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Resum

En aquest article es fa una breu introduccio que
explica els nlotius que conduien a la dessecacio
de zones hunlides. S'exposa el cas de 1'estany
d'Ivars d'IJrgell (Pla d'Urgell), que fou dessecat a
rnitjan segle present i que hom preten ara recupe-
rar. Segueix una descripcio dels aprofitaments
que s'hi practicava, i de 1'interes biogeografic de
la flora i la fauna que hi havia. F inalment, es co
nlenta breurnent la restauracio que es fara, i s'hi
afegeix algunes orientacions referents a aixo.

Abstract

Past and perspectives of «Ivars d'Urgella
lagoon (Catalonia). Historical and bioge-
ographical notes

This paper begins with a short introduction dealing

with the causes which led to the drainage of several
damp areas and lagoons in the past. If focusses on
the case of the lagoon of Ivars d'Urgell (Pla
d'Urgell), which was drained at the middle of this
century and at present is going to be reclamed. Old

uses of the lagoon are described, and related flora
and fauna (now extint) is pointed out. Finally, the
planned reclamation is briefly commented and
advised.

MOTS CLAU: Zones humides, biogeografia , res- KEYWORDS : Damp areas , biogeography, recla-

tauracio. mation.
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Resumen

Pasado y futuro de la laguna de Ivars
d'Urgell (Catalunya). Apuntes historicos
y biogeograficos

Previa introduction sobre humedades y su proble-
matica historica, se expone el caso de la laguna de
Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell), desecada a mediados
del presente siglo, la recuperation de la cual esta
en curso. Se resena los aprovechamientos de los
que era objeto, y se destaca el gran interes de su
flora y fauna. Concluye el articulo un breve comen-
tario sobre la recuperation proyectada y algunas
sugerencias al respecto.

PALABRAS CLAVE : Ilumedades , biogeografia,
restauracion.

Introduccio

De ben segur que si es pogues passejar
per la Catalunya de fa 200 o 300 anys hom hi
trobaria molts canvis. Pel que fa als valors
naturals, probablement una de les perdues
mes importants que es constataria seria
l'anorreament que han patit les zones humi-
des, taut les del litoral com les del rerepais.
Pocs sistemes naturals han sofert un grau
semblant de destruccio i alteracio: estanys,
patamolls, gorgs, llacunes... eren considerats
zones improductives i font de nombroses
malalties. Les febres paltidiques que genera-
ven, conegudes sota molts diversos noms
(intermitents, febres intermitents, calentu-
res, terganes, quartanes...), delmaven la po-
blacio, que no coneixia les mes elementals
mesures higieniques, i que no comptava amb
un bon suport medic. Aquestes febres, que es
complicaven amb altres patologies, rebien
noms prou curiosos, quasi mes mortals que
les mateixes malalties. Com a bons exem-
ples hi ha el d'un metge que presenta el cas
d'un home que patia una ocalentura atavico-
ptitrida con degeneration tifoidea y conta-

giosao, o aquella referencia bibliografica que
porta el titol segiient: «Historia de una calen-
tura mocosa en su estado cardinal de pura
simplicidad> .

Tot plegat ha fet que, al decurs dels se-
gles, l'Emporda, la Selva, el Valles, la costa
tarragonina... perdessin la majoria de les zo-
nes humides, sobretot als segles xvili i xix,

que es quan mes necessitat hi havia de terres
de conreu per alimentar una poblacio en ra-
pid creixement demografic. A aixo cal afegir-
hi la volada que prengue el torrent higienis-
ta, frisos per sanejar el pals a base d'eliminar
qualsevol estancament d'aigua.

Ft;. 1. Mapa de Catalunya de principis del segle xvui. A
l'interior de Catalunya destaca, prou evident, el gran es-
tany d'Ivars d'Urgell (Cartoteca de la Biblioteca de
Catalunya).

Catalonia Map at the beginning of XVIII Century. Can see
the big lagoon Ivars d'Urgell,>.

I per paradoxal que sembli, malgrat que a
la Catalunya interior i eixuta els seus habi-
tants havien de beure aigua estantissa de
bassa, tambe hi havia Ilacunes i estanyols.
Les planes eixutes del Segria, de les
Garrigues, del Pla d'Urgell... eren clapejades
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de llacunes endorreiques, riques en sals i po-

bres en aigua, molt sotmeses a la irregulari-

tat d'un clima mediterrani continental. <<La

comarca de Urgel [ ] seria la zona pestilente

y epidemica tan nombrada en siglos pasa-

dos, que obligara al Emperador Carlos y a su

hijo Felipe II, asi como a sus sucesores, a

preocuparse seriamente del drenaje de las

numerosas charchas paludicas que senorea-

ban estas tierras y constituian una terrible

pesadilla para sus escasos moradores...>

(TORTOSA DURAN, 1963). MESTRE I RoiGE

(1987), per exemple, reprodueix un docu-

ment de 1865 que diu que ova ploure massa,

que la major part de Urgell era Ayguamoll; en

lo present any vam planta la viva al tros del

Estanet pero mos va ofegar una bona part

dels mallols, perque coste y fondo tot anave

de aygua>>.

Algunes dades historiques sobre
1'estany d'Ivars d'Urgell

L'estany d'Ivars d'Urgell era la zona humi-

da mes important de l'Urgell, i sens dubte

una de les mes extenses de Catalunya. Situat

damunt de margues, a uns 220 m s.m., entre

Ivars, Vallverd i Vilasana (d'aqui que tambe

se l'hagues anomenat 1'estany de Vilasana o

d'Utxafava), prenia una forma allargassada

ESE-WNW. La cartografia dels segles xvii,

xvll i XIx representa com a estanys mes im-

portants de Catalunya el de Castello

d'Empuries, el de Sils, el de Banyoles i el

d'Ivars d'Urgell. En passar-hi, el 1789,

Francisco de Zamora escriu: <<La Laguna Ila-

mada de Ibars esta en los terminos de

Utxafaba e Ibars de Urgel. Tiene una Buena

hora de circunferencia. De ella no se sacaba

otro provecho que la sal, cuando se secaba,

pero ahora no se enjuga, y cosa de un ano ha

se hallo pesca por casualidad; y ahora se sa-

can anguilas en tanta abundancia que ayer se

cogieron 60 arrobas entre tres>>.

Aixi com les paraules de Zamora fan pen-

sar en dessecacions periodiques, naturals o

provocades, les de BELLMUNT (1988a) sugge-

reixen un represatge de 1'estany, ja que co-

menta que cap a mitjan segle XwI es nota un

increment en el nivell de les aigues. RUBIO

(1977) tambe escriu que, per tal de fer crei-

xer la cabuda de 1'estany, <<primitivament>>

[sic] s'havien posat taulons a 1'eixida que el

drenava. Madoz, en canvi, diu que el 1810 els

habitants d'Ivars obriren sequies per drenar

l'estany, i afegeix que: <<Antes del ano 1810

habia en 61 3 barcas que servian para la pes-

ca de anguilas, que eran muy abundantes, y

se llevaban a vender a Lerida, Balaguer,

Tarrega y otros pueblos del llano> . Segons

refereix, el drenatge va fer disminuir drasti-

cament la poblacio d'anguiles, pero no pas

tant la d'ocells aquatics... <<La caza de los mu-

chisimos patos y otras ayes acuatiles, que en

la estacion del invierno acuden al estanque,

proporciona a los vecinos de los pueblos co-

marcanos un objeto de verdadera diver-

sion-.
A diferencia de Zamora, Madoz no parla

de 1'extracci6 de sal, una sal que carrabiners

de l'administracio s'encarregaven de vetllar.

D'aquest aprofitament, en trobem referencia

des del principi del segle Xv (RUBIO, 1977).

El 1865 es produi un fet d'una gran trans-

cendencia en la historia de 1'estany: l'arriba-

da de les aigUes del canal d'Urgell, reivindi-

cat de feia molts segles, si mes no des del se-

gle xiv. Les aigues sobrants del regatge van

augmentar el nivell de 1'estany i el van regu-

laritzar, a mes a mes de fer-ne minvar la sali-
nitat. Hi arribaren especies que no suporta-
ven la salinitat ni la irregularitat de les aigues
anteriors als regatges del canal d'Urgell; el

canvi ecologic degue esser molt sobtat.
Aquest nou status ecologic durara 95 anys,
fins que es produeix un canvi encara mes ra-
dical corn es la dessecacio definitiva, l'any
1950.

Les aigues provinents dels regatges del
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canal d'Urgell arribaven a 1'estany sobretot

per la Reguera Avall, que travessa Wars, i se
n'escolaven en direccio al riu Corb, al qual

desguassaven uns quilometres a 1'est del

Poal.

L'any 44, MARFALEF (1945) va estimar en

3,8 m la fondaria maxima de 1'estany, i les di-

mensions en 2.400 m de llargada (2.200 m se-

gons el Mapa topografico national) per 800

m d'amplada maxima... unes 135 ha, per be

que al final d'estiu, segons el cap dels Serveis

Tecnics del Canal d'Urgell S.A. (RUBIO,

1977), la superficie podia disminuir, si mes

no, a gairebe la meitat. Margalef, en canvi,

avalua en nomes 30 cm les oscil•lacions ma-

ximes en el nivell d'aigua; val a dir, pero, que

el feble pendent del fons de 1'estany feia que

una lleugera minva es reflectis en un consi-
derable retroces de les ribes.

Eren diverses les menes d'aprofitaments

que es practicaven a 1'estany: s'hi engegava

els bous a pasturar, s'usava la boga per fer

cadires, el llot es feia servir com a adob, s'hi

llogaven barques (hi havia una colla d'em-

barcadors: cal Sinent, can Palau, ca

l'Aragones, can Suat, cal Rondant...), i sobre-

tot s'hi cacava i s'hi pescava. Hi pescaven so-

bretot anguiles, que es venien a tota la roda-

lia (tant es aixi que l'arros amb pollastre i an-
guila esdevingue un plat tipic d'aquells ve-

rals), barb (MARGALEF (1945) cita Barbus

meridionalis amb un interrogant, tot i que,

atesa la distribucio del genere a Catalunya,
devia ser Barbus graellsii), tenca, i un peix

molt abundant que anomenaven palaia de

mar (BELLMUNT, 1988a, 1988b), pero que es

molt improbable que correspongues a

Citharus. L'abundor d'anecs i fotges atreia

caSadors locals i forans, que feien batudes

que soviet tambe abastaven les llacunes pro-

peres.
L'estany era hoc habitual de trobada, per

fer-hi dinars o berenars, per fer-hi passeja-

des a peu o en barca, per celebrar-hi les fes-

tes dels casoris...

Flora i fauna

Abans que no el dessequessin alguns natu-

ralistes tingueren l'oportunitat de visitar-lo i

deixar constancia escrita dels valors natu-

rals de l'indret. Cadevall va sovintejar-hi les

visites, fet que es reflecteix a la seva Flora de

Catalunya; en ella aplega les citations pro-

pies i afegeix les d'altres autors: Salicornia

europaea, la rara Cressa cretica, i molt pro-

bablement Althaea officinalis, que figura

com a present a 1'estany d'Hars, possible-

ment per error tipografic. Un plec posterior

de Font i Quer (BC 94397) confirma la

presencia a 1'estany d'aquesta darrera espe-

cie. Efectivament, Font i Quer tambe el va vi-

sitar, i hi herboritza Myriophyllum spica-

tum, Potamogeton nodosus, Cypcrus seroti-

nus (MASCLANS, 1966), Echinochloa eruci-

formis (CONESA & RECASENS, 1988). D'altra

banda, la consulta a l'herbari del Jardi

Botanic de Barcelona ha permes saber mes

sobre la vegetacio que hi havia. Hem localit-

zat dos plecs de Najas marina de Masferrer,

del 1870 (BC 60037 i 60038), i un tercer de

Ruppia drepanensis (BC 60024) (intercalat

com a Ruppia maritima L., pero revisat i

determinat (1987) com a R. drepanensis Tin.

per P. Garcia); coerces a un plec herboritzat

per Gros (MOLERO, 1986) sabem que a 1'es-

tany existia la segona de les localitats cone-

gudes a Catalunya de Microcnemum cora-

lloides ssp. coralloides.

Tot i que aquestes herboritzacions i cita-

tions son posteriors a l'arribada de les ai-

g6es del Canal d'Urgell, Cressa cretica,

Salicornia europaea i Microcnemum cora-

lloides son especies que viuen en sols salins

humits, cosa que fa pensar que 1'estany, o

mes aviat les seves vores, no havien perdut

del tot el caracter endorreic anterior a 1865.

De Font i Quer hem trobat dos plecs mes: un

correspon a Potamogeton coloratus (BC

103027) (malgrat que estigui intercalat com a

P. fluitans) i l'altre a Typha angustifolia
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(BC 103033). D'altra banda, es forca proba-

ble que la graminia Imperata cylindrica hi

fos abundant: BELLMUNT (1988b) parla de

l'abundancia de xisca i senill.

Pero les aportacions mes valuoses son les

de MARGALEF (1945, 1949) i la de MALUQUER

(1952).

Margalef va visitar 1'estany i va publicar

una interessant primera nota, fruit del treball

de camp que hi feu. Mesura la temperatura i

el p11 de l'aigua, i el contingut de calci i de

clorurs.

Entre d'altres observations assenyala que

el fops esta recobert, sobretot a partir dels

dos metres de fondaria, d'una densa catifa

de Chara intermedia de 60 a 80 cm d'altura.

De Potamogeton pectinatus diu que n'hi ha a

tot el voltant de 1'estany, principalment entre

un i dos metres de fondaria, i de Chara, vul-

garis i de Myriophyllum spicatum diu que

n'hi ha clapes. Tambe esmenta Ranunculus

trichophyllus, tot i que nomes apareix molt

puntualment. Sota aquesta vegetacio

d'hidrofits el sol era ple d'un fang compacte i

fi, d'un color gris clar. Els 200 metres cen-

trals, mes profunds, eren Mures de vegetaci6

i tenien un sol de Rims i sorres.

Un dens cinyell de canyis (Phragmites

australis), acompanyat, de tant en tant, de

boga (Typha), ocupava enterament les ribes

de 1'estany excepte ally on hi havia embarca-

dors. Als peixos abans esmentats afegeix la

madrilla (Chondrostoma toxostoma), que
assenyala com a abundant, i ofereix una llar-

ga llista d'algues i d'organismes invertebrats
presents a 1'estany d'Ivars d'Urgell. El juny

de 1948 va tornar-lo a visitar, quan ja s'ha-
vien comengat les obres de construccio del

canal de desguas.

L'aportacio de J. Maluquer es un llistat
d'ocells observats a 1'estany (vegeu tambe

BELLMUNT (1988a), que a mes d'alguns ocells
tambe indica l'abundancia d'Austro-

potamobius pallipes lusitanicus, el cranc
d'aigua), d'entre els quals esmentem l'arpella

vulgar (Circus aeruginosus) i 1'esparver

cendros (Circus pygargus), que no hi eren

gaire rars, el xarrasclet (Anas querquedula),

el cabusset coll-negre (Podiceps nigrico-

llis), la gamba verda (Tringa nebularia), la

gamba roja pintada (Tringa erythropus), el

fumadell negre (Chlidonias niger), el ca-

mes-llargues (Himanthopus himanthopus),

el blauet (Alcedo atthis), el bernat pescaire

(Ardea cinerea), la polla d'aigua (Gallinula

chloropus), el martinet blanc (Egretta gar-

zetta), els cignes cantaires (Cygnus cyg-

nus), citats el 1890-91, el bec de serra mitja

(Mergus serrator). Algunes de les especies

mes abundants, si mes no temporalment,

eren l'anec coll-verd (Anas platyrhynchos),

1'anec xocolater (Aythya nyroca), el cabus-

set (Podiceps ruficollis), la fotja (Fulica al-

tra), la xivitona vulgar (Actitis hypoleucos),

la valona (Tringa glareola)... Un primer i

molt breu esment sobre ornitofauna el tenim

en la resposta al giiestionari de Francisco de

Zamora. En la contesta del «Partido de

Lerida- (Ref. 2519. Noticias de Cataluna)

trobem aquesta breu referencia: -No hay en

este corregimiento otro estanque o Laguna

que la de Ibars, donde acuden en Inbierno al-

gunos Patos, y Gallinas de Agua» .

GIBERT (1912-13) tambe cita la tenca

(Tinca tinca) als estanys d'Ivars, de la qual

diu que sembla que fou introduida pels frares

als estanys de Lleida, abans de 1735. Aixi ma-

teix, cita la bagra (Leuciscus cephalus) i el

gobi (Gobio gobio) al Canal d'Urgell, essent

possible, per tant, la presencia, potser esca-

dussera, d'aquests dos peixos a l'estany

d'Ivars d'Urgell.

La dessecacio

El 1919 hi hague un intent de dessecacio,

per part de la barcelonina SAMyO (Sociedad

Anonima de Materiales y Obras, S.A.), que no

tira endavant. L'onze de desembre de 1945,
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pero, apareix en el BOP un projecte de
LyTSA (Locomoci6n y Transportes S.A.) per

dessecar l'estany. Aquesta proposta de des-
secaci6, financada en un 70% per 1'Estat, fou
la definitiva, malgrat l'oposici6 total de la po-
blaci6, que de cap manera no volia perdre
l'estany. Tanmateix, la dessecaci6 es feu
efectiva 1'any 1950, mitjancant l'obertura
d'un rec d'escorrec pel costat oest de 1'es-
tany. Pel que escriuen RUBI6 (1977) i BELL`
MUNT (1988a, 1988b), el mobil d'aquest dre-
natge van ser els interessos economics de
LyTSA: «...obei a un pur mobil d'especulaci6
economica, amb marginaci6 -per part no
sols de l'empresa concessionaria sin6 tambe
de 1'extingida S.A. Canal d'Urgell-, de l'in-
teres superior de la comarca i del criteri de
les Corporations comarcals, que manifesta-
ren, aixo no obstant, una opini6 netament
contraria al projecte extintiu>> (RUBIO, 1977).
Amb tot, els rendiments dels conreus que
substituIren -i encara substitueixen- l'es-
tany, contrariament al que es pensava, no fo-
ren del tot bons. I ara, gairebe mig segle des-
pres de l'ordre de dessecaci6 de l'estany,
s'ha signat el protocol que permetra que les
aigiies s'hi ajacin de nou.

...i la restauracio

I com si res no hagues passat, corn aquell
que desperta despres d'un son de mig segle,
1'estany aviat reapareixera ally on havia estat
tants i tants segles.

L'afer va iniciar-se l'any 1991, quan l'alcal-
de d'Ivars, emparat en el suport local va de-
manar la restauracio de 1'estany i la seva in-
clusi6 en el PEIN. La idea va anar madurant
fins que el 19 de febrer de 1993 se signor el
protocol que ratifica la recuperaci6 de 1'es-
tany d'Ivars d'Urgell.

El projecte el dura a terme el
Departament de Medi Ambient, i sera fi-
nancat sobretot pel mateix departament i

Fig. 2. Vista atria de feslany, I'any P, o, ^,n dcs.u.
caciri. S'obsetva ben clarament el rec d'escorrec (lue sin
va excavar per tal de drenar-lo, i la capa blanca corres-
ponent a les concretions de sals (fotografia cedida per
('editorial Aedos).

Aerial view of the lagoon ' Ivars d'Urgell» during 1950 corn-
pletly dry.

per la Diputaci6, tot i que s'intentara, en el
mare del projecte Life, aconseguir una sub-
venci6 de la CEE.

Hores d'ara s'estan adquirint els terrenys,
que pertanyen a una vintena de propietaris.
Alguns son reticents a vendre, pero hom cal-
cula que la inundaci6 es podra dur a terme
l'any98o99.

La superficie eafectada» sera de 157 Ha.
130 Ha estaran mes o menys negades per les
aigues, si mes no temporalment, i les altres
27 Ha, del tot eixutes, seran l'area circum-
dant de protecci6. En elles s'intentara repro-
duir les conditions anteriors a la rompuda
que s'hi feu: una topografia pot o molt irre-
gular, amb vegetaci6 estepica amb aflora-
ments de guix, amb alguna clapa de carras-
car...

Passeres de fusta damunt l'aigua, algun
punt de guaita d'ocells, un centre d'informa-
ci6... arrodoniran la restauracio.
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A manera de conclusions

Els anys no han passat en va, i les menta-

litats han canviat. Afortunadament, ara s'es

conscient que cal recuperar o millorar habi-

tats alterats o destructs, i mes si es tracta

d'un medi tan escas al pals com son les zones

humides. Voldriem, pero, poder-hi dir la nos-

tra, poder escriure algunes reflexions, quatre

ratlles que esperem que siguin utils. Moltes

d'elles son obvies i tipiques, pero mai no fa

mal recordar-les.

- Caldria tenir present el caracter endor-

reic de l'estany, que fins 1865 no rebia les ai-

gues del canal d'Urgell. horn to ara la possi-

bilitat de retornar-lo a la situacio anterior a

1865, es a dir, amb una forta irregularitat en

el nivell de les aigues i amb un medi carregat

de sals, o a la posterior a aquesta data, amb

un ambient sotmes a condicions menys os-

cil.lants. No podem estar-nos de mostrar el

nostre desacord amb l'opcio que s'ha pres:

recordem que les llacunes i els estanys d'ai-

gues salines o salabroses son un medi forca

interessant, molt mes rar al nostre pals que

no els estancaments d'aigues dolces i, ma-

lauradament, com es ara aquest cas, menys

atraients i comercials. Es molt dificil que es

torni a tenir l'oportunitat de recuperar una

llacuna o estany endorreic tan representatiu

i extens com ho fou el d'Ivars d'Urgell.

Caldria, doncs, optar per la restauracio

ecologicament mes interessant, que es,

creiem, la que reprendria les conditions an-

teriors a 1'arribada de les aigues del canal

d'Urgell.
- Ates que sembla gairebe definitiu que

1'estany d'Ivars no tindra les caracteristiques

anteriors a 1865, fora interessant, com a con-

trapunt o complement, recuperar alguna de
les llacunes endorreiques properes a 1'estany

(Clot del Conill, del Pequeny, de la Llacuna,

l'Estanyet...).

- Convindria respectar amb cura el ci-

nyell d'helofits que previsiblement colonit-

zara les ribes de 1'estany, i especialment les

vores temporalment inundades, riques en

sals, ja que podrien tornar a hostajar Cressa

cretica, Mi,crocnemum coralloides i altres

interessants especies propies de llacunes en-

dorreiques. Seria molt interessant gestionar

l'estany de manera que, si mes no, el nivell de

les aigues oscil-16s i una part de la riba no-

mes s'inundes temporalment o de tant en

tant.

- Es molt aconsellable controlar els

adobs i pesticides que s'usin als conreus gro-

pers a 1'estany i, no cal dir-ho, les aigues re-

siduals d'lvars. S'ha de prohibir o limitar

qualsevol activitat que pugui alterar el qui-

misme de les aigues.

- Fora bo endegar un pla de seguiment

dels parametres ecologics, especialment pel

periode immediatament posterior a la res-

tauracio; se n'extraurien dades prou interes-

sants, aplicables a la gestio de l'estany i a la

d'altres zones humides. Seria interessant,

d'altra banda, comparar la flora i la fauna

que colonitzi 1'estany amb la que hi havia ha-

gut abans que el dessequessin (MARGALEF,

1945, 1949; MALUQUER, 1952; GIBERT, 1912-

13; etc.).

- Compte amb His social de 1'estany. Cal

establir una normativa rigida, que limiti la

pressio i l'impacte huma, i arrodonir-la amb

una campanya de sensibilitzacio local o co-

marcal. Suggerim l'establiment d'algunes

mesures, d'alguns esquers que canalitzin i

controlin el probable flux de visitants.

Agraiments

A J.M. Ninot per la revisio de 1'escrit i per

la traduccio del resum a l'angles. A 1'editorial

Aedos, que ha cedit la fotografia aeria de 1'es-

tany, i per 1'atenci6 que ens han dispensat, a

Joaquim i Salvador Maluquer i a Francesc

Giro, que ens ha facilitat les dades referents

a la restauracio. I finalment, a Caterina
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Lloret, que ens ha donat tota mena de facili-
tats per consultar les respostes al questiona-
ri de F. de Zamora.

Aquest article forma part d'wia recerca histbrico-biogeogra-
fica sobre zones humides desaparegudes de ('atalunya que I'au-
tor estS duent a ternie.

Bibliografia

BELLMI"NT I FIGUERAS, J. 1988 L'estan y d'I7,a'rs. Records i

vivencies d'ahir. Ed. Virgili & Pages, S.A. Lleida.
BELLMUNT I FIGUERAS, J. 1988 b. Fets, costums i llegen-

des. El Pta d'Urgelt. Ed. Virgili & Pages, S.A. Ueida.
BOLOS, O. DE, VIGO, J., MASAU,ES, R.M. & NINOT, J.M. 1990.

Flora manual dels Paisos Catalans. Ed. POrtic.
Barcelona.

CADEVALL i DIARS, J. et at. 1913-1937. Flora de
Catalunya, 6 vol. Barcelona.

CONESA, J.A. & RECASENS, J. 1988. El doctor Pius Font i
Quer i l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Miscel-ldnia ho-
menatge at Dr. Pius Font i Quer. Inst. d'Est.
Ilerdencs. Lleida.

FONT I QUER, P. 1944. Los estudios botdnicos en la pro-
vincia de Lerida. Inst. d'Est. Ilerdencs. Lleida.

GIBERT, A.M. 1912-13. Fauna ictiologica de Catalunya.
Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 2-3: 25-32; 9: 170-188.
Barcelona.

IGLESIES, J. 1968. Els conflictes del Canal d'Urgell. Col.
Episodis de la historia, 103. Rafael Dalniau, editor.

INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL. 1932. Mapa
topogrdfico national, full 360 (Bellvis).

LLOBET, J.M. et at. 1983. Gran geografia comarcal de
Catalunya. Vol 9. Fundacio Enciclopedia Catalana.
Barcelona.

MADOZ, P. 1985. El Principat de Catalunya at
«Diccionario geogrdfico-estadistico-historico de
Espana y sus posesiones de Ultraman> de Pascual
Madoz. Ed. Curial. Barcelona.

MALUQUER I SOSTRES, J. 1952. Notas para el estudio de las
ayes de Lerida. Pirineos, 25: 421-466. CSIC.
Saragossa.

MARGALEF, R. 1945. Primera nota sobre la biologia de las
aguas estancadas del Bajo Urgel. Ilerda, 3: 253-313.
Institut d'Estudis Ilerdencs. Lleida.

MARGALEF, R. 1949. Segunda nota sobre la biologia de las
aguas estancadas del Bajo Urgel. Ilerda, 7: 331-372.
Institut d'Estudis Ilerdencs. Lleida.

MAscLANS i GIRVes, F. 1966. Flora del Segrid i t'UI yell, a
to piano occidental de Catalunya. Arx. Sect.
Ciencies, XXX. Institut d'Estudis Catalans.
Barcelona.

MASCLANS, F. 1981. Els noms de tes plantes als Palsos
Catalans. Ed. Montblanc-Martin. Granollers.

MATEU I GIRAL, J. 1982. La pagesia urgeltenca abans del
canal. Fundacio Salvador Vives Casajuana; Institut
d'Estudis Ilerdencs. Barcelona.

MESTRE i Rollie, E. et at. 1987. Historia de Linyola. Ed.
Virgili & Pages, S.A. Lleida.

MOLERO, J. 1986. Taxonomia del genero Micn•ocnemum
Ung.-Sternb. Collectanea Botanica, 16(2): 327-336.
Institut Botanic de Barcelona. Barcelona.

PASCUAL GREOLEs, F. 1991. La Golarda. Vivencies de la
historia contemporAnio de Casteltnou de Seana.
Estudis Castellnouencs, 5. Lleida.

RUB16 i CABECERAN, J. 1977. Ivars d'Urgell i t'antic
Estany. Cervel16.

SOLE i SABARfs, Ll. et at. 1958. Geografia de Catalunya,
vol. 1. Ed. Aedos. Barcelona.

SosTOA, A. DE, et at. 1990. HistOria natural dels Paisos
Catalans. Vol. 11, els peixos. Enciclopedia Catalana.
Barcelona.

TORTOSA DURAN, J. 1963. El medio y la vida en Lerida.
Lleida.

ZAMORA, F. DE, 1973. Diario de los viajes hechos en
Cataluna.. Ed. Curial. Barcelona.

154


