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El canvi d'usos del sol com a factor de canvi
hidrológic, La Conca de Barbera 1956-1983*

Jordi Blay i Boque
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En aquest article s'exposen els primers resultats d'una serie de treballs rea
litzats dins la Unitat de Geografia i que s'emmarquen dins d'un projecte
d'investigació dirigit per Eugenio Cobertera.' L'eix central del projecte és la
determinació i avaluació dels canvis que sobre els usos del sol en general i
sobre determinats processos naturals en particular ha tingut i té la dinami
ca socioeconórnica dels últims quaranta anys. Lambit d' estudi és la Conca
de Barbera.

En el cas que ens ocupa, un dels objectius inicials del treball se cenyeix a
intentar establir la relació entre dinámica socioeconornica i canvis d'ús i apro
fitament del sol. Coneixent aquests canvis, s'ha volgut fer una aproximació a
les modificacions de determinats processos hidrologics, mitjancant l'explica
ció, estimació i cartografia dels canvis temporals en aquests últims, en concret
les diferencies en les capacitats del sol d'infiltració i de retenció d'aigua, a par
tir del coneixement de la dinámica d'ús i aprofitament de l'espai agrario Amb
l'análisi de l'evolució socioeconomica i les seves repercussions sobre l'espai i,
seguidament, sobre els processos hidrologics, es poden arribar a definir una
serie d'arees hornogenies dins del territori que puguin ser objecte d'una orde
nació posterior dels seus usos, amb la finalitat d' ajudar a establir una planifi-

* Conferencia donada eldia 18 de desembre de 1996 a la Societat Catalana de Geografia.
1 Aquest article s'ernmarca dins elprojecte d'investigació PS94-0223 de la CICYT.
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cació més racional del territori en una conca fluvial mediterrránia sotmesa a
avingudes periodiques i també a períodes més o menys llargs de sequera.

La zona d' estudi triada és la conca alta del Francolí aigües amunt de l'afo
rament de Montblanc, que coincideix a grans trets amb el que geograficament
es coneix com a Conca de Barbera estricta. La logica d' aquesta selecció terri
torial és clara, ja que, malgrat que la dinámica socioeconomica s'adapta logi
cament més bé a límits humans, la conca fluvial constitueix la unitat física
marc per a l'estudi dels processos hidrologics, En tot cas, divisions adminis
tratives i límit de conca són forca coincidents en la major part del seu tracat,
tal i com es pot veure en el Mapa 1. Es una depressió envoltada en bona part
per muntanya baixa i rnitjana, amb petits sectors més o menys planers a la
part més baixa, i que ha estat ocupada majoritariament per conreus des de fa
segles. No és, dones, una área de muntanya en el sentit estricte del terme,
ambit que ha estat el més estudiat en l'aspecte dels canvis d'usos del sol en els
darrers anys.

Mapa!
Municipis de la conca alta del Francolí

Pel que fa alperíode estudiat, va des de finals dels anys cinquanta fins mitjan
decenni dels vuitanta. És a dir, que socioeconomicament coincideix amb l'epo
ca d' obertura de l'economia espanyola a l'exterior junt amb el rapid desenvolu-
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pament econornic general, que revesteix unes característiques propies en ambits
essencialment rurals com aquest: crisi de l'agricultura tradicional, despoblament,
mecanització, etc. Entenem que 1'ingrés a la Unió Europea a partir de 1986 va
significar l'inici d'una nova etapa, malgrat que la incorporació del sector agrari
al mercat comú s'hagi fet amb períodes transitoris més o menys llargs. La referen-.
cia als anys 1956 i 1983 no és més que la indicació dels dos moments en que
centrem l'analisi, 1'un com a representatiu de la situació immediatament ante
rior a l'epoca estudiada i l'altre com a representatiu dels moments finals d' aquesta,
i dels quals tenim informació completa sobre la distribució dels usos del sol.

En l'article que segueix s'exposaran primerament i de forma concisa els can
vis essencials que sobre l'espai agrari en general han tingut lloc els últims qua
ranta anys d' evolució socioeconomica i també s'esmentaran els impactes princi
pals que els canvis agraris tenen sobre els processos hidrologics, Aixo ens ha de
permetre determinar en quina mesura tot l'esmentat abans hauria afectat la zona
d' analisi i, per tant, efectuar unes primeres hipótesis de treball.

La comprovació d'aquestes hipótesis a escala de la Conca és encara impossible
perqué resta per treballar la informació de part de la comarca. Tanmateix, espot ana
litzar el metode de treball emprat així com els resultats parcials referits a una part
del territori, aspectes que seran abordats en la segona i tercera parts d'aquest article.

1. EIs canvis agraris deis anys 60 i 70.
El seu impacte sobre l'espai rural

És evident que els anys de fort desenvolupament econornic compresos entre
1959 i 1975 van suposar per a l'agricultura catalana i espanyola un canvi espec
tacular en les seves característiques, de manera que es va transformar radical
mente El decenni següent no deixa de ser una continuació de l'etapa anterior,
pero amb uns processos de canvi molt més matisats a causa de la crisi econo
mica. Les transformacions generals que considerem més importants en relació
al nostre objectiu de treball són:

- una perdua d'actius agraris intensa com a conseqüencia, principalment,
de les demandes de ma d' obra a la indústria;

- un envelliment general de la població activa agraria;
- una mecanització que es generalitza, passant d'un sistema de conreu tra-

dicional a un altre on el tractor i altra maquinaria són elements essencials;
- uns canvis de producció motivats, entre d' altres factors, pel canvi en les

demandes dels consumidors (rnés carn, llet, horta i fruita, menys cereal i lle
gums);

- un increment de l'explotació a temps parcial en moltes zones com a con
seqüencia de la possibilitat de compatibilització del treball agrari amb el d' al
tres sectors;

- un increment de la ramaderia estabulada i una davallada sensible de l'ex
tensiva a causa sobretot de la duresa de les condicions de vida dels pastors;
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- una disminució sensible dels aprofitaments forestals tradicionals (llenya
i carbó) a causa de la generalització de les fonts d'energia electrica, de gas o de
derivats del petroli.

Tots aquests fets, que amb major o menor intensitat afecten no només a
Espanya sinó també la resta de países europeus (encara que aquí amb anys
d' avantatge) repercuteixen sobre l'espai agrari i obviament sobre els usos i apro
fitamcnrs del sol rural. Els efectes més destacables en aquest sentit són el
següents:

- Una variació en la superfície cultivada que a nivell general (catala, espa
nyol) en comporta una disminució. Tanmateix, l'abandonament de terres con
reades és un fenomen variable en el temps i en l'espai, i si la perdua d' actius
agraris és important, el cert és que en algunes zones el que es produeix és la
concentració de les terres, bé sigui en tinenca directa o indirecta, en els page
sos que resten, sense notar-se una disminució marcada de les terres de conreu,
mentre que en altres l'abandonament afecta la majoria de les terres.

- En tot cas, el que queda clar és que les terres que s'abandonaran de forma
massiva seran aquelles que no es puguin mecanitzar, és a dir, les situades en pen
dents més fortes i de més difícil accés, fet que ocasiona una minva clara de la
superfície conreada en arees marginals com les de muntanya o les d' orografia
més desfavorable. Per contra, les noves possibilitats de maquinaria permetran
la roturació rápida de noves extensions de terreny, tot i que, en general i com
s'ha dit, la disminució de la superfície de conreu sembla el procés més estés:
almenys així ho mostren les xifres de superfícies conreades a nivell catala i també
espanyol. Queda per veure si, en les zones on no es marca un retrocés clar de la
superfície conreada, es tracta simplement d'un estat intermedi en el procés d'a
bandonament general o, pel contrari, és una situació més o menys estable.
Levolució més recent de l'ocupació del sol indica, en general i com a conse
qüencia de l'entrada a la Unió Europea, que més aviat es tracta de la primera
possibilitat a moltes zones del país, pero en tot cas cal analitzar cas per cas.

- El canvi de producció cap a aquells conreus i varietats que donaran
una major rendibilitat o bé cap aquells que, conreats a temps parcial, donaran una
millor rendibilitat amb una menor intensitat de cultiu. Hi haura, dones,
una reordenació dels espais agraris en funció del tipus de conreu dominante

- En les arees de vegetació natural, podem suposar que els processos de canvi
més estesos seran la reconversió d'arees de prats en zones forestals com a con
seqüencia de l'abandonament de l'activitat de pastura tradicional, la densifi
cació de les masses forestals pel mateix motiu anterior i per la manca d'altres
aprofitaments, i l'extensió dels incendis forestals per un conjunt de causes entre
les quals es pot comptar aquesta manca d' aprofitament,

Tot aixo comporta unes alteracions significatives sobre els processos hidrolo
gics. Entre aquestes, cal destacar les derivades de l'augment de superfícies de
vegetació natural enfront deIs conreus, com ara:

- l'augment de la intercepció que porta aparellat l'augment de la superfície
boscosa: arriba menys aigua al sol, que esdevé més sec;
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- l'augment de l'evapotranspiració de les zones boscoses o arbustives en rela
ció als conreus, amb una despesa major d'humitat del sol;

- el canvi en el regim d'infiltració i escolament: un augment de les zones
de vegetació natural enfront dcls conreus suposa una major taxa d'infiltració
de l'aigua de pluja i per tant un retard en la incorporació d'aquesta a l'escola
ment superficial.

- l' increment de materia orgánica en el sol a causa de l'establiment de vege
tació natural suposa una millora de la textura que ha de comportar, a llarg ter
mini, un augment de la capacitat de retenció hídrica del sol.

Laugment de superfícies de vegetació natural comporta, dones, una altera
ció en el regim hidrologic de les conques fluvials, tendint a reduir les puntes
de crescuda i a mantenir uns cabals més constants alllarg de l'any, pero també
suposa una major despesa hídrica i per tant uns cabals rnirjans finals més reduíts.
Tanmateix, l'increment de la vegetació natural porta aparellat en zones medi
terránies l'increment del risc d'incendi forestal que, de produir-se, pot arribar
a capgirar, almenys durant la fase inicial de restitució de la vegetació, els pro
cessos anteriors amb l'increment de l'escolament superficial i la disminució de
la infiltració.

D'altra banda, hi ha una serie de canvis hidrologics derivats del canvi en les
tecniques agrícoles i que tenen també la seva importancia:

- la menor utilització del guaret com a técnica de restitució de fertilitat al
sol ha comportat un augment de la protecció d' aquest per part del conreu al
llarg de l'any;

- les tecniques de roturació s'han fet rnolt més dures que abans de la meca
nització, i els anivellaments topografics que s'aconsegueixen a través de l'ús de
maquinaria per tal de poder conrear en pendent comporten gairebé sempre la
desaparició del sol original i l'aparició del material geologic subjacent, mar
gues o argiles en general, ocasionant en aquest cas una disminució molt forta
de la capacitat d'infiltració en relació a la situació anterior;

- la menor intensitat en el conreu pot portar a modificacions petites, pero
sensibles, de la infiltració. En el moment actual, a més, la incipient técnica del
no-conreu pot portar a incrementar el paper d' aquests petits canvis que poden
afectar, pero, grans extensions.

2. Objeetius básics i metode de treball. El SIG «Conca»

Es tracta, dones, d'intentar aproximar-se al comportament del territori esco
llit en relació a les dinamiques acabades de presentar. Partint de les hipótesis
anteriors, dones, els objectius basics que s'han marcat han estat:

- determinar quins han estat els canvis en l'ús i aprofitament del sol moti
vats per l'evolució socioeconomica del període estudiar.

- trobar els espais més sensibles o dinamics en relació als canvis en els usos
i aprofitaments del sol;
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- avaluar l'impacte que aixo suposa en relació a la capacitat d'infiltració i la
·capacitat de retenció hídrica del sol:

.: ter categories que facilitin una possible ordenació posterior del territori
en funció d' aquesta sensibilitat als canvis hidrologics;

- possibilitar l'avaluació deis canvis en escenaris hipotetics prospectius o
retrospectius;

- intentar fer una avaluació de l'impacte econornic que els canvis d'ús del
sol i hidrologics poden tenir i correlacionar les dades amb indicadors de dina-. . ,.
truca socioeconorruca,

Malgrat l'ús de variables quantitatives de caire hidrologic en una part del
trebaU, creiem que ha de quedar clar que l'objectiu final no és crear un model
de determinació d' escorriments o de característiques similars, sinó analitzar
uns processos socioeconornics lligats a un espai concret i trobar-hi una aplica
ció, en aquest cas relacionada amb la dinámica hidrológica. S'ha volgut inci
dir rnés, dones, en la informaci6 que es pot obtenir de cara a possibilitar una
acció o ordenació del territori en general que no pas en l'aprofundiment d' as
pectes físics, per als quals sembla més adequat treballar, d' entrada, un territo
ri d' analisi més reduít, Evidentment, aixo resta concreció a les conclusions,
pero en tot cas tal i com s'ha plantejat el tractament de la informació de base
(a partir d'un SIG) es podrien incloure variables físiques resultants d' estudis
de detall i processar-les en temps reduíts per tal d' obtenir altres resultats en el
cas que es plantegessin altres objectius.

A grans trets, la seqüenciació del treball ha estat la següent.
- En primer lloc, s'ha recollit la informació de camp i estadística sobre els

aspectes socioeconornics lligats a la dinámica agrícola de la zona d' estudie
- En segon lloc, s'ha procedit a la creació d'un SIG per a l'elaboració de la

informació territorial sobre usos del sol i específicament per a la seva aplicació
en la valoració dels processos hidrologics esmentats abans. Tot seguit resumin
les passes que s'han seguir en aquest sClltit.

a) S'han determinat quatre nivells d'informació que ens han semblat basics
per tal de poder fer posteriorment la cartografia dels sols de la zona estudiada:
litologia, unitats topografiques -que inclouen tres aspectes: morfologia, pen
dent i orientació-, lisos del sol de 1956 i usos del sol de 1983. Cadascun dels
nivells ha estat cartografiat a escala 1:10.000.

b) S'ha introduít cadascun dels nivells d'informació en un sistema d'infor
mació geografica desenvolupat a la Unitat de Geografia de la URV La super

:posició dels quatre nivells d'informació dóna com a resultat la determinació
de les unitats territorials hornogenies pel que fa a característiques actuals de
sols i per tant de capacitat d'infiltració i de capacitat de retenció d' aigua.

e) Determinades les possibles combinacions dels quatre niveUs d'informació
esmentats, hi ha un treball de camp dirigit a caracteritzar els aspectes de cada
tipus de sol més decisius des del punt de vista hidrologic: textures i profunditats.

d) Un cop amb aquesta informació, el pas següent és atribuir a cada tipus
de sol un valor que ens indiqui la capacitat d'infiltració i la capacitat de reten-
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ció d' aigua. Aquest pas s'ha realitzat a través de valors estandard tabulats. En
concret s'han utilitzat, com a índex de capacitat d'infiltració, els valors del para
metre Po definits pel Departament d'Agricultura dels Estats Units i modificats
per ].R. Térnezr' pel que fa als valors de reserva hídrica potencial, s'han utilit
zat els valors en mm que, en funció de la textura i profunditat del sol, donen
Pirola i Vianello." El recurs a metodes de camp per a l'avaluació d'infiltració i
reserva d' aigua no s'ha utilitzat per raons de temps i d' orientació de la investi
gació, i que en tot cas es pot plantejar en el futur com a element d'ajust i corree
ció de les dades.

- En tercer lloc, un cop tenim tota la informació dins del sistema d'in
formació geográfica resta analitzar-la en funció dels objectius que s'han
marcat. Així, entre els resultats que més rapidament es poden extreure tro
bem la localització de les ·arees de canvi d'ús del sol i de canvi dels para
metres hidrologics entre 1956 i 1983, l' avaluació de la intensitat d' aquests
canvis en el període estudiat i la variació dcls valors en funció de diversos
escenaris. En aquest cas, s'han valorat un escenari clímax, sense interven
ció humana, i un escenari de pressió agrícola forta, que podria corres
pondre a la segona meitat del segle passat. Amb una reelaboració de les
dades es poden extreure amb certa facilitat categories de sols en funció del
seu major o menor interés com a protectors contra l' escorriment superfi
cial i com a emmagatzemadors d' aigua.

3. Un exemple práctica la zona de Vallverd i
Rocafort de Queralt

La intenció del treball és, evidentment, aplicar el rnetode anterior a tota la
conca alta del Francolí. Tanmateix, aquest és un treball que es pot fer -i de fet
s'ha de fer- a partir d'unitats territorials més petites, que tinguin una certa
homogeneltat des del punt de vista físic -clima, relleu- i fins i tot huma -dina
mica d'usos del sol i de tecniques agraries-, tot i que el primer aspecte, almenys
en aquesta fase del treball, és prioritari ja que del que es tracta inicialment és,
sobretot, de determinar categories de sols,

3.1. Característiques físiques del sector 2 (Vallverd)

Exposarem seguidament de forma succintala problemática i els resultats del
treball sobre una zona concreta, el sector que hem anomenat 2, a l'angle nord
oriental de la conca, i que compren part dels termes de Rocafort de Queralt i
de Conesa junt a la majoria de l'antic terme de Vallverd de Queralt, avui dia

2 Aquest és un valor que indica el nombre de mm de pluja caiguda a partir del qual es comenca a pro
duir, en un temporal de p1uges, escorriment superficial. El seu valor depen del tipus de sol -essen
cia1ment de la textura- i del tipus i densitat de la coberta vegetal existent.

3 Piro1a-Vianello, 1992.
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municipi de Sarral, amb un total d'unes 1.600 ha (vegeu mapa 2). La delimi
tació física del sector dificulta la relació entre els resultats i les dades socio
econorniques, ja que no coincideix amb cap municipi en concrete Per a aixo
sembla més logic, dones, treballar amb agregacions municipals o amb valors
globals, objectiu a rnitja termini del treball aquí presentat,

Mapa 2
Conea del Franeolí i área d'estudi

o 2 4kITI, , ,

~ Area dIestudi

El territori escollit no és, de fet, una sola unitat física sinó un conjunt de
petites unitats de relleu, cuestas, determinades per l'acció erosiva de les aigües
sobre els estrats sedimentaris inclinats del marge de la Depressió Central (vegeu
Grafic 1).

Les roques dominants són les margues terciaries, que de vegades es presen
ten alternant amb petits estrats de calcarenites, calcaries i conglomerats (vegeu
mapa 3). Aixo s'evidencia en superfície sobretot en els fronts de cuesta i també
en el contacte amb la serra de Comaverd, a l' angle sudest de la unitat, cosa que
comporta una diferenciació sensible del front de cuesta respecte al dors. D'altra
banda, no hi ha diferencies climatiques significatives a l'interior de la unitat
més que les determinades per l'exposició dels vessants, que coincideixen amb
els dorsos i fronts de cuesta. A tall d' orientació, a Rocafort de Queralt la tem
peratura mitjana anual és de 12'6° i la precipitació mitjana anual és de 523
mm.
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Grafic 1
Esquema Iitológic sector 2 - Vallverd
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Font: Elaboració propia.

Mapa 3
Mapa Iitológic, sector 2 - Vallverd

lBiI Margues

r.z2I Margues i calcarenites
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Font: Elaboració propia a partir d'IGME, 1979.
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3.3. EIscanvis d'ús del sol

Els canvis que hem esmentat, dones, han afectar significativament les super
fícies de cada ús del sol, que es poden veure en els mapes 4 i 5. Levolució entre
1956 i 1983 de cadascuna de les categories definides en aquest treball, pero,
només corrobora parcialment les hipótesis de treball anteriors: disminueix la
superfície conreada, cert, pero l'augment proporcional no correspon a boscos
i garrigues sinó a les formacions herbacies que constitueixen encara les prime
res fases de colonització dels antics camps de conreu (quadre 1).

Quadre 1
Superfície de cada ús del sol.
Sector 2, 1956 i 1983 (en %)

Conreus

Prats elars

Prats mitjans

Prats espessas

Base i garrigues elars

Base i garrigues mitjans

Base i garrigues denses

Sol urbanitzat

Font: Elaboració propia.

1956

54,1

0,6

2,8

0,8

2,2

14,4

24,8

0,5

1983

51,5

2,0

6,8

0,7

2,2

14,0

22,3

0,6

D'altra banda, l'observació de les dades elaborades permet evidenciar que
les reduídes 40 ha de diferencia entre la superfície conreada de 1956 i la de
1983 no corresponen a una perdua estricta, sinó al balanc final entre perdues
i guanys: en realitat, les hectarees abandonades són un centenar (un 11'4% del
total conreat el 1956), pero s'aprecia un procés de noves roturacions que com
porta un total de 60 hectarees que s'incorporen a la producció agrícola sobre
tot a partir d' antics boscos i garrigues.

Sobre el territori, no sembla haver-hi un patró homogeni de distribució
de camps abandonats i nous camps (vegeu mapa 6). Tanmateix, sí que s'evi
dencia clarament el factor pendent com a l'element més decisiu en l'aban
donament dels camps de conreu (el 870/0 dels camps abandonats se situa en
indrets amb pendent superior al 16%, mentre que aquests només inclouen
el 40% dels camps totals), pero alguns dels indrets amb més presencia de
camps abandonats coincideixen en l'espai amb les arces més afectades per
l'obertura de nous camps. Sens dubte, l' escala de treball és gran i aixo fa que
les variacions es puguin produir a partir de factors múltiples, com ara la pro-
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Mapa 4
Usos del sol 1956, sector 2 - Vallverd

Font: Elaboració propia.

c=J Conreu

• Prats

• Boscos i garrigues

~ Rocanua

.. Urbanitzat

MapaS
Usos del sol 1983, sector 2 - Vallverd

Font: Elaboració propia.

o Conreu

~ Prars

• Boscos i garrigues
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• Urbanitzat
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pietat de les terres i el major o menor dinamisme deIs propietaris, fet que fa
apareixer aparents contradiccions sobre el mapa de canvis d' espais conreats.

Mapa 6
Dinámica deIs camps de conreu entre 1983 i 1956 sector 2 - Va1lverd

.. Camps abandonats

_ Nouscamps

1
500 1000 1500 20.00 m N

I I I ,

Font: Elaboració propia.

Tot aixo no fa sinó evidenciar la dinámica agraria en la zona d' estudi: mal
grat la perdua d' actius aararis, la mecanització i el canvi cap a conreus que
deman~nmenys ma d' ob;~ com els cereals permeten mantenir gairebé el mateix
nombre d'hectarees conreades. Hem de pensar que si una família dels anys cin
quanta podia portar un máxim d'unes 30 ha de cereal, actualment aquest valor
pot arribar fins les 200 ha. Per tant, no ha d' estranyar que es produissin noves
roturacions en aquell període i tampoc que aquestes hagin continuat fins al
moment actual.

Al marge d'aquests canvis en elsespaisconreats, no hi ha gairevariacions a la resta
del territori pel que fa a superfícies d'usos del sol. Sí que n'hi ha en quant a tecni
ques: disminueix la presencia de guarets fins a percentatges poc significatius i aug
menten les rotacions de conreus amb especiescom el gira-sol, de nova introducció.

3.4. Els canvis sobre la capacitat d'infiltració.
La capacitat de retenció hídrica

Tots els fets anteriors han alterat, evidentment, les característiques hidrolo
giques de part dels solsde la zona. En general, i com és logic, els valors de capa-
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citat d'infiltració augmenten amb la presencia de vegetació natural i amb la den
sitat d'aquesta, i amb sols de textures poc argiloses (vegeu mapa 7). Els valors
mínims, dones, es donaran en guarets i conreus sobre margues, i els maxims en
boscos espessos sobre conglomerats, calcarenites o altres roques intercalades.
Entre els processos més significatius de canvi hem de remarcar els següents:

- Labandonament de camps de conreu, almenys en el període estudiat, no sig
nifica grans canvis en la capacitat d'infiltració. En efecte, lescomunitats herbacies
de colonització immediata a l'abandonament mantenen uns valors del parametre
Po similars alsdels conreus, lleugerament inferiors en densitats claresi iguals o una
mica superiors en densitats mitjanes, que és com solen manifestar-se.

- Lobertura de nous camps sí que significa un descens ostensible en els
valors de l'índex, ja que solen ocupar antics sols de bosc amb textures general
ment francoargiloses, amb alta capacitat d'infiltració, i el procés de roturació
comporta sovint l'eliminació del sol a la major part del camp per les necessi
tats d'anivellament del pendent, deixant margues i argiles en superfície.

Mapa 7
Valor de Po 1983 sector 2 - Vallverd

~ Molt ah (més de 45 mm)

.. Ale (31-45 mm)
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Font: Elaboració propia.

El valor general de l'índex de capacitat d'infiltració passa de 18'5 mm el
1956 a 17'7 el 1983, evidenciant-se dones el diferent impacte de les dues dina
miques anteriors, i contráriament al que es podia esperar en un cornencament
(vegeu quadre 2).
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Quadre2
Valors mitjans de I'índex Poi de capacitat de
retenció hídrica deIs sóls. Sector 2 (en mm)

Parámetre Po mitjá

Capacitat de retenció

Font: Elaboració propia.

1956

18,5

92,6

1983

17,7

92,7

Potencial

50,2

122,2

Pressió

13,6

80,7

Pel que fa a la capacitat de retenció d' aigua en el sol, depen essencialment
de la profunditat dels sols i de la seva textura. A igual profunditat, és máxima
en sols francoargilollimosos i alta en sols francs, francoargilosos i argilosos. Els
valors més baixos es donen en textures arenoses. Per tant, els sols conreats tra
dicionals de la zona tindran en general valors mitjans o alts, essent rnaxims en
els fons d' acumulació i mínims en els nous conreus. En vegetació natural, el
seu valor sol ser mitjá o baix, ja que els gruixos de sol hi són escassos a causa
del fort pendent natural de la majoria de zones. El seu valor mitjá a penes varia
entre 1956 i 1983 a la zona d' estudi, ja que profunditat i textura són variables
que canvien lentament (vegeu quadre 2 i mapa 8).

Mapa 8
Capacitat de retenció deIs sóls 1983, sector 2 - ValIverd
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Font: Elaboració propia.
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La situació actual de capacitat d'infiltració i capacitat de retenció hídrica es
troba lluny de la que seria atribuible al mateix territori en condicions de nul-la
acció humana. Acceptant un recobriment gairebé total de la superfície del terreny
per boscos, augmentant la profunditat dels sols i aproximant-los a textures fran
ques i francoargiloses, en funció de la litologia, orientació i topografia, l' índex
de capacitat d'infiltració practicament triplicaria 1'actual, mentre que el valor
de capacitat de retenció augmentaria en un 250/0 (vegeu quadre 2).

En canvi, estem molt més a prop d'una situació de pressió demográfica i
agrícola forta com la que es podria trobar en algun moment del segle passat.
Acceptant el conreu de la major part de la superfície, i deixant tan sols a dis
posició de la vegetació natural les parts obagues de major pendent, 1'índex de
capacitat d'infiltració pot baixar fins al valor rnitja de 13'6 mm, i la capacitat
de retenció mitjana fins als 80 mm.

Cal veure quin camí pren el territori: si va aproximant-se a una situació pro
pera a la clímax, evidentment la tendencia sera a anar augmentant la capacitat
d'infiltració i, més lentament, la de retenció. Si, pel contrari, 1'aproximació és
a una expansió agrícola, els valors tendiran a baixar. En el primer cas, la regu
laritat dels aports fluvials ha de tendir a augmentar amb 1'inconvenient que el
cabal es veura disminuit per major retenció en el sol i major consum vegetal.
En el segon, els processos seran els contraris.

Trobar l'equilibri adequat és difícil. Per aixo s'ha intentat classificar els sols
de la zona d'estudi a partir dels valors de capacitat d'infiltració i capacitat de
retenció hídrica, per tal de completar una mica més la informació sobre el terri
tori i ajudar en la línia de la seva ordenació més racional (mapa 9). Així, dins
del grup A s'han classificat els sols que presenten alts valors en els dos casos;
dins del B1 els que presenten alta capacitat d'infiltració pero baixa capacitat
de retenció; dins del B2 els que presenten baixa capacitat d'infiltració i alta
capacitat de retenció; dins del C els que tenen valors baixos en els dos casos;
finalment, en el grup D s'han inclos les superfícies urbanitzades i la roca nua.
Som conscients que la classificació és encara temptativa i que cal aprofundir
les característiques dels sols i del seu ús per afer-la més completa, pero tan
mateix creiem que en base als valors esmentats es pot articular una possible
ordenació del territori que tingui en compte 1'impacte de les activitats huma
nes sobre el medi hídric. Així, amb el coneixement previ de l' evolució que
volem que prengui la distribució d'usos del sol, es podria incidir sobre els pro
cessos hidrologics protegint algunes categories de sols o bé afavorint el canvi
d'ús d'unes altres.

4. Primeres conclusions

Malgrat que no es disposa encara de valors globals per al conjunt de la conca,
creiem que sí que es poden fer unes primeres valoracions del treball efectuat i
dels seus resultats inicials.
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Mapa 9
Tipologia hidrológica deIs sóls 1983, sector 2 - Vallverd
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Font: Elaboració propia.

En primer 110c, cal esmentar Í'interes que presenten els Sistemes d'Informació
Geográfica no només per a la gestió d'una conca sinó també per a l'estudi de
les seves variacions en el temps i les seves implicacions tant físiques com huma
nes. En el nostre cas som conscients que fins ara sols s'ha desenvolupat una
petita part del potencial d' analisi que aquesta eina té.

l.' ,- .' - i. i ii '-. . i i} i . , . I I .LII rcrcrcucia al ucuau cicctuai, cal. remarcar l cVUIUCIU recent UC la capaCI-

tat d'infiltració en un sentit contrari al que inicialment podríem pensar en el
sector estudiat. Certament, el causant de la disminució de l'índex general és
sobretot el fet que la majoria dels camps abandonats encara es troba, el 1983,
en fase inicial de restitució de la vegetació -i per tant cal pensar que ja en el
moment actual una part ja ha estat colonitzada per formacions arbustives o
arbories que augmenten l'índex de capacitat d'infiltració-, pero també cal pen
sar que l'obertura de nous camps de conreu contraresta almenys en part els
efectes de l'abandonament i que aquest procés sembla continuar en el moment
actual.

Aixo evidencia, dones, que els efectes dels canvis socioeconornics dels anys
60 i 70 sobre l' agricultura són diferents en el sector estudiat que en zones
de muntanya mitjana i alta mediterrania o pirinenca on l'abandonament de terres
és massiu -i sens dubte que en altres indrets de la mateixa Conca de Barbera-;
malgrat que altres indicadors socioeconornics siguin similars (despoblament,
davallada del nombre d'explotacions, etc.). La possibilitat de conrear cereal
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sobre substrat argilós amb uns treballs de roturació mecanitzats i relativament
rapids arriba a provocar aquesta evolució inversa a altres zones properes, com
les Muntanyes de Prades, per exemple. En tot cas, cal tenir present dos fets:
primer, que el sector concret del que s'ha presentat l'estudi és només una part
relativament petita de la conca alta del Francolí i que en tot cas les xifres real
ment significatives són les que han de fer referencia al conjunt de la conca, i
en aquest cas els canvis poden ser en un altre sentit; segon, que aquest podria
ser un estadi intermedi entre la situació inicial i la d'un futur més o menys
proxim on l'abandonament de terres fos més gran. Les tendencies actuals en
aquest sector de la Conca semblen més aviat contradir aquesta segona opció,
pero cal insistir que la unitat d' analisi final ha de ser la de la conca en el seu
conjunt.

Sigui com sigui, creiem que, en qualsevol zona amb una problemática de
recursos hídrics i també de riscos importants en relació a les avingudes, com
és el cas, es justifica la consideració de les modificacions dels usos del sol i els
seus efectes sobre el medi dins de les possibles figures d' ordenació territorial
general o sectorial que puguin afectar-la.

Per últim, hem dit abans que les dades treballades podien tenir interés en
relació als aspectes humans, relacionant-les amb indicadors de població o estruc
tura agrícoles. Tanmateix, en aquest cas caldra esperar a tenir les dades agre
gades per termes municipals ja que les estadístiques basiques i també altres fac
tors socials -com ara l'area de les cooperatives agrícoles- poden determinar en
aquest sentit tendencies que amb la zonificació física del territori no s'eviden
CIen.
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