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Abstract

Es presenten les ínstaHacions de la
conca hidrológica de Torre Marimon
(Valles Oriental), L'actual ús agrícola i
forestal deIs sóls fan que pugui consi
derar-se representativa de processos hi
drológics de la Depressió del Valles. És
una
conca agrícola de 27 ha,
equipada per controlar la humitat del
sol, la precipitació, la intercepció de la
precipitació, el nivell frearic i l'escola
ment superficial.
S'indouen els resultars del seguiment
de la humitat dels sois durant l' any
1996 d'una parcel·la de cereal, culti
vada sota tres sistemes de conreu
(sembra directa, treball simplificat i tre
ball convencional). En un segon exem
pIe s'aporten els valors de sedimenrs
recollits durant un esdeveniment pun
tual associat a les practiques de reg.

Se presentan las instalaciones de una
cuenca hidrológica de Torre Marimon
(Valles Oriental, Barcelona), Su actual
uso agrícola y forestal es frecuente en
la Depresión del Valles y los procesos
hidrológicos a escala de
cuen
ca que en ella se producen pueden con
siderarse representativos de la zona, Se
trata de una pequeña cuenca agrícola
y forestal de 27 ha, equipada para el
control de la humedad del suelo, de la
precipitación, de la intercepción de la
precipitación por parte de la masa fo
restal existente, de las salidas a través
del nivel freático y de la escorrentía su
perficial.
Se incluyen los resultados del
miento de la humedad del suelo du
rante el año 1996 de una parcela de ce
real cultivado con tres sistemas de
laboreo distintos (convencional, tra
bajo simplificado y siembra directa). Se
añade un segundo ejemplo donde se
aportan valores de la carga de fondo
producidos durante un único evento
hidrológico asociado a las prácticas de
riego.

The aim of this paper is to describe the
instrumentation of the Torre Marimon
catchment (NE Spain). This area with
a present agricultural and forest land
use was selected for hydrologícal
studies as representative of Valles
holow. The Torre Marimon catchment
(27 ha) is equipped for recording soil
water con tent , precipitaríon, forest
inrerception, water table and runoff.
The results of the monitoring of the
soil water content are reported for an
experimental cereal crop plot under
three tillage systems (no tillage, mini
mum and conventional), Moreover, we
indude the data of the recollected
sediments during a punctual event due
to unusual irrigation practices.
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Introducció
L aigua és un factor fonamental de la producció ve
getal. Les especies vegetals necessiten poder dís
posar per desenvolupar-se, a més a més d'uns de
terminats requeriments termics, d'un nombre
d'hores de llum, de la presencia d'oxigen i de l' a
porta ció mineral, de la facilítat per accedír a l' ai
gua (bona disponibilitat d'aigua) ja que els seus
processos fisiologícs estan condícionats per la ne
cessitat de poder consumir-la en condicions de
poca o nuBa restricció. L absorció de l' aigua per
la planta, que es produeíx segons gradients de
creixents de potencial hídric entre el sol i l' arre!,
depen principalment de les seves característiques
genetiques i de les condicions del seu entorn: con
dicions meteorologiques i facilitar per accedir als
recursos hídrícs.
Les especies vegetal s manifesten ímportants di
ferencies amb relació a la tolerancia o sensibilitat
a la deficiencia d'aigua. Les plantes hidrOfites exi
geixen desenvolupar-se en habitats saturats, men
tre que les xerOfites presenten mecanismes de re
sistencia a la sequera que els permet viure en
condicions d'aridesa. També presenten caracterís
tiques físiologiques i morfologiques diferenciades
segons que estiguin adaptades a créixer en elimes
arids o humits. Les especies propies de seca solen
presentar un sistema radicular profund per poder
explorar un major volum de soIs i, consegüentment,
poder disposar d'un major magatzem d' aígua.
En l' agricultura, les investigacions i l' experien
cia practica han demostrat que es poden obtenir
importants augments en el rendiment de les collí
tes si eIs conreus ten en una adequada disponibili
tat hídrica. En el cas del regadiu, cal una bona pro
gramació dels regs perque la planta disposi de la
dosi correcta d' aigua en el moment adequat. En
conreus de seca, a part deIs programes de millora
vegetal orientats a obtenir cultivars més resistents
a l' estres hídric, són diverses les línies de treball
orientades a augmentar l'eficiencia de les plantes
en l' aprofitament de r aigua dels soIs, sobre la base
d'aplicar diferents tecniques de conreu o bé de des
tinados usos més adequats.

Que pretenem fer?

------------------------

De fet, la utilització de l' aigua per part del conreu
no és més que un estadi espedfic de la circulació
de l' aigua de la terra, un estadi de l' anomenat ci
ele hidrologic, que inclou diferents compartiments,
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interconnectats, com són l' atmosfera, els oceans, els
rius i llacs, el solo la vegetació. Coneixer realment
l' evolució deIs continguts d' aigua alllarg del temps,
en cada un dels compartiments, permet establir el
balan<; hídric, fer una bona estimació de les ne
cessitats del conreu i millorar la planificació del reg.
balan<; hídric que s'estableix per una unitat hi
drologica (o conca) sense perdues i per una petita
conca pot expressar-se com ho fa Dunne i Leopold
(1978) de la forma següent:
Precipitació + Reg '" Intercepció de la
precipita ció + Evapotranspiració actual + Escolament
superficial + Varíació de la humitat del sol + Variació
de l' aigua enmagatzemada en el nivell frcatic +
Descarrega del nivell freatic

Pero no és tan immediat verificar-lo i mesurar
(que no estimar) els valors que corresponen a cada
compartiment del cicle, ni coneixer les caracterÍs
tiques dels fluxos que s'estableixen entre compar
timents, així com les condicions perque s'inici'in.
Establir el balan<; hídríc significa saber els valors
de cada un dels termes de l' equació anterior i la
seva evolució temporal. El nostre objectiu es situa
en aquest ambit, arribar a poder mesurar l'evolu
ció de l' aigua en cada un dels 8 termes de l' equa
ció anterior en una conca agrícola (93% de la su
perfície conreada) de sed, encara que regada
puntualment quan les necessÍtats hídriques dels cul
tius així ho demanen. Aquest objectiu generic com
porta la resolució d'objectius parcials dirigits a ob
tenir una informació de base tan detallada com
sigui possible sobre la transferencia de l' aigua en
tre els diferents compartiments per l'area de treball,
ja que són moltes les variables que de forma indi
recta poden influir en aquest balan<;.

On ho fem?
La conca experimental es troba a la finca Torre
Marimon, en el terme municipal de Caldes de
Montbui (a 1 km i escaig al S de la població), en
ellímit entre el Valles Occidental i l'Oriental, a uns
3 O km al NW de Barcelona. La major part de la
finca s'estén all1arg del marge de la riera de Cal
des. L'area objecte del treball es localitza en una pe
tita con ca hidro10gica ocupada agrÍColament.
Les coordenades UTM dels extrems de l' eix
de drenatge que la travessa longitudinalment
són: cap<;a1era 430.113; 4607.540 i punt de sortÍ
da: 430.903; 4607.031, amb al<;ades respectives
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Figura 1. Localització
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Figura 2. Diagrama ombrotermic de la zona. Dades de
restació meteorologica 222. Serie de 1950 a 1980

de la zona d'estudi

de 216 m i 168m snm. Forma part de la canea hi
drografica del riu Besos del qual és un tributari
d' ordre 1. Hi aporta les seves aigües a través de la
riera de Caldes (tributari d'ordre 2).
Forma part del sistema mediterrani catala, en
concret de la Depressió Prelitoral o del Valles
Penedes (figura 1). substrat geologÍc esta cons
tituit per diposits de l'oligoce i del mioce (només
aquests darrers afloren en superfície), concreta
ment de la facies argilosa i de gresos arcosÍcs del
vindobonía-pontia. De la mineralogia dels dipo

sits terciaris cal destacar la presencia de minerals
argilosos expandibles (tipus esmectitesL La serie
quaternaria compren diposits aHuvials (recents i
antÍcs), diposits de peu de mont i diposits argilo
llimosos de color vermell assocíats a les terrasses
que molt sovint comporten crostes de caldria.
El clima és mediterrani temperat (regim termic
temperat dlid, i el d'humitat és mediterrani sec) i
amb uns 600 mm de precipita ció anual mirjana (fi
gura 2), una temperatura mitjana de 14,3 oC i una
amplitud termica de 17,8

Figura 3. Esquema de la
canea amb la localització
de les instal·lacions
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Taula 1. Dades de la conca de Torre Marimon. Caldes de
Montbui (Barcelona)
de drenatge
Longitud del talveg
MAxima dísümcia vertical

27 ,13 ha
923 m
48 m (de 216 a 168 m snm)

Pendent del talveg (mitjana) 5,4 %
Pendent del talveg
4,77%
(Taylor & Schwart, 1952)
Índex de relleu (H/L)
0,0504
0,037 canals
Densítat de canals
34,5
m ha~1
Densitat de drenatge
Corrent
Talveg
Ús actual del sol
Textura predominant
Classificació del sol
(STS, 1976)

ha~1

És contínu en l'espaí i efímer
en l'escala del temps.
Esta modificat per I'activitat
humana.
96% agrícola, 3% forestal,
1% altres.
francollimosa a francoarenosa
Típíc i CalcixeroHíc.
Xerocrept

Larea de drenatge de la conca experimental (fi
gura 3) és aproximadament de 27 ha. l'exacta lo~
calització de les divisories d'aigua presenta algunes
dificultats a conseqüencia de la modificació agrí~
cola dels pendents originals. La taula 1 recullles
principals dades geometriques, geomorfologiques
i edafiques de la conca. La major part de la conca
esta dedicada a l' agricultura de seca (farratgeres,
oliveres i vinya), encara que una petita part esta
ocupada per una pineda secundaria i mixta (Pínus
halepensis i Pinus pinea), actualment en procés de
successió reconstitutiva.

Que i com ho mesurem?
En la conca esta prevista la instaHació d'uns equips
que han de permetre recollir els valors de distri~
bució de l' aigua en els diferents compartiments que
formen part del cicle de l' aigua. Una part molt im
portant de les instal·lacions esta ja en regim de fun
cionament. Les instal·lacions disponibles permeten
coneixer de forma no destructiva la variació de la
humitat en volum del sol entre Oi 20 cm en 33 punts
dístribui'ts en una xarxa de sondes per al control
de la humitat del sol. Així mateíx és possible se
guir la humitat del sol fins a 90 cm en la parcel·la
anomenada «treball del sol», on des de I'any 1994
hi ha tres parce1·les on es fa el seguiment d'una ro
tació de lleguminosa-cereal-cereal-cereal desenvo58
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1upada sota diferents condicions de conreu.
aquesta parcel-1a també es controla la temperatu
ra del sol en diferents punts i a diferents fondaries.
La xarxa de 4 pluviografs (dos ja en funciona
men!) ha de permetre registrar de forma conti
nuada la intensÍtat de les precipitacions i la preci
pitació total dels esdeveniments pluviometrics.
Aquesta xarxa és complementaria de les dues es
tacions preexistents (estació automatica del DARP,
des del 1990, i esta ció núm. 222 de la xarxa de
l'IMN, amb dades des de11942). Es completa el
control de les entrades per precitació amb una es
tació d'intercepció de la precipitació instal·lada en
la petita massa forestal que hi ha en la conca.
L'aigua d'escolament superficial generar en la
con ca per la precipitació o pels aports de l' aigua
de reg pot ser mesurada de forma contínua en l' es
tació d' aforament (Flume), igual que els sedíments
transportats a través del truveg. L'aigua desplac;a
da freaticament es controla en dos punts: en el pou
situat enmig de la conca i en el punt d'evacuació
de les aigües amb una estació piezometrica.
De forma eventual és possible establir mesures
directes de consum d'aigua gracies a la possibilitat
d'utilitzar estacions de tipus Bowen en treballs en
coJ.laboració amb l'IJA del CSIC (Barcelona).
En resum, en la taula 2 es recullen les variables
que s' estan mesurant o que en un termini breu esta
previst que es puguin mesurar.

Que podem dir deIs resuItats?
Els resultats que hom espera obtenir estan en re~
lació amb els objectius plantejats, és a dir, mesurar
i coneíxer e1s termes del balanc; hídric i la seva evo
lució en l'espai-temps. Evidentment aquest és un
objectiu a mitja i llarg termini, ja que per les ca
racterístiques de les variables a mesurar, aquelles
només es poden obtenir de forma fiable a partir de
l' anruisi de la serie de dades acumulades amb el pas
del temps. No obstant, a curt i mitja termíni és pos
sible assolir objectius parcials que utilitzin amb la
maxima extensió aquesta potent eína a la que es feía
referencia més amunt.
A tall d'exemple s' aporten e1s resultats de dues ex
periencies de caire ben diferent. La primera és el re
sultat del seguiment del contingut hídric del sol
sotmes a diferents condicions de conreu (dades de
la parceI·la de «treball del sol»). El segon és simple
ment una dada puntual que mostra un petit aspecte
de I'interes de coneixer alguns dels termes del balanc;
hídric, en el control de l'eficacia dels sistemes de reg.
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Taula 2. Variables a mesurar i equips
Localització

Instruments

Variables

Sortída de la conca

H Flume (sensor de nivel!, trampa sediments,
caixó d'aproximació)!

Cabal de sortída de la con ca.
Sediments

Mostrejador d'aigües 1/a

Composició d'aigües i sediments

Píezometre 1

Al<;ada del nivell freatic

Pluviometre 1

Precipitació total, intensitat

Estació d'intercepció forestal

Trascol
Escolament cortical

Parcel·la de trebal! del sol

Sondes TDR2

Humitat del sol

Sondes temperatura l

Perfil temperatura del sol fins a 90 cm
Temperatura entre O i 20 cm

Parcel·la abandonada.
Conjunt de la con ca

Sondes TDR2

Perfils d'humÍtat del sol fins a 90 cm

Sonda humítat del 50]1

Humíta[ entre O i 20 cm

Sondes TDR2

Humitat del sol entre O j 20 cm

Pluvíometres lla

Precipitació

Sondes TDR2

Humitat del sol de diferents conreus

Sonda de nívelF

AI<;ada del nívell piezometric

Estació Bowen 3/ b

Evapotranspiració real

1. Registre continuo 2. Registre setmana!. 3. Registre eventuaL la. Pendent d'instaHació./b. Instal·lacíó en campanyes.

Exemple 1. Mesura de la humitat del sol
en la parceJ.la «treball del sol»
Dins la conca en procés d' aforament, durant la
campanya 93-94 es va implantar una rotació de pe
sol, blat, blat i ordi cultivada amb tres sistemes de
producció diferents: treball convencional, treball
simplificat i sembra directa. La descripció detalla
da de les labors pot trobar-se en un treball de fi de
carrera (Tros de Ilarduya, 1995). Les parcel·les uti
litzades tenen aproximadament una superfície de
0,3 ha. En cada una d'elles es van implantar dues
estacions de control de la humitat del sol a les
fondatÍes de Oa 20 cm, 40 a 60 cm i de 70 a 90 cm.
Des de llavors es fa un seguiment setmanal de la
humitat del perfil.
Els resultats del període que va des de gener a
desembre de 1996 es presenten en la figura 4, així
com la pluviometria del pedode. El control de la
humitat s'ha fet aplicant una tecnÍca que permet
mesurar el temps de reflexió de les ones electro
magnetiques en el seu desplas;ament a través del sol
humit (Time Domain Reflectometry, TDR).
L'adaptació d'una tecnologia, dissenyada en

primer lloc, per al control de qualitat dels dielec
tries (aIllants) dels cables coaxials, és encara una
opció fors;a interessant d'explorar per mesurar la
humitat dels soIs. EIs primers treballs al voltant
d'aquest tema que es troben en la bibliografía
daten de 1980 (Topp, Davis i Annan), si bé hi
ha treballs anterÍors que s'ocupen de mesurar la
relació entre la constant dielectrica del sol i
la freqüencia de les ones utilitzades (Fellner
Feldegg, 1969).
El valor de la constant dielectrica (també dita
permitivitat) d'un volum elemental del sol és una
de les propietats físiques que varíen amb la humi
tat. Els valors marcadament diferents de la permi
tivitat de l' aigua (líquida), de la resta de compo
nents del sol (minerals, materia organica, aire i
vapor d'aigua) fa que el rang de validesa de la tec
nica sigui previsiblement molt ample.
Les dades de que es disposa fins al moment,
tenint en compte que les possibles variacions de
la densitat aparent dels soIs poden fer variar els
continguts analitzats, permeten comentar els re
sultats prelimínars, si més no a nívell de tenden
des.
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Taula 3.

mirja d'aigua Om- 2 ) per a cada període considerar de l'any 1996

Sembra directa

Trebatlsimpltfícat

Trehatl convencional

Pro!unditat

Juny-agoJt

Octuhre-desembre

Junv-agos{

Octubre-desemhre

]uny-agost

Octuhre-desembre

0-20 cm

48,70

64,97

39,38

40,98

30,62

40,55

40-60 cm

53,14

65,86

38,06

_58,47

54,47

71,12

70-90 cm

60,93

67,67

44,68

52,88

21.44

36,59

En una primera visió general, considerant tot
l'any 1996, la pluviometría va ser de 903 mm. Els
continguts mitjans d'aigua (51 dies de mesura) són
significatívament diferents (p > 0.001) entre tots
els tractaments, presentant els soIs amb sembra di
recta (SD) valors superiors als de treball simplifi
cat (TS) i treball convencional (Te) respectiva
mento Les profunditats intermedies, 40-60 cm,
sense distingir el tractament del sol, són les que
acumulen més aigua mentre que els contínguts en
la superfície del sol i en els horitzons més profunds
són similars.
Per una altra banda, s'ha analitzat la variació en
el temps de l' estat hídric deis soIs (figura 4).
L'evolució deIs resultats presentats mostra que es
poden diferenciar diversos períodes llígats a la plu
viometria de l' any 1996. Així, podem considerar el
que poddem anomenar un pedode sec, que
compren des de final de juny a finals d'agost (plu
viometria acumulada de 52 mm), i un pedode hu
mit, 217 mm, entre mitjan octubre i mitjan de
sembre. Els condnguts d' aigua en el sol són
estadísticament diferents entre les dues epoques,
excepte en els nivells superficials de la parcel·la
amb treball simplificat (taula 3). Existeix per tant
una relació directa estacional entre la pluviometria
i l' estat d'humitat del sol que no afecta només
els primers centímetres d'aquests. Les tendencies
que s'han indicat per a tot a l' any es confirmen per
a cada període concret estudiat: tant en les epoques
més seques com en les més humides els soIs no tre
ballats, en valors mitjans, presenten un contingut
més ah d'aigua fins a la fondarÍa estudiada. Pos
siblement com a conseqüencia que la humitat del
sol a 70-90 cm en la parcel-la amb treball conven
cional és, com a mitjana, una tercera part i la mei
tat (en període sed que en els soIs no treballats i
amb treball simplificat, respectivament, a la ma
teíxa fondarÍa.
A un nivell més detallat, estudiant l'evolució per
a cada profunditat i tenint en compte el treball re
alitzat (figura 4) es poden destacar els següents as

pectes: Excepte en les fondaries intermedies, 1'0r
denació general del contingut d' aigua és Sembra dí
recta> Treball simplificat > Treball convencional.
Segurament el més alt contingut d' aigua a 40-60 cm
en els soIs amb sistema tradicional respon al fet que
és el nivel! més intluenciat per les alteracíons físi
ques que ha sofert la superfície del sol. Els con
tinguts més variables, independentment del trac
tament del sol, es presenten en els nivells
superficíals, retlectint les entrades d' aigua per la
pluja (figura 4).

Exemple 2. Uns efectes poc coneguts
del reg
La importancia del reg sobre la produccíó és ben
conegut des de fa temps. També hi ha múltiples
estudis de la incidencia del maneig del sol sobre
els fenomens d'erosió i transport dels sediments
generats per 1'aplicació controlada de l' aigua en els
cultius. Aquests etectes, que no deixen de ser una
petita simulació d'esdeveniment pluviometric,
també es possible estudiar-los en una conca com
aquesta.
L'any 1997 té un nombre de dies de pluja molt
baix, tot i que la precipitació acumulada no és
menyspreable (pluges dels primers dies de gener).
Fins al dia 14 d' abril la precipitació acumulada és
de 73,5 mm caiguts durant sis dies (5 del mes de
gener i 1 del mes de mare;;). Aquest pedode eixut
ha impedít efectuar comprovacions «in situ» de les
instal-lacíons destinades a aforar l' aigua d' escor
rentia de la con ca. La insuficient precipitació del
període í l'estat fenologic del cultiu van fer acon
sellable aplicar una dosi de reg de retore;; als cere
als que creixen en una parcel·la situada sobre la
vessant est de la conca. Aquest fet, gairebé
anecdotic, ha permes obtenir algunes informacions
sobre la dinamica dels sediments arrossegats per
l' aigua.
El dia 6/4/97, es va regar una part de la parArxius de l'Escola Superior d'Agricultura
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cel·la de cereals, fet que es va continuar els dies
següents. El sistema de reg instaBat consta d'un
hidrant connectat a una canon ada metal·1ica de
llargada variable que trasllada l' aigua fins a un
canó autodespla¡;:ant que la distribueix. La ruptura
fortuIta d'una de les juntes de la canonada prin
cipal a uns 35 m de l'estació d'aforament va ge
nerar una petita «onada» d' aígua i de sediments
arrossegats que van despla¡;:ar-se pel fons del tal
veg fins a ser detectada per l'estació. De fet en rín
terval de dos dies consecutius van produir-se dues
fuites (vegeu la figura 5) acumulant-se partícu
les arrossegades tant en la trampa de sedíments
com en la propia caixa d'aproximació al Flume.
Aquest esdeveniment fortuí't permet avaluar la
intensitat erosiva d'uns esdeveniments puntuals,
pero que poden succeir.
El volum de sediment recollit com a conse
qüencia deIs dos esdeveníments fou de 0,3 m3 . Ates
que el mostrejador de partícules en suspensió no
esta en regim de funcionament, cal considerar
aquest volum com un valor inferior al real. Atenent
a la superfícíe total de la conca (ja que no hi ha
l'absoluta certesa de rarea afectada pel reg), sig
nifica que s'ha transportat el material equivalent
a una lamina d'una superfície de 27 ha i d'un
gruix de 0,001 mm. Pero si atenem a la situació
més probable (la superfície que ha generat el se
díment transportat per l' aigua és d'aproximada
ment 2,5 x 37 m, es a dir uns 100 m2 ), la lamina
de material edafic arrossegada és d'uns 3 mm de
gruix. Aquest és un valor aparentment pedt pero
que representa una taxa d'erosíó de 45 t/ha i set
mana (amb una possible desviació ± 15, segons la
densítat aparent utilitzada d'entre les mesurades en
la conca), valor que de ser extrapolable a tota la
conca fóra catastrOfic.
Sense oblidar la precaució amb que cal utilít
zar aquest típus de dades per l'extrapolació que

Figura 5. Hidrograma del
període considerar
(del 6-4-97 fins al 7 -4-97).
Les dades de l'hidrograma
esta n representades en
valors de potencial
e1ectric generats per la
sonda de nivel!
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comporten, sí que cal recordar la importancia que
en temes d'erosió agrícola tenen e1s «accidents»
que es poden produir en practiques que són ha
bituals. Probablement l' erosió, en ser un efecte que
es caracteritza per ser acumulatiu, resulta més
d'esdeveniments catastrOfics a petita i mitjana es
cala pero freqüents, que no pas d'una gran catas
trofe erosiva.
La major utilització de I'aigua que s'esta fent ac
tualment, junt amb altres pos sibies causes relacio
nades amb la circula ció general de l' aigua dins el
cicle hidrologic de la terra, fa que cada cop tingui
major interes coneixer el contingut d'aigua que en
cada moment hi ha en els díferents compartiments
del cicle general i el muntant deIs f1uxos que s'es
tableixen entre ells. Actualment hi ha molts grups
de treball que avancen en aquesta línia i que ob
viament ho fan des del seu ambít de treball (hi
drogeologs, fisiolegs vegetals, geomorfolegs, agro
noms...). En aquest sentit la nostra vol ser una
aportació a aquesta ampla tasca.
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