el context general 

de la plana existeixen diversos turons entre els quals destaca aquell on se situa el propi nucli de 

Banyeres, i d’altres al sud d’aquest, havent, fins i tot, una partida del terme anomenada “els 

turons”. 
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Donades les múltiples referències que es fan a les formacions geològiques i la complexitat de 

comprensió d'aquesta terminologia, exposem a continuació una figura aclaridora de les eres i 

períodes en què es formaren, així com dels principals fets geològics de cada època. Es pretén 

situar la descripció en el temps geològic i comprendre, així, l'origen dels diferents materials i 

formacions. Factors que seran determinants en la configuració del paisatge actual, en la formació 

de l'aqüífer i en els usos del sòl que s'han anat succeint al llarg de la història més recent. 

La representació de la Figura 4-8 ens ajuda a entendre la dimensió del temps geològics per poder 

ubicar i conèixer els diferents períodes del cenozoic on es van desenvolupar els principals fets 

geològics per la formació de l’actual zona àmbit de l’estudi. 

 

Figura 4-8 Temps geològics detall del Fanerozoic, ICGC Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
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Les Subdivisions de l’Era del Cenozoic descrites a la Figura 4-9 són de gran utilitat per ubicar les 

diferents èpoques i edats que van originar les estructures geològiques del Baix Penedès, descrites 

a la Figura 4-14. 

 

Figura 4-9 Taules de les subdivisions del cenozoic, Generalitat de Catalunya, Institut 

cartogràfic de Catalunya. Servei geològic de Catalunya 2000 

La Figures 4-10 i Figura 4-11 reconstrueixen les condicions geogràfiques existents al Mediterrani al 

llarg dels temps geològics, es important entendre la formació tectònica dels Catalanides, 

anomenats per  Hernández Pacheco (1934), referint-se als relleus que s'estenen al llarg de la costa 

catalana entre el Empordà i la serralada Ibèrica, els quals corresponen al Sistema Mediterrani de 

Solé Sabaris (1968), es dins d’aquest conjunt de relleus  on s’origina la depressió del Baix Penedès. 
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Figura 4-10 Evolució de la Reconstrucció Paleogeogràfica de la Mediterrània Occidental de 190 a 

110 milions d’anys enrere. Història Natural dels Països Catalans: Geologia (I) 

Figura 4-11 Evolució de la Reconstrucció Paleogeogràfica de la Mediterrània Occidental de fa 80 

milions d’anys a l’actualitat. Històhistòriaria Natural dels Països Catalans: Geologia (I) 
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S’han estudiat diferents representacions geològiques del Baix Penedès, el primer en ser analitzat, 

utilitzat com a plànol amb el títol Geo del Annex B Plànols I, ha estat el generat per Instituto 

Geológico y Minero de España IGME l’any 1952, parlen d’entitats geològiques del Quaternari com 

diluvials i al·luvials (abans i després del diluvi), a la Figura 4-12 podem observar com el IGME a 

l’any 1982 representa geològicament el Baix Penedès, parlen de “arcillas, gravas, costras y suelos” 

per referir-se als dipòsits del Quaternari. 

Figura 4-12 Mapa geològic d’Espanya, Vilanova i la Geltrú; 1:50.000; IGME. Elaboració pròpia 

El llibret vermell del IGME amb el títol “Villanueva y la Geltru” que podem observar  a la part 

superior dreta de la Figura 4-12,  fa una anàlisis de la possible estratigrafia del Baix Penedès. 

4.3.1 Estratigrafia 

Part de la geologia que tracta de l’arranjament i la successió dels estrats i n’estudia la gènesi, 

l’evolució i les edats. L’estratigrafia la definirem combinant les dades facilitades al llibret vermell 

del Mapa geològic d’Espanya, Vilanueva y Geltru, (IGME) i les aportades a l'Estudi preliminar de 

l'aqüífer de sorres de Santa Oliva, Mañé i Rovira (2001).   
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4.3.1.1 Mesozoic 

Sedimentació prolongada a la zona des del Buntsandstein (Triàsic inferior,  248 milions d’anys) fins 

l’Albià (Cretaci inferior límit amb el superior, 112,2 milions d’anys), amb dues sedimentacions molt 

potents a destacar, una a l desembocadura del riu Ebre i la revelació d’un llindar sedimentari a la 

regió del Bonastre. 

4.3.1.2 Cenozoic  

La complexa estructura de l’estratificació sedimentaria soferta per aquesta zona durant el 

Cenozoic concretament el període Terciari neogen 23,8 milions d’anys enrere, fe que es trobi una 

gran variabilitat de fòssils pel que és molt difícil definir una estratigrafia amb precisió. Com a 

mínim es diferencien dues formacions  que han omplert la fosa tectònica, una basal de caràcter 

continental i un altre superior més o menys marina.  

Fàcies Calcarenites esculloses:  Màxims gruixos a la zona del Vendrell, amb 40 m. Es destaca per 

tindre una estructura de barra carbonatada, formada per biomicrites, calcàries i grans aïllats de 

quars. Els organismes  constructors són majoritàriament algues coral·lines, i organismes d’esculls 

coral·lins.  

L'Estudi preliminar de l'aqüífer de sorres de Santa Oliva indica que les calcarenites arrecifals 

indiquen l'inici transgressiu del mar miocè (el mar entrava), on el bloc del Garraf va actuar com un 

important cinturó d’esculls. Segons Permanyer (1982), la transgressió va ser en dos fases, el que 

explicaria l'existència de dues fàcies associades 

 Calcàries de Bellvei: calcàries molt blanques i pràcticament sense cimentació entre els 

bioclasts, amb una potència màxima de 40 m.  

 Calcàries de Torrelletes i Castellet: Constitueixen les fàcies més extenses de la depressió 

del Penedès. Són calcàries compactes, dures i ben cimentades, de colors groguencs, 

grisosos i rogencs. La potència és de 10 a 60 m i les fàcies són molt variables, des dels 

sectors coral·lins a alternances de calcàries amb intercalacions llimoses.  
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Fàcies Marina d’estuari: Ocupant la major part dels terrenys cultivats del Penedès, la seva 

observació es sempre dificultosa. Nomes a Sant Vicenç de Calders es poden obtindré talls més o 

menys continus,  el seu gruix pot arribar a ser de 300 m, en el seu interior es desenvolupen les 

fàcies esculloses i costeres, marges siltoses, arenes, gresos amb ciment carbonatat. És la fàcies 

més francament marina amb organismes tan bentònics com planctònics, indicant una edat del 

miocè superior, sent una sedimentació més marina si ens desplacem cap a SO, limitat pel llindar 

del Vendrell, alt fons que separava el Penedès de la depressió costera de Vendrell-Tarragona. 

L'Estudi preliminar de l'aqüífer de sorres de Santa Oliva divideix la divideix en dos (la fm. Vol dir 

que són formacions geològiques locals): 

 Fm. Margosa (Margues del Penedès). Miocè: Són formacions margo-lutítiques, de colors 

blavosos, que reomplen les depressions neògenes i engloben les fàcies calcàries i 

sorrenques anteriors (s'assenten damunt d'elles). El gruix és molt variable, d'uns 300 a 

400 m de potència. Es tracta de les fàcies més profundes de la transgressió marina 

miocènica i afloren en el vorell del massís del Garraf.  

 Fm. Argilosa i arenosa (Sorres de Santa Oliva). Miopliocè: En la zona d'estudi, la formació 

argilosa continental (margues del Penedès) actua d'encaixant del paquet de sorres, la 

geometria del qual és circular, més potent (espès) en el centre i amb intercalacions 

laterals  

Fàcies Perídeltaica: Amb la procedència indubtable de l’Alt Penedès. La presència d’argiles 

vermelles, gresos i conglomerats, amb estratificacions obliqües i creuades. La microfauna 

evidència canvis rapidíssims, una alternança de medis bentònics i d’aigua dolça, amb el predomini 

de l’últim, gairebé no existeixen restes planctòniques amb l’existència de peixos i mol·luscs. Aquet 

fet va augmentant a  mida que ens apropem a l’Alt Penedès, això pot ser degut a que aquest 

petits blocs d’estratificacions puguin haver-se produït per grans aportacions de sediments 

continentals al mar degut a que la conca encara no existia, però un mar som i poc airejat, les grans 

aportacions fluvio-torrencials són ben palpables. Aquestes condicions ens poden apropar a un 

ambient deltaic o perideltaic. L'Estudi preliminar de l'aqüífer de sorres de Santa Oliva les 

anomena:  

 Fm. Conglomerats de cons de dejecció (Conglomerats del Domenys i Foix). Base miocè 

inferior. Tenen una potència màxima visible de 30 m i el seu aflorament és discontinu.  



Propostes d’actuació a la riera de Banyeres del Penedès    39 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

Ventalls al·luvials antics del quaternari: últim període del Cenozoic començà 1,7 milions d’anys, 

els dipòsits quaternaris no tenen pràcticament desenvolupament, el quaternari més extens 

correspon a terres i dipòsits de rambla, que conjuntament amb les crostes dificulten molt l’estudi 

del Miocè al Penedès. 

 

Figura 4-13  Tall geològic Nord – Sud de la part meridional de la Depressió del Penedès. 

Font: Estudi preliminar de l'aqüífer de sorres de Santa Mañé i Rovira (2001); hidrologia 

Agenda 21 Banyeres del Penedès. 
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La Figura 4-14 realitzada per ICGC és la representació geològica més acurada de totes les 

utilitzades, gracies a l’esforç de geòlegs i enginyers que durant 32 anys, han elaborat una nova 

sèrie de plànols 1:50.000 de la geologia Espanyola, (Pla Magna). Es detalla una diferenciació dels 

materials depositats al Baix Penedès amb les seves corresponents edats geològiques.  

Figura 4-14 Mapa geològic comarcal de Catalunya, Baix Penedès; 1:50.000; ICGC. Elaboració 

pròpia. 
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4.3.2 Estructura 

Es important tindre coneixement de l’origen i l’evolució tectònica del Baix Penedès.  

 

Figura 4-15 A l’esquerra, esquema tectònic amb diferents seccions dels Catalanides. (font: 

Evolución tectonoestratigráfica de los Catalainides, P. Anadón); a la dreta esquema tectònic de la 

part dels Catalanides amb el Baix Penedès a major escala. (font: Mapa Geológico de España 

Vilanueva y Geltru, IGME). 

Al document amb el títol Evolución tectonoestratigráfica de los Catalainides defineixen la creació 

dels Catalanids com el resultat de la tectonització de la prolongació nororiental de la plataforma 

prebetica, entre el massís de I'Ebre i el llindar balear, a I'interior de la placa Iberica, entre els 

marges actius del Pirineu i les serralades Bètiques. El sector intern correspondria a una fosa local a 

I‘interior de I‘esmentada plataforma, mentre que el sector extern seria el marge suroriental del 

massís de l'Ebre. 

El IGME parla de la indubtable existència de una cresta tectònica (Dorsal del Penedès) que 

funcionava com a llindar i diferenciava els dos dominis:  

Un, L’Alt Penedès, molt afectat per influencies continentals, molt tancat. 

L’altre, Baix Penedès, un mar poc profund, però obert 

Les Fàcies del golf tancat, Fàcies marina d’estuari i Fàcies perideltaica, inclús la francament 

continental, es van construint durant el Miocè; arribant a transformar aquesta regió en un 
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profund estuari que rebia un intens drenatge del continent, es pregunten els col·laboradors del 

IGME si durant el Miocè va ser el delta del riu Anoia. 

4.3.3 Edafologia i orografia 

L’anàlisi mes acurat el desenvolupa el desenvolupa el document de l’Auditoria Socioambiental de 

Santa Oliva  

Els sòls es caracteritzen per estar formats directament sobre dipòsits de vessants i terrasses 

al·luvials del Quaternari inferior. Es tracta, en general, de sòls molt ben estructurats. Les textures 

solen ser franques o franco-argiloses, amb alguns sòls molt sorrencs directament a tocar de les 

rieres. 

La relativament alta presència d’argiles i llims als fons dels comellars, procedents de l’acció 

al·luvial dels barrancs en la seva immediatesa i l’arrossegament per erosió des de les muntanyes 

de la serrada Prelitoral, són materials col·luvials conformen sòls relativament profunds, amb alta 

capacitat de retenció d’aigua i colors marrons relativament intensos en algunes parts. El pH sol ser 

relativament alt, calcari. 

Aquests sòls es poden considerar pertanyents en el seu conjunt als Inceptisòls, que presenten un 

perfil bàsic d’horitzons A (lligat al conreu), B (d’alteració) i C (materials originals), que delata una 

certa edafització, processos que mitjançant l’erosió les roques es converteixen en sòls. Ja que el 

règim d’humit del sòl és Xèric, podríem classificar els sòls de conreu de la zona d’estudi en l’àmbit 

dels Xerochrepts, segons la terminologia Soil Taxonomy System. Segons terminologia de la FAO, 

aquests sòls correspondrien a Cambisòls (CM), situats dins del mateix grup de sòls relativament 

joves o sòls amb sorres molt poc o cap desenvolupament de perfil, o molt homogenis, s'agrupen 

dins d’aquests amb Umbrisòls, Arenosòls, i Regosòls. detallarem algunes de les principals 

característiques definides a  WORLD SOIL RESOURCES REPORTS, FAO 2006 

 Combinen sòls amb almenys una formació de sòl subsuperficial incipient. Transformació 

de material parental és evident a partir de la formació d'estructura i la decoloració 

sobretot  de color marró, l'augment de percentatge d'argila, i / o d'eliminació de 

carbonats.  
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 Altres sistemes de classificació de sòls es refereixen a molts Cambisòls com: Braunerden 

(Alemanya), Sols Bruns (França), sòls bruns / Els sòls forestals de Brown (sistemes nord-

americans d'edat avançada), o Burozems (Federació de Rússia).  

 Cambisòls nom, creat per la FAO a partir la definició a  Brasil (Cambissolos); EUA 

Taxonomia de Sòls classifica la majoria d'aquests sòls com Inceptisòls. 

 Sòls amb la diferenciació evident d'horitzons, amb canvis en l'estructura, color, contingut 

d'argila o carbonat; prové del  l'italià cambiare, canviar. 

 Materials de textura fina derivats d'una àmplia gamma de roques. 

 Es caracteritzen per l'erosió lleu o moderada de material parental i per l'absència de 

quantitats apreciables d'argila, matèria orgànica, compostos d'Al (alumini) i / o Fe (ferro). 

 Capacitat per acollir una àmplia gamma de tipus de vegetació. 

 Es trobaven sota la influència de les glaciacions del Plistocè, en part pel fet que el material 

parental del sòl és encara jove, però també perquè la formació del sòl és lenta en les 

regions fredes.  

 Generalment fan bones terres agrícoles i s'utilitzen intensivament, són alguns dels sòls 

més productius del planeta.  

 A les planes al·luvials de regadiu a la zona seca s'usen intensivament per a la producció 

dels cultius com l’Olivera. 

Cal destacar també l’acumulació de “caliche” en indrets puntuals del terme. Es tracta d’una roca 

carbonatada corresponent a un quaternari de clima més àrid, grisenca, bastant tova i fàcilment 

erosionable, que agafa perfils suaus i arrodonits quan està exposada als agents meteorològics, 

sovint formant petits clots i forats. 

Per altra banda, l’orografia és força planera, amb pendents suaus que en general descendeixen de 

nord est a sud oest amb una diferència de les cotes de nivell de 175 m a l’extrem mes nord est a 

100 m a l’extrem sud oest, amb interrupcions brusques en alguns barrancs. 
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4.4. Hidrologia  

4.4.1 Hidrologia superficial 

La zona estudiada, conjuntament amb bona part del Baix Penedès, comprèn la conca de la Riera 

de la Bisbal. Aquesta té el seu naixement al municipi del Montmell, el més septentrional del Baix 

Penedès, situat a la serralada prelitoral. 

El Montmell reparteix les aigües en tres conques principals. A llevant, dóna sortida a la riera de 

Marmellar, que entra i surt del límit comarcal, i va a abocar al riu Foix, al terme de Castellet i la 

Gornal.  

A la part central del terme del Montmell té la seva capçalera l'esmentada riera de la Bisbal, el 

principal drenatge de la comarca, mitjançant els seus nombrosos brancals. D'est a oest, els cursos 

més importants són: el torrent de Cornudella, el torrent de Mas Gomila (que s'ajunta amb 

l'anterior a la Carronya de Baix), torrent de Llobets i torrent del Lluc, entre d'altres. 

La conca receptora és d'uns 186 km2 i la longitud del seu recorregut és de 13 km. El règim és 

torrencial. Se sap que antigament passava aigua per la riera, però actualment no hi passa aigua de 

forma regular. 

A la zona de Banyeres del Penedès, la Riera de Sant Miquel  o torrent de Banyeres, formada per la 

confluència de la Riera de la Teuleria i el barranc del Gatell a la zona de la Casa Roja, drena la part 

central del terme, i el límit occidental del terme a la zona de la IDIADA ho marca la Riera de 

l’Albornar. Om es pot comprovar a la Figura 4-17. 

Aquestes rieres, igual que totes les anteriors, tenen en la seva major part un cabal nul al llarg del 

seu recorregut, a excepció d'episodis d'avingudes, on la circulació és ràpida i arrossega grans blocs 

(típiques torrentades). En aquests curts períodes en què hi circula l'aigua, les rieres actuen com a 

influents o entrades de l'aqüífer de Sorres de Santa Oliva. O sigui, el recarreguen. 
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Figura 4-16 Sistema hidrològic del terme municipal de Banyeres del Penedès en Fotoplànol, 

Ajuntament de Banyeres del Penedès 1:5000. Elaboració pròpia 

Val a dir, però, que alguns trams baixos de la riera de Sant Miquel, prop ja del límit amb Santa 

Oliva, afloren aigües que hi circulen. D’aquí l’existència de la resclosa de Banyeres i també 

d’algunes comunitats pròpies d’ambients aigualosos. 

La comarca del Baix Penedès està gairebé tota inclosa en el servei territorial de les conques del 

Sud segons l'Agència Catalana de l’Aigua i Banyeres del Penedès és un dels municipis que hi està 

inclòs totalment. 

4.4.2 Aigües subterrànies 

L’agencia catalana d’aigua ACA realitza fitxes de caracterització de les 53 masses d’aigua 

subterrànies identificades a Catalunya. La fitxa del DETRÍTIC NEOGEN DEL BAIX PENEDÈS 21 

defineix i analitza els aqüífers del Baix Penedès, concretament el de sorres de Santa Oliva.  
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Els límits d’aquesta massa d’aigua són els límits definits per a l’aqüífer protegit del Baix Penedès. 

Aquest aqüífer s’ha delimitat mitjançant una línia amb el traçat que segueix (segon decret 

328/1988): 

 

Figura 4-17 caracterització de la massa d'aigua 21 per l’Agencia Catalana d’Aigua; Decret 

328/1988;. Elaboració pròpia 

Aquest apartat es centra en els límits del municipi de Banyeres del Penedès en quant a la xarxa 

hidrogràfica superficial, per bé que, en els aspectes relacionats amb la hidrologia subterrània cal 

considerar una regió més àmplia que comprèn els altres municipis situats damunt l'anomenat 

aqüífer de sorres de Santa Oliva, principal unitat hidrogeològica del seu entorn immediat; aquests 

municipis són Llorenç del Penedès (4,6 km2), Sant Jaume dels Domenys (24,5 km2), La Bisbal (32,6 

km2) i Santa Oliva (9,71 km2). 

Cal afegir que la denominació d’aqüífer de sorres de Santa Oliva normalment té una concepció 

més àmplia que la indicada pel mateix nom. Així, no ens referim només a les sorres, sinó també a 

les calcarenites del mesozoic infrajacents (de sota). L'aqüífer en qüestió pertany a la conca 

hidrogràfica del Pirineu Oriental (Garraf-Foix), la  Conca hidrogràfica s’anomena La riera de la 

Bisbal. 

Per comprendre el marc hidrogeològic, a continuació es defineix el concepte d’àrea 

hidrogeològica. 
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Aquesta es pot definir com la unitat de gestió i control de les aigües subterrànies d'una zona. Dins 

cada àrea es distingeixen diversos aqüífers. No es pot parlar d'unitats perquè totes les àrees són 

interdependents i, en règim natural no influenciat, unes desguassen en les altres i en la direcció 

muntanya-mar. 

El municipi de Banyeres del Penedès i Llorenç del Penedès coincideixen gairebé al mig de la 

Depressió. A finals de l'era terciària (cenozoic), aquesta zona era un estuari on s'acumulaven 

molts sediments erosionats de les serralades i aportats pel mar: les argiles, però també les 

sorres. Aquestes últimes s'hi acumularen de forma gairebé circular, amb el seu màxim gruix a 

la zona de Banyeres. El municipi està inclòs en la unitat hidrogeològica 307 “Depressió del 

Penedès” segons l’Agència Catalana de l’Aigua, que consta dels següents aqüífers: 

 A-10: Aqüífers superficials quaternaris.  

 I-30: Aqüífers de les sorres i calcarenites Pliocenes.  

 I-31: Sorres de Santa Oliva.  

 C-30: Calcàries del sòcol mesozoiques. 

Els materials que formen aquest aqüífer són principalment sorres i argiles del Miocè que 

formarien part dels materials d’ompliment de la depressió del Penedès. Una regressió del mar 

miocè donaria pas a una sedimentació continental. A l’àrea de Santa Oliva, aquesta formació 

argilosa continental actua d’encaixat d’uns dipòsits de transició sorrencs. Aquests dipòsits 

presenten una geometria aproximadament circular, amb un cos central més potent i amb 

extensions laterals que representen intercalacions a l’encaixant argilós. 

La presència de petites capes permeables (principalment sorrenques) intercalades en el conjunt 

margo-argilós permeten l’explotació de la formació. La fàcies sorrenca de Santa Oliva és la 

formació aqüífera més important del miopliocè del Penedès i és considerada com un aqüífer 

diferenciat. La potència d’aquesta formació és pràcticament nul·la als seus marges, mentre que al 

centre pot arribar a superar els 100 m. Les sorres presenten una matriu argilo-llimosa que pot 

arribar a ser predominant. Les sorres netes es troben només de forma esporàdica. 
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La Figura 4-18 intenta il·lustrar l’estructura teòrica de la unitat hidrogeologica de la Depressió del 

Penedès 307. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-18 Dibuix de la massa d’aigua subterrània 21 descrita al Decret 328/1988, interpretació 

del emplaçament dels diferents aqüífers que conte la massa d’aigua del Detrític neogen del Baix 

Penedès. Elaboració pròpia 
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4.4.2.1 Caracterització de l’aqüífer segons els paràmetres hidrogeològics. 

En definitiva, l’aqüífer de sorres de Santa Oliva es tracta d'un aqüífer superficial i la seva conducta 

hidràulica és de tipus freàtica (lliure) o localment semi confinada. La permeabilitat relativament 

alta d'aquesta formació provoca una notable infiltració dels cabals circulants per les rieres, 

alimentades per tot una sèrie de factors que s’haurien de tindre en conte, pi poder-los mitigar a la 

mesura de lo possible: 

 Pèrdues de la xarxa de clavegueram 

 Abocaments urbans i industrials directes a llera  

 Excedents de reg 

 Aigua d’escorrentia provinent dels camps de cultiu 

 Escorrenties des de les granges avícoles  

 Aigua d’escorrentia provinent de l’autopista AP-7.  

Aquests factors constitueixen els principals vectors de contaminació de l'aqüífer, el qual manifesta 

una vulnerabilitat que s'ha fet palesa en diversos episodis enregistrats al llarg del temps. 

L'explotació de l'aqüífer ha provocat un fort descens piezomètric, de manera que, com ja s'ha dit, 

les rieres antigament efluents han passat a ser completament influents. És a dir, antigament les 

rieres rebien l'aigua que hi circulava de l'aqüífer i la drenaven per la llera; per tant, el nivell de 

l'aigua subterrània estava per sobre de la cota topogràfica de la seva llera. Actualment, les rieres 

són influents (donen aigua a l'aqüífer), però només en èpoques de pluja, quan hi passa aigua. 

4.4.2.2  Sobreexplotació dels pous i Piezometria 

Segons l’agencia catalana de l’aigua ACA, a la seva fitxa de caracterització del DETRÍTIC NEOGEN 

DEL BAIX PENEDÈS 21, afirma que en aquest aqüífer s’han produït importants extraccions d’aigua 

subterrània al llarg dels anys. La zona sorrenca de Santa Oliva, es caracteritza per un flux 

convergent cap a les principals zones de bombeig situada als voltants de Santa Oliva. Tot i això 

durant els anys vuitanta hi ha hagut una tendència a la recuperació dels nivells causada per la 
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disminució del bombeig als pous i la substitució d’aigües d’abastament subterrànies per aigües 

superficials provinents d’altres conques, segons dades de l’ACA a l’estudi d’hidrologia de l’agenda 

21 de Banyeres del Penedès, realitzat per Limonium S.C.P, la història de l’explotació dels pous te 

molt a veure amb les diferencies a la piezometria: 

 En els anys 70 i 80 GRAN ACUEDUCTO, S.A. explotava 19 pous de l'aqüífer de sorres de 

Santa Oliva, per subministrar aigua als municipis del Vendrell, Calafell, Cunit, Cubelles, 

Vilanova i la Geltrú i Sitges. un cabal d'1,3 hm3/any. 

 L’any 1985 s’extreia un total de 4,3 hm3/any. L'ús predominat en la massa d'aigua en 

volum és el destinat al abastament. La majoria de les captacions, tant per a ús 

d’abastament com industrial (de menor volum) es concentren a Santa Oliva i Banyeres del 

Penedès. El 80% de les captacions tenen profunditats d’entre 100 – 300 m. 

 L'any 1986, l'empresa GRAN ACUEDUCTO, S.A. va ser adquirida per l'empresa SAPAIGUA, 

anomenada SOREA des de 1997, empresa del Grup Aigües de Barcelona. 

 L'any 1997 es produeix l'arribada d'aigües del Consorci d'Aigües de Tarragona al Baix 

Penedès. Ja no se subministra aigua en alta al Vendrell, Calafell ni Cunit. reduint-se 

aquesta a 0,8 hm3/any. 

 L'any 1999 es produeix l'arribada d'Aigües del Ter-Llobregat al Garraf, concretament 

arriba a Sitges i Vilanova, provocant  un nou descens de l'extracció d'aigües de l'aqüífer de 

sorres Santa Oliva fins arribant a  0,4 hm3/any. 

 SOREA a data gener de 2007 va confirmar unes extraccions de 0,398 hm3/any. 

 Actualment SOREA explota 4 pous de les sorres de Santa Oliva corresponents a Banyeres 

del Penedès i 4 de les calcarenites del miocè i calcàries mesozoiques corresponents a 

Santa Oliva. 

El descens piezomètric pot arribar a 25 m als sectors centrals de la cubeta, i superar els 50 m al 

con del seu sector sud, damunt dels camps d'explotació de les calcarenites neògenes del Mas 

Perdut i dels Masets al terme municipal de Santa Oliva. 
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Per poder observar la sobreexplotació que amenaça l'aqüífer es presenten els gràfics d'evolució 

piezomètrica de diversos pous que exploten l'aqüífer de Sorres de Santa Oliva. Les dades de 

nivells es tenen, en algun cas, des del 1984 i en d'altres, des de més endavant. Aquests valors 

s'han obtingut de les mesures de control que realitza l'Agència Catalana de l'Aigua en l'aqüífer. 

Si s’estudia l’evolució des del 1985 al 2001 dels pous següents: Banyeres S-2, Castellví, Sant 

Jaume-1, Santa Oliva-1, Santa Oliva-2, Sant Jaume-2, Banyeres S-1, P-10 exterior, Vendrell P- 14, 

Sorea pou 5 Mas Perdut, Sorea pou 12, Sorea pou 13, Sorea pou 3 bis, Sorea pou 6 i Noguera 

Cremada, observarem que el nivell de l'aigua augmenta molt l'any 1997, però a partir d'aquell any 

fins a l'actualitat, la tendència general és a la baixada en els nivells de l'aigua. 

Resulta curiós el fort ascens de 1997 registrat pels piezòmetres de l'Agència Catalana de l'Aigua: 

les dades de precipitacions de l'Estació del Pantà de Foix denoten un any força plujós, però no 

només pel 1997, sinó també pel 1995, però aquest no resta reflectit en un increment dels nivells 

piezomètrics. En canvi, les dades del Vendrell indiquen que els anys fortament plujosos foren el 

1995 i 1996, mentre que el 1997 fou força sec. En realitat, doncs, no podem atribuir aquest 

increment a la climatologia. 
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4.4.2.3  Paràmetres hidrogeològics 

La informació disponible respecte els paràmetres hidrogeològics és molt limitada, Limonium 

redacta els mes importants dins la seva Agenda 21 de Banyeres del Penedès, recolzant-se amb 

diferents autors: 

 Transmissivitat: La transmissivitat és una mesura de la facilitat i rapidesa amb què l'aigua 

circula en una superfície. És el resultat de multiplicar la permeabilitat o conductivitat 

hidràulica (k, en m/dia) per el gruix de l'aqüífer (en metres). Les transmissivitats 

obtingudes a partir dels assaigs de bombeig del Plan Hidrológico del Pirineo Oriental 

(P.H.P.O) als anys 1983, donen uns valors entre 90 i 360 m2/dia. Les dades obtingudes 

d'un assaig de bombeig en un pou d'abastament urbà de Banyeres del Penedès donen 

uns valors de transmissivitat de 177 m2/dia. Segons Coromies i Blanch, (1997), les 

transmissivitats obtingudes a partir de dades d'altres pous oscil·len entre 5 i 30 m2/dia. Es 

tracta d'un medi poc transmissor degut a que els valors no són molt elevats (l'aigua hi 

circula amb baixa facilitat i rapidesa). Segons Pascual (1985), la transmissivitat dels nivells 

superiors (30 m a la zona de Santa Oliva) oscil·la entre 100 i 200 m2/dia i la del nivell fins 

als 80 m oscil·la entre els 5 i 17 m2/dia. Per tant, com més profunditat de l'aqüífer, menys 

transmissivitat té i això constata la hipòtesi que aquest aqüífer s'autoregula (en baixar el 

nivell piezomètric, l'aqüífer dóna menys aigua). 

 Cabal específic: ("q", en m3/dia/m) és el cabal extret ("Q") per metre de descens en el 

pou ("sp"): q = Q/sp . És la mesura que permet comparar pous, és a dir, determinar quin 

és més productiu. Els cabals específics més importants es troben en la zona central 

sorrenca. Així, segons dades proporcionades per l'antiga Junta d'aigües de Catalunya al 

1995, els valors oscil·len des de 50- 100 m3/dia/m, en la zona central més permeable (on 

l'aqüífer queda intercalat amb les marges i passa de semi captiu a captiu), fins a 5-10 

m3/dia/m en les zones perifèriques, on els nivells sorrencs perden entitat,  al l’Estudi 

preliminar de l'aqüífer de sorres de Santa Oliva, Mañé i Rovira (2001), es representa 

una figura molt interesant per entendre els diferents cabals específics de la depressió 

del Baix Penedès, amb aquesta figura hem desenvolupat un plànol a escala 1:25.000: 
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Figura 4-19 Infiltració, Annex B. Plànols I, apartat numero 4. Cabals específics citats a l’Estudi 

preliminar de l’aqüífer de Sorres de Santa Oliva en mapa 1:25.000 ICGC. Elaboració pròpia    
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4.4.2.4  Hidroquímica 

En aquest apartat, es mostra una evolució temporal de la hidroquímica general de l’aqüífer de 

Sorres de Santa Oliva. Les dades s’han extret de la web del Departament de Medi Ambient. A 

continuació es mostra una taula de l’evolució hidroquímica de l'aqüífer de sorres de Santa Oliva: 

 

Figura 4-20 Evolució hidroquímica de l'aqüífer de sorres de Santa Oliva, amb la representació 

gràfica dels límits permesos de nitrats i ferro (font: Departament de Medi Ambient). 

Com es pot observar, la concentració de nitrats ha anat augmentant en el últims anys. Les 

característiques molt solubles d’aquests fan que sigui difícilment precipitable. Les concentracions 

normals són entre 0,1 i 10 ppm, però en aigües contaminades pot arribar a 200 ppm. El valor 

màxim permès és de 50 ppm i, en les últimes analítiques de la taula, aquest valor és superat. 

La toxicitat dels nitrats NO3
-, és deguda a la capacitat del cós humà per reduir-los a nitrits NO2

- 

compostos altament inestables i reactius. Llavors, l’Estat Espanyol mitjançant transposició de la 

legislació europea relativa a la qualitat de l’aigua pel consum humà, estableix al Real Decreto 

140/2003 que la concentració màxima permesa de nitrats en aigües potables és de 50 mg/l NO3
-, 

límit fixat a les gràfiques de la Figura 4-18, tot i recomanar no superar un nivell de 25 mg/l NO3
- .El 

límit establert als Estats Units d’Amèrica per l’Agencia de Protecció Mediambiental (EPA) es de 10 

mg/l de NO3
-. 
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El Decret 476/2004, estableix que a Catalunya existeixen 9 zones vulnerables en relació amb la 

contaminació per nitrats dels seus aqüífers. Banyeres del Penedès esta inclosa en la zona 

vulnerable numero 5. 

Amb dades del 2004 Liensa (2006) parla de nivells de nitrats molt elevats. El Vendrell amb 107,7 

mg/l, La Bisbal del Penedès amb  82,17 mg/l, Banyeres del Penedès amb 41,04 mg/l i Santa Oliva 

amb 49,60 mg/l 

Les seves concentracions elevades en aigua beguda poden provocar cianosi en nens. La ingestió 

d'aigua amb una concentració de nitrats superior a 10 ppm (com a Nitrogen) s'associa també a 

una alteració temporal de la sang en infants de menys de tres mesos (metahemoglobinèmia 

infantil). I també s'han descrit avortaments espontanis en bestiar que ha consumit aigua de 

beguda amb concentracions superiors a 45 ppm (Direcció General de Salut Pública, 1994).  

La conductivitat elèctrica (CE) pertany al rang de les aigües dolces sense problemes de salinitat. 

L’augment lleuger de la CE en certs anys pot ser degut a un període més plujós, en què es rentin 

les sals acumulades al sòl en períodes més secs. El clorur segueix, com era d’esperar, la mateixa 

tendència. 

El sulfat també està dins del rang d’aigües dolces. Només l'ió potassi supera el rang de les aigües 

dolces, però no presenta problemes de toxicitat. 

De la relació d'ions i cations fonamentals (Na2+, Mg2+, Ca2+, Cl-, SO4
2-, HCO3-), es conclou que les 

aigües són bicarbonatades càlciques. 

Quant a la duresa de l'aigua (presència d'ió bicarbonat HCO3
-, carbonat CO3

2-; calci), els valors que 

presenten els pous són molt elevats (coherent també amb un pH força bàsic de tots els pous), 

però no són tòxics. L'ió HCO3
- varia entre 50 i 350 ppm en aigües dolces. L'únic problema que 

presenten les aigües bicarbonatades sòdiques és que són molt perjudicials per al reg, generant la 

fixació del Na+ en el terreny i la creació d'un medi alcalí. La concentració màxima acceptada per 

l'ió Ca2+ és de 100 ppm. 

Els sulfats tenen com a màxim permès 250 ppm (o mg/l). Des que es tenen els registres, cap dels 

pous ha sofert episodis de contaminació per sulfats. S'observa, però, una lleugera tendència cap a 

una concentració creixent, probablement originada per les ensulfatades a l'agricultura. 
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4.4.3 Inundabilitat 

Existeix un Estudi sobre Inundabilitat realitzat del Torrent de Llorenç i el Barranc de Cornudella al 

seu pas pel Terme Municipal de Banyeres del Penedès. Aquest estudi es va fer en el marc de la 

redacció del POUM municipal el juny de 2010. Com analitzem els estudis realitzats en aquest 

document. 

Inclou una anàlisi de la incidència que les avingudes amb períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys 

tenen en la zona d’unió dels trams II, III i IV del present projecte, a la zona de Casa Roja. El final del 

tram II, que correspon a l’arribada del barranc de la Cornudella fins a la unió amb el Torrent de 

Llorenç, que es el tram III d’aquest projecte. Tots dos s’ajunten i segueixen en un, formant la riera 

de Sant Miquel, que correspon al nostre tram IV. L’estudi d’inundabilitat comprèn el Torrent de 

Llorenç fins arribar a aigües amunt de l’autopista. 

En aquest estudi es delimita en planta quins són els terrenys susceptibles de ser inundats en 

episodis de pluges amb períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys.  

La metodologia que es va emprar és la definida per l’Agència Catalana de l’Aigua a la seva guia 

“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” amb el programa HEC-

RAS. 
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Es va treballar amb plànols de l’ Cartogràfic de Catalunya a escala 1:50.000 a on primer es va 

delimitar la conca vessant, la longitud màxima de recorregut de l’aigua i les cotes superiors i 

inferiors per establir el pendent mig de la mateixa conca.  

 

Figura 4-21 Plànol de Conca A3 1:50.000;  ESTUDI D’INUNDABILITAT DEL TORRENT DE LLORENÇ I 

DEL BARRANC DE CORNUDELLA AL SEU PAS PEL T. M. DE BANYERES DEL PENEDÈS, 2010, amb 

superfícies de cada un dels cursos hidrològics. Elaboració pròpia  

Es va tenir en compte el tipus de sòl i el seu ús per determinar el coeficient d’escorrentia. Es van 

confeccionar seccions transversals i l’eix de les rieres a partir de topografia de precisió 1:1.000, 

fetes cada 20 metres. Per poder treballar amb el model de càlcul nord americà.  
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Les dades pluviomètriques que es van utilitzar per fer els càlculs són les corresponents a 

l’INUNCAT (2001): 

 Pd per a T=10 anys 110 mm/dia 

 Pd per a T=100 anys 190 mm/dia 

 Pd per a T=500 anys 250 mm/dia 

Els cabals obtinguts per a la conca general a partir d’aquestes dades pluviomètriques són: 

 Cabal per a T=10 anys 53,86 m3/s 

 Cabal per a T=100 anys 145,67 m3/s 

 Cabal per a T=500 anys 225,77 m3/s 

Un cop obtingudes les dades de pluja i els cabals es realitza el seu comportament hidràulic 

mitjançant el programa HEC_RAS del Cos d’Enginyers del U.S. Army. 

També s’utilitza la fórmula de Manning amb un coeficient de rugositat de 0,028 en la llera i 0,035 

en els marges (que són valors mitjos), per obtenir la velocitat de l’aigua. I considerant un règim 

mixt que és el que millor reflexa el comportament hidràulic de la riera. 

Els resultats obtinguts amb els càlculs hidrològics mostren en planta les zones inundables per a les 

avingudes corresponents als períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys. 

L’estudi considera que les obres de fàbrica existents als diversos trams estudiats són suficients per 

desguassar una avinguda com la del càlcul, no emmagatzemant i laminant l’avinguda aigües avall. 

4.5. Paisatge  

La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya crea el 

catàleg del paisatge com un instrument nou per a la introducció d’objectius paisatgístics en el 

planejament territorial a Catalunya, així com en les polítiques sectorials, i d’aquesta manera 

adopta els principis i estratègies d’acció que estableix el Conveni Europeu del paisatge promogut 

pel Consell d’Europa. 
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Els catàlegs de paisatge són les eines que ens permeten conèixer com és el nostre paisatge i quins 

valors té, quins factors expliquen que tinguem un determinat tipus de paisatge i quin tipus de 

paisatge volem i com podem assolir-lo. 

Els catàlegs de paisatge es conceben normativament com unes eines útils per a l’ordenació i la 

gestió del paisatge des de la perspectiva del planejament territorial. És per aquest motiu que el 

seu abast territorial es correspon amb el de cadascun dels àmbits d’aplicació dels plans territorials 

parcials, que coincideix amb les set regions en què s’organitzarà en un futur l’estructura política 

administrativa de Catalunya, aquestes regions són: 

 Alt Pirineu i Aran: l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars 

Sobirà i la Val d’Aran. 

 Comarques Centrals: l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès. 

 Comarques Gironines: l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de 

l’Estany, el Ripollès i la Selva. 

 Camp de Tarragona: l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el 

Priorat i el Tarragonès. 

 Metropolità de Barcelona: l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el 

Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 

 Ponent: les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell. 

 Terres de l’Ebre: el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. 

El 24 de maig de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Catàleg de paisatge 

del Camp de Tarragona, elaborat per l’Observatori del Paisatge. 

Aquest Catàleg divideix l’àrea del Camp de Tarragona en 29 unitats de paisatge, definides segons 

el creuament de dades sobre la morfologia del territori (relleu, hidrologia i pendents) amb d’altres 

de caràcter social o cultural (usos del sòl i elements identitaris) i els resultats de la consulta 

ciutadana. Cadascuna d’aquestes unitats té una extensió mitjana de 138 km. 
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Cada unitat es va cartografiar i acompanyar d’una fitxa que concreta, per a aquella àrea, tots els 

factors analitzats per a la totalitat del Camp de Tarragona, al temps que proposa objectius de 

qualitat específics.  

El terme municipal de Banyeres del Penedès esta inclòs dins de la unitat del paisatge numero 27 

de les 29 totals del Camp de Tarragona, disposa del seu Catàleg de paisatge 2012, el mapa 

remarca els objectius de la qualitat paisatgística de la unitat.    

 

Figura 4-22 Mapa del objectius de la qualitat paisatgística de la Plana del baix Penedès; escala 

1:70.000; Catàleg de paisatge. Paisatge – Catalunya – Camp de Tarragona.2012; Elaboració 

pròpia  

4.5.1 Valors paisatgístics de la Plana del Penedès 

D’acord amb el Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona, els valors paisatgístics de la Unitat de 

paisatge 27, Plana del Baix Penedès són: 

 Valors estètics: Les vinyes amb els seus contrastos cromàtics anuals. A l’estiu, ceps molt 

desenvolupats, amb els pàmpols verds i el raïm a punt de collir; a la tardor, els vermells i 



Propostes d’actuació a la riera de Banyeres del Penedès    61 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

grocs de les fulles abans de caure; a l’hivern, amb els ceps despullats; i la primavera amb 

els verds que van dominant el paisatge. 

 Valors ecològics: Destaquen els diversos torrents que provenen de la serralada Pre-litoral 

i que contribueixen a connectar aquesta serralada amb la serralada litoral del massís del 

Garraf (amb el Parc del Foix a l’extrem est) i amb la costa, al sud. Un dels corredors 

biològics i paisatgístics importants el forma la riera de la Bisbal, la qual rep gairebé tots els 

altres torrents que neixen a la serra del Montmell, a la serra del Quadrell i la Pedregosa i 

tot passant pel nucli del Vendrell, desemboca a la platja de Sant Salvador, on s’hi localitza 

una zona petita d’aiguamoll, però d’important valor ecològic i paisatgístic. 

 Valors productius: Estan directament relacionats amb el paisatge agrícola, tant pel seu 

valor productiu directe com per l’atractiu que suposa pel sector turístic, concretament el 

conreu de la vinya. També hi ha altres conreus menys importants pel que fa a l’extensió i 

a l’activitat econòmica que desenvolupen, com cultius d’horta, olivera, ametller, garrofer i 

presseguer. 

 Valors històrics i religiosos cal dir que gairebé a tots els nuclis de la plana hi ha un conjunt 

d’interès històric, ja sigui per les esglésies que daten a partir del segle XI, com altres 

edificis de l’època del modernisme i del colonialisme. Un exemple clar és el poble de 

l’Arboç, el qual sorprèn la diversitat modernista com el Palau Gener, l’Antic Hospital de 

Sant Antoni i la rèplica de la Giralda entre d’altres. A Santa Oliva hi destaca el castell del 

segle XI, a Banyeres del Penedès la Torre de la Guardia de Banyeres (Torre de Guaita), 

ambdues edificacions al voltant del segle X-XI. 

 Valors de les construccions agrícoles: Murs, marges i barraques de pedra seca, associats 

amb el conreu de la vinya. Daten del segle XVIII, quan la vinya va començar a esdevenir un 

factor clau per al desenvolupament de la zona. Element patrimonial Cal mantenir 

aquests marges i construccions de pedra seca com un element d’identitat del paisatge 

i difondre el coneixement dels valors històrics, culturals i estètics del paisatge agrari de 

camps d’oliveres i garrofers associats a aquesta arquitectura rural de pedra seca. 
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 Valors d’ordenació municipal: Els centres històrics dels nuclis urbans destaquen per la 

seva trama urbana, de carrers estrets i poc costeruts, amb molta pujada, tret dels nuclis 

situats a més alçada com Albinyana i la Bisbal del Penedès. Un bonic exemple és Santa 

Oliva, que conserva els seus edificis de dues plantes amb les golfes al cap de tot. 

4.5.2 Possible evolució de la Plana del Baix Penedès  

Les conclusions del document del Catàleg de Paisatge per al Baix Penedès són: 

 De prosseguir les dinàmiques territorials recents i atès que la Plana del Baix Penedès es 

troba situada en el principal corredor de comunicacions de Catalunya en una posició de 

ròtula entre Barcelona i Tarragona, sembla que en el futur més immediat és pot produir 

una continuació de les tendències observades recentment: disminució de l’espai agrícola, 

el creixement de l’espai construït i la progressiva fragmentació de l’estructura del mosaic 

paisatgístic. 

 El projecte del CIM del Penedès és el factor clau per l’evolució del paisatge, ja que 

l’increment de llocs de treball que es preveu pot convertir- se en un factor d’atracció de 

població i, per tant, pot comportar l’increment de la urbanització, ampliant els nuclis de 

població més propers, fent perdre la identitat i les característiques dels pobles. 

 L’eix de l’AP-7 i l’AP-2 afavoreix que els polígons industrials se situïn al mig de la Plana, fet 

que pot fer incrementar la població dels pobles i les urbanitzacions situades al voltant. 

 L’augment de població en zones on el transport urbà és molt deficient, comportarà una 

major dependència del cotxe. Aquesta dependència del transport privat farà que la xarxa 

de carreteres cada vegada sigui més transitada, i que per tant, s’ampliïn les 

infraestructures viàries existents, amb impactes directes i indirectes sobre el paisatge. 

 La vinya és un factor de gran importància. Mentre siguin rendibles els conreus de vinya i 

olivera, no es preveuen modificacions importants en el paisatge agrari; però si el sector 

pateix una davallada en els rendiments, molts dels terrenys que ara estan ocupats pels 

ceps, podrien transformar-se en zones urbanes, o de regadiu intensiu com esta succeint 

últimament.  
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4.6. Habitats d’interès   

Al terme municipal de Banyeres del Penedès a data d’elaboració informe ambiental desenvolupat 

per Eco Lògica Consult, no es va trobar cap espai natural de protecció especial (és a dir Parc 

Natural, Reserva Natural, Refugi de Fauna, Paratge Natural d’Interès Local o Paratge Natural 

d’Interès Nacional) tal i com els defineix la Llei 12/1985 d’Espais Naturals de Catalunya.  

Dins del municipi de Banyeres del Penedès tampoc hi trobem cap espai d’interès natural protegit 

(EIN) que formi part del PEIN, segons la cartografia oficial de la Direcció General de Medi Natural 

del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. L’Espai d’Interès 

Natural més proper és la Serra del Montmell.  

Tampoc trobem al terme de Banyeres del Penedès cap superfície afectada per la Xarxa Natura 

2000, segons les bases oficials de cartografia del Departament de Medi Ambient i Habitatge, 

d'acord amb la Directiva 79/409/CEE (afectació a ZEPAS) i la Directiva 92/43/CEE (afectació a LICS), 

ni tampoc hi ha cap superfície afectada pel nou projecte d’ampliació de la mateixa Xarxa Natura 

2000.  

Tot i així, el treball Xarxa d’espais naturals del Baix Penedès, GEVEN (2003). Documentació de base pel 

Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, determina l’existència d’alguns espais territorials de la 

comarca que tenen un especial interès pels seus valors naturals-paisatgístics o la seva funció de 

connector, amb part del territori dins el municipi de Banyeres del Penedès. Aquests espais són els 

següents:  

 Torrent del Lluc-Riera de Sant Miquel (codi espai:13): Espai fluvial que inclou al conjunt 

de torrents i rieres que desguassen a la Riera de la Bisbal pel seu marge esquerra a 

l’alçada del Vendrell i que articulen territorial i paisatgísticament bona part de la plana 

interior de la comarca. Cursos fluvials que presenten un estat de conservació variable 

segons els trams considerats, acollint alguns sectors on es localitzen, en relatiu bon estat 

de conservació, alguns fragments de bosc de ribera formats per alberedes (Vinco-

Populetum albae) i omedes (Hedero-Ulmetum minoris), amb espècies com els freixes 

(Fraxinus angustifolia) l’àlber (Populus alba), els pollancres (Populus sp.), els lledoners 

(Celtis australis), el saüc (Sambucus nigra), Arum italicum, etc.. També és destacable la 
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presència d’alguns trams, força malmesos en l’actualitat, amb alocs (Vitex agnus castus) i 

altres espècies associades com vinca major. Entre el domini del bosc de ribera i els 

conreus del voltant trobem en força trams una franja amb vegetació forestal formada per 

espècies de l’alzinar (Viburno–Quercetum ilicis) amb un estrat arbori de pi blanc (Pinus 

halepensis). Pel que fa a la fauna destaquen algunes espècies lligades als espais fluvials 

com la polla d’aigua (Gallinulla chloropus), el rossinyol bord (Cettia cetti) i d’altres que 

s’observen de pas, com a migradors o a l’hivern com la xivitona (Actitis hypoleucos), el 

corriol gros (Charadrius hiaticula), el blauet (Alcedo athis), el martinet blanc (Egretta 

garzetta), l’esplugabou (Bubulcus ibis) o la becada (Scolopax rusticola). Entre els mamífers 

cal destacar l’important paper que juga aquesta xarxa fluvial com a refugi i connector 

entre els diferents espais naturals de la comarca i que permet l’existència d’espècies com 

la guineu (Vulpes vulpes), el toixò (Meles meles), la mostela (mostela nivalis) o el gat 

mesquer (Genetta genetta). També el porc senglar (Sus scrofa) aprofita aquests espais per 

desplaçar-se per la plana agrícola. La riquesa d’espècies d’amfibis i rèptils és considerable 

i destaquen per exemple el gripau d’esperons (Pelobates cultripes), el tòtil (Alytes 

obstetricans), el gripau corredor (Bufo calamita) o el gripauet (Pelodytes punctatus), entre 

els amfibis i les serps d’aigua (Natrix natrix i N.maura) o el vidriol (Anguis fragilis) entre els 

rèptils. Cal esmentar també que en alguns d’aquests cursos s’hi pescava a mitjans del 

segle passat, probablement barb cua-roig (Barbus haasi), fet que ens dóna una idea del 

cabal i la qualitat de l’aigua que portaven i que contrasta amb el mal estat de conservació 

actual. Aquest espai incorpora el conjunt de cursos fluvials que un cop s’uneixen formant 

el torrent del Lluc desguassen a la Riera de la Bisbal pel seu marge esquerre dins la 

població del Vendrell. Els límits de l’espai s’estenen més enllà de la zona de domini públic 

hidràulic i conformen una franja de protecció al voltant de la llera principal d’uns metres 

d’amplada.  

 Plana agrícola de Banyeres - Sta. Oliva (codi espai:14): Sector representatiu de la plana 

agrícola del Baix Penedès de gran valor paisatgístic i amb elements ecològics d’interès 

situat entre els termes de l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei i Sta. Oliva. Interessant 

zona on es combinen conreus diversos (de vinya, fruiters i regadius) amb clapes de 

vegetació natural i elements de l’arquitectura rural de la pedra seca, configurant un 

paisatge en mosaic, refugi d’algunes espècies lligades als entorns rurals cada cop més 
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escasses. Escampats per l’espai trobem alguns boscos illa formats per un estrat arbori de 

pi blanc (Pinus halepensis) i carrasques (Quercus ilex rotundifoila) i amb espècies de les 

brolles calcícoles (Rosmarino - Ericion) i els alzinars amb carrasques (Viburno-Quercetum 

ilicis subassoc.quercetosum rotundifoliae), que també ocupen alguns marges entre 

conreus. Entre la fauna cal destacar alguns ocells interessants com el cucut reial 

(Clamator glandarius) o la gralla (Corvus monedula), cada cop més rars en el conjunt de 

Catalunya, i d’altres espècies nidificants com el mussol banyut (Asio otus), el xoriguer 

(Falco tinnunculus), el mussol comú (Athene noctua), el siboc (Caprimulgus ruficollis) o 

l’òliba (Tyto alba). Destaquen també algunes espècies que se solen veure regularment en 

èpoques de pas o hivernada com la cigonya blanca (Ciconia ciconia), la grua (Grus grus) o 

el durbec (Cochotraustes cochotraustes). Pel que fa als mamífers podem esmentar la 

presència del toixó (Meles meles), la guineu (Vulpes vulpes) o l’eriçó clar (Atelerix algirus). 

Les serps blanca (Elaphe scalaris) i verda (Malpolon monspessulanum) i el llangardaix 

comú (Timon lepidus) entre els rèptils, i el gripau d’esperons (Pelobates cultripes), el tòtil 

(Alytes obstetricans) i el gripau comú (Bufo bufo) entre els amfibis, són alguns 

representants d’aquests grups presents en l’espai. Diferents elements de l’arquitectura 

rural en pedra seca són freqüents en l’espai, que és creuat també per les carrerades de la 

Serra i el Camí Vell de Llorenç a l’Arboç. L’espai s’ha delimitat incloent els espais agrícoles 

i forestals situats entre la carretera TP-2124 de Banyeres a l’Arboç i el sector que resta 

entre la Riera de Sant Miquel i el Torrent de la Pallisseta, deixant fora els nuclis urbans 

existents.  

 El terme de Banyeres se situaria en la perifèria d’un altre espai proposat per formar part 

d’aquesta xarxa, anomenat Zona d’amortiment de la Riera de Marmellar (codi 10) i situat 

al marge dret d’aquesta riera. 
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4.7. Vegetació    

4.7.1 Vegetació existent 

Bona part de la vegetació existent està formada per espècies al·lòctones. És el cas de la canya 

(Arundo donax), espècie originària de l’Àsia Oriental que, gràcies als seus rizomes, és capaç 

d'expandir-se amb molta facilitat, ocupant l’espai propi de la vegetació forestal de ribera.  Aquesta 

la trobem de forma monoespecífica ocupant grans masses a banda i banda de la riera. Entre les 

espècies introduïdes que han anat substituint la vegetació ripària podem destacar el Plàtan 

(Platanus hispanica) (Figura 4-23), el qual apareix de forma més o menys regular al llarg de la 

riera, el lledoner (Celtis australis) i la falsa acàcia (Robinia pseudacorus). 

Figura 4-23 Vegetació 1 (font: Eco Lògica Consult S.C.P) 

4.7.1.1 Vegetació de ribera 

En quant a la vegetació de ribera les principals espècies arbòries presents a la riera de Sant Miquel 

són el freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia) el qual es troba en major proporció, l’Om 

(Ulmus minor) i l’àlber (Populus alba). Només trobem una albereda d’una certa extensió entre 

Saifores i Mas Jover. La resta de peus d’aquestes espècies la trobem de forma més o menys aïllada 

al llarg de la riera. 
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Al camí de Llorenç amb l’encreuament de la riera es poden apreciar nombrosos freixes i oms que 

s’hi desenvolupen. 

La majoria d’oms (Figura 4-24 i Figura 4-25) adults han estat afectats per la grafiosi, malaltia 

fúngica produïda per un fong de caràcter parasitari conegut com Ophiostoma ulmi ó també 

Ceratocystis ulmi, que es transmet per uns insectes vectors de la seva propagació, els escarabats 

(Scolytus multistrianus), els quals realitzen la seva posta a l’escorça dels oms. Un cop l’arbre ha 

estat infectat, el fong utilitza els seu sistema de vasos conductors de la saba per a propagar-se, 

deixant anar unes espores tòxiques per a les fulles produint el seu assecament. Amb aquesta 

propagació es deriva l’entaponament d’aquests vasos conductors provocant la mort de l’individu 

en un espai relativament curt de temps. Els peus existents en l’actualitat són individus joves, 

rebrots dels individus adults i aquests no estan afectats per la malaltia. 

Figura 4-24 Vegetació 2 (font: Eco Lògica Consult S.C.P) 

 

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Ceratocystis_ulmi&action=edit&redlink=1
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Figura 4-25 Vegetació 3 (Elaboració pròpia) 

Trobem una alineació de lledoners (Celtis australis) (Figura 4-26) al marge de la riera en 

l’encreuament del camí de Mas Roig amb la mateixa riera, el que ens fa plantejar que han estat 

plantats per l’home. 

Figura 4-26 Vegetació 4 (font: Eco Lògica Consult S.C.P) 
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Entre el seu estrat arbustiu destaquem la presencia d’esbarzers (Rubus ulmifolius) (Figura 4-27), 

saüc (Sambucus nigra) (Figura 4-28), arç blanc (Crataegus monogyna) (Figura 4-28) entre d’altres 

presents al llarg de tota la riera.  

Entre les herbàcies que acompanyen els ambients riparis destaquem, el fenàs de bosc 

(Brachypodium sylvaticum) present en tot l’àmbit d’estudi, la vinca (Vinca difformis) (Figura 4-29), 

la lleteresa de bosc (Euphorbia amigdaloides) (Figura 4-29)  i la lleteresa vera (Euphorbia characias 

L.) (Figura 4-29) presents sobretot en la zona del Barranc de Cornudella (Figura 3-2 zona 1) . Al 

llarg de tota la riera s’observa la presencia de Jonc boval (Scirpus holoschoenus)  (Figura 4-29) 

entre les seves espècies helòfites. 

Figura 4-27 Vegetació 5 (font: Eco Lògica Consult S.C.P) 

Figura 4-28 Vegetació 6 (font: Eco Lògica Consult S.C.P) 
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Figura 4-29 Vegetació 7 (font: Eco Lògica Consult S.C.P) 

4.7.1.2 Altres formacions boscoses de la riera 

Resseguint els cursos fluvials i acompanyant  la vegetació de ribera trobem altres formacions 

boscoses formades per exemplars de pi blanc (Pinus halepensis), de coscoll (Quercus coccicefera) 

Figura 4-30. i algun carrascar (Quercus rotundifolia) com podem observar a la Figura 4-31 situat a 

la zona 3 de la Figura 3-2. Trobem algun individu isolat, però on més es concentren és a les zones 

6, 7, 8 representades a la Figura 3-2, on localitzem peus dispersos al llarg de la riera barrejats amb 

la vegetació ripària.  
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Figura 4-30 Vegetació 8 (font: Eco Lògica Consult S.C.P) 

 

Figura 4-31 Vegetació 9 (Elaboració pròpia) 
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4.7.1.3 Vegetació ruderal 

Es tracta de la vegetació pròpia dels espais més intensament antropitzats. De fort caràcter nitròfil 

aquesta vegetació la trobem en les zones més transitades per les persones i el bestiar, a les vores 

de camins, als erms que envolten les zones d’horta, etc.. 

Entre la vegetació que hi podem trobar destaquem la borratja (Borago officinalis L.) Figura 4-32, la 

malva (Malva sylvestris), l’all blanc (Allium neapolitonum) Figura 4-32, la rosella (Papaver roheas) 

Figura 4-32, el margall bord (Hordeum murinum), els gallarets (Fumacia capreolata L.) i el dent de 

lleó (Taraxacum spp). 

Figura 4-32 Vegetació 10 (font: Eco Lògica Consult S.C.P) 

4.7.1.4 Zona de camps de conreu 

Al llarg de la riera, resseguint la mateixa hi trobem horts i camps de conreu. La vegetació 

associada que podem trobar serien oliveres (Olea europaea) juntament amb ametllers (Prunus 

dulcis) Figura 4-33  i figueres (Ficus carica). 



Propostes d’actuació a la riera de Banyeres del Penedès    73 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

També hi trobem espècies com la ravenissa blanca (Diplotaxis erucoides L.) Figura 4-33, la 

ravenissa groga (Erucastrum nasturtiifolium) Figura 4-33. 

Figura 4-33 Vegetació 11 (font: Eco Lògica Consult S.C.P) 

4.3.2.2 Vegetació potencial 

Es defineix vegetació potencial com el conjunt de comunitats vegetals que de forma natural 

sorgeixen en un territori i que en absència de tota activitat humana que modifiqués el seu sistema 

natural constituïssin la seva coberta vegetal. 

El coneixement de la vegetació potencial d’un territori permet plantejar-me les actuacions de 

restauració necessàries per a la millora dels hàbitats existents. 

Tenint en compte tant la vegetació potencial pròpia de ribera com la que acompanya com a 

transició entre aquesta i la resta del territori, diferenciem les següents comunitats vegetals 

descrites al document de Biodiversitat de l’Agenda 21 de Banyeres del Penedès: 
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Comunitats de ribera 

 Salzeda de sarga (Saponario salicetum-purpureae): En els marges i llits de rieres i 

torrents afectats per riuades pot trobar-s’hi la salzeda de sarga. Les espècies dominants 

d’aquesta comunitat pràcticament arbustiva són la sarga (Salix eleagnos), el saulic (Salix 

purpurea) i el salze blanc (Salix alba), l’ esbarzer (Rubus ulmifolius) etc. Entre el seu estrat 

herbaci podem destacar la dolçamara (Solanum dulcamara), la sabonera (Saponaria 

officinalis L.) 

 Albereda amb vinca (Vinco Populetum albae): És la comunitat característica dels cursos 

fluvials. Aquesta pot anar acompanyada en el seu marge extern per les omedes amb 

heura. Entre les espècies més significatives d’aquesta comunitat destaquem en el seu 

estrat arbori el freixe de fulla estreta (Fraxinus angustifolia) i l’àlber (Populus alba) així 

com el saüc (Sambucus nigra), l’esbarzer (Rubus ulmifolius), l’heura (Hedera helix) en el 

seu estrat arbustiu. Entre les herbàcies podem destacar la vinca (Vinca difformis), el fenàs 

de bosc (Brachypodium sylvaticum), la violeta de bosc (Viola alba) i la sarriassa (Arum 

italicum), entre d’altres. 

 Omedes amb heura (Hedero-Ulmetum minoris): En aquelles zones on la capa freàtica no 

és tan superficial i on la humitat ho permeti, així com també en la zona de transició entre 

la vegetació de ribera (albereda litoral) i la vegetació forestal de la resta del territori, 

trobarem les omedes amb heura. Aquesta comunitat es caracteritza per l’om (Ulmus 

minor) en el seu estrat arbori. Com a arbustives podem destacar, l’arç blanc (Crataegus 

monogyna), el sanguinyol (Cornus sanguínea), l’heura (Hedera helix), l’esbarzer (Rubus 

ulmifolius) i la vidalba (Clematis vitalba). En el seu estrat herbaci destaquem el mil bord 

(Lithospermum purpureocaeruleum L.) i la lleteresa de bosc (Euphorbia amigdaloides). 

Actualment les omedes es troben força malmeses, principalment a causa d’una malaltia, 

la grafiosi, que afecta als oms adults i que n’ha reduït considerablement la seva presència 

en el municipi. Encara es poden trobar alguns exemplars joves procedents de rebrots dels 

exemplars adults afectats per la plaga. Les alberedes i les omedes estan considerades 

com a Hàbitats d’Interès Comunitari incloses en l’annex I de la Directiva 92/43/CEE del 
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Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la 

fauna i flora silvestres. 

 Bardissa amb roldor o roldoreda (Rubo Coriaretum): Es tracta d’una comunitat 

transitòria de substitució que sorgeix com a resultat de la degradació del bosc de ribera 

formada pel roldó (Coriaria myrtifolia), l’esbarzer (Rubus ulmifolius) com a espècies 

dominants així com també l’arç blanc (Crataegus monogyna) i els rosers salvatges (Rosa 

sp). Les roldoredes  es troben a les vores de torrents i rieres així com als marges de 

camins i entre conreus. 

Comunitats helòfites 

 Canyissar (Typho - Schoenoplectetum glauci): En aquells trams inundables dels cursos 

fluvials es poden trobar formacions de canyissars (Phragmites australis) i bogars (Typha 

anfustifolia i Typha latifolia). Entre les seves funcions ecològiques cal destacar el poder 

autodepuratiu que exerceixen sobre l’aigua així com a espai de cria i refugi de nombroses 

espècies animals. 

 Creixenar (Apietum nodiflori): Entre les diverses espècies que hi dominen destaquem el 

creixent bord (Apium nodiflorum). La seva presencia és indicador de que les aigües estan 

carregades de nutrients. En l’àmbit d’aquest projecte es poden trobar aigües amunt del 

gual, punt d’intersecció entre el camí de Saifores i la riera de Sant Miquel. 

 Jonceda (Molinio - Holoschoenion): Són jonqueres i herbassar més o menys densos, de 

sòls humits però rarament inundats. L’espècie predominant és el jonc boval (Scirpus 

holoschoenus). Aquesta comunitat està inclosa com a hàbitat d’interès comunitari segons 

la Directiva Hàbitats. 
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Comunitats forestals 

 Alzinar amb carrasques (Viburno-Quercetum ilicis subas junípero quercetosum 

rotundifoliae): L’alzinar amb carrasques actualment es troba aïllat entre conreus i els 

cursos fluvials del municipi. Aquest es troba format per la carrasca (Quercus rotundifolia) 

en el seu estrat arbori, així com les arbustives poden estar formades pel coscoll (Quercus 

coccifera), l’aladern (Rhamnus alaternus), l’aranyoner (Prunus spinosa). El seu estrat 

herbaci estarà format per la rogeta (Rubia peregrina), el llistó (Brachipodium retusum) i 

l’esparreguera (Asparagus acutifolius), entre d’altres. Els carrascars estan considerats com 

a Hàbitats d’Interès Comunitari inclosos en l’annex I de la Directiva 92/43/CEE del Consell, 

de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 

silvestres. 

 Pinedes de Pi blanc (Pinus halepensis): És la pineda més freqüent a la terra baixa 

mediterrània. Prospera sobre qualsevol tipus de substrat. Molt sovint es presenta com a 

coberta arbrada de brolles, màquies i prats mediterranis. També pot acompanyar a les 

alzines, en els alzinars en recuperació. No es tracta, realment, d’una comunitat vegetal, 

sinó d’una formació secundària. Aquesta és la formació predominant al municipi. Es pot 

trobar resseguint els cursos fluvials i pot anar acompanyada de vegetació de ribera i de 

fragments d’alzinar. L’espècie arbòria predominant és el pi blanc (Pinus halepensis), la 

qual pot anar acompanyada en el sotabosc per màquies o garrigues de coscoll (Quercus 

coccifera), d’alzinar o de carrascar (Quercus rotundifolia). Com a arbustives també poden 

acompanyar el llentiscle (Pistacea lentiscus)  i el fals aladern (Phillyrea latifolia), i com a 

herbàcies destacaríem el llistó (Brachypodium retusum). Les pinedes de pi blanc  també 

poden anar acompanyades en el seu sotabosc per les brolles amb romaní. Les pinedes de 

pi blanc estan catalogades com a Hàbitats d’Interès Comunitari inclosos en l’annex I de la 

Directiva 92/43/CEE del Consell d’Europa. 

 Màquia litoral de garric i margalló (Querco-lentiscetum): Aquesta comunitat es troba de 

forma fragmentada acompanyant a les pinedes de pi blanc. Entre les espècies típiques 

que acompanyen aquesta comunitat destaquem en el seu estrat arbori el pi blanc (Pinus 

halepensis) així com el margalló (Chamareops humilis), el llentiscle (Pistacia lentiscus),     
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el coscoll (Quercus coccifera) i l’arçot (Rhamnus lyciodes) en el seu estrat arbustiu. Els 

matollars rics en margalló, com la màquia, estan catalogats com a Hàbitats d’Interès 

Comunitari inclosos en l’annex I de la Directiva 92/43/CEE del Consell d’Europa. La 

recol·lecció del margalló està regulada per l’Ordre de 5 de novembre de 1985, sobre 

protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya. 

 Brolla litoral calcícola de romaní i bruc d’hivern (Erico-Thymelaeetum tinctoriae): 

Bosquina força densa de 0,5 a1 m d’alçada que es desenvolupa sobre sòls calcaris. Essent 

una de les comunitats de les primeres etapes de successió, substitueix als alzinars quan es 

degraden i també a les màquies i a les terres de conreu abandonades. Formada per 

espècies arbustives com el romaní (Rosmarinus officinalis), el bruc d’hivern (Erica 

multiflora), el llentiscle (Pistacea lentiscus), les gatoses (Ulex parviflorus), etc., pot dur 

també un estrat arbori de pi blanc (Pinus halepensis). Entre les herbàcies destacar el llistó 

(Brachypodium retusum). 

 Prats secs mediterranis (Erico-Thymelaeetum tinctoriae): Aquest prats són els estadis 

finals de les comunitats de degradació, però acullen espècies de gran interès florístic, i a 

vegades es presenten com relativament dominants a les zones amb afloraments de 

roques calcàries. Estan considerats com a Hàbitats d'Interès Prioritari segons la Directiva 

Hàbitats, sempre i quan siguin formacions estables i específiques d’aquesta comunitat i 

no prats de primer estadi de regeneració sobre conreus abandonats. Entre aquests 

podem diferenciar els següents: 

 El llistonar típic (Phlomido-Brachypodietum retusi). Prats de llistó (Brachypodium 

retusum) d’uns 30 cm d’alt, poc densos, dominats per plantes anuals, sobre sòls secs 

calcaris, poc profunds i rocosos.  

 El fenassar típic (Brachypodietum phoenicoidis). Prats d’uns 30 cm d’alt, una mica 

més densos que els anteriors, dominats per plantes anuals. Sobre sòls calcaris, poc 

profunds i rocosos, però una mica més frescals i humits que els dels llistonars. Solen 

establir-s’hi en les vores de camins i marges entre conreus. 
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 El prat sabanoide d’abellatge (Hyparrhenietum hirto-pubescentis). Prats d’herbes 

anuals i algunes perennes, d’aspecte sabanoide, d’uns 60 cm d’alt. Hi predomina 

l’abellatge (Hyparrhenia hirta). Apareixen en zones degradades del territori dels 

alzinars i màquies litorals, però sempre en llocs protegits del fred i sobre sòls no 

massa esquelètics i mitjanament humits. 

4.8. Fauna    

Per analitzar la fauna hem treballat amb la valuosa informació de LImonium S.C.P, per redactar el 

seu document de Biodiversitat dins l’Agenda 21 de Banyeres del Penedès. 

Present a la riera de Sant Miquel: s’ha de fer mitjançant la distribució i disposició espacial de la 

mateixa. La fauna és un element dinàmic que està subjecte a moviments que poden variar molt 

segons les diferents espècies. 

Per això s’abordarà la descripció de les diverses comunitats faunístiques classificant les mateixes 

per grups, i s’indicarà en quins hàbitats poden estar presents les diferents espècies. 

S’ha de tenir en compte que Banyeres del Penedès ha patit una intensa transformació en el seu 

entorn natural, i per conseqüència les comunitats faunístiques també han patit un empobriment 

gradual i no acullen espècies de gran interès, tot i que es pot considerar una mostra força 

representativa d’espècies lligades a l’espai agrari, que per altre banda cada cop són més 

amenaçades, tant a Catalunya com al conjunt de la Unió Europea. 

4.8.1 Peixos 

Per les característiques de règim irregular d’aquesta riera, i perquè no hi ha a l’àmbit d’estudi cap 

punt d’aigua permanent, no s’espera ni es té constància de cap espècie actualment a la zona.  

Però cal destacar el testimoni de diverses persones, recollit a la memòria de l’Agenda 21 de Santa 

Oliva, que expliquen la presència de peixos, tant a la Riera de Sant Miquel com al Torrent de 

l’Albornar. Per les informacions apuntades, devia tractar-se del barb cua-roig (Barbus hassii), propi 

dels cursos fluvials mediterranis, i que es troba regularment a la Riera de Marmellar.  
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La presència d’aquesta espècie ens aproxima al bon estat de conservació en què estaven els 

cursos fluvials de Banyeres del Penedès i de la comarca, fet que contrasta fortament amb la 

situació actual, i ens aporta informació interessant sobre les potencialitats d’aquests sistemes 

naturals del municipi. 

4.8.2 Amfibis i rèptils  

Els amfibis i rèptils són grups difícils de localitzar, que en els darrers temps han patit una forta 

davallada a nivell poblacional, per diversos factors com ara la fragmentació i degradació dels seus 

hàbitats. En un curs fluvial de marcat règim mediterrani, com és la riera de Sant Miquel, on no 

existeixen punts d’aigua permanent, es troba molt condicionat el nombre i distribució de les 

espècies.  

Al municipi de Banyeres del Penedès poden ser una representació prou vàlida de les poblacions 

que trobem en el conjunt de la plana del Penedès i en les zones muntanyoses del voltant, que, 

com s’ha dit anteriorment, es veuen afectades per la progressiva urbanització del medi i la 

intensificació agrícola. Les pertorbacions sofertes en els cursos fluvials del municipi han agreujat 

encara més l’estat de conservació de moltes espècies. Tot i això, fins fa no massa encara es 

citaven força espècies, algunes de gran interès, en alguns punts del municipi.  

Estudis realitzats al Torrent del Lluc (nom del torrent de Sant Miquel aigües avall del nucli de Santa 

Oliva), s'hi havien localitzat, abans de les últimes pertorbacions (pas de les canonades, 

endegaments, etc.), 17 de les 24 espècies d'amfibis i rèptils de la comarca (R. Ruiz, com. pers.). El 

Torrent, doncs, actuava clarament com a corredor ecològic que evitava l'aïllament de les 

poblacions de flora i fauna dels diferents espais de la comarca, permetent la dispersió de moltes 

espècies, com per exemple el vidriol o bívia (Anguis fragilis), el qual arribava pràcticament fins al 

Vendrell resseguint les riberes del Torrent del Lluc.  

El treball de la Xarxa d’espais naturals del Baix Penedès cita l’existència de 8 espècies d’amfibis a la 

comarca del Baix Penedès (1 urodel i 7 d’anurs) i de 16 espècies de rèptils (1 queloni, 9 lacèrtids i 6 

d’ofidis).  

A l’àmbit de la riera de Sant Miquel és probable trobar-hi espècies d’amfibis com el gripauet de 

punts (Pelodytes punctatus), o el gripau comú (Bufo bufo). 
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En punts d’aigua temporals, com ara bassals d’aigua que es formen amb les pluges i s’assequen a 

l’estiu, poden reproduir-s’hi amfibis com el gripau corredor (Bufo calamita). El tòtil (Alytes 

obstetricans) en canvi és molt menys exigent a la presència de punts d’aigua i es conforma amb 

petits tolls temporals, de manera que el podrem trobar distribuït per gairebé tota la riera, inclús la 

granota verda o comuna (Rana perezi), de gran resistència, també la podríem trobar. 

Als sectors més exposats, poblats per matollars i talussos amb afloraments rocosos de la riera és 

probable trobar-hi espècies de rèptils com el vidriol (Anguis fragilis), la serp de ferradura (Coluber 

hippocrepis), el llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida), la serp llisa meridional (Coronella girondica), la 

serp d’aigua (Natrix maura) i la serp de collaret (Natrix natrix). 

Hi ha altres espècies de rèptils, més generalistes, que podem trobar prop d’àrees conreades, com 

són la serp blanca (Elaphe scalaris), la serp verda (Malpolon monspessulanus), el sargantaner gros 

o de cua llarga (Psammodromus algirus), i el sargantaner petit (Psammodromus hispanicus).  

Altres espècies, també de rèptils com el dragó comú (Tarentola mauritanica) i la sargantana 

ibèrica (Podarcis hispanica), poden viure ben a prop de l’home, habitant fins i tot en parets de 

construccions, i també en afloraments naturals de roca. 

Tot i que no es disposa de dades concretes de la resta del municipi, és probable que és localitzin, 

majoritàriament, en els cursos fluvials del terme i en les restes de vegetació natural, aprofitant 

també, moltes espècies, els marges i construccions de pedra seca com a refugis. Les diferents 

zones amb un cert grau d’acumulació d’aigua (fonts, basses, abeuradors,....) són imprescindibles 

pels amfibis.  

En la següent figura s’especifiquen les espècies que han estat citades al municipi i la seva 

categoria de protecció segons el següent marc legal:  

 Llei 3/88 de protecció dels animals (DOGC núm. 967, 18/03/1988). Actualitzada per Llei 

22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals. En el seu article 19 insta a les 

administracions perquè els instruments de planejament territorial i urbanístic assegurin la 

preservació, el manteniment i la recuperació dels biòtops i dels hàbitats de les espècies 

protegides.  
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Les espècies protegides per aquesta llei no es poden caçar, capturar, traficar, 

comercialitzar ni vendre parts o productes obtinguts a partir d'aquestes. Real decreto 

439/90 de 30 de març (BOE núm. 82, 05/04/1990) pel qual es regula el Catàleg Nacional 

d'Espècies Amenaçades, que classifica les espècies amenaçades com "En perill d'extinció" 

o “d'Interès Especial".  

 Directiva Hàbitats: Directiva 92/42/CEE del Consell d’Europa relativa a la conservació dels 

hàbitats i de la fauna i flora silvestre. L’objectiu global de la Directiva hàbitats, descrit en 

l’article 2.1, és "contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels 

hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres en el territori europeu dels estats 

membres". Estableix les espècies que han de rebre una protecció estricta en el conjunt de 

la Unió Europea i les que requereixen la creació de Zones d'Especial Conservació.  

 Conveni de Berna: Conveni relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural 

de 19 de setembre de 1979, ratificat per l'Estat Espanyol el 13 de maig de 1986. El seu 

article 6 prohibeix, per a la fauna estrictament protegida, qualsevol tipus de captura, el 

deteriorament dels seus llocs de reproducció o repòs, la pertorbació intencionada i la 

possessió i comercialització d'aquestes espècies, vives o mortes. 
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En la següent taula es detallen els amfibis i rèptils citats a Banyeres del Penedès i les seves figures 

de protecció (per ordre taxonòmic).  

Taula  4-2 Especies potencials d’amfibis i rèptils al municipi de Banyeres del Penedès, (font: 

LImonium S.C.P, Agenda 21 Banyeres del Penedès) 

Nom	comú Nom	llatí Llei	3/88 R.D.	439/90
Directiva	

Hàbitats
Convenis	de	Berna

Gripau	comú Bufo	bufo Protegida Protegida

Tòtil Alytes	obstetricans Protegida Interès	especial
Protecció	

estricta
Estricta.	protegida

Gripau	d’esperons Pelobates	cultripes Protegida Interès	especial
Protecció	

estricta
Estricta.	protegida

Gripauet Pelodytes	punctatus Protegida Interès	especial Protegida

Gripau	corredor Bufo	calamita Protegida Interès	especial
Protecció	

estricta
Estricta.	protegida

Granota	verda Rana	perezi

Nom	comú Nom	llatí Llei	3/88 R.D.	439/90
Directiva	

Hàbitats
Convenis	de	Berna

Serp	de	ferradura Coluber	hippocrepis Protegida Interès	especial
Protecció	

estricta
Estricta.	protegida

Dragó Tarentola	mauritanica Protegida Interès	especial Protegida

Vidriol	o	bívia Anguis	fragilis Protegida Interès	especial Protegida

Llangardaix	ocel·lat Lacerta	lepida Protegida Estricta.	protegida

Sargantana	ibèrica Podarcis	hispanica Protegida Interès	especial Protegida

Sargantana	cuallarga Psamodromus	algirus Protegida Interès	especial Protegida

Serp	llisa	meridional Coronella	girondica Protegida Interès	especial Protegida

Serp	verda Malpolon	monspessulanus Protegida Interès	especial Protegida

Serp	blanca Elaphe	scalaris Protegida Interès	especial Protegida

Serp	d’aigua Natrix	maura Protegida Interès	especial Protegida

Serp	de	collaret Natrix	natrix Protegida Interès	especial Protegida

ESPÈCIES	POTENCIALS	D’AMFIBIS	I	RÈPTILS	AL	MUNICIPI	DE	BANYERES	DEL	PENEDÈS

ESPÈCIES	D’AMFIBIS Marc	de	protecció	legal

ESPÈCIES	DE	RÈPTILS Marc	de	protecció	legal

 

A partir de la taula anterior, pot deduir-se com la majoria de les espècies presents al municipi 

estan emparades per diverses normatives de protecció. Només la granota verda, abundant arreu, 

no gaudeix de cap tipus de protecció legal. Destaquen entre els amfibis, pel seu grau de protecció, 

el tòtil, el gripau d’esperons i el gripau corredor, espècies que assoleixen altes categories de 

protecció en totes les lleis de referència. Aquestes espècies, com la majoria dels amfibis, 

requereixen espais on s’hi entolli aigua amb una certa periodicitat i permanència i es veuen molt 

afectades per l’abús de pesticides i la destrucció de marges i vores amb vegetació natural o de 

pedra seca, on cerquen refugi. 



Propostes d’actuació a la riera de Banyeres del Penedès    83 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

 

4.8.3 Mamífers 

Moltes espècies d’aquest grup són molt generalistes, per tant una mateixa espècie la podem 

trobar a una gran varietat d’hàbitats diferents. Però existeixen certes preferències alhora de 

seleccionar-los.  

Les poblacions de mamífers del municipi de Banyeres de Penedès són les pròpies de la major part 

de territoris de la terra baixa mediterrània, però disminuïdes a causa de l'estat de fragmentació i 

degradació de l'entorn natural i la situació relativament llunyana de les masses forestals més 

importants, situades a les serres litorals i prelitorals. A la comarca del Baix Penedès s’han 

comptabilitzat un total de 33 espècies de mamífers silvestres diferents, entre insectívors, 

quiròpters, rosegadors, lagomorfs, carnívors i artiodàctils.  

Entre els mamífers carnívors, el més freqüent és la guineu (Vulpes vulpes), tot i que hi ha citacions 

més o menys recents de fagina (Martes foina), geneta (Genetta genetta), mostela (mostela 

nivalis), rata sellarda (Eliomys quercinus), i teixó (Meles meles) en diversos punts del municipi i 

zones properes. Aquestes espècies actualment deuen ser molt escasses, si és que no s’han 

extingit definitivament del municipi. Totes aquestes espècies de carnívors utilitzen prioritàriament 

els diferents cursos fluvials com a zona de refugi i de mobilitat i desplaçament, especialment si 

disposen d’una bona cobertura arbustiva i/o arbòria, raó per la qual es veuen molt afectats per la 

destrucció de la vegetació en aquests ambients.  

A més, la urbanització i el creuament de grans infraestructures provoquen l'aïllament progressiu 

de les seves poblacions i l’augment del risc d’extinció d'aquestes espècies, tant en l'àmbit local 

com comarcal. Aquestes espècies solen preferir espais forestals o arbrats. Per tant, totes aquestes 

espècies preferiran els espais ocupats per les pinedes de pi blanc, així com matollars densos on 

puguin refugiar-se.  

També és important fer esment que els carnívors (teixó, geneta, mostela i fagina), excepte la 

guineu, que és espècie cinegètica, no poden caçar-se i en el conveni de Berna consten com a 

espècies protegides. 
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El porc senglar (Sus scrofa) apareix esporàdicament pel municipi, amb exemplars procedents de 

les zones de muntanya que baixen a la plana a la recerca d’aliment. També utilitza els torrents i 

rieres com a refugi provisional durant les seves incursions pel municipi, per tant el podem trobar a 

la riera de Sant Miquel.  

L’esquirol (Sciurus vulgaris), és una espècie que requereix la presència de coníferes on poder 

explotar el seu recurs tròfic, les pinyes. Es tenia constància de la seva presència al bosc de 

l’Albornar; es pensa que probablement utilitzava el Torrent de l’Albornar per desplaçar-se des de 

les zones forestals del Montmell, on és abundant, fins als bosquets de la plana. Actualment, 

l’extensió dels circuits de proves de la IDIADA ha afectat a bona part del bosc de l’Albornar i és 

probable que hagi desaparegut amb ell aquesta espècie i d’altres lligades als ambients forestals. 

Altres espècies, com l’eriçó europeu (Erinaceus europaeus), i l’eriçó clar (Atelerix algirus) 

prefereixen àrees on existeixi una certa cobertura arbustiva i de bardissa. També valoren la 

presència de l’aigua. D’aquesta manera, poden estar prop de la riera de Sant Miquel, en l’àmbit 

d’estudi, sempre i quan no presentin grans impactes. L’eriçó clar és un mamífer mitjà - gran que 

ha estat trobat en diversos punts de la plana interior de la comarca.  

Les espècies d’insectívors, com la musaranya comuna (Crocidura russula), i musaranya nana 

(Suncus etruscus), així com els rosegadors talpó comú (Microtus duodecimcostatus), ratolí de bosc 

(Apodemus sylvaticus), ratolí mediterrani (Mus spretus) i ratolí domèstic (Mus domesticus), solen 

preferir zones ecotòniques, i poden estar presents en vores de camps de cultius, vores de bosc, 

bardisses, herbassars, etc. La llebre (Lepus europaeus) era abundant fins fa no massa temps, però 

ha patit una forta regressió a la comarca i ara està pràcticament extingida al municipi. Més 

abundant era el conill (Oryctolagus cuniculus), que tot i que encara se’l localitza, les seves 

poblacions es veuen molt afectades per les diferents epidèmies que pateix aquesta espècie i per la 

pressió cinegètica. Per la seva banda, la rata negra (Rattus rattus), i la rata comuna (Rattus 

norvegicus) són força generalistes i es poden trobar pràcticament en qualsevol punt de la riera. 

A més de les espècies més habituals de micromamífers ja esmentats (gèneres Rattus, Mus, 

Apodemus, Crocidura) cal destacar, la presència en alguns punts propers a la Riera de Sant Miquel, 

del talpó (Microtus duodecimcostatus), cada cop més escàs a la comarca, i la rata cellarda (Elyomis 
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quercinus), que possiblement encara es trobi en algun dels bosquets-illa o en les riberes 

forestades de la riera. 

Finalment, no es disposa d'informació dels quiròpters (rats-penats) doncs el nivell de coneixement 

que actualment es té sobre la seva distribució a Catalunya és molt inferior al de la resta de 

mamífers i caldria realitzar una recerca específica per conèixer l’estat de les poblacions de les 

espècies que es puguin trobar a Banyeres del Penedès. Cal tenir en compte que totes les espècies 

de quiròpters estan protegits per la llei 3/88 a Catalunya i moltes espècies gaudeixen, a més, de 

protecció d'àmbit europeu.  

Pel que fa a les figures de protecció que emparen a altres espècies, cal esmentar l'eriçó clar 

(Atelerix algirus), protegit per la llei de protecció dels animals (Llei3/88) com d' "Interès Especial"; 

també segons el Decret 439/90 pel qual es regula el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades i 

considerat com espècie d'interès comunitari que requereix una protecció estricta segons la 

Directiva Hàbitats Directiva 92/43/CEE del Consell d’Europa, de 21 de maig de 1992, relativa a la 

conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres (popularment coneguda com 

Directiva Hàbitats). Transposada a l’Estat Espanyol en el Reial Decret 1997/1995, de 7 de 

desembre, pel que s’estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la 

conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre. La Directiva Hàbitats determina 

una sèrie d’hàbitats i d’espècies d’interès prioritari (necessiten mesures urgents i estrictes de 

protecció) i comunitari (necessiten indrets protegits on hi siguin presents), tot obligant als Estats 

membres a proposar una sèrie de Llocs d’Interès Comunitari (LICs), integrats a la Xarxa Natura 

2000 europea, que garanteixin la conservació d’hàbitats i espècies. 

 

4.8.4 Ocells  

Els ocells són el grup vertebrat que compta amb més espècies, i també és el grup amb una 

mobilitat més àmplia. Això influeix en diversos aspectes, com ara que es puguin trobar en molt 

indrets del territori. A més, la migració és un fenomen important alhora de definir una comunitat 

d’ocells, ja que les diferents espècies i el nombre d’individus de cadascuna pot anar variant al llarg 

de l’any segons si ens trobem a l’època de reproducció, hivernada o migració.  
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Degut a l’elevat nombre d’espècies d’ocells que s’hi poden trobar, s’aniran descrivint només les 

més significatives, indicant quins són els principals hàbitats que utilitzen. 

 Pinedes, bosquines i matollar: Aquest és segurament l’hàbitat que engloba un major 

nombre d’espècies. La merla (Turdus merula), el cargolet (Troglodytes troglodytes) i el 

tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) solen ocupar el sotabosc de les pinedes i altres 

masses forestals com ara l’alzinar. D’altra banda, hi ha un conjunt d’espècies que 

prefereixen l’estrat arbori per a alimentar-se, ja que cerquen petits insectes entre les 

fulles i l’escorça dels arbres. Així, la mallerenga carbonera (Parus major), la mallerenga 

emplomallada (Parus cristatus), la mallerenga blava (Parus caeruleus) i el raspinell 

(Certhia brachydactyla) formen part d’aquest grup.  Per la seva part la mallerenga blava 

prefereix clapes d’alzinar, mentre que la mallerenga emplomallada s’inclina més per les 

coníferes. Una altra espècie que és abundant en d’altres indrets, però que es mostra 

escassa a la riera de Sant Miquel és la mallerenga petita (Parus ater), ja que prefereix les 

pinedes de pi pinyer (Pinus pinea) que no són gaire comuns degut al substrat calcari que 

aflora a la zona. Dins el bosc hi habiten moltes d’altres espècies, com ara el tudó 

(Columba palombus), un colom forestal que nidifica a les capçades dels arbres. També s’hi 

troba el gaig (Garrulus glandarius). 

 Espais oberts i àrees humanitzades: Altres espècies prefereixen espais més oberts, i se 

les pot trobar alimentant-se per exemple a les lleres de la riera, així com en conreus. 

Entre aquestes podem trobar fringíl·lids com la cadernera (Carduelis carduelis), el gafarró 

(Serinus serinus), el verdum (Carduelis chloris), el gratapalles (Emberiza cirlus) i d’altres. Hi 

ha també un conjunt d’ocells que se’ls pot trobar amb més facilitat en àrees 

humanitzades, on s’alimenten i es reprodueixen. Entre elles, el pardal comú (Passer 

domesticus), l’estornell vulgar (Sturnus vulg). 

 Formacions d’herbassars, joncedes i ambients humits: En aquells ambients humits 

podem trobar el trist (Cisticola juncidis) que prefereix herbassars alts i joncedes, que li 

ofereixen una estructura adequada, mentre que d’altres com el rossinyol bastard o bord 

(Cettia cetti), pot ocupar canyissars, tamarius, i formacions de canya americana.  
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Aquest també se’l pot trobar per tota la riera, en formacions de bardissa on hi troba un 

refugi adequat i substrat de nidificació. És possible també de trobar-hi puntualment altres 

espècies més pròpies d’ambients humits com la polla d’aigua (Gallinula chloropus). 

En el context de la comarca del Baix Penedès, s’han comptabilitzat fins a 100 espècies nidificants, 

de les quals 11 són considerades espècies d’interès comunitari per l’Annex I de la Directiva Aus.  

En la taula següent es detallen les espècies d’ocells nidificants possibles al terme municipal de 

Banyeres del Penedès, segons dades (Marc Robert, Geven) i les recollides a la bibliografia, l’Atles 

dels ocells nidificants de Catalunya i Andorra (Muntaner et alt. 1984), adaptades tenint en compte 

l’estat actual de conservació del medi i els hàbitats presents al municipi. Una recerca específica 

sobre la fauna de Banyeres del Penedès permetria precisar molt més la informació aportada, tot i 

que sí que té interès com a referència del conjunt d’espècies amb presència més probable al 

municipi i de la seva importància o mitjançant consultes a naturalistes de la comarca.  

A la Taula 4-3 s’especifica també la seva categoria de protecció segons la legislació autonòmica, 

estatal i comunitària. A més, s’esmenta el seu estat de conservació dins l'àmbit de la Unió 

Europea, segons el “Birds in Europe. Their conservation status” (Tucker&Heath 1994).  

El marc legal de protecció dels ocells, al marge dels preceptes citats anteriorment, és el següent:  

 Directiva Europea d’Aus: Directiva 79/409/CE, de 2 d'abril, relativa a la conservació de les 

aus silvestres. En el seu annex I hi ha les espècies estrictament protegides i per les quals 

cal crear reserves per defensar els seus hàbitats.  

 SPEC: Fa referència a les espècies que, en el conjunt de la Unió Europea, s’han identificat 

com les que requereixen mesures de conservació segons el treball de Tucker & Heath 

(1994). Inclou quatre categories, en tres de les quals s’hi inclouen algunes de les espècies 

presents a Banyeres: SPEC Categoria 2: Espècies que estan presents principalment a 

Europa i que tenen un estat de conservació desfavorable al continent. 

  SPEC categoria 3: Espècies amb poblacions no concentrades a Europa, però que 

  presenten un estat de conservació desfavorable a Europa. 

SPEC Categoria 4: Espècies que estan presents principalment a Europa, però que 

 presenten, ara per ara, un estat de conservació favorable.  
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De les espècies probablement presents a Banyeres del Penedès, cal destacar que al voltant d’un 

25% estan incloses en el catàleg d’ocells pels quals és necessari establir mesures de conservació a 

nivell europeu (Tucker & Heath, 1994); 6 amb la categoria SPEC 2 i 11 amb la categoria SPEC 3.  

D’aquest conjunt d’espècies, cal tenir en compte que l’esmentat informe indica que les causes 

que més han incidit en la seva regressió són la intensificació de l’activitat agrícola (increment de 

l’ús de pesticides, eliminació de vores, marges i taques de vegetació natural), la degradació dels 

seus hàbitats transformant-los en zones urbanes i l’increment del trànsit rodat, que afecta 

negativament a algunes espècies.  

Els resultats preliminars de l’elaboració de la segona edició de l’Atles dels ocells reproductors de 

Catalunya (Estrada i Pedrocchi, 2000) també confirmen la regressió soferta en els últims vint anys 

per moltes espècies lligades a l’espai agrari. Per tant, podem concloure que un dels valors més 

importants a preservar, per garantir la protecció de la biodiversitat al municipi, és el seu espai 

agrari i el mosaic que forma amb els fragments de vegetació natural i la xarxa de cursos fluvials. 
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A la següent Taula 4-3 es detallen els ocells nidificants al municipi, les figures de protecció i l’estat 

de conservació dins l'àmbit europeu.  

Taula 4-3 Ocells nidificants al municipi de Banyeres del Penedès; Font: Limonium S.C.P a partir del 

marc legal vigent, l'Atles dels ocells nidificants de Catalunya i Andorra (Estrada i Pedrocchi, 2000) i 

Birds in Europe.Their conservation status (Tucker&Heath 1994). 
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NOTA: (*) són les espècies cinegètiques incloses en l'ordre de 13 de juliol de 2001 abans 

referenciada. Marcades les espècies de protecció 2,3 i 4 de l'SPEC. 
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A continuació, entre les espècies de més interès, en destaquem les següents, com a exemple de la 

situació en què es troben moltes d'elles:  

 Cucut reial (Clamator glandarius): Aquest ocell, que juga un paper molt important com a 

controlador de les poblacions de garses que parasita, com tots els membres de la 

subfamília Cuculidae, parasita les cures parentals d'altres aus i, per tant, necessiten trobar 

nius d'aquestes espècies hostes per reproduir-se (Magrama), ha sofert una forta regressió 

en tot el país en els darrers anys, tal i com ja ho confirmaven les dades preliminars del 

nou Atles dels ocells reproductors de Catalunya (Estrada i Pedrocchi 2000). L'Atles 

constata una reducció de fins un 60% de l’àrea de distribució que tenia aquesta espècie a 

principis dels anys 80.  La cria segura del cucut reial en la plana del Baix Penedès, i molt 

probablement en el municipi de Banyeres del Penedès, li confereixen un interès especial. 

Aquest ocell es caracteritza per ser un bon representant de les zones agrícoles ben 

conservades, conformant un mosaic amb taques de vegetació natural i diferents tipus de 

conreu (fruiters, vinya, cereals, etc.). Al dependre dels seus hostes per reproduir, 

qualsevol mesura de conservació hauria de contemplar la conservació dels hostes. Alguns 

hostes reconeixen i expulsen els ous de cucut reial Europeu dels seus nius, de manera que 

si tots els hostes arribessin a reconèixer i expulsar els ous paràsits seu èxit reproductor 

seria zero. No obstant això, sembla ser que això no passarà, ho faria de forma molt lenta, 

ja que presenten estratègies adequades per disminuir aquests possibles efectes negatius 

provocats per les estratègies defensives dels seus hostes (Magrama). 

 

 Tòrlit (Burihmus oeicdemus): És un dels ocells de més interès pel municipi, tot i que, a 

diferència de l’anterior, en els últims anys -i també segons les dades preliminars de 

l’esmentat Atles, aquesta espècie ha augmentat la seva àrea de distribució. Malgrat que 

no està plenament confirmada la cria d’aquest ocell a Banyeres del Penedès, ha estat citat 

en època de reproducció per la zona de les Planes, a tocar la zona de l’Albornar. L’hàbitat 

d’aquesta espècie està format per zones agrícoles no intensives amb fragments de 

vegetació natural. Però l'àrea de l'Albornar està immersa en un procés de transformació 

evident, fruit de la seva classificació com a sòl industrial. Dins el polígon de l’IDIADA 

també hi trobaria hàbitats favorables, en perill de desaparició per les contínues 

ampliacions de les instal·lacions. 
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 Mussol banyut (Asio otus): Aquesta espècie s'ha localitzat reproduint-se per la zona del 

Mas Roig, en el terme de Banyeres. És un bon exemple d'espècie que necessita els 

bosquets illa existents enmig de la plana agrícola per reproduir-se i les zones agrícoles del 

voltant per caçar els micromamífers dels quals s'alimenta. Depèn, per tant, de la bona 

conservació del mosaic d'usos existents en l'espai agrari, evitant la simplificació del 

mateix.  

A més de les espècies que es reprodueixen al municipi o zones properes, hi ha moltes altres que 

poden observar-se en pas i migració o com a hivernants.  

 Duc (Bubo bubo), el rapinyaire nocturn més gran de la Península, procedents de les 

muntanyes properes, utilitzen les rieres del municipi com a refugi abans d’establir-se en 

els seus territoris definitius.  

Entre les espècies migradores o hivernants cal destacar les següents: 

 Grua (Grus grus). Vistos alguns exemplars en migració alguns hiverns per la zona del 

camp d’aviació de Santa Oliva.  

 Cigonya blanca (Ciconia ciconia). Vista durant les seves migracions en diversos punts del 

municipi.  

 Fredulega (Vanellus vanellus). Visitant habitual en els hiverns més freds.  

 Blauet (Alcedo athis). S’observa amb relativa freqüència per la Riera de Sant Miquel 

durant les migracions.  

 Gaig Blau (Coracias garrulus). Observat amb certa regularitat per la zona del Camp 

d’Aviació durant les migracions.  

 Xivitona (Actitis hypoleucus). També s’observa amb relativa freqüència per la Riera de 

Sant Miquel durant les migracions. 
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5. Descripció dels factors del paisatge   

“Caminar, pensar i crear paisatge es mes una actitud que un mètode o un procés. Suggereix un 

apropament a l’arquitectura del paisatge, que valora i s’informa de l’experiència i la síntesis dels 

paisatges naturals i aquells fets per l’home”. Foxley (2010).  

En aquest capítol volem descriure els trets mes importants de diferents factors que afecten o 

beneficien al paisatge de Banyeres del Penedès, des de un altre punt de vista que no sigui el de la 

descripció física o biòtica del sistema, el punt de vista de l’observació, de utilitzar la fotografia com 

a generador de punts de vista que remarquin la importància d’allò que volem arribar a entendre, 

per poder comunicar-ho després. Caminar per la zona per entendre el sistema, creuar informació 

rellevant que ens pugui transportar a la correcte comprensió de la realitat que tenim davant,  amb 

la riera de Sant Miquel i aes seus torrents com a principals protagonistes del mateix.  

5.1. La Riera 

 Les següents figures fan un recorregut al llarg de la riera agafant com a punt de partida la zona 

numero 1, representada en la Figura 3-2, d’aquesta zona numero es la Figura 5-1,  situada a dintre 

del Barranc de Cornudella, concretament a la Font Gran, podem observar la vida que respira el 

lloc, plataners donant forma a l’aigua i estructures de retenció d’aigua que conviden als amfibis a 

formar part del seu futur, principalment fetes per reduir la velocitat de les riuades, generant 

banyeres naturals, d’això ens parlava en J.M Ventosa, de quan era petit i el gaudia amb els seus,  

un espai que, amb totes les barreres que els humans hem anat introduït, continua respirant vida. 

El tram de Banyeres del Penedès coincideix amb la zona de màxima infiltració del aqüífer de 

Sorres de Santa Oliva, on s’han depositat durant millers d’anys els sediments marins d’estuari, que 

s’han transformat en sorres, les sorres han anat barrejant-se al llarg del temps amb sediments 

provinents de terra endins, però existeixen zones on la barreja no ha arribat a produir-se, on la 

sorra es el únic protagonista de l’estructura del sòl, és el cas del triangle existent entre Santa 

Oliva, Banyeres del Penedès i Llorenç del Penedès, un triangle que té com a eix central la zona 5 

de la Figura 3-2 . 
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Figura 5-1 Font Gran, zona 1. Elaboració pròpia 

La Figura 5-2 esta ubicada a la zona 2 de la figura 3-2, es poden observar la gran pendent dels 

laterals de la riera, justificant el seu nom Barranc de Cornudella, justament sota el pont podem 

veure el mur que el sustenta, evitant l’erosió dels laterals del Barranc; les següents fotografies 

barranc a vall mostren els antics murs de pedra seca que feien la funció del de la fotografia de 

l’esquerra. Seria aquesta un zona perfecta per generar basses de retenció d’aigua, per reduir la 

velocitat, i com sempre generar una mica mes de vida, a la figura podem observar com estan 

eliminant la canya (arundo donax), un dels objectius d’Eco Lògica Consult per recuperar la 

vegetació de ribera, molt important pel conjunt del sistema, potser és la millor protecció que es 

podria donar. 
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Figura 5-2 Creuament al Pont de la Font Gran 

Des del meu punt de vista el lloc més afectat, no nomes perquè te l’autopista a sobre, la Figura 5-

3 explica la seva evolució, fotografia de 1943 a l’esquerra, on es veuen els cultius d’horta al mig 

d’aquesta gran banyera, l’antiga ruta ramadera de la carrerada de Sant Marc i la plantació 

d’arbres que la segueixen, la fotografia del centre data del 1983; la construcció de l’AP-7 fa uns 

anys que funciona, el tall que genera no es nomes a un torrent, aquesta banyera es molt mes que 

una riera com podrem observar a les Figures 5-4, i 5-5.  

Figura 5-3 Evolució històrica (1943-1983) ICGC, zona 3, Elaboració pròpia 
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 La figura 5-4  intenta explicar la realitat, en aquest lloc s’uneixen diferents cursos d’aigua quan la 

pluja es presenta: 

 Els drenatges de l’AP-7 a banda i banda del calaix de formigó provinents des de la cota 

175m de l’AP-7, a l’alçada  de les granges almirall. 

 El drenatge de la TP-2124 provinent des de la cota 168m de la carretera direcció Llorenç 

del Penedès i des de la cota 165 direcció Banyeres del Penedès, les aigües de la riera que 

troben un obstacle i a sobre hi ha un  un obstacle arriben les aigües drenades de 

l’autopista. 

Generant la situació que es pot veure a les fotografies de la següent figura: 

Figura 5-4 Calaix AP-7, zona 3. Elaboració pròpia.  
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De tots el paisatges de la riera la Figura 5-5  és el millor exemple del que significa la relació entre la 

Riera de Sant Miquel  i l’aqüífer de sorres de Santa Oliva. L’aigua en abundància gairebé sense 

moviment, murs de pedra seca protegeixen de l’erosió els laterals de la riera, i donen forma 

esglaonada als cultius de vinya existents; trobem una font sense funcionament sota d’una Alsina 

monumental Figura 4-32, podem observar  el tipus de sòl que tenen els cultius de vinya, molt 

arenós i és l’únic lloc que he pogut veure ànecs i conills espècie clau, Galvez (2008), ells són 

enginyers dels ecosistemes mediterranis, encara que moltes vegades són molt negatius pel 

cultius, però com espècie clau que són, han d’existir si volem generar serveis de l’ecosistema. 

Figura 5-5 zona 3. Elaboració pròpia.  
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La Figura 5-6 esta situada a la zona del molinet de la zona 5. És el punt de unió entre els dos 

torrents que conformen la riera de Sant Miquel,  la composició  fotogràfica ens dona un punt de 

vista sobre aquesta unió, a ma dreta trobem el Torrent de Llorenç a ma esquerra el Barranc de 

Cornudella. Els estudis de inundabilitat amb períodes de retorn de 500, han demostrat que la riera 

té capacitat per desguassar les possibles crescudes, sent aquest lloc el màxima crescuda. 

Figura 5-6 el Molinet, zona 5, Elaboració pròpia. 
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La Figura 5-7 està ubicada a la zona 6 de la Figura 3-2, tocant a la urbanització de les Masies de 

Sant Miquel, podem apreciar la roca superficial que comença a aparèixer, a part del ciment del 

camí que talla la riera, es aquí on el tipus de sòl que guia en superfície a la riera de Sant Miquel 

comença a perdre la seva capacitat d’infiltració cap a l’aqüífer, doncs és roca del quaternari. 

 

Figura 5-7 La  Grita Nova, zona 6. Elaboració pròpia. 
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La figura Figura 5-8  representa el fet comentat, el tipus de sòl que trobem a la riera no és de 

sorra, el tram sencer de la riera a la zona 6 és de roca.   

 

Figura 5-8 Les Masies de Sant Miquel, zona 6. Elaboració pròpia. 
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La Figura 5-9 demostra l’evolució que a sofert el lateral esquerra de la riera, inicialment era 

terreny inundable, la fotografia de l’esquerra data del 1983 es veu desforestat i els cultius que 

s’observen són de vinya, en canvi a la fotografia central data del 2008, es veu que hi han basses al 

marge esquerra de la riera amb la funció de depuradora, que els cultius han canviat a horta i que 

han construït una gran bassa de reg al costat de la única pineda existent. La fotografia de la dreta 

es la imatge vigent, i poden comprovar que les basses de la depuradora han deixat de ser visibles, 

esta tapat amb formigó es pot apreciar a  la Figura 5-10  localitzada a la meitat de la zona 6, fa 

referència a la depuradora, on abans hi havia les basses d’aigua ara esta cimentat i han posat una 

zona de lleure, amb barbacoa que es pot utilitzar previ avis a l’ajuntament.  

Esteve química és propietària de 20.000m2 just al costat de la depuradora, la industria es va 

instal·lar al 1975, actualment produeix al voltant de 130tn de producte final (Principis Actius 

Farmacèutics API’s). Al 2001 es construeix un planta pilot;  al 2010 es construeix un sistema de 

nitrificació/desnitrificació a la depuradora biològica que ja tenien, per controlar els nivells de 

nitrogen (Esteve Química, memòria de sostenibilitat 2010). 

Figura 5-9 Evolució històrica (1983-2008-2015) depuradora Banyeres del Penedès (Sant Miquel) 

ICGC. Elaboració pròpia. 

Figura 5-10 Depuradora Banyeres del Penedès (Sant Miquel), zona 7. Elaboració pròpia. 
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Sortint de la Depuradora direcció Santa Oliva, Figura 5-11, comença la zona 7 de la Figura 3-2. La 

llera de la riera agafa amplitud, generant una zona molt interesant per passejar, els plataners 

plantats en fila generen un camí de conte; la riera camina a la banda esquerra del camí per una 

petit torrent, amb l’aigua continguda, al final del tram veiem com l’aigua comença a agafar 

terreny al espai transitable. 

Figura 5-11 camí de plataners, zona 7. Elaboració pròpia. 
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La Figura 5-12 es situa a prop del Mas Roig, zona 7 de la Figura 3-2, la riera continua demostrant 

amplitud a la seva llera, amb molta vitalitat arbòria als seus laterals, encara que la darrera 

fotografia (a baix a la dreta) comença a il·lustrar l’absència d’arbres. Igual que passa a la zona 6, 

aquest és un tram amb poca pendent.  

Figura 5-12 el Mas Roig, zona 7. Elaboració pròpia 
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La Figura 5-13  esta ubicat a la zona 8 de la Figura 3-2, es el tram situat a prop del Moli del Mata, 

dels segles XVII- XVIII, igual que el Molinet són edificacions que estan dintre del catàleg de masies i 

cases rurals, bens a protegir del pla d’ordenació urbanística i municipal POUM de Banyeres del 

Penedès 2010. Les fotografies indiquen un augment en la quantitat de pedres a la llera de la riera, 

es pot observar la feina d’eliminació de la canya, arundo donax. 

Figura 5-13, Moli del Mata, zona 8. Elaboració pròpia. 
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5.2. Les Masies de Sant Miquel, Poblat Iber 

La memòria signada per l’arquitecte Mireia Barba Lloret, Sol·licitud de l’Ajuntament de Banyeres 

del Penedès per assolir finançament pel projecte integral de dinamització turística: Banyeres, la 

font ibera del Penedès dins el Programa Viure al Poble Més, parla del marc legal, de les diferents 

intervencions que s’han realitzat sobre l’àrea protegida Figura 5.14 i redacta una sèrie de 

conclusions per remarcar les avantatges i la importància de l’assentament iber de les Masies den 

Sant Miquel, seguidament citarem els trets mes importants del  document: 

 El jaciment arqueològic de Masies de Sant Miquel està situat en una petita elevació a l’oest de les 

Masies entre l’autopista A-7 i el torrent de Banyeres. El terreny fa un suau pendent vers la riera i 

està ocupat en gran part per diversos conreus, principalment vinya, però també d’avellaners i 

oliveres. A la zona trobem diferents construccions: l’ermita de Sant Miquel, edifici del segle XII que 

reaprofita estructures d’una vil·la romana i l’edifici conegut com Grita o Garita Vella. 

El terreny es troba delimitat pel nord per la urbanització de les Masies de Sant Miquel; a l’oest per 

l’autopista AP-7, així com pels terrenys pertanyents a la industria esteve química i el terreny 

conegut com a el Pujol. 

5.2.1 Evolució històrica de les Intervencions 

1960s Els treballs agrícoles realitzats a poc més de 400m del poblat ibèric de Masies de Sant 

Miquel posaren al descobert les restes d’una necròpoli d’incineració del període ibèric antic, la 

necròpoli de Can Canyís, situat al mig de la urbanització les Masies de Sant Miquel i l’AP-7. 

D’aquesta necròpoli es recolliren part dels materials procedents de les tombes destruïdes i 

s’excavà una de les incineracions que fou interpretada com a ‘tomba de guerrer’. En aquell 

moment, aquests materials eren l’únic conjunt d’aquest període històric conegut al Penedès, i 

posaren al descobert importants dades sobre la cultura material, relacions comercials i 

l’organització social de les poblacions ibèriques de la segona meitat del segle VI aC. 

1987 Es realitzà una intervenció arqueològica d’urgència a càrrec del Servei d’Arqueologia de la 

Generalitat de Catalunya. Els resultats d’aquesta excavació mostraren una seqüència d’ocupació 

continuada entre el segle VI aC i el segle II aC. Les prospeccions superficials al jaciment mostraren 

una abundant dispersió de material en superfície, especialment a la parcel·la núm 72.  
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Els materials arqueològics abasten tota l’època ibèrica, com també materials d’època romana a 

l’àrea més propera a l’ermita de Sant Miquel. 

1998 el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va rebre l’avís que s’estaven 

realitzant uns rebaixos de terres a les Masies de Sant Miquel que afectaven el jaciment ibèric,  

l’Ajuntament de Banyeres va aturar les obres de construcció, les quals havien afectat les 

estructures arqueològiques, en fer un extens forat d’aproximadament 20 metres de llargada per 5 

metres d’amplada i 2 metres de fondària. Aquests fets van conduir a que el Servei d’Arqueologia 

del Departament de Cultura fes una sèrie d’intervencions l’any 1998. 

 Febrer  es va dur a terme una excavació arqueològica d’urgència per tal de constatar els 

danys soferts i documentar les estructures afectades. La intervenció consistí bàsicament 

en la neteja dels talls realitzats per la màquina excavadora, va confirmar l’extraordinària 

potència arqueològica conservada en aquest jaciment, entre 3,5-4 metres. De les 

estructures localitzades cal destacar les dimensions d’alguns murs, les amplades dels 

quals oscil·len entre 0,40 m i 1,80 m. 

 Maig es portà a terme a la parcel·la 72 del polígon 6 una intervenció per extreure 

informació sobre l’extensió de les restes arqueològiques, i a l’agost a les parcel·les 

situades a la zona urbana del nucli. Es procedí a la delimitació arqueològica mitjançant 

l’obertura de rases de delimitació que van documentar la presència de nivells i 

estructures d’època ibèrica a la pràctica totalitat de la primera i es va procedir a descobrir 

en planta algunes d’aquestes estructures, d’amplada superior a la mitjana, que es podrien 

identificar com a paraments defensius, posant de manifest l’existència de restes 

arqueològiques en tota la parcel·la 72 del polígon 6. Confirmant la seva datacio (segles VI-

II aC) i que els materials procedents de les rases del costat oest de la casa i la parcel·la 

sota l’ermita provenien de la vil·la romana  

 Prospecció amb geo-radar, a la resta de parcel·les susceptibles de conservar restes del 

jaciment durant el mateix 1998, mètode no destructiu dels cultius. La localització de 

ceràmica en superfície permet deduir la presència d’una extensió més gran del poblat, 

així com de l’àrea de necròpolis. 
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2000 seguiment arqueològic de la retirada d’unes terreres.  

2004 seguiment de les obres de canalització d’aigües residuals dels serveis higiènics de l’ermita de 

Sant Miquel, documentant vàries estructures d’època romana. 

5.2.2 Conclusions a partir de les intervencions realitzades 

El poblat ibèric ocupa una plataforma allargada al costat del curs de la riera de Sant Miquel. Tot i 

que aquesta plataforma avui en dia està aplanada, sembla que disposava d’una part més elevada 

a l’extrem nord, prop d’on se situa l’ermita actual. En aquest indret es va localitzar un dels trams 

més potents de la muralla, amb una amplada entorn d’1,90 metres, així com quatre potents murs 

d’entre 0,80-1m d’ample. Aquests murs podrien correspondre a una torre defensiva o a un edifici 

de grans dimensions situat a la part més elevada del poblat. 

El traçat de la muralla abasta segurament tot el perímetre de la plataforma, ocupant gairebé tota 

la parcel·la 72, i és probable que el sistema defensiu es completés amb un fossar en el seu costat 

occidental, similar al documentat a la ciutadella ibèrica de Calafell. 

Els treballs de delimitació del jaciment arqueològic de Masies de Sant Miquel suggereixen que es 

tracta d’un poblat amb una extensió mínima de 3 hectàrees. Cal tenir en compte, però, que és 

possible l’existència d’un barri exterior a la muralla, la qual cosa el faria oscil·lar entre les 3-4 ha.  

Aquesta extensió situa Masies de Sant Miquel entre els principals nuclis polítics a l’àrea cossetana 

(pobladors ibers del camp de Tarragona), l’equipara com a gran centre de població al poblat 

d’Olèrdola (3,5 hectàrees), i el situa com a nucli de segon ordre dintre del model proposat per 

l’àrea cossetana, on el nucli principal (Cesse) es situaria sota la ciutat romana de Tàrraco (9 

hectàrees). 

La relació entre les fases d’ocupació més antigues del poblat amb la necròpolis de Can Canyís i els 

seus rics aixovars indiquen que Masies de Sant Miquel és des dels seus inicis un centre de poder 

d’un grup social dominant. 
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Aquest desconeixement de la fase antiga de Masies de Sant Miquel no permet clarificar encara la 

relació amb el poblat costaner de la ciutadella de Calafell.  

En canvi, al període iber ple, i ateses les dimensions proposades per a Masies de Sant Miquel, tot 

sembla indicar una relació jeràrquica directa entre el gran poblat situat a l’interior i la fortificació a 

peu de platja que li permetria el control d’aquesta part del litoral. 

En primer lloc perquè forma part d’un conjunt de jaciments molt propers i relacionats entre si, 

que ens ofereix la possibilitat de reconstruir molt bé què era el Penedès fa dos mil cinc-cents anys. 

Les excavacions al poblat ibèric donaran sens dubte en un futur informació vital per entendre la 

formació de la societat ibèrica en aquest territori.  En segon lloc, perquè l’estat de conservació de 

les restes del poblat és espectacular.  

En la part més alta d’aquest es conserva un sediment arqueològic entre els tres i cinc metres de 

fondària. Això vol dir que els arqueòlegs podrien trobar-se amb una informació molt fidedigna de 

com eren les cases i les muralles en època ibèrica plena, la qual cosa permetria comprovar els 

models teòrics existents fins ara. 

L’oblit en el temps d’aquest assentament ha ajudat a conservar-lo, i la seva ubicació fora de les 

problemàtiques urbanes de les ciutats actuals el converteixen en un jaciment relativament fàcil 

d’explotar. A més a més, l’espectacularitat de les restes que es poden recuperar fan de Masies de 

Sant Miquel és un dels poblats iber millor conservats de país i un pol d’atracció de visitants. 
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Figura 5-14 Superfície Conjunt arqueològic de les Masies de Sant Miquel, zona 6. Elaboració 

pròpia. 
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5.3. Agricultura 

Després d’haver reconegut tota la zona àmbit d’estudi, detallada a la Figura 3-1,  amb l’ajuda de 

les imatges del Vissir del ICGC i la web del observatori del paisatge “wikipedra”, hem pogut 

desenvolupar  el plànol amb títol Agro mida A0 escala 1:5000,  situat al apartat Annexes-plànols I 

apartat 1. Explica la situació dels diferents cultius existents, la ubicació de les Barraques de vinya, i 

la cannopy, el cobricel arbori,  tant a llera de la riera com les escasses pinedes, que encara 

sobreviuen al progrés agrícola-industrial  que pateix el terme municipal de Banyeres del Penedès. 

La Figura 5-15 es la imatge del plànol Agro. 

Figura 5-15 plànol Agro, Annex B. Plànols; escala I 1:5000. Elaboració pròpia  
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Les Figures següents intenten donar un punt de vista en relació al tipus de cultius existents a la 

zona:  

Les fotografies de la Figura 5-16 expliquen els tipus, i la situació i el tipus de reg utilitzat als 

diferents cultius de la zona àmbit d’estudi: aspersió per cultius d’horta a la fotografia de la part 

superior esquerra, canonades de reg per gota a gota, a les fotografies d’horta i vinya a la part 

inferior de la Figura, per horta i vinya; encara que per la fotografia no es pugui apreciar els cultius 

d’horta situats dins de la zona inundable de la Riera de Sant Miquel a la zona 6 Figura 3-2, que es 

veuen a la part superior dreta es reguen a manta amb l’aigua canalitzada.  

Figura 5-16 agricultura Banyeres del Penedès 1. Elaboració pròpia  
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Les imatges representades a la Figura 5-17 demostren el tipus de sòl existent en tota l’àrea de 

cultiu d’horta situada a la zona 6 de la Figura 3-2,  el magatzem on guarden la maquinaria agrícola 

es part de la construcció la Grita Vella, l’estructura arenosa del sòl i l’existència del recurs hídric de 

l’aqüífer, han fet que la horta intensiva sigui una potència econòmica per explotar. 

Figura 5-17 agricultura Banyeres del Penedès 2. Elaboració pròpia  
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La figura 5-18 dóna diferents pinzellades de l’agricultura intensiva en tots els àmbits: horta, vinya i 

oliveres. Podem apreciar que l’estructura i el disseny de les plantacions, no existeix cap separació 

entre elles, són deserts de cultius on la connectivitat vegetal  per la fauna auxiliar està totalment 

absent. És fa necessari el disseny de tanques o bandes florals amb la funció de reservori i aliment 

per tota aquella fauna auxiliar que regula el sistema, un sistema agrícola que s’uneix amb el de la 

riera, aprofitant-se de la biodiversitat que genera l’existència d’aigua provinent de l’aqüífer. 

Els marges generats durant milers d’anys pels agricultors de les diferents civilitzacions han utilitzat 

la pedra existent als cultius, per molts motius, crear el límits, netejar el camp de les pedres, crear 

terrasses per evitar l’erosió del sòl un cop han anivellat la superfície, crear barraques com a refugi 

de la pluja, per a ells, les seves eines i el seus animals, generar murs de contenció a les rieres per 

protegir la llera, però sobretot el fet més rellevant de l’arquitectura de la pedra que molts 

agricultors anònims han creat: és la capacitat de crear els millors hotels on la fauna pugui viure i 

reproduir- se. Són hotels cinc estrelles. 

Figura 5-18 agricultura Banyeres del Penedès 3. Elaboració pròpia  
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5.4. L’Arquitectura de la pedra en sec 

5.4.1 Història 

La tècnica constructiva de la pedra seca, consisteix a col·locar, combinar i encaixar pedres, més o 

menys treballades i de mides diverses, sense cap altre material que les uneixi. 

És fa difícil establir data i lloc de naixement d'aquestes tècniques, al document consultat 

Estructura vertical: murs d'aterrassament i sosteniment, parla de l'origen de l'agricultura segons 

les evidències arqueològiques actuals i també el dels bancals,  segons SPENCER i HALE (1961), està 

centrat a Mesopotàmia; altres regions difusores serien Mesomèrica i la serralada central dels 

Andes, és a dir, zones amb un origen agrícola autònom, i ambdues amb un desenvolupament de 

l'agricultura en terrasses molt ric i complex;  Gaussen (1927) dins del marc mediterrani, vincula la 

seva distribució a factors climàtics (sequera estival i pluges torrencials) i edàfics, assignant als 

bancals una funció anti-erosiva. Fins i tot regions geogràficament allunyades de nosaltres com ara 

Zimbabwe o l'Índia disposen de vestigis de construccions en sec al més pur estil mediterrani. Els 

autors més coneguts a Catalunya com Josep Soler i Bonet i August Bernat i Constantí, creuen que 

el Pròxim Orient seria l’origen. 

El seu origen cal situar-lo entre el 8.000 i el 5.000 A.C. al Pròxim Orient, estenent-se a partir de les 

grans migracions culturals del neolític, però existeixen diverses teories sobre la seva exacta 

procedència.   

A l'Estat Espanyol, aquestes construccions adquireixen una gran importància, sobretot a 

Catalunya, Aragó, les Illes Balears, Castella i el País Valencia, documentació antiga escrita en català 

ja dóna testimoni de l'existència de parets, marges i, alguna cabana, des d'època medieval. El gran 

desenvolupament d'aquestes construccions s'ha de situar en èpoques posteriors, a partir del segle 

XVIII, coincidint amb un increment de l'activitat agrària basada sobretot en la vinya i l'olivera, 

l'ametller o el garrofer, entre altres.  

Exemples clars amb números de la importància d’aquest tipus d’arquitectura són els següents: En 

els 93 quilòmetres quadrats del terme de Vilafranca es mantenen més de mil casetes de pedra i 

prop de mil quilòmetres de parets construïts sense cap tipus d’argamassa. 
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La tradició i la importància de la pedra en sec a Mallorca compta amb més de 19.000 kilòmetres 

lineals de marges. 

Aquesta tècnica, en definitiva, ha anat fent petits canvis sobre el paisatge, donant com a resultat 

final un paisatge construït, modelat per l’home; al mateix temps però, de manera respectuosa 

amb el medi. Nombroses espècies, principalment animals, troben en les construccions de pedra 

en sec el seu millor hàbitat. 

La fragilitat de la majoria de les construccions, la degradació dels agents naturals, la discontinuïtat 

utilitària i funcional, les característiques pròpies del material exposat a les inclemències del temps 

i la pròpia acció de l'home, són els seus enemics de futur. 

El present de l’agricultura passa per la transformació extensiva de terres, la reorganització 

parcel·lària i l'eliminació de mesures de conservació de sòls per la lluita contra l'erosió. Provocant 

en molts casos la pèrdua de sòl per erosió i el mes important la dràstica reducció de la 

biodiversitat potencial que existeix o existia a la zona. 

Amb escrits datats en el 1720 i 1765 el jornal diari d’un home, fent paret de marge, diuen que 

podia anar entre 3 i 6 sous, més la vida. Diuen que cada dia un sol home podia fer entre 3 i 5 canes 

de paret, tenint la pedra al peu d’obra, El document consultat IV Trobada d’estudi per a la 

PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI EN PEDRA SECA als Països Catalans parla a vegades de canes i a 

vegades de vares. La vara castellana eren 83.6 cm., la vara catalana era mitja cana i corresponia 

a 77.75 cm. La cana feia 1.555 m. 

5.4.2 Murs de pedra seca, marges i parets,  

Els marges són construccions a cara única, mentre que els murs són construccions de dues parets. 

Els margers, margeners, margenadors o paredadors són les persones que es dediquen a fer 

marges o altres construccions de pedra en sec. 

En el sentit longitudinal els marges solen seguir el traçat de les corbes de nivell perquè és la 

solució que requereix el mínim de moviment de terres quan es fa l’abancalament, com podem 

apreciar a la Figura 5-19, on hem dibuixat els marges que encara es poden apreciar de la zona 

àmbit d’estudi,  amb la utilització del programa Vissir del ICGC.  
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Figura 5-19 plànol de llegat i oportunitats amb el nom “Rural”,  Annex B, Plànols I 

Els murs es caracteritzen per la seva tipologia: de balança o verticals i en talús. La operació 

important era la d'omplir l'intradós (cara interior) del marge amb pedruscall, que ajudava al 

correcte assentament de les pedres i, a la vegada, drenava adequadament el terreny, doncs 

s'havia de permetre l'evacuació de les aigües pluvials però sense que aquestes s'emportessin la 

terres en el seu descens. Les mides d'aquests murs sovint estant realitzades en funció de la 

quantitat i qualitat de la pedra extreta que aflora en el subsòl en netejar el terreny. 

Antoni Colomar-Mari és l’autor d’un document que valora el cost de la restauració de murs de 

pedra seca i de terrasses cultivables a la Serra de Tramuntana (Mallorca, Illes Balears), remarca 

que la rehabilitació, amb caràcter demostratiu, d'uns 10.000 m2 de "marges"  tindria un cost  

d’uns 470.000€, quedant demostrat el valor econòmic de les tècniques tradicionals de construcció 

dels marges, així com la seva superioritat enfront de les tècniques modernes pel que fa a les 
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repercussions en el medi ambient. Els murs de pedra permeten el drenatge de les aigües durant 

l'estació de les grans pluges característiques de l'illa cosa que no succeeix amb els murs de ciment. 

5.4.3 Avantatges  

Mitjançant la tècnica de la pedra seca s'anivella el terreny, es guanyen terres de conreu als 

costers, s'evita l'erosió de la terra, s'ordena l'espai i es delimiten les propietats. Això es realitza 

amb un material bàsic, com és la pedra del mateix indret, sense influències de materials exteriors. 

Les parets de pedra seca acumulen l'energia solar diürna contribuint al microclima favorable a la 

producció vitivinícola 

La capacitat d'un marge realitzat en pedra seca és retenir l'aigua necessària pels camps, deixant 

anar progressivament l'excés de pluja, afavoreix la regulació hídrica, nodreix els aqüífers i 

endarrereix la pèrdua de sòl. Per tant la utilització de la pedra seca és fa insubstituïble tant en 

espais amb presència d'activitat agrícola com en aquells espais naturals, doncs genera 

biodiversitat. 

Les construccions de pedra seca ens parlen de la manera de viure, de treballar i de subsistir de la 

gent del camp. Es tracta d'un patrimoni immoble singular fruit de l'esforç de generacions, el qual 

forma part de la cultura i la història de cada indret, a més d'estar integrat en un medi físic de gran 

valor paisatgístic i ecològic. 

El mur de pedra en sec té el gran avantatge sobre altres construccions de ser elàstic i permeable. 

Les acumulacions d’aigua solen ser els grans enemics d’aquestes construccions, però la pedra en 

sec permet un drenatge fàcil de l’excés d’aigua i absorbeix les petites sobrepressions degut a la 

seva elasticitat. 
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5.4.4 El paper biològic dels murs i  marges 

Les construccions de pedra seca contenen interesantíssims poblaments de líquens, que poden 

parlar de la seva edat i de la qualitat ambiental que les envolta. Algunes espècies de plantes hi 

troben un substitut dels hàbitats de rocam, igual que els hi passa a:  

 Insectes que són depredadors naturals de les espècies que poden esdevenir plagues per a 

l'agricultura, es refugien i / o crien als marges. la creació de sitis d’arnes imprescindibles 

per a la producció de mel i de cera a partir de la feina de les abelles. 

 Amfibis grup clarament lligat a l'aigua, en concret són habituals el tòtil (Alytes 

obstetricans) i el gripau (Bufo calamita). 

 Rèptils entre els quals destaca el llangardaix comú (Lacerta lepida) i les sargantanes de 

paret (Podarcis sp) 

 Ocells com la mallerenga blava (Parus caeruleus), la cotxa fumada (Phoenicurus ochrurus), 

el pit vermell (Erithacus rubecula), el mussol Athene noctua; ocells insectívors com la 

(Motacilla sp).,( Lanius senator); (Lanius excubitor) i de vegades les puputs (Upupa Epops),  

 Mamífers com el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), a espècies més grans podríem 

destacar el talpó roig (Clethrionomys glareolus), l'eriçó (Erinaceus europaeus) o la mostela 

(Mustela nivalis), y sobretot l’especie clau del ecosistema mediterrani, el conill. 

Els murs de pedra seca també tenen relació amb la mobilitat de la fauna tant en fenòmens de 

migració com a zona d'hibernació o de corredor biològic. 

5.4.5 L’art de la pedra a Banyeres del Penedès 

El document L’art de la pedra Banyeres del Penedès realitzat per Àngels Grau Bardají i Miquel 

Bové Pañach desenvolupa un inventari de les barraques de vinya que habiten a Banyeres del 

Penedès donant la seva localització, el tipus d’estructura constructiva i l’estat de conservació de 

cada una de les casetes, com també fa una breu introducció dels trets mes importants.  

 Les figures 5-15 i 5-19, ens donen la ubicació de moltes de les cabanes, localitzades gracies al 

document i a la web de l’observatori del paisatge anomenada (http://wikipedra.catpaisatge.net/), 
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que ens ubica les barraques de vinya dins del  nostre territori. Com podem observar a la Figura 5-

20, l’absència  de les cabanes de  vinya determina l’absència  dels cultius també, donant a 

entendre que la superfície marcada posseeix un sòl amb unes qualitats aptes per altres tipus de 

cultius, però no per la vinya, així doncs pot ser aquesta un altre forma de determinar on existeix 

mes percentatge de sorres depositades durant el  miocè al sòl. 

 

Figura 5-20 representació de l’absència de barraques de vinya al municipi de Banyeres del 

Penedès, Wikipedra catàleg del paisatge. Elaboració pròpia 

En 12 kilòmetres quadrats del terme municipal hi ha censades una seixantena de barraques, però 

l’art de la pedra a Banyeres del Penedès també inclou  més d’una dotzena d’aljubs i diversos cups, 

sínies i refugis de diferents estils. destaquen igualment les nombroses cisternes, piques, trones i 

marges, d’interès per la seva originalitat i bon estat de conservació. 
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Als camps de Banyeres hi predominen les barraques ("borda" i "cabana" segle X, barraca a partir 

del s. XVI) de planta circular o quadrada i, algunes d’elles, compten amb la protecció de 

contraforts o marges adossats. els portals solen ser de llinda única o doble, amb arc de 

descàrrega, però també hi sovinteja, l’arc de mig punt. La coberta de falsa cúpula acostuma a anar 

forjada de pedruscall, rebló i terra premsada, amb lliris de sant Josep o altres plantes que 

cohesionen el ferm. 

Banyeres és un museu a l’aire lliure de construccions de pedra en sec, que encara avui són 

conservades i utilitzades per la pagesia. 

Seguidament remarcarem amb varies figures diferents localitzacions dins del terme municipal de 

Banyeres del Penedès  on els marges, murs o barraques hi són presents. 

Les dues imatges de la Figura 5-21 estan localitzades  a la zona 3 de la Figura3-2, la fotografia de la 

part superior mostra les dos terrasses generades amb murs de pedra seca, mentre que la imatge 

inferior és un clar exemple de la construcció amb pedra seca en llocs humits: l’aigua en aquest 

part final de la zona 3 sembla que no es mogui, es mes una bassa que una riera.  

 

Figura 5-21 pedra en sec 1 
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La Figura 5-22 mostra com en el passat els agricultors locals van invertir molt temps i esforç en 

general murs de sosteniment en aquesta part del Barranc de Cornudella, contenint els laterals de 

la llera del torrent  amb pedres, però com ja em comentat aquest tipus d’arquitectura necessita 

manteniment, el pas del temps, les torrentades i l’oblit per part dels agricultors generen un espai 

lamentable, sense cap tipus de relació dins del paisatge primari. 

Figura 5-22 pedra en sec 2 
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Le fotografies de la Figura 5-23 estan situades a zona 6 de la Figura 3-2, la imatge de l’esquerra  

diu molt del valor que actualment donem als marges de pedra en sec, es veu una senyal de tràfic 

que alerta del perill per despreniments de pedres, ni es una senyal d’educació mediambiental ni hi 

han muntanyes a la vora de la carretera, la senyal alerta o informa, depèn com ho mirem, del 

deteriorament dels marges. La fotografia de la part superior dreta detalla l’evolució dels marges 

en l’agricultura actual, observem que el marge deteriorat de la banda dreta del camí passa a 

convertir-se en un marge de formigó i ciment amb un forjat metàl·lic a la seva part superior. La 

imatge (inferior dreta) es pot apreciar el marge de pedra molt deteriorat, l’olivera al mig del 

marge, vol generar la tanca vegetal que peus amics formaven segles enrere.  

Figura 5-23 pedra en sec 3 
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5.5. El CIM i el POUM  

5.5.1 El CIM 

Arnau Urgell i Mercè Mauri publiquen un article a la web de Territori amb el títol: CENTRAL 

INTEGRADA DE MERCADERIES DEL PENEDÈS (L'ARBOÇ I BANYERES), on resumeixen molt be la 

situació. 

2003 l'empresa pública Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques 

(CIMALSA) comença a adquirir terrenys en tres municipis del Baix Penedès: l'Arboç, Sant Jaume 

dels Domenys i Banyeres del Penedès. L'objectiu era la instal.lació d'una gran plataforma logística 

d'unes 200 ha aprofitant el corredor d'infraestructures (AP-7, N-340, ferrocarril convencional i 

d'alta velocitat) i la situació equidistant dels ports de Barcelona i Tarragona. A final d'aquell any es 

constitueix la plataforma No Fem el CIM i el canvi en el govern de la Generalitat suposa aparcar de 

manera temporal el projecte. A partir d’aquest moment: 

2005 apareix de nou en el marc del PLA D'INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT DE CATALUNYA 

(PITC). 

2007 se celebraven eleccions municipals 11 de gener va realitzar l'aprovació provisional del Pla 

d'ordenació urbanística municipal (POUM) 

2009 es va fer públic l’informe ambiental preliminar per a l’elaboració del PDU del Logis. 

No Fem el CIM consideraven “no creïbles” les dades de contaminació 

2010 el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) va aprovar inicialment el 

PDU d’infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques per ordenar el conjunt d’actuacions 

necessàries per tal de fer possible el CIM. La superfície de planejament és de 404,5 ha –114,7 a 

Banyeres; 257,1 a l’Arboç; 4,5 a Sant Jaume i 28,4 a Castellet i la Gornal–, de les quals 177 ha (124 

a l’Arboç, 48 a Banyeres i 5 a Sant Jaume) són pròpiament del Logis Penedès i estan situades 

bàsicament davant del nucli urbà de Banyeres i al costat de l’AP-7, entre les quals 69 per a 

activitats logístiques, 27 per a activitats intermodals amb l’accés ferroviari i 22 per a indústria neta 

i serveis). A més, el pla catalogava com a espais oberts amb un règim de protecció especial 125 ha 

a la vora del turó del Papiol i la riera de Marmellar.  
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El document preveu construir una terminal de mercaderies de 550 m de llarg –ampliables a 750–, 

que estarà connectada inicialment a la via convencional d’ample ibèric, i en un futur a la línia 

d’ample europeu entre el port de Tarragona i Castellbisbal.  

També es dibuixaven nous accessos a l’autopista AP-7 i a la futura autovia A-7, així com un vial de 

connexió entre ambdues. Les obres del nou polígon, que tindrà mecanismes d’estalvi i reutilització 

d’aigua, i instal·lacions de plaques solars, podrien començar el 2013, amb un termini d’execució 

d’uns dos anys.  

Dos estudis de la URV que acompanyaven l’aprovació inicial del PDU estimaven que l’activitat 

econòmica generada seria de 425,6 MEUR anuals i la creació de 5.770 llocs de treball directes (i de 

fins a 9.330, comptant els indirectes i els induïts). Per fer-ho possible caldria una inversió pública 

de 127 MEUR i de 218 MEUR més privada. 

Es pot observar a la Figura 5-24 que el PEU d’enllaç entre l’AP-7 i l’A-7 al centre intermodal (CIM) 

del Penedès esta planejat just a sobre del la zona 3 de la Figura 3-2, si recordem la imatge de la 

figura 5-3, la riera en aquest tram es transforma en banyera, exactament com si fos un pou, de 

totes formes després de que els terrenys van ser adquirits per l’empresa Cilmasa han estat 

abandonats i qui més s’ha beneficiat han sigut els conills, i com espècie clau que són s’ha 

beneficiat tot el sistema, M. Delibes Mateo i L. Gálvez-Bravo el descriuen com l’enginyer dels 

ecosistemes.  
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Crec que la massa d’aigua subterrània no s’ha tingut en conte, i l’excepcionalitat de la zona 3 
tampoc. 

Figura 5-24 Plànol d’àmbits de planejament del CIM, peu d’enllaç al centre intermodal del 

Penedès  sobre fotoplànol  (1:5.000). Ajuntament de Banyeres del Penedès. Elaboració pròpia  
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5.5.2 El POUM 

El 28 d’octubre de 2010 a la revista digital (ACN) es publica que la Comissió d'Urbanisme de 

Tarragona ha suspès el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Banyeres del Penedès 

(Baix Penedès) perquè el document no inclou les zones industrials previstes dins de l'àmbit del 

Centre Integral de Mercaderies (CIM) que s'ubicarà a la zona. El Pla preveu la creació de diverses 

àrees per a activitats econòmiques fora del futur Logis Penedès i repartides pel terme municipal. 

Amb això, Urbanisme ha informat el consistori que el CIM serà una oportunitat' pel creixement 

industrial del municipi i ha demanat que el planejament inclogui les zones industrials agrupades 

dins de l'àmbit del CIM. Fins que no ho faci, la Comissió no aprovarà el POUM. 

A la Figura  5-25 s’explica les modificacions fetes al POUM: Distribució del sòl urbà (vermell) i 

urbanitzable (taronja) amb les modificacions posteriors a l’aprovació provisional del POUM de 

Banyeres, s’assenyalen amb una fletxa blava les modificacions importants quant a la reducció del 

sòl, i en una fletxa marró les modificacions importants d’augment de sòl. 

Figura 5-25 Classificació del sòl amb les modificacions posteriors a l’aprovació provisional del 

POUM sobre fotoplànol  (1:5.000)  Ajuntament de Banyeres del Penedès. Elaboració pròpia. 
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Un dels objectius del POUM és també l’ampliació dels terrenys de les dues industries químiques, 

Esteve química i Debifer S.A,  augmentat també així la seva capacitat de productiva. Per una 

banda la Figura 5-9 expliquem l’evolució al llarg dels últims temps de la depuradora de Banyeres 

del Penedès (Sant Miquel), a la Figura  5-26 és una fotografia situada a la riera de Sant Miquel al 

tram justament tocant a l’empresa tèxtil Defiber S.A. molt a prop del límit de terme municipal de 

Banyeres del Penedès amb el municipi de Santa Oliva, part inferior de la zona 8 de la Figura 3-2. 

Es pot apreciar el canvi en la coloració de l’aigua de la riera a la Figura 5-26. 

Figura 5-26 riera Sant Miquel a l’alçada de l’empresa Defiber S.A 
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5.6. Drenatge de l’AP-7 i la TP-2124 

El Ministerio de Fomento del govern Espanyol descriu al seu ANNEX de l'ORDRE CIRCULAR 

17/2003 les recomanacions per al projecte i construcció del drenatge subterrani en obres de 

carretera, al seu capítol 2 apartat 2.4.2 parla de “lechos de frenado” una zona d'infiltració pròxima 

a la plataforma de la carretera i de gran superfície. Al seu capítol 3 parla de tots els tipus 

d’elements de drenatge subterrani.  

Un altre document que especifica la legislació en matèria de drenatge de les carreteres es el 

desenvolupat pel MOPU editat l’any 1990 titulat Instruccion 5.2 I Drenaje superficial- 

Per executar a la zona d'afecció qualsevol tipus d'obres i instal·lacions fixes o provisionals, canviar 

l'ús o destí de les mateixes i plantar o talar arbres es requerirà la prèvia autorització del Ministeri 

competent. 

El fet a destacar és la contaminació provinent de l’AP-7, en el document amb títol “La  

contaminación de las escorrentías de autopistas como presión significativa sobre las masas de 

agua”, el seu autor Joaquín Suárez López fa una anàlisis de de diferents paràmetres de 

contaminació que les aigües d’escorrentia de una carretera amb una intensitat de tràfic 

significativa que són abocades a la ria de Ferrol (Galicia), desenvolupant a la part inicial del 

document la capacitat contaminant que tenen les carreteres amb un elevat transit rodat, 

proposant zones de descontaminació anomenades al mon anglosaxó Best Management Practice 

(BMP) o Sustainable Drainage System (SUDS), tècniques de drenatges urbans sostenibles (TDUS), 

procediments o tècniques destinats a que el sistema global de drenatge i sanejament millori la 

seva eficàcia en la recollida, transport i tractament de les aigües pluvials.  

Existeixen diferent Tipus de TDUS: Estany de retenció, aiguamolls, estany de  infiltració, rases de 

infiltració, paviments porosos, zones de bio-retenció, cuneta vegetal, rases vegetals filtrants, 

filtres de sorra, filtres perimetrals,  filtres superficials i verticals.  
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Segons el govern gallec mitjançant la ITOHG- SAN-1/4 defineix els llocs on cal, o seria 

recomanable, l'ús de TDUS: 

 En carreteres amb IMD superior als 20.000 vehicles / dia. 

 Però quan parla de les masses d'aigua catalogades com a zones sensibles o zones 

protegides recollides en la DMA s'adoptaran TDUS per a carreteres amb IMD superior als 

10.000 vehicles / dia.   

Les dades del “Informe sobre el sector de Autopistas de peaje en España”, Ministerio de 

Fomento, 2013, detallen que el tram Barcelona-Tarragona de l’AP-7 té la tercera intensitat 

mitja diària (IMD) més elevada de tota Espanya, amb 51.856 de vehicles, dels quals prop de 

9.000 són vehicles pesats, dada que anirà augmentant degut a la necessitat de treure els 

vehicles pesats de les carreteres nacionals. 

Els següents apartats volen explicar la situació dels drenatges amb figures de les fotografies de 

les infraestructures i els seusº drenatges superficials. 

5.6.1 AP-7 

La importància de drenatge de les aigües d’escorrentia de l’AP-7 estan justificades per molts 

motius ambientals referents a la directiva del marc de l’aigua DMA, però el fet de la pendent que 

agafa la infraestructura aproximadament a partir de la seva cota 175m, a l’alçada de les Granges 

de l’Almirall, generant en aquest precís punt, el límit d’una vessant, és des de aquest punt fins la 

connexió amb l’AP-2 on l’autopista fa pendent de baixada fins arribar a cotes properes al 100m al 

final del tram que transcorre pel terme municipal de Banyeres del Penedès. La longitud del 

recorregut aproximada de 5.2 km, segons el Vissir del ICGC, amb una amplada mitjana de 40 m, la 

superfície total construïda que sigui apte per la canalització de les aigües d’escorrentia es de 

208.000m2 aproximadament. Del total d’aquesta superfície s’ha volgut fer una anàlisi de part del  

recorregut, concretament el tram que s’inicia a la cota 175m de l’AP-7 (zona granges de l’Almirall) 

i finalitza al creuament amb el Barranc de Cornudella (zona 3). 

 

 



130   

 

El tram escollit per l’anàlisi té una longitud de 1,2Km amb una superfície aproximada de 40.000 

m2, en aquest 1,2 km la cota de la infraestructura varia de 175m a 150m, una diferencia de 25 m, 

resultant una pendent propera al 2%. 

Figura 5-27 vessant i superfície de la conca asfaltada cotes 175m-150m de l’AP-7, Banyeres del 

Penedès, Vissir ICGC. Elaboració pròpia.  

La Figura 3-2 mostra les zones 9 i 10, són els laterals de la infraestructura.  

Les següents figures volem donar un punt de vista de com circulen les aigües superficials, com es 

canalitzen i com arriben a generar un problema just al arribar a la zona 3 de la Figura 3-2.  

Els diferents recorreguts de les zones 9 i 10, tenen com a punt de partida la cota 175m de l’AP-7 i 

finalitzen en el creuament del Barranc de Cornudella.  
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5.6.1.1 Zona 9 Figura 3-2 
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Les fotografies de les figures següents tenen el ordre d’esquerra a dreta i de dalt a baix. 

La primera imatge de la Figura 5-28  podem observar que el lateral té canalització per a la recollida 

d’aigua d’escorrentia, a mida que avancem i arribem al pont de la TV-2122 veiem que la 

canalització de formigó desapareix fins arribar a la ultima fotografia on es pot apreciar un espai de 

recollida d’aigua. 

Figura 5-28 AP-7 zona 9. 1. Elaboració pròpia 
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Situant-nos al sortir del pont de la carretera TV-2122, la primera fotografia de la Figura 5-29 

detalla l’inici de la canalització lateral situada al exterior de la tanca de l’AP-7, sense cap element 

construït, podem observar també l’absència d’arbres en tot aquest tram, trobem quatre 

canalitzacions de recollida d’aigua de l’AP-7 com l’exemple de la fotografia inferior esquerra. El 

tram de la figura finalitza al creuament amb la carretera TP-2124, amb una canalització construïda 

al final del tram com es pot observar a la fotografia a baix dreta. 

Figura 5-29 AP-7 zona 9. 2. Elaboració pròpia 
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El tram de la Figura 5-30 situat just després del creuament amb la carretera TP-2124 detalla el 

tipus de recollida que te l’AP-7, en alguns moments té una petita recol·lecció com representa la 

imatge a baix esquerra, però com podem observar a les imatges de la banda dreta, no existeixen 

cap tipus de rasa per canalitzar i recollir les aigües d’escorrentia. 

Figura 5-30 AP-7 zona 9. 3. Elaboració pròpia 
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El tram de la Figura 5-31 està gairebé a tocar amb el Barranc de Cornudella, a la primera fotografia 

veiem que continua l’absència de cap canalització al marge de aquest lateral de l’AP-7, i la 

canalització lliure (no construïda) que es pot apreciar a les altres imatges, ens indica amb l’aigua 

en superfície que estem dins de la zona 3, on l’aqüífer es lliure, al mateix temps podem observar 

la desbrossada que han practicat al terreny deixant que l’aigua dreni cap a l’aqüífer amb molta 

mes facilitat. 

Figura 5-31 AP-7 zona 9. 4. Elaboració pròpia 
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La figura 5-32 ens situa al final del tram de la zona 9, podem observar com i a on hi van a parar 

totes les aigües d’escorrentia de l’AP-7, de la TP-2124, i dels camps de cultiu com podrem apreciar 

en el apartat que detalla el drenatge de la carretera TP-2124. 

Figura 5-32 AP-7 zona 9. 5. Elaboració pròpia 
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5.6.1.2 Zona 10 Figura 3-2 
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Podem observar que en tot el tram inicial de la zona 10 representat a la Figura 5-33, no hi ha cap 

tipus de canalització construïda, veiem que just després de creuar el pont de la carretera TP- 2122 

la vegetació es molt frondosa en punt del  lateral de l’AP-7. 

Figura 5-33 AP-7 zona 10. 1. Elaboració pròpia 
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El següent tram de la zona 10 remarca l’absència de vegetació arbora en la primera imatge de la 

Figura 5-34, observem la canalització de les aigües d’escorrentia que passa per sota de la carretera 

TP-2124, i la darrera fotografia ens dona una petita idea, demostra un intent de generar un marge 

de pedra en sec. 

Figura 5-34 AP-7 zona 10. 2. Elaboració pròpia 
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La Figura 5-35 ens ubica al tram fina de la zona 10, crec que les imatges a vegades expliquen molt 

més que les paraules.  

Figura 5-35 AP-7 zona 10. 3. Elaboració pròpia 
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Vaig pujar pel lateral del calaix per arribar a entendre perquè la canalització desguassava a la part 

superior del calaix, tirant les aigües directament al Barranc de Cornudella. 

Figura 5-36 AP-7 zona 10. 4. Elaboració pròpia 
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5.6.1 TP-2124 

No té la superfície de l’autopista però crec que és suficient com per valorar-la, per poder entendre 

tot el sistema d’aigua d’escorrentia provinent de les carreteres. No és només per les 

concentracions de contaminants que tenen, doncs existeixen diverses avantatges;  reduir la seva 

velocitat degut a la rapidesa de circulació que tenen, aprofitar les carreteres com a canalitzacions 

per conduir l’aigua a llocs de reserva, d’infiltració, o de depuració.  

La Figura 5-37 dona l’estructura de aquesta petita riera que conforma la carretera TP-2124 i el 

Camí vell del Vendrell. El tram numero 1 Figura 5-38 te una longitud de 790m i una superfície total 

aproximada de 6.200 m2, el tram numero 2  Figura 5-39 te una longitud  de uns 750 m i una 

superfície d’asfalt de 5.100 m2 aproximadament. 

El torrent que es genera al Camí vell del Vendrell Figura 5-40, fa la funció de recollida de tot el 

drenatge dels camps de cultiu i que augmenti considerablement la quantitat d’aigua d’escorrentia 

que entrarà a les canalitzacions existents provinents de l’inici de la zona 9 Figura 3-2: és un afegit 

que ajuda a entendre en moments de pluges torrencials les aigües provinents del Camí vell del 

Vendrell agafaran el seu camí natural, tiraran recte, es difícil fer girar l’aigua noranta graus. 

La Figura 5-37 escorrentia provinent de la carretera TP-2124, visir ICGC. Elaboració pròpia. 



Propostes d’actuació a la riera de Banyeres del Penedès   143 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
UPC - BarcelonaTech 

Les figueres següents expliquen els diferents trams de la carretera TP-2124. 

 

Figura 5-38 carretera TP-2124 tram numero 1 de la Figura 5-37. Elaboració pròpia.  
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Figura 5-39 carretera TP-2124 tram numero 2 de la Figura 5-37. Elaboració pròpia. 

 

Figura 5-40 trobada Camí vell del Vendrell amb carretera TP-2124. Elaboració pròpia. 
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6. Propostes d’actuació  

La finalitat d’aquest document es enunciar les possibles solucions, després d’haver analitzat l’àrea 

àmbit de l’estudi, totes elles requereixen d’infinitat d’estudis; econòmics, hidràulics, geològics.. 

per determinar si són viables o no. 

Dibuixades al plànol Propostes d’actuació, Annex B, Plànol I, apartat 6.4,  tenen com a principal 

objectiu la protecció de la riera al seu pas per Banyeres de Penedès, degut a la seva capacitat de 

recarregar la massa d’aigua subterrània protegida (aqüífer de sorres de Santa Oliva).  

En aquest capítol detallarem les propostes mes rellevants, utilitzant una vegada més la fotografia 

per apropar-nos més a la realitat.   

6.1. Basses 

Portar a terme les propostes d’actuació referents a les basses d’infiltració i de descontaminació 

comporten un alt grau de complexitat, el document ESTUDI D’INUNDABILITAT DEL TORRENT DE 

LLORENÇ I DEL BARRANC DE CORNUDELLA AL SEU PAS PEL T. M. DE BANYERES DEL PENEDÈS (BAIX 

PENEDÈS) parla de la necessitat d’analitzar els torrents des de punts de vista mes propers, 

utilitzant escales que apropin mes l’anàlisi a la realitat.  

6.1.2 Basses d’infiltració 

Les basses d’infiltració situades a diferents laterals de la riera comporten la generació de 

canalitzacions amb rescloses per portar l’aigua fins les basses, un exemple a la zona el tenim amb 

el sistema de reg que antigament existia a Santa Oliva: amb una resclosa que aixecava  les aigües 

de la riera per poder canalitzar-les cap els cultius, la figura 6-1 es el plànol 6.1 de l’Annex B, 

representa les diferents ubicacions de totes les basses d’infiltració proposades.  
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Figura 6-1 plànol, Annex B. Plànols, Propostes, Basses; escala I 1:5000. Elaboració pròpia  

.  
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la Figura 6-2 intenta il·lustrar un exemple de com es podria canalitzar l’aigua per dirigir-la a la 

bassa d’infiltració proposada, localitzada zona 1 de la Figura 3-2. 

 

Figura 6-2 exemple bassa d’infiltració zona 1 (Figura 3-2), ICGC. Elaboració pròpia. 
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La Figura 6-3 intenta donar tres punts de vista diferents de la ubicació de la bassa a la zona 1. 

 

Figura 6-3 bassa d’infiltració zona 1 (Figura 3-2). Elaboració pròpia. 
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6.1.2 Basses de descontaminació 

Les basses de descontaminació s’han proposat per mitigar la contaminació provinent de l’AP-7, i 

reduir la velocitat d’entrada d’aigua a la riera en episodis de pluges torrencials, per aquest motiu 

tenen sentit sempre i quan es puguin canalitzar les aigües d’escorrentia provinents de l’autopista- 

Ja que com hem descrit anteriorment a la memòria, no existeixen canalitzacions construïdes al 

límit de la zona de servitud de l’autopista, els drens existents decanten a una rasa que degut a 

l’erosió cada vegada é més profunda. La proposta de la implantació de marges als límits de la zona 

de servitud, per que actuïn com a filtre, retenint la pèrdua de sòl del tal·lus de l’AP-7 (Figura 6-4). 

La posterior construcció de una canalització que recondueixi les aigües cap a les bases de 

descontaminació, podrien solucionar els possibles efectes dels nombrosos contaminants 

provinents del trànsit rodat de les zones 9 i 10 de la Figura 3-2. 

 

Figura 6-4 secció i planta teòric dels marges i canalitzacions de l’AP-7. Elaboració pròpia. 
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A la bibliografia complementaria podem trobar diferents exemples pel disseny d’aquests tipus de 

banyera. La Figura 6-5 dóna una possible estructura de la proposta. 

Figura 6-5 exemple bassa de descontaminació zona 9 (Figura 3-2). Elaboració pròpia. 

La Figura 6-6 ens situa a la superfície on es podria construir la bassa de descontaminació. 

Figura 6.6 ubicació bassa de descontaminació zona 9 (Figura 3-2). Elaboració pròpia.  
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6.2. Marges Itinerari Naturalístic Eco Lògica Consult i Carrerades   

El marge és el principal protagonista de  les propostes d’actuació. El capítol 5 del present 

document desenvolupa les diferents avantatges de les construccions de pedra en sec, sobretot  

les funcions de murs marges i parets,  la Figura 5-19 mostra els marges que encara es poden 

diferenciar  de la zona àmbit d’estudi. Les propostes de restauració o construcció de marges de 

pedra estan especificats a la Figura 6-7.  

 

Figura 6-7 plànol, Annex B. Plànols, Propostes, Carrerades i marges Itinerari naturalístic Eco Lògica 

Consult; escala I 1:5000. Elaboració pròpia 
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La Figura 6-8 ens ubica a diferents trams del itinerari naturalístic proposat per Eco Lògica Consult, 

podem observar la necessitat de limitar la pèrdua de sòl, els camps de cultiu d’horta intensiva no 

disposen de cap barrera que els retingui, la implantació de marges faria de barrera a favor de la 

conservació del sòl, beneficiaria la biodiversitat i aportaria un benefici al paisatge, fets rellevants 

que demostren la importància dels marges, analitzats al llarg d’aquest document.   

Figura 6-8 exemples  del camí naturalístic Eco Lògica Consult, necessitat de marges.  
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Els marges de les carrerades o antics camins ramaders, generalment son de alçades mes grans 

que la resta de marges, es per aquest motiu que l’estructura de molts d’ells encara en conserva, a 

la Figura 6-9 podem veure algun exemple. 

La proposta de la recuperació d’aquests camins esta orientada per la necessitat de crear 

connectors, encara que no s’ha proposat la implantació de bandes i tanques florals dins d’aqust 

document, els marges de pedra poden proporcionar l’espai ideal pel disseny de plantacions a la 

llera dels marges, les especies vegetals que s’haurien d’implantar haurien de tindre en conjunt, 

una floració continuada durant tot l’any, encara que el marges de pedra siguin una residencia 

perfecte per innumerables especies, es necessari proporcionar l’aliment mes important per la 

gran majoria d’espècies d’insectes, el pol·len.  

Figura 6-9 marges de carrerada de Sant Marc (superior), carrerada de la Serra (inferior esquerra), 

carrerada de Santa Oliva (inferior dreta) 
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6.3. Murs de contenció i Marges Autopista AP-7 

La Figura 6-10 representa la localització de diferents murs de contenció definits per les figures 6-

11, 6-12 i 6-13.  

 

Figura 6-10 plànol, Annex B. Plànols, Propostes, marges murs i canalitzacions; escala I 1:5000. 

Elaboració pròpia 

La protecció de la llera de la riera és realment el que li donarà futur, les diferents crescudes que 

han succeït al llarg dels temps han anat erosionant els laterals de la riera, perdent l’estructura, la 

protecció dels mateixos per part d’agricultors anònims han donat molt bon resultat al llarg dels 

anys, però actualment les estructures de sosteniment en aquelles zones on són necessàries han 

passat al oblit. Seguidament il·lustrarem amb fotografies diferents trams on la proposta d’actuació 

passa per restaurar o generar murs de pedra, amb la finalitat d’evitar despreniments de terres 

que sustenten camins, camps de cultiu o vegetació arbòria.  
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Les Figures (6-11, 6-12 i 6-13) demostren la situació actual de diferents trams de la riera on la 

generació de murs de contenció seria la solució pel sosteniment i reducció de erosió que pateixen 

diferents trams de la riera, sobretot a la zona del Barranc de Cornudella. Els Murs de pedra ajuden 

a l’estabilització dels tal·losos permetent al mateix temps el drenatge de l’excés d’aigua dels 

camps de cultiu que limiten amb la riera. Els murs generen protecció de futur de zones altament 

deteriorades, reduint substancialment la pèrdua de sòl dels laterals de la riera en moment de 

torrentades.  

Figura 6-11 murs contenció  zona 1 (superior) i zona 2 (Figura 3-2). Elaboració pròpia. 
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Figura 6-12 murs contenció  zona 3 (Figura 3-2). Elaboració pròpia. 

 

Figura 6-13 murs contenció zona 3 (superior esquerra) i zona 6 (Figura 3-2). Elaboració pròpia. 
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A la Figura 6-14 pertany a la zona 10 de la Figura 3-2, podem veure les restes de marges anteriors 

a la construcció de l’autopista, donant sentit a la proposta per protegir l’entorn de les aigües 

d’escorrentia tan contaminades que aporten els mes de 50.000 vehicles diaris que creuen el 

terme de Banyeres del Penedès  cada dia. 

 

Figura 6-14 antics marges i inici de futurs  de la zona 10 (Figura 3-2)  AP-7. Elaboració pròpia. 
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La Figura 6-15 descriu totes les propostes d’actuació que es proposen amb aquest document.  

 

Figura 6-15 plànol, Annex B. Plànols, Propostes, Proposta d’actuació ; escala I 1:5000. Elaboració 

pròpia. 
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Conclusions  

La realització d’aquets treball ens ha permès entendre el sistema globalment, des de diferents 

punts de vista generats per les diferents escales utilitzades. Les principals conclusions a les que 

s’ha arribat a la fi d’aquets document s’esmenten  a continuació: 

L’excepcionalitat geomorfològica de la zona fa necessària la protecció de la riera de diferents 

elements contaminadors i processos d’erosió que  pateix en l’actualitat. 

La alta capacitat de infiltració i el regim de pluges torrencials, és un  valor afegit per la generació 

de basses d’infiltració dins de la llera de la riera. 

Les concentracions de contaminants provinents de l’AP-7 i l’anàlisi de les canalitzacions actuals, 

fan necessària la generació de noves canalitzacions, dirigint les aigües d’escorrentia cap a basses 

de descontaminació, reduint així la velocitat d’entrada de l’aigua d’escorrentia al curs de la riera. 

La restauració i/o creació de murs de pedra regeneren el paisatge agrícola  ajudant  a l’augment 

de la biodiversitat, reduint la pèrdua de sòl, i protegint el cor del sistema, la riera. 

La generació de marges a L’itinerari naturalístic proposat per Eco Lògica Consult genera la primera 

protecció de la riera, delimita el camí dels camps agrícoles, evita la pèrdua de sòl i ajuda a la futura 

implantació de bandes florals que tinguin el principal objectiu de fer de residencia de tot tipus 

d’espècies animals i vegetals. 
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4. Cabals específics 
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6. Propostes 
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6.3 Marges  
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6.4 Proposta d’actuació 
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