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Canvis en el paisatge mediterrani de ribera: nous usos i noves perspectives 

Josep M. Panareda Clopés 

 

Les riberes constitueixen un dels paisatges més dinàmics tant en l’espai com en el temps 

des de la perspectiva geogràfica. D’una banda, la dinàmica natural estricta ja condiciona 

canvis de gran envergadura en el component geomorfològic i biològic de les riberes. De 

l’altra, es tracta d’espais molt productius i amb aprofitaments biòtics i hídrics múltiples 

des de temps llunyans. Els recursos naturals han estat tradicionalment molt explotats, però 

durant els darrers dos segles les intervencions han estat molt intenses tant en relació amb 

els aprofitaments hídrics com amb la instal·lació d’infraestructures o amb les accions de 

protecció. 

Tanmateix, simultàniament a aquestes grans actuacions i a l’explotació intensa dels 

recursos hídrics, al llarg de les darreres dècades moltes riberes han restat socialment 

marginades a causa de la disminució o l’abandó de les activitats pastorals, de lleure o de 

profit agrícola i forestal. Alhora, les franges urbanes dels cursos fluvials han assolit nivells 

elevats de contaminació i han estat rehabilitades; progressivament s’han integrat a la 

xarxa urbana com a espais d’oci o simplement com a zones verdes. Aquest abandó social 

ha comportat, almenys en alguns sectors, una restauració natural del paisatge vegetal. 

L’excepcionalitat i la intensitat dels canvis en el paisatge de ribera han provocat la 

realització de nombrosos estudis relacionats amb els processos i amb les conseqüències 

d’aquesta dinàmica, tant des de la perspectiva de la geografia històrica i de l’ordenació 

del territori com de la dels estudis de paisatge, ecologia i biogeografia. Una anàlisi de la 

bibliografia recent mostra un predomini de les temàtiques geomorfològiques i 

hidrològiques orientades a la regeneració, recuperació i gestió dels espais de ribera. Els 

temes clau actuals són corredors, restauració, zones d’esmorteïment i vies verdes, entre 

d’altres. En relació amb la qualitat de l’aigua, destaquen els treballs relacionats amb la 

fisicoquímica de l’aigua i la microbiologia. La gestió dels espais de ribera ha passat 

d’estar centrada en el control de la qualitat de l’aigua i garantir l’abastiment de la 

població, les indústries i el regadiu, a interessar-se per la conservació i la rehabilitació 

dels ecosistemes aquàtics i per integrar aquestes actuacions en el planejament urbanístic, 

malgrat que encara resta molt per a fer. 

L’aigua com a font de conflictes és un tema històric, present des dels inicis de la 

civilització humana. Els conflictes han crescut amb l’augment de la població i el 

desenvolupament de l’agricultura, la ramaderia i la indústria. Cada sistema d’explotació 

del territori ha generat un paisatge amb característiques pròpies segons els recursos 

obtinguts, la intensitat en aprofitar-los, les tècniques emprades i la capacitat de regenerar-

se naturalment. Les diferències en l’impacte provocat han donat lloc a una gran diversitat 

de paisatges, que han evolucionat tant en funció de l’acció humana com de la mateixa 

dinàmica natural. És des d’aquesta perspectiva que s’ha dut a terme l’estudi de la 

dinàmica i evolució dels paisatges mediterranis de ribera en el marc d’un projecte de 

recerca de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans. 

Algunes de les idees indicades en aquesta ponència ja foren exposades en el discurs 

d’inauguració de curs 2008-2009 del mateix Institut d’Estudis Catalans. 
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Els objectius principals d’aquest projecte de recerca han estat, d’una banda, estudiar els 

usos dels recursos naturals de les riberes mediterrànies al llarg dels darrers segles i els 

paisatges que se n’han derivat, i, de l’altra, analitzar el paisatge actual, resultat dels 

diversos factors naturals i dels aprofitaments i usos al llarg del temps i fins al moment 

present. Per a assolir aquests objectius, s’ha dut a terme una recerca sobre els elements 

naturals i històrics dels paisatges fluvials, els processos que hi ha hagut i hi tenen lloc i 

les unitats de paisatge actuals a escales diferents. 

Es planteja el paisatge fluvial com una excepció del paisatge «normal» a causa de la 

presència de l’aigua. És constituït per quatre grups de components: l’aigua, la litologia i 

el relleu, la flora i la fauna, i el conjunt d’intervencions humanes. Es té present d’una 

manera prioritària el cabal i el règim del riu, les propietats fisicoquímiques de l’aigua i 

les característiques biològiques, litològiques i geomorfològiques de la conca. 

L’estudi d’una ribera va molt més enllà de l’anàlisi d’un espai lineal definit pel corrent 

d’aigua i l’entorn immediat. Ha de permetre entendre el funcionament del conjunt de la 

conca, on els vessants han estat molt transformats tant per les intervencions humanes més 

reculades com per les més recents, que són més conegudes i evidents per a nosaltres. Les 

accions més remotes poden mostrar-se més difuses, però són ben presents per les 

conseqüències que han tingut, ja que una anàlisi atenta permet detectar-les. Cal assenyalar 

l’impacte de les rompudes, de la crema de grans superfícies forestals i de la facilitació de 

superfícies extenses per a pastures. Tot plegat va més enllà d’un canvi en la cobertura 

vegetal. 

Les conseqüències acumulatives de l’erosió secular dels sòls i dels canvis en la 

composició florística i faunística de les comunitats han arribat fins al moment present. 

Les transformacions foren extensives però força generalitzades i amb impactes evidents 

en el paisatge. La pèrdua progressiva del sòl comportà una disminució de la capacitat de 

retenció hídrica, la qual cosa es traduí en unes condicions més xèriques per a la vegetació 

i la fauna i, alhora, en una accentuació de la sequera estiuenca, molt significativa en 

territoris de clima mediterrani. 

Els materials desfets foren transportats per l’aigua corrent fins a les planes al·luvials i cap 

al mar. Aquest augment d’aportació de sediments a la costa comportà un 

desenvolupament més gran de planes litorals i d’algunes platges, que alhora intensificà la 

formació de dunes. 

Tot plegat afavorí l’establiment i l’extensió de plantes i de fauna d’espais oberts i més 

xeròfiles, i feu recular les més exigents en humitat. A més de la dinàmica natural 

d’extinció d’espècies i de l’entrada d’altres de nouvingudes, els humans n’introduïren 

diverses que estimaren més interessants i n’eliminaren d’altres que creien poc profitoses 

o que competien amb les més útils. 

Aquestes estratègies d’explotació de recursos i de selecció d’espècies tingueren un fort 

impacte en les riberes, directament amb les tales, les pastures i la recol·lecció de fruits, o 

indirectament amb els canvis en el cabal o el règim fluvial mitjançant la derivació de 

l’aigua cap als camps, les cases o els salts d’aigua, i amb la construcció de rescloses, 

guals, ponts i proteccions. 

Com són els paisatges mediterranis de ribera 
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El paisatge de ribera és un sistema complex en què intervenen molts elements i factors, 

variables en el temps i en l’espai a causa de la dinàmica natural. És constituït per una 

successió temporal de paisatges, que tenen molt a veure amb el temps passat des de la 

darrera crescuda; la biodiversitat en organismes, comunitats i paisatges hi sol ser elevada. 

És font de nombrosos recursos, que són renovables però limitats. Els aprofitaments han 

estat molt intensos a les riberes, la qual cosa ha provocat grans transformacions.  

És cert que el paisatge de ribera es regenera ràpidament en cas d’una pertorbació si es 

disposa d’aigua suficient, però deixa empremtes en la forma de la llera, en la distribució 

dels sediments i en el paisatge vegetal. Aquest darrer acompleix nombroses funcions en 

la formació i manteniment del paisatge en general: reté sediments, filtra els contaminants, 

és refugi i font d’aliment per a nombrosos organismes i esmorteeix els efectes de les 

inundacions. 

El nostre estudi s’ha centrat en el paisatge mediterrani de ribera, condicionat per la 

superfície reduïda de les conques i el règim estacional del cabal, en relació directa amb el 

de les precipitacions, que en condiciona una forta irregularitat amb crescudes i 

inundacions freqüents i un estiatge ben marcat. A més, molt sovint les conques 

mediterrànies són molt poblades i explotades. 

Els aprofitaments dels recursos riberencs han estat històricament intensos en el territori 

mediterrani, i variables al llarg del temps en relació amb les necessitats i tècniques 

disponibles. D’una manera molt simplificada es poden establir quatre estratègies en 

l’aprofitament dels recursos de ribera. En un primer moment s’aprofità el que es tenia a 

l’abast o es necessitava. Més endavant s’emprà l’aigua i altres recursos tant com es podia, 

sense control ni mesura. Després, davant la gran demanda d’aigua, se centrà la gestió en 

el control (de quantitat i de qualitat), sobretot per a l’abastiment de la població i de les 

activitats, en especial agrícoles i industrials. Els darrers anys ha crescut la tendència cap 

a un aprofitament controlat i una gestió centrada en la conservació i la rehabilitació dels 

ecosistemes aquàtics. 

Cal recuperar la plana d’inundació amb el restabliment de l’espai de la vegetació de 

ribera, la disminució dels pendents laterals de la llera, la revegetació de les riberes (millor 

si és espontània a partir d’estaques o llavors arribades per crescudes) i la recuperació de 

la morfologia de la llera amb la redistribució dels sediments. Cal tenir present que, si no 

es fa així, la restauració del paisatge malmès pels fenòmens naturals sortirà molt cara més 

endavant. En aquest context es dona molta importància al planejament urbanístic; és a 

dir, els aprofitaments i la gestió de la ribera s’han de dur a terme conjuntament amb el 

planejament urbanístic. 

A continuació es comenten situacions concretes de la dinàmica fluvial i de canvis recents 

d’una manera breu i força esquemàtica a causa de les limitacions de la ponència. Els punts 

centrals són les crescudes i les inundacions, les sequeres i l’estiatge, les plantacions de 

pollancres i la percepció del paisatge de ribera. S’adjunta una mostra dels diversos perfils 

de paisatges de ribera que es mostraren durant l’exposició de la ponència. Aquest tipus 

de perfils ha estat un dels sistemes més emprats en la representació gràfica per a expressar 

els resultats obtinguts en el projecte de recerca sobre la dinàmica i l’evolució dels 

paisatges mediterranis de ribera. Tenen dos nivells de lectura, l’un expressat pel dibuix i 

l’altre comunicat mitjançant un peu de figura extens. 
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Crescudes i inundacions: canalitzacions 

El règim dels rius mediterranis és molt irregular en relació directa amb les precipitacions. 

Les crescudes del cabal i les inundacions de les planes al·luvials són periòdiques, es 

presenten d’una manera sobtada i sovint tenen una durada curta. El resultat és 

l’establiment d’un llit d’inundació natural relativament ample que pot sorprendre qui 

només tingui present les lleres actuals, seques o amb poca aigua superficial. La crescuda 

sovint dura unes hores o pocs dies, de manera que aviat la llera resta amb poca aigua 

corrent o ben seca. 

El paisatge natural derivat de les crescudes abasta una amplada en relació amb el rocam 

i el relleu. En passos estrets i congostos les crescudes tenen poc desenvolupament a causa 

de la duresa del rocam, que sol restar ben fregat i polit per les aigües furioses. En canvi, 

en espais oberts i planes les crescudes originen meandres i lleres amples. 

En el primer cas la intervenció humana sol ser escassa o nul·la, excepte si s’hi estableix 

un embassament. En les valls amples les transformacions solen ser importants, sobretot a 

causa dels aprofitaments agrícoles; s’estreny la llera per a poder disposar de més 

superfície per al conreu. 

Les feixes es protegeixen amb talussos, motes, murs de pedra, esculleres, dics, o gabions, 

els quals solen ser suficients per a impedir la inundació dels camps en moments de 

crescudes mitjanes. En episodis de crescudes excepcionals, però, les aigües salvatges 

poden superar o rebentar les proteccions, envair les terres cultivades i endur-se bona part 

de la terra fèrtil. Si les proteccions restaven malmeses, tradicionalment se solien refer tan 

aviat com es podia amb murs nous i reposant la terra que s’havia emportat l’aigua. 

Amb l’abandó dels conreus de les darreres dècades les parets i feixes malmeses no són 

reconstruïdes i en cada episodi de crescuda l’esfondrament es fa més gran. Però si es 

tracta d’espais on els usos agrícoles es mantenen o hi ha construccions properes, les 

proteccions es refan cimentant-les, la qual cosa en garanteix una durada més llarga però 

n’augmenta l’artificialitat. La canalització amb murs de ciment és freqüent en espais 

urbans i fins i tot en àrees agrícoles. 

Actualment és corrent observar moltes riberes amb poblacions denses de canyes, fins al 

punt que és considerada una planta invasora, com succeeix en diverses rieres del 

Maresme. Cal conèixer la història d’aquesta planta per a interpretar correctament la 

situació actual. Cal considerar com són les canyes, d’on han vingut i com és que ara n’hi 

ha tantes.  

La canya (Arundo donax) és una gramínia perenne d’uns 2-4 metres d’alçària, a vegades 

més. Té un rizoma, que és una tija enterrada, gruixuda, nuosa, ramificada, tortuosa i amb 

nombroses estrangulacions. Del rizoma sorgeixen les tiges aèries, les canyes, que són 

llargues, amb entrenusos buits i sense ramificacions el primer any, però sí el segon.  

La canya viu a les torrenteres, les lleres, els fondals i els marges argilosos, on ha estat 

plantada des de molt antic per a usos molt diversos. Té una gran capacitat per a regenerar-

se vegetativament, a causa del creixement constant del rizoma, que produeix nous brots. 

Quan un aiguat destrueix un canyar, els rizomes dispersos i trinxats són l’inici d’un nou 
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canyar allà on han anat a raure, i si les condicions hi són favorables s’hi desenvoluparà 

en pocs anys.  

No és una planta autòctona. És introduïda, originària del centre i el sud d’Àsia. S’ha estès 

arreu a causa de la facilitat de reproducció, del creixement ràpid i dels usos que ha tingut 

i encara té. La canya ha estat utilitzada per a les construccions temporals, com cabanes i 

coberts, i també per als cels rasos, que s’enguixaven sota una estructura de canyes. Ha 

estat i és molt emprada en cistelleria, per a les aspres de les mongeteres i les tomaqueres, 

per a gelosies en jardineria i per a l’elaboració de nombrosos estris, com pintes o 

instruments musicals, entre molts altres usos. També ha estat plantada per a protegir 

marges de camps, rieres i torrents. 

Amb aquesta informació és fàcil entendre que el canyar sigui tan abundant a les riberes. 

La primera funció del canyar era i és protegir els marges de les rieres en el moment de les 

crescudes i impedir que les aigües furioses arrenquin el marge de terra i segueixin 

arrancant i enduent-se la terra fèrtil dels camps. Al mateix temps, les canyes han estat 

molt aprofitades, fins al punt que es tallaven sistemàticament cada any quan la canya no 

tenia ramificacions. Era una activitat dura, però molt controlada i ben remunerada. Els 

marges es deixaven ben nets i se’n treien els esbarzers i altres plantes que hi creixien 

espontàniament; fins i tot a vegades els canyars es cremaven a ple hivern, just abans que 

sorgissin els brots nous. I ha estat així fins fa ben poc. 

Ara la canya ja no s’aprofita gaire i, a més, hi ha un canvi en la percepció i valoració del 

medi ambient. La canya és vista per moltes persones com una espècie exòtica que no para 

de colonitzar els espais oberts que li són idonis, com ara els marges i les lleres de les 

rieres. Els seus aprofitaments són escassos o no són perceptibles i, per tant, no són 

valorats. Com que les canyes no es tallen cada any, el canyar s’ha convertit en una massa 

densa, impenetrable i amb les tiges ramificades i tombades. 

Quan hi ha una crescuda fluvial només es percep que les canyes destorben el bon 

escolament de l’aigua. Es pensa que cal arrabassar el canyar i plantar-hi arbres autòctons. 

No seria pas mala idea si no fos que arrabassar el canyar és deixar els marges sense 

protecció, ja que els arbres autòctons no protegeixen tan bé els marges. Sí que ho farien 

si disposessin de l’espai que tenien fa segles, moment en què la llera era molt més ampla. 

Ara és més estreta perquè l’espai s’aprofita per a conreus. El canyar manté a ratlla la llera 

estreta. Alhora, cal tenir present que els arbres de ribera necessiten un cabal d’aigua 

superior a l’actual. Ara les rieres van seques gairebé tot l’any a causa dels aprofitaments 

per a usos domèstics i industrials. 

Cal preguntar-se si estem disposats a reduir l’espai conreat, ara ocupat per indústries, 

carreteres i altres serveis, per a afavorir un bosc amb arbres autòctons. I també si estem 

disposats a deixar de captar l’aigua a fi que la riera porti sempre aigua suficient per a la 

subsistència dels verns. Si algú té la pensada d’arrabassar el canyar i plantar-hi arbres 

autòctons ha de saber que els marges es desfaran amb les rierades, fet que exigirà 

actuacions immediates, que sempre es concreten en la construcció d’un mur de ciment. 

No és pas una visió futurista, és la constatació del que ha passat en diverses rieres del 

Maresme. 
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El mateix es pot dir de la robínia o acàcia (Robinia pseudoacacia), un arbre alt, d’escorça 

gruixuda, capçada densa i branques espinoses. Té les arrels grosses i ramificacions 

llargues i reptants que produeixen brots a certa distància del tronc principal. És poc 

exigent ecològicament i prefereix indrets amb sòls més o menys humits en climes no 

massa freds ni massa càlids. És originària dels Estats Units d’Amèrica. 

Ha tingut nombrosos aprofitaments i usos, fet que ha condicionat que fos plantada i 

afavorida en molts llocs. Ha estat cultivada en talussos, marges, torrents, passeigs, camins 

i parcs, i s’ha naturalitzat sobretot en fondals i en altres indrets humits. El primer ús ha 

estat com a arbre ornamental i els aprofitaments fusters també han estat especialment 

importants; per això n’existeixen arbredes notables. La fusta és pesada i dura; és resistent 

a la humitat del terra, per la qual cosa els troncs han estat emprats per a estaques, perxes 

o pals clavats a terra. Per tot plegat l’acàcia ha estat molt plantada arreu i, si l’ambient li 

és avinent, l’adaptació és excel·lent i no necessita gaire atencions.  

Té un gran poder colonitzador i actualment envaeix amb facilitat i rapidesa indrets propers 

a les riberes fins fa poc conreats o pasturats. Per aquesta raó ha estat considerada una 

planta exòtica invasora. 

Sequeres: estiatge 

L’estiatge és un fenomen característic dels rius mediterranis. La disminució del cabal se 

sol produir durant els mesos d’estiu, i sovint s’estén més enllà; a vegades també es 

produeix a l’hivern. Té una relació ben directa amb l’escassetat de precipitacions, les 

quals determinen una reducció forta de l’aigua corrent. De manera natural les rieres i els 

rius catalans portarien més o menys aigua, a excepció dels períodes de sequera extrema, 

fet que s’esdevé periòdicament. El paisatge que hi dominaria seria un bosc continu i dens 

amb verns, salzes i freixes arreu. Les lleres contindrien matollars de sargues, que els 

embats de les crescudes malmetrien periòdicament, però es referien espontàniament fins 

a la propera riuada. Les rieres del sud de Catalunya amb conca petita quedarien seques 

més sovint, sobretot damunt de relleu carstificat; en aquestes riberes el bosc seria diferent 

i en alguns indrets només s’establirien un matollar de murta i altres arbustos amb alguns 

grupets d’arbres. 

Les captacions mitjançant pous, mines o derivacions d’aigua han estat i són en alguns 

indrets molt abundoses, de manera que el cabal superficial del riu o riera ha anat minvant 

considerablement fins a esdevenir nul durant mesos. A mitjan segle XX les lleres de la 

Tordera i el Besòs, per exemple, romanien seques a l’estiu. En algunes rieres, com la 

d’Argentona, antigament hi havia molins en indrets on ara la llera roman seca bona part 

de l’any i només hi circula aigua en episodis de pluges abundants. 

Pot sorprendre que a ple estiu les rieres del Montseny portin un cabal notable i, totes 

juntes, després de vessar l’aigua a la Tordera, donin lloc a una llera ben seca; durant molts 

mesos no arriba superficialment ni una gota d’aigua al mar. L’aigua s’infiltra ràpidament 

als freàtics, els quals són explotats intensament mitjançant pous per a regar i per a usos 

domèstics i industrials. 

Amb l’augment i la intensificació de l’estiatge el paisatge de ribera ha sofert grans 

transformacions, a part de les derivades dels aprofitaments. En els trams de muntanya 

amb aigua corrent permanent els boscos amb verns, freixes i salzes s’han mantingut força 
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bé, però en els sectors planers el paisatge forestal ha esdevingut discontinu amb franges 

llargues totalment desforestades. 

Els abocaments procedents de les depuradores han modificat molt el paisatge de molts 

trams de ribera dels rius mediterranis les darreres dècades. L’aigua hi és vessada tot l’any, 

fins i tot en moments de sequera extrema. El resultat és la presència d’un rajolí d’aigua 

superficial que s’escola per les lleres d’una manera permanent. El canvi de paisatge s’ha 

produït especialment els mesos secs. S’ha passat d’una llera seca durant mesos a una 

disponibilitat hídrica constant, de manera que algunes plantes que cada vegada 

escassejaven més als nostres rius i rieres ara es troben afavorides per la disponibilitat 

d’aigua rica en nutrients. Això afecta sobretot les plantes que acompleixen una part 

important del cicle vegetatiu a l’estiu, com les bogues, els créixens, els canyissos i els 

anagalls d’aigua, que necessiten viure ran d’aigua o damunt de sòls xops o fangosos. 

Aquestes plantes solen tenir un gran desenvolupament i donen lloc a formacions vegetals 

extenses on l’aigua s’entolla o a franges verdes allargassades enmig de la llera seca a ple 

estiu. Aquest nou paisatge és ben visible a partir del punt d’abocament d’una depuradora, 

i riu avall es va empetitint, fins a desaparèixer a causa de la infiltració o evaporació de 

l’aigua. Es torna a formar si hi ha una nova depuradora. 

Plantacions de pollancres i plàtans 

S’ha reiterat que les planes al·luvials han estat uns espais molt explotats al llarg de la 

història a causa de la seva productivitat elevada. Tradicionalment hi han dominat els usos 

agrícoles. Però, sobretot a partir del segle XIX, algunes riberes han estat plantades amb 

diferents varietats de pollancres per les característiques de la fusta i per permetre cicles 

curts d’aprofitament. També hi ha influït la rendibilitat baixa dels conreus, que ha menat 

cap a un abandó de les activitats agrícoles. Les millores genètiques dels peus plantats i 

les tècniques també han contribuït a l’expansió de la populicultura. Es localitzen sobretot 

les planes al·luvials inferiors, que d’una manera espontània serien colonitzades per boscos 

caducifolis mixtos dominats per freixes, salzes i verns.  

També han estat introduïdes altres espècies d’arbres, com el plàtan i l’acàcia. 

Les pollancredes constitueixen actualment un paisatge típic de les riberes mediterrànies, 

però només ocupen una superfície notable allà on les planes tenen una gran extensió i hi 

ha disponibilitat d’aigua suficient. Cal tenir present que el pollancre és molt exigent en 

necessitats hídriques i que un sol episodi d’estrès hídric és suficient per a comprometre la 

qualitat de la fusta de tot un cicle, per la qual cosa cal tenir assegurada la disponibilitat 

d’aigua. L’augment de la demanda hídrica per a usos domèstics i industrials i l’encariment 

de l’aigua estan dificultant l’expansió de les plantacions de pollancres. Les oscil·lacions 

dels preus de la fusta i les nombroses plagues que afecten els arbres comprometen la 

rendibilitat futura, excepte si es disposa de superfícies molt extenses i s’empren tècniques 

molt eficients. I són escassos els indrets catalans, si és que n’hi ha, on actualment el 

conreu de pollancres pot ser rendible. 

Percepció del paisatge de ribera 

Finalment volem expressar algunes idees respecte a la percepció que han tingut i tenen 

les persones que han viscut prop d’un espai fluvial i els especialistes. 
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La percepció humana d’aquests entorns ha anat canviant al llarg del temps tant pel 

coneixement que se’n té com per les necessitats de cada moment històric. Les riberes 

sempre han estat indrets de referència pels múltiples recursos que ofereixen i no solament 

per l’aigua, que sempre ha estat un ingredient de primer ordre per a beure, cuinar, netejar, 

rentar o fer funcionar molins. Tradicionalment se n’han obtingut productes alimentaris 

carnis i vegetals, llenya per a cremar, perxes i fustes per a eines, tanques, bastides i 

mobles, materials per a la construcció (sorra, graves, rocs) i herbes per a pasturar el ramat.  

Per tant, era un espai molt conegut, vigilat i disputat. I ha estat així fins fa unes dècades, 

a causa que molts dels profits ja es podien obtenir per altres vies i que les aigües baixaven 

força contaminades, en especial a les conques on s’havien instal·lat indústries. Això 

comportà un cert distanciament mental de la població envers els rius i les rieres, i, 

progressivament, un desconeixement i un menyspreu respecte al paisatge de ribera, on es 

podia fer qualsevol cosa i llençar residus de tota mena. Tot plegat provocà una degradació 

gradual que desembocà en una situació insostenible, sobretot prop de poblacions i 

indústries i riu avall, i que feu que part de la població reaccionés i es plantegés rehabilitar 

les riberes i depurar l’aigua utilitzada abans d’abocar-la directament als rius. 

Actualment els rius són percebuts com un espai que té una dinàmica natural que cal 

respectar i que cal integrar en el conjunt del territori com a espai verd per on circula 

l’aigua, que és un recurs renovable però limitat i la depuració i la potabilitat de la qual 

resulten cares si està molt contaminada. Les actuacions a les riberes s’han d’integrar en 

el planejament urbanístic. La figura de parcs fluvials ha ajudat a revalorar espais de ribera 

molt degradats, en especial en trams urbans. Cal trobar un equilibri entre l’ocupació del 

territori, la protecció dels béns humans i la preservació dels sistemes naturals. 

Epíleg: el paisatge fluvial, un espai de referència 

El paisatge mediterrani de ribera és un paisatge destacat en el conjunt del territori a causa 

del contrast que confereix la presència de l’aigua corrent al fons de les valls. El paisatge 

forestal amb arbres caducifolis de ribera constitueix una franja estreta enmig dels boscos 

i matollars de fullatge persistent que cobreixen els vessants. 

La ribera ofereix un gran ventall de recursos que han estat aprofitats de manera diferent 

segons les cultures i les necessitats de cada moment històric. Ha estat un espai de conflicte 

i de disputes per al control d’aquesta multiplicitat d’usos de disponibilitat limitada i 

variables en el temps i l’espai. És un espai de frontera que separa i uneix alhora, però 

sovint ha estat una fita lineal fixa que limita dominis i poders. A vegades simplement ha 

estat un límit; d’altres, una franja difícil de travessar i alhora fàcil de defensar segons la 

dinàmica natural. 

La ribera mediterrània també és un lloc de risc, sobretot per les crescudes sobtades, que 

arrosseguen tot el que troben al davant, trenquen les defenses més fermes, deixen els 

conreus sense terra fèrtil i malmeten recs, basses, molins i tota mena de construccions del 

que naturalment és el llit d’inundació. També és un indret de risc per la possibilitat que 

de sobte deixi d’oferir la diversitat de recursos a causa, més enllà de les conseqüències de 

les inundacions, de les sequeres periòdiques que deixen els rius sense aigua i sense peixos 

i les riberes sense herbes per a pastura. 



9 
 

Hi ha percepcions múltiples del paisatge de ribera (populars, artístiques, científiques o 

tècniques), diferents segons la geografia i els costums de cada poble i alhora variables al 

llarg de la història. Els interessos i les necessitats de cada persona i de cada societat han 

condicionat la percepció que se’n té. Els científics i tècnics el copsen i l’analitzen segons 

la formació que han rebut i les activitats professionals. 

Finalment, cal constatar que no és possible interpretar correctament el paisatge actual de 

les riberes mediterrànies, com qualsevol altre paisatge, sense considerar l’activitat 

humana passada i actual com un factor primordial de la seva formació, dinàmica i 

evolució. 
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Paisatges lineals del Foix a la part mitjana de la cua de l’embassament, on hi ha poblacions 

denses de canyissars i bogars damunt de sediments recents: A) el 1919, abans de la 

inundació, i B) actualment. La informació per a l’elaboració del paisatge del 1919 s’ha 

obtingut del mapa 1:2.000 de l’informe de Josep Maria Miró Guibernau Expropiación 

forzosa por causa de utilidad pública para la construcción del Pantano de Foix. 

Documento núm. I: Pliego de razonamientos (Barcelona: División Hidráulica del Pirineo 

Oriental, 1919). Font: Dades originals de Josep Maria Miró i Josep M. Panareda, 

elaboració de Josep Maria Panareda i realització cartogràfica de Maravillas Boccio. 

 

A.1. Vessant força inclinat amb feixes allargassades plantades de vinyes i oliveres. Els 

indrets més rostos eren colonitzats per una bosquina que s’aprofitava per a fer feixines. 

A.2. Diferents nivells de feixes aprofitades per a vinya i cereals de secà. Als marges hi 

podia haver peus esparsos d’olivera o d’un altre fruiter. Els marges entre feixes eren 

estrets per a aprofitar al màxim l’espai conreat i eren ocupats per herbeis i plantes esparses 

de la bardissa o màquia. 

A.3. Llera del riu, que en aquest indret era relativament ampla a causa del pendent escàs. 

A banda i banda de la llera hi havia una franja estreta considerada com a erm que 

correspon al petit marge entre el nivell A.4 i el llit del riu. Hi dominava un codolar i a 

mesura que se separa del curs d’aigua hi ha herbeis diferents i algun clap de bardissa. 

A.4. Nivell al·luvial inferior inundat periòdicament durant les crescudes. Hi predominava 

el regadiu per a horta, i ocasionalment per a cereal o farratge. Es regava mitjançant un rec 

que prenia l’aigua una mica més amunt del riu. Era l’indret inundable on hi havia més 
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extensió de regadiu, malgrat que en el moment d’elaborar el mapa (1919) hi havia 

parcel·les on es representava vinya. Engroguiments anteriors mostren que gairebé tot 

aquest nivell era regadiu. 

A.5. Marge estret entre dos nivells al·luvials amb predomini d’herbeis mesòfils amb 

fragments de bardissa, que era cremada periòdicament per a afavorir la pastura. 

A.6. Parcel·la allargassada d’un nivell al·luvial mitjà al llarg de la ribera del Foix amb 

conreus de vinya, olivera i cereals. Hi havia alguns fragments discontinus d’horta. 

A.7. Marge inferior de la carretera de Vilanova a l’Arboç, just sota l’espadat al nord de 

Castellet. Hi dominaven vessants força inclinats considerats com a erms. La vegetació era 

escassa i solia ser aprofitada per a pastura. 

 

B.1. Vessants inclinats amb una bosquina densa i amb taques aïllades d’alzinar incipient. 

Hi abunda el pi blanc. 

B.2. Marge més o menys abrupte de la llera on hi ha feixes successives en què domina la 

vinya, amb alguna parcel·la d’oliverar. Als marges inferiors, més a prop de l’aigua, es 

desenvolupa la bardissa. Vessant amunt els marges entre feixes són colonitzats per 

bosquines amb un predomini de plantes de la màquia i algunes de la bardissa. A la feixa 

inferior hi ha instal·lat un mirador de fauna. 

B.3. Sector de la cua de l’embassament parcialment colonitzat per canyissars i bogars. La 

sedimentació amb materials ha estat important, fins a reblir gairebé la totalitat d’aquesta 

franja de l’embassament. La sedimentació forma illes que són colonitzades 

progressivament per masses denses de canyís i boga; la boga és més abundant als extrems 

de les illes, de ple dins l’aigua. 

B.4. Nivell al·luvial inferior inundat periòdicament durant les crescudes; bona part de 

l’any es troba inundat o amb sòls xops. Hi predomina un canyissar dens amb taques 

notables de canyes. Les crescudes hi aporten una gran quantitat de materials fins. Cap al 

cantó de l’embassament, ran d’aigua, hi ha franges estretes i més o menys allargassades i 

contínues de boga. És l’indret més ric en plantes higròfiles de tot l’entorn del pantà de 

Foix. Hi ha alguns peus de freixe enmig del canyissar. 

B.5. Marge estret entre dos nivells al·luvials colonitzat per una franja bardissa densa i 

contínua, només trencada per grups de canya. Hi ha peus esparsos de freixe, arç blanc, 

lledoner i figuera. 

B.6. Parcel·la allargassada d’un nivell al·luvial al llarg de la ribera del Foix amb conreus 

de vinya, olivera i cereals. Hi ha alguns fragments discontinus d’horta. L’ús que se’n fa 

no ha canviat al llarg del darrer segle. 

B.7. Marge inferior de la carretera de Vilanova a l’Arboç, just sota l’espadat al nord de 

Castellet. Hi domina una bosquina densa amb plantes de la bardissa i de la màquia. També 

s’hi refugien algunes plantes pròpies dels alzinars, com alguns exemplars esparsos 

d’alzina. 
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Paisatges lineals de la vall mitjana de la Tordera entre Sant Celoni i Santa Maria de 

Palautordera a la darreria del segle XIX, la dècada del 1960 i actualment. Font: Dades 

originals i elaboració de Josep M. Panareda i realització cartogràfica de Maravillas 

Boccio. 
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Paisatge lineal de la Tordera prop de la masia de Cal Cavaller. És una ampliació del 

número 3 de la figura anterior. Font: Dades originals i elaboració de Josep M. Panareda i 

realització cartogràfica de Maravillas Boccio. 

1. Obac del turó amb materials argilosos del Miocè corresponent a un interfluvi entre 

planes al·luvials de la conca de la Tordera. Tradicionalment ha estat un territori de secà, 

especialment de vinya, oliverar i cereals. Al solell, no representat en la imatge, encara 

resten alguns espais cultivats, però a l’obaga els camps s’abandonaren a la darreria del 

segle XIX i foren repoblats amb pins, sureres i alzines. La part inferior del vessant es 

cultivà fins fa unes dècades i les feixes es repoblaren amb pinastre. 

2. Feixes entre el turó i la plana al·luvial cultivades fins fa unes dues dècades per a 

farratge. No han estat repoblades i espontàniament s’hi ha establert un herbei que ben 

aviat ha evolucionat cap a una bardissa, la qual ja ara conté diversos elements de la 

roureda de roure martinenc. 

3. Plana al·luvial de la Tordera, periòdicament inundada totalment durant les crescudes, 

la qual cosa ha condicionat l’existència d’un mosaic molt variable en el temps dominat 

per mates de sarga i peus aïllats de freixes i salzes. Tradicionalment ha estat un espai de 

pastura i per al conreu de canyes. Amb l’abandó de les activitats agrícoles i ramaderes i 

la disminució de les revingudes el llit major ha estat colonitzat per un bosc dens dominat 

per acàcies amb peus aïllats de freixe, salze i vern. 

4. Llit menor de la Tordera amb període notable d’estiatge al llarg del segle XX. 

Anteriorment l’estiatge era més petit a causa dels aprofitaments hídrics menors. A la 

darreria del segle XX l’estiatge s’ha suavitzat a causa de l’abocament permanent d’aigua 

procedent d’una depuradora. Actualment s’observa un desenvolupament notable de les 

comunitats amb helòfits, com les bogues, els créixens i els anagalls d’aigua. 

5. Nivell al·luvial inferior on s’ha instal·lat un molí fariner, en desús des de començament 

del segle XX. Els replans estrets foren conreats fins fa unes dècades com a horta 

d’autoconsum. Als marges i les penyes dominen acàcies, plantades per l’acció protectora 

del sòl i el substrat. 
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6. Nivell al·luvial mitjà, tradicionalment cultivat per a horta, farratge i cereals. Les 

activitats agràries s’organitzaven entorn de les masies, que eren el centre d’explotació. 

Actualment l’activitat agrícola és testimonial i les masies tenen una funció residencial. 

Ha estat important l’existència de pous per a usos domèstics i de regadiu; actualment ha 

perdut importància a causa de la contaminació i de la disminució del freàtic. 
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Paisatge típic de pollancreda a la plana al·luvial del curs baix de la Tordera. Font: Dades 

originals i elaboració de Josep M. Panareda i realització cartogràfica de Maravillas 

Boccio. 

1. Llera del riu amb poblacions de plantes herbàcies d’indrets fangosos (bogues, créixens, 

anagalls d’aigua) i de sarga. 

2. Plantacions de plàtans, més freqüents al sector més proper al riu o riera. 

3. Plantacions de pollancres, dominants al sector de la plana al·luvial més allunyada del 

curs fluvial. 

4. Séquia que permetia regar els conreus de la plana al·luvial, actualment colonitzada per 

bardisses i herbassars. 

5. Base del vessant amb predomini d’un mosaic amb boscos caducifolis mixtos (freixes i 

roures) i bardisses. Sovint hi ha un camí principal situat en una posició topogràfica una 

mica més elevada respecte a la plana al·luvial inundable. 

6. Vessant amb predomini de suredes, sovint amb alzines als indrets més humits i pins 

pinyers a les carenes. 

 


