
La utiltitat dels espais inútils: proposta
d'intervenció en el paisatge vegetal, de la sèquia de 
l'Agulla fins a la badia del Fangar, al delta de l'Ebre
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Condicionants i anàlisi del lloc

• Factors:

Antròpics:
Colonització
Agricultura 

Edàfics
variabilitat dels tipus de sòls
relleu

Climàtics
vent
pluja
boira

• Elements:

Infraestructura de reg
franges
plaçes

Salinitat
Gradient

Vegetació i plantes indicadores
arbres
arbustos
canyissars



Proposta

• Principis de distribució sòl-vegetació.
• Paleta d’espais resto: l’ecotò.
• Paleta dels estrats vegetals i evolució.
• Gestió i repicat.



Infraestructura de reg

Sèquia nún1 del delta esquerre desprès del seu revestimentSèquia nún1 del delta esquerre abans del seu revestiment



Salinitat



Vegetació i Plantes indicadores.

Populus alba
Fulles amb 
diferent color 
anvers revers

Arbre poc 
tolerant a la 
salinitat

Salix alba
Arbre amb la 
copa densa

Arbre poc 
tolerant a la 
salinitat

Populus nigra
var italica

Arbre amb 
copa ampla

Planta tolerant 
a la salinitat

Tamarix sp.
Flors de color 
magenta

Planta 
resistent a la 
salinitat

Nerium
oleander

Flors grans 
amb colors 
vistosos

Planta amb 
fullatge dens

canyissars
Plantes amb 
arrels 
invasores

Plantes 
resistent a la 
salinitat



Antròpics: colonització i agricultura
Colonització Agricultura urbana i extensiva



Edàfics
Variabilitat dels sòls microrelleu



Climàtics
La pluja: les més 
importants provenen de la 
direcció sud oest

BoiresEl vent: el vent amb direcció
nord és el que té més influència 
sobre la vegetació Les boires es 

formen per al 
matinada en sortir 
el sol degut al 
canvi ràpid en la 
superfície de 
l’aigua.



Principis de distribució sòl-vegetació.

Es distribueixen 
les espècies       
al llarg del 
recorregut, 
basant-se amb 
els canvis de 
concentració de 
sals que es 
troben en els sòls 
del delta de l’Ebre



Paleta d’espais resto: l’ecotò.
Els talussos i 
superfícies que 
es troben al 
voltant del 
recorregut de 
la sèquia 
formen una 
unitat en estar 
units entre ells 
per la sèquia.

Aquesta unitat 
aporta un 
caràcter propi i 
comú per 
aquets espais. 
Intermedis 
entre la 
infraestructura 
de reg i el 
paisatge que 
l’envolta  



Paleta dels estrats vegetals i evolució.
El fil conductor d’estrats vegetals es composa amb plantes que es combinen entre elles amb segments per
crear un mòdul que es repeteix contingut dins un segment amb un salinitat determinada, aquet evoluciona des de
a implantació fins un estat final mitjançant les repicats . 



Gestió i repicat.
El repicat dels mòduls permet gestionar el fil conductor d’estrats vegetals, el fet de modificar la distància entre
plantes, origina diferents creixements, formes i densitat de fullatge en les espècies que aporten de forma
natural diversitat en les textures de les capçades.
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