
POUM de Copons. Documents annexes 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA Gerència de serveis d’habitatge, urbanisme i activitats 1

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Copons 

 

Avanç de POUM 

 
Documents annexes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juliol de 2016 
 
 
 
 

Ajuntament de Copons 



POUM de Copons. Documents annexes 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA Gerència de serveis d’habitatge, urbanisme i activitats 2

  



POUM de Copons. Documents annexes 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA Gerència de serveis d’habitatge, urbanisme i activitats 3

ÍNDEX DE DOCUMENTS ANNEXES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Estudi per a la identificació de riscs geològics a Copons 
Autoria: Institut Cartogràfic i Geològics de Catalunya 
 
 
 
 
 

2 
Informe justificatiu de la incorporació de criteris de salut en l’avanç de 
POUM de Copons. 
Autoria: Servei de salut pública de la Diputació de Barcelona 
 
 
 
 
 

3 
Diagnosi de l’espai lliure del terme de Copons 
Autoria: Oficina tècnica de planificació i anàlisi territorial de la Diputació de 
Barcelona 
 



POUM de Copons. Documents annexes 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA Gerència de serveis d’habitatge, urbanisme i activitats 4

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudi per a la 
Identificació de Riscos 
Geològics a Copons 
(Anoia) 

Codi: AP-010/16 

Febrer 2016 



Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics a Copons  

 

ICGC AP-010/16

Índex 

 

1  Introducció 1 

1.1  Objectius i abast 1 

1.2  Marc Territorial 3 

1.3  Clima i pluviometria 7 

1.4  Marc geològic 8 

1.5  Aqüífers, aigües subterrànies 11 

1.6  Sismicitat 12 

2  Anàlisi de perillositat 14 

2.1  Moviments de vessant 17 

2.2  Esfondraments 25 

2.3  Fluxos torrencials associats a cons de dejecció 26 

2.4  Inundabilitat 26 

3  Conclusions i recomanacions 28 

 

 

ANNEXES: 

 

Quadre resum 

Fitxes  

Referències bibliogràfiques 

Plànols 

 

 



Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics a Copons  

 
1/29 

ICGC AP-010/16

1 Introducció 

A instàncies de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona s’ha 

procedit a la realització de l’Estudi d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG) a Copons 

(Anoia). L’àmbit del treball se centra en la població de Copons, el barri de la Roquera i 

Sant Pere de Copons (figura 1 i plànol 0). 

 

1.1 Objectius i abast 

L’aptitud del territori per a la urbanització ve condicionada, en alguns casos, per l’acció de 

processos geodinàmics actius, tals com l’estabilitat dels vessants, avingudes de rius, 

erosions i torrentades. Segons la legislació vigent el risc geològic és un dels factors que 

cal tenir en compte per a la planificació i la regulació urbanística. El planejament 

urbanístic ha de permetre assolir un nivell adequat de protecció enfront dels riscos 

naturals preservant de la urbanització i l’edificació aquelles zones que presentin riscos 

naturals, llevat que es prevegin mesures addicionals en relació a la seva prevenció o 

protecció. Per abordar aquesta qüestió en les zones incloses en les àrees d’ordenació del 

terme municipal s’ha realitzat el present Estudi d’Identificació de Riscos Geològics 

(EIRG). 

 

El document se centra en l’estudi de la perillositat geològica d’origen natural relacionada 

amb els següents riscos: 

- Moviments de vessant. 

- Esfondraments (subsidències, col·lapses) 

- Fluxos torrencials associats a cons de dejecció. 

- Sismicitat 

- Inundabilitat 

 

L’EIRG es realitza en base a la recerca d’indicis de processos geològics actius que siguin 

susceptibles de generar situacions de risc que convingui evitar, prevenir o mitigar. 

L’estudi no valora les qualificacions urbanístiques que s’assignaran a cada zona i les 

tracta totes igual, ja sigui sòl urbà, d’ocupació continuada de persones o sense qualificar. 
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Un estudi més detallat podria valorar la relació entre perillositat geològica i vulnerabilitat 

en relació als usos. Aquesta tasca no és objecte del present treball. 

 

L’anàlisi del risc geològic es basa en una estimació preliminar de la perillositat natural, 

definida com a la probabilitat de què succeeixi un fenomen natural potencialment 

destructiu. Queda fora de l’abast d’aquest estudi l’avaluació del risc, definit com el 

producte de la perillositat geològica per la vulnerabilitat de les diferents estructures 

existents i d’aquelles que es pot preveure implantar en el futur. No es considera la 

perillositat que es pugui generar per accions antròpiques futures (mineria, sobreexplotació 

d’aqüífers, abocaments, talussos, terraplens, ni altres obres d’origen antròpic). 

 

L’estimació de la perillositat natural s’ha realitzat en funció de la intensitat i del grau 

d’activitat que podrien assolir els possibles fenòmens geomorfològics identificats. A partir 

d’aquests paràmetres, es poden determinar els següents graus de perillositat natural: 

 

– Perillositat Molt Baixa o Negligible: zones en les quals no s’ha detectat una 

exposició a fenòmens actius (sense perillositat definida); o amb fenòmens de 

baixa intensitat i baixa activitat. 

– Perillositat Baixa: zones exposades a fenòmens de baixa intensitat i d’activitat 

mitjana / alta; o de mitjana intensitat i d’activitat baixa. 

– Perillositat Mitjana: zones exposades a fenòmens de mitjana intensitat i 

d’activitat mitjana / alta; o d’alta intensitat i d’activitat baixa. 

– Perillositat Alta: zones exposades a fenòmens d’alta intensitat i d’activitat 

mitjana / alta. 

 

A partir de l’avaluació de la perillositat geològica del territori es distingeixen tres situacions 

tipus: 

– Àrees en les quals no cal la realització d’estudis addicionals de perillositat 

geològica. Corresponen a àrees amb perillositat de molt baixa a baixa. 

– Àrees en les quals no cal la realització d’estudis addicionals de perillositat 

geològica però que cal seguir alguna recomanació, per protegir bens i 

immobles o el correcte funcionament de les estructures existents o planejades. 

Corresponen a àrees qualificades amb perillositat de baixa i en ocasions mitjana. 
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– Àrees en les quals es recomana la realització d’estudis de perillositat 

addicionals. Normalment, corresponen a àrees que contenen àmbits amb 

perillositat de mitjana a alta. En aquestes àrees, com a criteri general, abans 

d’emprendre qualsevol actuació urbanística, es recomana efectuar estudis 

detallats, previs a la definició dels usos del sòl que hi poden ser compatibles, 

que avaluïn detalladament determinats aspectes de la perillositat geològica i els 

seus possibles efectes sobre l’actuació projectada. 

 

1.2 Marc Territorial 

El terme de Copons es localitza a la comarca de l’Anoia, té una superfície de 18,7 Km2 

amb una població de 307 persones l’any 2015, segons dades de l’IDESCAT. Limita amb 

els termes de Veciana, Jorba i Rubió, també de la comarca de l’Anoia, i amb Sant Guim 

de Freixenet de la comarca de la Segarra. L’accés principal és la carretera C-1412a des 

de Jorba (A-2) o des de Calaf. L’altra carretera que discorre pel terme és la BV-1005 que 

porta a Veciana. 

 

El terme es troba en una zona de relleus moderats amb una morfologia condicionada per 

les rieres Gran i de Sant Pere (figura 2) entre la plana de la Joncosa i Comalats. Mentre 

que l’extrem oest del terme té una morfologia allargada amb límits poc condicionats per la 

topografia, excepte el del barranc de la Torre que divideix el terme de Veciana fins a Sant 

Guim de Freixenet. El punt més elevat del terme, amb una cota de 762 m, correspon als 

plans de la Torre, a tocar de la població de Sant Guim. Per contra, el punt més baix 

correspon a la sortida del terme de la riera Gran, en la confluència amb la rasa Fonda, 

amb una cota de 384 m. Altres relleus destacats són el turó de Ca l’Arnau i pla de Sant 

Gabriel (660 m) i cal Teixidor dels Tres Pins (676 m). 

 

Hidrològicament, pertany a la conca hidrogràfica de l’Anoia. Tant la riera Gran, que drena 

la part est del terme, com la rasa de la Coma i el torrent de Cal Bacinetes, que recullen 

les aigües de la part oest, desaigüen directament a l’Anoia (figura 2). 
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Figura 1: Localització de l’àrea d’estudi (en vermell). 
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Figura 2: Model MDT del relleu del terme, juntament amb la xarxa de drenatge. 
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Figura 3: Mapa de pendents del terme i rodalies. 
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1.3 Clima i pluviometria 

El terme té un clima mediterrani continental que amb l’índex d’humitat de Thornthwait es 

classifica com a sec subhumit (C1). La precipitació mitjana anual és de 500 a 

650 mm/any, amb màxims a la tardor i a la primavera. La temperatura mitjana anual és de 

12º a 14º, amb una amplitud tèrmica mitjana de 16º a 18º. 

 

A la següent taula s’indiquen les precipitacions màximes esperades en 24 h per diferents 

períodes. 

 

Taula 1: Precipitacions màximes esperades en 24 h pel municipi de Copons, segons dades del 
Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

Període de retorn 
(anys) 

Precipitació màxima 
esperada en 24h (mm) 

5 58 – 77 

10 66 – 89 

25 77 – 105 

50 85 – 117 

100 93 – 129 

500 111 – 155 

1000 119 - 167 
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1.4 Marc geològic 

Geològicament, el terme es troba a la Conca d’Avantpaís de l’Ebre, que correspon a una 

depressió formada durant la compressió alpina i que es va anar omplint durant el Terciari 

amb sediments procedents dels relleus que l’envoltaven. Hi destaquen tres episodis 

d’ompliment un d’inicial continental durant el Paleocè, un de marí durant l’Eocè i un de 

continental també durant l’Eocè. Les unitats geològiques que afloren al terme municipal 

corresponen al darrer episodi continental i a les formacions quaternàries que es disposen 

a sobre. Segons el Mapa Geològic de Catalunya (ICGC) a escala 1:50.000 (figura 4) són 

les següents: 

 

Q Agrupa els sediments quaternaris recents dipositats al fons de valls, rieres i 
dipòsits de peu de mont, tots ells de poca potència o entitat cartogràfica. La 
composició litològica depèn de l'àrea font i en general consisteix en còdols més 
o menys rodats o angulosos en una matriu més o menys abundant de lutites. 
S'atribueixen a l'Holocè.  

Qg Fragments angulosos estan inclosos en una matriu d'argiles vermelles Aquesta 
unitat agrupa els materials de peu de mont (esbaldregalls de pendent i fàcies 
proximals de ventalls al·luvials) recolzats als relleus principals i que formen 
acumulacions importants. La seva composició litològica depèn de la del relleu 
associat. Els procedents de relleus calcaris es troben fortament cimentats. Les 
rieres recents (Qr) s'han encaixat en aquests dipòsits. S'atribueixen 
majoritàriament al Plistocè.  

POgm Alternança de gresos limolítics i margues de color vermell. Les capes gresoses 
tenen el ciment calcari i nombrosos fragments de roca. Les margues contenen 
gasteròpodes lacustres. Constitueix part de la "formació Artés". Ambient 
sedimentari fluvio- al·luvial. Edat: Oligocè. 

POmg Margues i calcàries margoses amb intercalacions de capes de gresos i 
localment microconglomerats. Les capes de gresos contenen un alt 
percentatge de feldspats potàssics i plagiòclasis i a sostre sovint es 
desenvolupen paleosòls. Les calcàries són microcristal·lines (biomicrites i 
dismicrites) i presenten intercalacions de margues i argiles limolítiques, amb 
presència d’ostràcodes i characeas. Inclou materials de la formació "molassa 
de Solsona". Ambient sedimentari fluvial distal. Edat: Oligocè.  

POmc Margues, calcàries grises i lutites. Localment s'intercalen capes de gresos 
calcaris amb base erosiva i nivells de lignit. Els nivells calcaris tenen gruixàries 
decimètriques organitzats en trams d'escala mètrica. Contenen abundants 
fragments de gasteròpodes, caròfits, ostràcodes i restes vegetals. La potència 
d'aquesta unitat varia des de 3 metres fins a 80 metres a la Panadella. Inclou 
les formacions "calcàries de Tàrrega", "calcàries de Montmaneu", "calcàries de 
la Panadella". Ambient sedimentari lacustre. Edat: Oligocè. 

PEOlx Alternances lutites de color vermell i ocre, gresos i guixos. Localment inclou 
algun nivell poc important de conglomerats. El seu contingut fossilífer està 
representat per: gasteròpodes, caròfits i restes de micromamífers. Aquesta 
unitat constitueix les fàcies més distals de la unitat PEOg. Els nivells de guixos 
de dimensions cartografiables s'han diferenciat com a unitat cartogràfica PEOx. 
La potència màxima d'aquesta unitat és de l'ordre de 400 metres. Ambient 
sedimentari fluvial, fàcies distals de ventall al·luvial i de plana al·luvial. Edat: 
Oligocè inferior.  
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PEOmc Margues, calcàries grises i lutites. Localment s'intercalen capes de gresos 
calcaris amb base erosiva i nivells de lignit. Els nivells calcaris tenen gruixàries 
decimètriques organitzats en trams d'escala mètrica. Contenen abundants 
fragments de gasteròpodes, caròfits, ostràcodes i restes vegetals. La potència 
d'aquesta unitat varia des de 3 metres fins a 80 metres a la Panadella. Inclou 
part de les formacions "calcàries de Tàrrega", "calcàries de Montmaneu", 
"calcàries de la Panadella" i "formació calcàries de Santa Coloma". Ambient 
sedimentari lacustre. Edat: Priabonià- Oligocè inferior.  

PEOg Gresos i lutites de colors vermell i ocre, amb esporàdiques intercalacions de 
nivells de conglomerats. Conté restes fòssils de gasteròpodes, de caròfits i de 
micromamífers. Aquesta unitat cartogràfica passa lateralment a les unitats 
PEOcg (fàcies proximals de ventall al·luvial) i PEOlx (fàcies de plana al·luvial). 
La potència màxima d'aquesta unitat és de l'ordre de 400 metres. Ambient 
sedimentari fluvial, fàcies distals de ventall al·luvial. Edat: Priabonià- Oligocè 
inferior.  

PEOm Margues grises amb calcàries taulejades i laminades i gresos calcaris. Les 
calcàries són pelmicrites i biomicrites, localment recristal·litzades, i ciment 
dolomític en mosaic. Els gresos són litarenites de composicions calcàries de 
mida de gra mig-fi i amb ciment calcític. Presenta laminació paral·lela i, 
localment, laminació encreuada i ripples d'oscil·lació. Conté gasteròpodes, 
bivalves, ostràcodes i caràcies. A la zona de Sant Gallart, la unitat arriba als 70 
metres de potència. Ambient deposicional lacustre. "Formació calcàries de Sant 
Gallart". Edat: Eocè-Oligocè.  

PEOx Margues grises i vermelles, gresos i nivells de guixos. Representen part de les 
formacions "guixos de Copons" i "guixos de Sarral". Ambient sedimentari 
lacustre. Edat: Priabonià superior- Oligocè inferior.  

PEOlgx Margues grises, gresos i guixos. Constitueixen part de la "formació guixos de 
Copons". Edat: Eocè- Oligocè.  
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Figura 4. Mapa geològic del terme. Mapa Geològic de Catalunya. 1:25.000. ICGC 

PEOg 

PEOlgx 

PEOm 

POgm 
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1.5 Aqüífers, aigües subterrànies 

El terme es troba sobre dos grans aqüífers, que estan definits a la cartografia d’aqüífers 

de Catalunya com (ACA, 2013) (figura 5): 

 

 Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat de les calcàries, calcarenites i 

lutites de la depressió Central (209D11). Són aqüífers locals predominantment 

lliures de morfologia tabular, amb porositat intergranular en medis de baixa 

permeabilitat detrítics i margocalcaris, a les calcàries i dipòsits detrítics lacustres 

de l'Oligocè. 

 Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als gresos de la depressió Central 

(207E11). Són aqüífers locals semiconfinats de morfologia tabular, amb porositat 

intergranular i per fissuració en medis de baixa permeabilitat detrítics i 

margocalcaris, a les formacions de conglomerats, gresos i margues. 

 

 

Figura 5: Aqüífers al terme municipal, definits a la cartografia d’aqüífers de Catalunya (ACA, 2013). 

 

L’aigua d’abastament de la població de Copons prové principalment de la font de la 

Bonamossa, i en períodes com l’estiuenc amb més necessitat d’aigua també s’agafa 

l’aigua d’una conducció provinent de Prats de Rei. 

 

La font de la Bonamossa i el sondeig de la Piscina estan classificats per l’ACA com a 

zones de salvaguarda de captacions d’aigua subterrània per a consum humà. D’altra 

banda, les rieres Gran i de Sant Pere consten a l’ACA com a zones sensibles de rius. 
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1.6 Sismicitat 

L’avaluació de la perillositat sísmica es basa en una estimació de la intensitat del 

moviment sísmic que s’espera que pot afectar una determinada zona. L’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha elaborat un mapa de zones sísmiques en 

el qual es valora la perillositat sísmica de cada municipi segons la probabilitat d'excedir 

una intensitat determinada en un període de temps donat de 500 anys segons càlculs 

sismotectònics. En aquest mapa es té en compte l’efecte del sòl sobre el qual es troba el 

nucli urbà de cada municipi segons una classificació geotècnica elaborada per l’ICGC. 

 
Segons el mapa, la zona està exposada a un risc sísmic d’intensitat VI segons l’escala de 

MSK (figura 6). Amb aquest grau d’intensitat, el sisme el perceben la majoria de les 

persones, tant dintre com fora dels edificis, i moltes surten al carrer esporuguides. 

Algunes arriben a perdre l'equilibri i els animals domèstics fugen dels estables. Objectes i 

mobles de les cases es mouen i alguns objectes poden caure. Sonen les campanes 

petites. Poden produir-se esllavissaments a les muntanyes i canvis de cabal de les deus i 

del nivell d'aigua de pous. 

 

El grau d’afectació sobre les edificacions està determinat pel tipus de construcció (taula 

2). 

Taula 2: Descripció dels danys en edificacions segons un grau d’intensitat VI (MSK) 

Tipus de construcció Danys amb grau  
d’intensitat VI (MSK) 

Tipus A: Murs de maçoneria en 
sec o amb fang 

Moltes sofreixen danys lleus i 
moderats, en alguns casos greus 

Tipus B: Murs de fàbrica de maó 
Moltes sofreixen danys lleugers i 

algunes moderats 

Tipus C: Estructura metàl·lica o 
formigó armat Algunes sofreixen danys lleugers 

 

Segons la norma sismoresistent d’aplicació general i d’edificació NCSE-02 de l’11 

d’octubre de 2002, pel municipi, l’acceleració sísmica bàsica ab/g i el coeficient de 

contribució K es presenten a la taula 3. 

 

Taula 3: Valors d’acceleració sísmica bàsica i coeficient de contribució (Norma Sismoresistent 
NCSE-02) 
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Acceleració sísmica bàsica ab/g Coeficient de contribució K 

0,04 1,0 

 

 

 

 

Figura 6: Mapa de zones sísmiques de Catalunya considerant l’efecte del sòl (ICC, 2001) on 
s’assenyala amb gris el municipi. 
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2 Anàlisi de perillositat 

L’anàlisi s’ha centrat en tres àrees delimitades al voltant de les zones urbanes i 

urbanitzables del terme, que corresponen a l’àrea del nucli de Copons, el barri de la 

Roquera i Sant Pere de Copons (plànol 0).  

 

L’àrea del nucli de Copons (plànol 1) se situa en la confluència de les rieres Gran i de 

Sant Pere, tret de la part sud, corresponent a sectors industrials, que es troben al marge 

dret de la riera Gran i puntualment a la riera. En general, el pendent és baix, i molt baix 

als sectors industrials del sud que es troben sobre l’al·luvial de les rieres, a excepció del 

sector del nucli antic que es troba sobre un petit turó (fotografia 1). Ara bé, cal destacar 

que el marge oest de l’àrea es troba al peu d’un conjunt de vessants amb escarpaments 

(fotografia 2). Gran part de l’àrea es troba sobre una formació quaternària formada pels 

al·luvials recents i antics de les rieres, tret del turó del poble antic que es troba sobre els 

gresos i lutites de colors vermell i ocre (PEOg) del substrat eocè-oligocè. Al nord i a l’oest 

de l’àrea, els vessants estan formats per materials del substrat eocè (PEOg i PEOx), a 

sobre els quals es disposa una formació quaternària, a cops bastant potent, que 

correspon a dipòsits col·luvials amb lutites i clasts procedents dels relleus terciaris 

adjacents. 

 

L’àrea del barri de la Roquera (plànol 1) es localitza al nord de Copons, al costat de 

l’antiga fàbrica Manau, que explotaven la roca de la pedrera i en feien ciment (fotografia 

3). L’àrea es troba en un vessant encarat al sud amb un pendent suau, d’uns 10º de 

mitjana, sobre els gresos i lutites de colors vermell i ocre de la unitat PEOg.  

 

L’àrea de Sant Pere de Copons (plànol 2) es troba en una zona plana elevada respecte 

la riera de Sant Pere envoltada de camps de conreu, que es troba sobre els gresos i 

lutites de colors vermell i ocre (PEOg) del substrat eocè-oligocè (fotografia 4). 
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Fotografia 1. La població de Copons sobre un petit turó que destaca sobre la plana al·luvial 

de la riera Gran. 

 

 
Fotografia 2. Vessants del marge oest de l’àrea de Copons. 
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Fotografia 3. El barri de la Roquera (sota a l’esquerra) al costat de la fàbrica Manau. 

Fotografia de Servicios Aéreos Comerciales Españoles (SACE) del març de 1961, extreta 
de http://cartotecadigital.icc.cat/. 

 

 

 
Fotografia 4. Vista des de l’est de l’àrea de Sant Pere de Copons. 
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2.1 Moviments de vessant 

Al terme municipal s’identifiquen vessants amb escarpaments i pendents suficientment 

elevats per que s’hi puguin generar esllavissades (despreniments i lliscaments).  

 

 Vessants amb escarpaments. Són els que tenen una major capacitat de generar 

despreniments. Se’n localitzen a les rieres Gran (balços Fitó i de les Forques), de 

Sant Pere (balços de la font de la Bonamossa i de la font del Messeguer - la 

Floranca) i de la Roda (mas Lloretó i el Fiterol). 

 Vessants associats als trams més lutítics de les alternances eocenes. Són 

susceptibles de generar lliscaments amb pendents mitjans superiors a 25º. No es 

pot fer una localització prèvia per que els trams lutítics no estan diferenciats a la 

cartografia geològica. 

 

Als arxius de l’ICGC no hi havia constància d’antecedents de despreniments, lliscaments, 

fluxos o d’altres relacionats amb moviments de vessant al terme, però a l’Ajuntament de 

Copons s’ha informat de l’ocurrència de 2 esdeveniments importants, un a l’obaga del Gil, 

que va tallar la riera Gran, i l’altre al barranc de la Boixeda, que va tallar l’antic camí a 

Viladases. Els tècnics de l’ajuntament també han indicat que les petites inestabilitats són 

habituals al balç de les Forques, l’obaga d’en Gil i al balç de la font de la Bonamossa. En 

aquest darrer cas, la carretera de l’accés nord a la població (C-1412az) ha estat afectada 

per despreniments del marge inferior, a més al vessant i al talús de la carretera fins a cal 

Tresó hi ha xarxes i barreres per pal·liar els efectes de petits despreniments a la 

carretera. També han informat d’una esllavissada de fang i pedres entre cal Vilella i mas 

Lloretó, que la Diputació va reparar amb un mur. 

 

En el reconeixement efectuat a les 3 àrees d’estudi només s’ha reconegut indicis 

d’esllavissades propers a l’àrea del nucli de Copons, als vessants situats al costat oest: 

gorg d’en Nafre, obaga del Gil, balç de les Forques i sectors industrials. A les àrees del 

barri de la Roquera i de Sant Pere de Copons no s’ha reconegut indicis. Fet que és força 

coherent amb el baixos pendent del terreny de la Roquera i gairebé pla de Sant Pere de 

Copons. Tan sols cal destacar que al nord de la Roquera s’ha identificat uns 

escarpaments que corresponen als desmunts d’una antiga activitat extractiva de la fabrica 

Manau, però queden lluny del barri. 

 

A continuació es descriuen els vessants amb indicis. 
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2.1.1 Obaga del Gil – Gorg d’en Nafre 

Aquests escarpaments se situen a l’oest dels molins del nord-oest de la població de 

Copons, a ambdós costats de la riera Gran. 

 

L’escarpament del Gorg (Fotografia 5) es localitza al marge dret de la riera Gran sota la 

carretera i els horts. És un escarpament d’uns 10 m format a la part inferior pels gresos i 

lutites terciàries i a la part superior per una formació quaternària col·luvial. S’hi ha 

observat petits despreniments de blocs decimètrics i cicatrius de caigudes de masses de 

terra d’ordre mètric, que indicarien una perillositat baixa enfront despreniments al peu i a 

sobre l’escarpament. 

 

A l’obaga del Gil, que es troba al marge esquerre, hi ha un escarpament que pot assolir 

alçades de 30 metres. S’hi observen nombroses cicatrius de despreniments recents i 

blocs individualitzats, i a l’alçada del gorg d’en Nafre es reconeix una esllavissada 

d’almenys una desena de metres cúbics que ha deixat un dipòsit de blocs al peu 

(Fotografia 6). Tanmateix, l’esdeveniment més destacat és un despreniment a l’extrem 

més proper al nucli urbà. Es tracta d’un despreniment d’alguns centenars de metres 

cúbics, que segons es desprèn de l’observació d’una fotografia aèria (fotografia 7) va tenir 

lloc l’any 1973 o 1974. Segons s’ha informat des de l’ajuntament (Marcel Asensi) 

l’esllavissada va tallar la riera i es va formar un embassament. Posteriorment, la mateixa 

aigua va trobar el camí erosionant en part el vessant oposat, on va provocar una petita 

esllavissada, però sense provocar danys a la zona urbana. En l’actualitat encara 

s’observa la cicatriu del despreniment, un bloc caigut d’una d’algunes desenes de metres 

cúbics (fotografia 8) i un conjunt de blocs a la llera de la riera, molts dels quals formen 

part de l’escullera de l’altre marge. 

 

Atesa l’alçada de l’escarpament, la seva activitat i l’existència de esdeveniments recents 

de magnitud mitjana, es considera una perillositat mitjana enfront despreniments per 

a l’escarpament de l’obaga del Gil (subàrea A, plànol 1).  

 

És poc probable que un nou despreniment assoleixi l’àrea d’estudi, però no es poden 

descartar soscavaments de la riera a l’extrem de ca l’Estany, pel que es recomana evitar 

edificacions i estructures en aquests extrem, i a la subàrea en general, tret que es 
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prenguin les mesures preventives o correctives adequades prèvia realització d’un projecte 

que les avali.  

 

 
Fotografia 5. Escarpament del gorg d’en Nafre a la riera Gran. 

 

 
Fotografia 6. Dipòsit de blocs d’un despreniment al peu de l’escarpament del gorg d’en 

Nafre a la riera Gran. 
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Fotografia 7. Fragment d’una fotografia aèria vertical del 14 de maig de 1974, on s’observa 

el despreniment recent de l’obaga del Gil (la fletxa indica el lloc). Fotografia de Servicios 
Aéreos Comerciales Españoles (SACE), extreta de http://cartotecadigital.icc.cat/. 

 

 
Fotografia 8. Sector de l’escarpament de l’obaga del Gil on va tenir lloc el despreniment, 
s’observa un gran bloc que és un fragment de la massa caiguda que va barrar la riera. 
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2.1.2 Balç de les Forques 

La part més alta del balç de les Forques presenta un conjunt de petits escarpament en la 

roca dura de l’alternança paleocena-eocena, en un tram d’uns 40 m (fotografia 9). El peu 

de l’escarpament, de la resta del balç i dels vessants de la rasa de la Boixeda està cobert 

per una potent una formació quaternària antiga de caràcter col·luvial, que està formada 

per blocs amb una matriu lutítica.  

 

En el reconeixement efectuat s’ha identificat nombrosos indicis de despreniments als 

nivells durs de l’escarpament (cicatrius i blocs individualitzats) i nombrosos blocs caiguts 

al vessant. Bàsicament corresponen a despreniments de blocs de magnitud baixa, de 

l’odre del metre cúbic o inferiors, però no es pot descartar el despreniment de blocs 

d’alguns metres cúbics (fotografia 10) o de masses de roca dura i tova de desenes o 

algun centenar de metres cúbics. Els tècnics de l’ajuntament diuen que els petits 

despreniments són habituals en aquest balç. 

 

Per altra banda, l’aspecte que cal tenir més en compte en aquest vessant està relacionat 

amb un moviment ocorregut al vessant de la rasa de la Boixeda, que segons informen els 

tècnics de l’ajuntament va tallar l’antic camí a Viladases. Es desconeix la data del succés, 

però a les imatges aèries del 2001 sembla bastant recent (fotografia 11), pel que podria 

estar relacionat amb els aiguats del juny del 2.000. Es tracta d’un lliscament, 

probablement translacional, d’un volum de 5.000 a 10.000 m3, que afecta les calcàries de 

la unitat PEOm i un dipòsit col·luvial de blocs quaternari (fotografia 12). Aquest moviment 

sembla relacionat amb un nivell argilós del substrat terciari que n’hauria facilitat el 

trencament i el desplaçament, les restes del qual s’observen al peu del moviment 

(fotografia 13). Es desconeix la posició exacta i l’extensió d’aquest nivell argilós, però es 

possible que es trobi sota els dipòsits col·luvials del peu del balç de les Forques.  

 

Atesa l’alçada de l’escarpament, la seva activitat i la possibilitat de despreniments de 

magnitud mitjana, i d’altra banda l’existència d’antecedents de lliscaments recents de 

magnitud mitjana es considera una perillositat mitjana enfront despreniments i 

lliscaments per al vessant del balç de les Forques. (subàrea B, plànol 1) 

 

A la subàrea B es recomana evitar edificacions i estructures, tret que es prenguin les 

mesures preventives o correctives adequades prèvia realització d’un projecte que les 

avali.  
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Fotografia 9. Vista del balç de les Forques. A dalt i a la dreta s’observen les cicatrius 
generades pel lliscament de la rasa de la Boixeda. A sota i a la dreta es veu també el 

despreniment de l’obaga del Gil. 

 

 
Fotografia 10. Escarpament del capdamunt del balç de les Forques. 
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Fotografia 11. A la imatge aèria del 1995 (esquerra) es veu l’antic camí a Viadases, mentre 
que a la del 2001 (dreta) el camí està tallat i s’observa clarament les cicatrius i el dipòsit del 

lliscament (imatges extretes de http://www.icc.cat/vissir3/). 

 

 

 
Fotografia 12. Un dels escarpaments generats pel lliscament, amb el dipòsit de blocs antic 

mobilitzat per sota. 
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Fotografia 13. Restes del nivell argilós que pot haver facilitat el lliscament de la rasa de la 

Boixeda. 

 

2.1.3 Escarpament de la zona industrial 

A l’extrem sud-occidental de l’àrea de Copons s’ha identificat un escarpament just al límit 

del costat oest. És un escarpament d’uns 20-25 m que està format per dues unitats 

geològiques, al tram inferior hi ha les margues grises amb presència de guixos de la 

unitat PEOlgx i al tram superior una formació quaternària col·luvial (fotografia 14). Al tram 

quaternari superior es reconeixen nombrosos indicis de despreniments de masses de 

pocs metres cúbics i de blocs decimètrics, que indiquen una magnitud baixa pels 

possibles esdeveniments amb una freqüència mitjana a alta. Al tram inferior també hi ha 

alguns indicis, però són menys abundants i significatius.  

 

Atesa la baixa magnitud s’ha considerat una perillositat baixa enfront despreniments a 

la subàrea C (plànol 1), que afecta una franja del marge oest de la zona industrial i de 

desenvolupament industrial. 

 

Atès que els possibles despreniments serien de baixa magnitud i d’un abast limitat per la 

morfologia plana de l’àrea es recomana que els estudis geotècnics previs a les futures 
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edificacions o estructures considerin la necessitat de prendre mesures preventives 

d’acord amb les característiques de la construcció. Aquestes mesures podrien anar des 

de deixar una franja de seguretat, posar-hi malles de conducció o pantalles a realitzar un 

mur o una berma, segons la proximitat de l’edificació i les característiques del vessant. 

 

 

 
Fotografia 14. Escarpament al marge oest dels sectors industrials. A la part baixa afloren les 

margues grises de la unitat PEOlgx i a sobre una formació quaternària col·luvial. 

 

 

2.2 Esfondraments 

Ni els arxius de l’ICGC ni els tècnics de l’Ajuntament tenen constància que a cap de les 

tres àrees estudiades o proximitats hagi hagut esdeveniments relacionats amb 

esfondraments. Tampoc, en el reconeixement de la fotografia aèria i del camp s’hi ha 

reconegut indicis.  

 

Ara bé, cal esmenta que la unitat PEOlgx que es troba sota els dipòsits quaternaris d’una 

part dels sectors industrials del sud de l’àrea de la població de Copons conté guixos. 

Tanmateix, en aquesta zona, els guixos d’aquesta unitat corresponen a petits nivells 

intercalats en les margues grises i no arriben a formar nivells potents i massius, de 
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manera que és molt poc probable que s’hi puguin generar processos significatius de 

carstificació que siguin capaços de generar esfondraments. És per tant que s’ha 

considerat una perillositat molt baixa als sectors industrials de l’extrem sud de l’àrea de la 

població de Copons, i molt baixa o negligible per a la resta. 

 

D’altra banda, s’ha d’esmentar l’existència de rebliments antròpics en dos punts propers a 

l’àrea de la població de Copons, que són el pla del Camp de Futbol i el clot del Marinyol, 

amb material procedent de moviments de terres del camp, en el primer cas, i dels runams 

de la pedrera Manau, en el segon cas. Cal recordar que els rebliments no solen ser aptes 

per a fonamentar estructures, ja que s’hi poden generar assentaments diferencials 

importants en ser sotmesos a càrregues. 

 

2.3 Fluxos torrencials associats a cons de dejecció 

Al fons documental de l’ICGC no consten antecedents recents o antics relacionats amb 

processos torrencials en l’àmbit del terme municipal de Copons. 

 

En qualsevol cas, els torrents i rieres de l’entorn de les àrees estudiades no presenten les 

característiques morfològiques adequades pel desenvolupament de fluxos torrencials, 

especialment pel que fa als pendents, per la qual cosa no cal esperar perillositat 

relacionada. 

 

2.4 Inundabilitat 

Les dues principals rieres del terme, la Gran i la de Sant Pere, que discorren a tocar de 

l’àrea de la població de Copons tenen conques d’algunes desenes de quilòmetres 

quadrats amb capacitat d’acumular cabals d’aigua importants.  

 

Segons han informat els tècnics de l’ajuntament, en la historia recent ha hagut diversos 

episodis d’inundació que han arribat a afectar els horts propers de la riera Gran, però que 

no han afectat el casc urbà. En el reconeixement de camp s’ha observat indicis d’una 

crescuda molt recent en la vegetació de la riera Gran, que havia assolit el 1 m d’alçada. A 

més, l’ACA delimita zones inundables a la riera de Sant Pere i parcialment de la riera 

Gran, en els seus estudis de planificació de l’espai fluvial, i zones inundables 
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geomorfològicament, més extenses que les anteriors, en ambdues rieres (ACA, 2000-

2016) (figura 7). 

 

Així, atès que el nucli de Copons està molt proper a les rieres i que una part important 

dels sectors industrials del sud de Copons es troben en zones inundables, es recomana 

disposar per al planejament urbanístic d’estudis de detall de les rieres Gran i de Sant 

Pere que delimitin el risc d’inundació segons la directriu del Decret 305/2006 de 18 de 

juliol que defineix els usos admissibles de les zones inundables i espais fluvials. 

 

 
Figura 7: Zones inundables de la rieres Gran i de Sant Pere: per un període de 500 anys basat 
en un model hidràulic (puntejat blau gruixut) i zones inundables geomorfològicament (puntejat 

lila fi), segons l’ACA (2000-2016). 
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3 Conclusions i recomanacions 

Les zones urbanes i urbanitzables de copons se situen en terrenys plans, poc o gens 

propensos a generar inestabilitats. Tanmateix, als vessants de la riera Gran i de Sant 

Pere, situats a l’oest de la població, s’ha reconegut escarpaments amb nombrosos indicis 

de moviments de vessant, alguns dels quals importants, que han permès delimitar tres 

subàrees. 

 

La subàrea A (plànol 1) inclou els escarpaments del gorg d’en Nafre i de l’obaga del Gil. 

S’ha observat indicis recents de despreniments de magnitud baixa al gorg d’en Nafre i de 

magnitud mitjana a l’obaga del Gil, on destaca un despreniment d’alguns centenars de 

metres cúbics que succeir l’any 1973 o 1974. S’ha considerat un perillositat mitjana 

enfront despreniments i es recomana evitar edificacions i estructures, tret que es 

prenguin les mesures preventives o correctives adequades prèvia realització d’un projecte 

que les avali. 

 

La subàrea B (plànol 1) inclou els vessants del balç de les Forques i de l’inici de la rasa 

de la Boixeda. S’ha reconegut indicis de despreniments de magnitud baixa a mitjana al 

balç de les Forques. Però també s’ha identificat un lliscament d’un volum de 5.000 a 

10.000 m3, que va tenir lloc l’any 2000 o 2001 a la rasa de la Boixeda. S’ha considerat un 

perillositat mitjana enfront despreniments i lliscaments i es recomana evitar 

edificacions i estructures, tret que es prenguin les mesures preventives o correctives 

adequades prèvia realització d’un projecte que les avali. 

 

La subàrea C (plànol 1) inclou l’escarpament de l’oest dels sectors industrials S’ha 

observat indicis de despreniments de magnitud baixa de freqüència mitjana a alta, de 

manera que s’hi ha considerat un perillositat baixa enfront despreniments. Es 

recomana que els estudis geotècnics previs a les futures edificacions o estructures 

considerin la necessitat de prendre mesures preventives d’acord ambles característiques 

de la construcció (franja de seguretat, malles de conducció, pantalles, mur o berma). 

 

A la resta de l’àrea de Copons i a les de la Roquera i de Sant Pere de Copons no s’ha 

reconegut altres indicis relacionats amb moviments de vessant. Així mateix, en cap de les 

3 àrees s’ha reconegut perillositat associada a esfondraments ni fluxos torrencials. 
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Pel que fa a la inundabilitat s’ha identificat zones inundables properes a l’àrea de la 

població de Copons, per tant es recomana disposar per al planejament urbanístic 

d’estudis de detall de les rieres Gran i de Sant Pere que delimitin el risc d’inundació 

segons la directriu del Decret 305/2006 de 18 de juliol que defineix els usos admissibles 

de les zones inundables i espais fluvials. 

 

Finalment, amb caràcter general i independentment de la perillositat natural, cal tenir en 

compte les següents recomanacions: 

 

 La realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord amb les 
directrius actuals del “Código Técnico de la Edificación” (CTE). 

 Prendre les mesures adequades durant o posteriorment a l’execució 
d’excavacions o talussos antròpics per evitar el desenvolupament d’inestabilitats. 

 Evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos. Es recomana deixar una 
distància prudencial entre l’escarpament i la base de les edificacions, ja que es 
poden veure afectades per la pròpia evolució del vessant. 

 Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents. 
Usualment, no solen ser aptes per a fonamentar estructures, i s’hi poden generar 
assentaments diferencials importants en ser sotmesos a càrregues. 

 

*** 

 

 

 

 

Barcelona, 3 de febrer de 2016 

 

  Vist i plau: 

   

   

   

Marcel Barberà Garcia  Jordi Marturià Alavedra 

Geòleg  Cap de la Unitat de Prevenció de 
Riscos Geològics 

Unitat d’enginyeria geològica i risc  
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RESUM 

Estudi d’Identificació de Riscos Geològics a Copons 

Àrea Moviments de vessant Esfondraments Fluxos torrencials Inundabilitat 

Copons 

Subàrea A i B 

Indicis de magnitud mitjana 
Perillositat mitjana. 
es recomana evitar edificacions i estructures, tret 
que es prenguin les mesures preventives o 
correctives adequades prèvia realització d’un 
projecte que les avali 

Subàrea C 

Indicis de magnitud baixa 
Perillositat baixa. 
es recomana que els estudis geotècnics previs 
considerin la necessitat de prendre mesures 
preventives 

 

Presència local de guixos poc 
significativa, a la resta sense indicis. 
Perillositat molt baixa o negligible. 
Sense recomanacions específiques 

Sense indicis. 
Perillositat molt baixa o negligible. 
Sense recomanacions específiques 

Zones potencialment inundables. 
Estudi d’inundabilitat de les rieres 
Gran i de Sant Pere 

Barri de la 
Roquera 

Sense indicis. 
Perillositat molt baixa o negligible. 
Sense recomanacions específiques  

Sense indicis. 
Perillositat molt baixa o negligible. 
Sense recomanacions específiques 

Sense indicis. 
Perillositat molt baixa o negligible. 
Sense recomanacions específiques 

No hi ha cursos fluvials 

Sant Pere de 
Copons 

Sense indicis. 
Perillositat molt baixa o negligible. 
Sense recomanacions específiques  

Sense indicis. 
Perillositat molt baixa o negligible. 
Sense recomanacions específiques 

Sense indicis. 
Perillositat molt baixa o negligible. 
Sense recomanacions específiques 

No hi ha cursos fluvials 
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FITXES 

 

Àrea de Copons 

Subàrea A (plànol 1) Gorg d’en Nafre - Obaga del Gil 

P
er

ill
o

si
ta

t Tipus Despreniments 

Grau Mitjana 

Propostes Es recomana evitar edificacions i estructures, tret que es prenguin les mesures 
preventives o correctives adequades prèvia realització d’un projecte que les avali 

 

Subàrea B (plànol 1) Balç de les Forques - Rasa de la Boixeda 

P
er

ill
o

si
ta

t Tipus Despreniments i lliscaments 

Grau Mitjana 

Propostes Es recomana evitar edificacions i estructures, tret que es prenguin les mesures 
preventives o correctives adequades prèvia realització d’un projecte que les avali 

 

Subàrea C (plànol 1) Sectors industrials 

P
er

ill
o

si
ta

t Tipus Despreniments  

Grau Baixa 

Propostes Els estudis geotècnics previs considerin la necessitat de prendre mesures preventives  

 

Riera Gran i riera de Sant Pere 

Perillositat Inundabilitat 

Propostes Es recomana disposar d’estudi d’inundabilitat 
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INFORME JUSTIFICATIU DE LA INCORPORACIÓ DE CRITERIS DE SALUT EN L’AVANÇ 
DE POUM DE COPONS 
 
 
 

- Servei d’Urbanisme de la Diputació de Barcelona 
- Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona 
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0. JUSTIFICACIÓ 
 
Existeix prou evidència científica de l'estreta relació entre la salut i l'entorn on les persones 
vivim i treballem. Aquesta relació, coneguda des de fa molts anys i reconeguda 
internacionalment, és complexa, amb impactes directes i d'altres molt menys obvis. Per 
exemple, molts entorns urbans fomenten estils de vida sedentaris i contribueixen als més 
importants problemes de salut en l'actualitat com l'obesitat i les malalties cardiovasculars. 
Aquests mateixos entorns promouen la dependència dels vehicles, amb un clar impacte 
ambiental, com la contaminació atmosfèrica i l'increment del soroll ambiental, dos importants 
factors de risc per a la salut. L'impacte també pot ser menys obvi, com la influència del 
transport urbà sobre l'aïllament i la cohesió social. 
 
Sota aquesta evidència, és important generar sinèrgies entre els diferents àmbits de l'acció 
política per fomentar entorns urbans saludables i contribuir així a la millora de la salut de la 
població. Tenir present l'impacte sobre la salut del disseny de qualsevol element de les nostres 
ciutats i pobles, és el més clar exemple de l'estratègia Salut a totes les polítiques, ja que es 
requereix del treball conjunt entre diferents professionals. 
 
És precissament aquest impacte del disseny urbanístic del futur del municipi de Copons sobre 
la salut de les persones i concretament sobre els habitants del poble el que ens ocupa 
específicament en aquest informe, les principals conclusions del qual s’incorporaran a la 
memòria de l’Avanç de POUM actualment en redacció.  
 
Ambtot, la forma urbana està relacionada, directa o indirectament, amb la incidència i la 
prevalença d'algunes de les principals causes de morbimortalitat. Els cinc grans problemes de 
salut relacionats amb l'entorn urbà, són el sobrepès i l’obesitat, la salut mental, les lesions i 
accidents, les malalties respiratòries i les malalties cardiovasculars, i per tant seran en gran 
mesura els que tractarem al present informe.  
 
 
1. LA SALUT DE COPONS  
 
Per comprovar si efectivament aquests cinc grans problemes de salut relacionats amb l’entorn 
urbà són compartits pel cas de Copons, s’ha seguit una metodologia específica de treball, 
contextualitzant i assimilant la situació de Copons amb l’àmbit català.  
 
S’han convocat dos reunions específiques amb els tècnics especialistes de salut tant de la 
Diputació de Barcelona, com del propi territori en representació de la Generalitat de Catalunya 
de les quals s’ha pogut extreure un diagnòstic compartit sobre la valoració de la salut de la 
població de Copons en base a dades qualitatives, a més a més, d’una bateria de estratègies o 
propostes d’intervenció.  
 
Parlem de dades qualitatives, atés que la majoria de dades estadístiques referides a temes de 
salut i sanitaris estan disponibles per a municipis de més de 10.000 habitants, no éssent aquest 
el cas de Copons. Ambtot Copons pertany a l’àrea bàsica de salut de l’Anoia Rural, dintre de la 
Regió Sanitària de Catalunya Central i del Sector Sanitari de l’Anoia, però no existeix un grau 
de desagregació municipal de les dades per tal de poder ser treballades.  
 

Sector sanitari  SS35 Anoia 
 
 
 
 

ABS 

088 Calaf 
131 Anoia rural 
228 Santa Coloma de Queralt 
229 Santa Margarida de Montbui 
269 Vilanova del Camí 
337 Capellades 
338 Piera 
371 Igualada 1 
372 Igualada 2 
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Per tant, d’acord amb les dades de què hem pogut disposar, i atesa la expertesa dels 
professionals de la salut que han participat, el comportament de la salut a Copons respon al 
perfil general i estadístic de la salut de la població de Catalunya. Per tant, d’acord amb aquest 
criteri cal exposar els principals resultats de la enquesta de salut de Catalunya extrapolables 
pel cas de Copons.  
 
Igualment s’apunten a continuació algunes de les dades més representatives de Copons pel 
tema que ens afecta i ocupa al present informe, en base a la font Hermes de la DiBa:   
 

• Alta Taxa bruta de 
mortalitat de Copons en 
comparació amb la 
província – quocient entre 
el número de defuncions 
registrades en un any 
determinat i la població a 
meitat del període, 
expressat en tant  per mil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Elevat índex de 
sobreenvelliment de 
Copons en comparació 
amb la província – índex 
que relaciona la població 
de 85 i més anys amb la de 
65 i més anys. 
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• Elevat índex d’envelliment 
a Copons en comparació 
amb la província - És el 
quocient entre la població 
de 65 i més anys que hi ha 
registrada en el padró 
continu d'habitants del 
municipi i la població entre 
0 i 14 anys que hi ha 
registrada en el padró 
continu d'habitants del 
municipi, 

 

 

 

 

 

 

 

• Elevat índex de 
dependència global a 
Copons en comparació 
amb la província - Relació 
de la població major de 64 
anys i els menors de 15 
anys respecte al grup 
comprès entre ambdues 
edats. Mesura la càrrega 
que per a la població en 
edat de treballar representa 
la població en edats 
dependents i s'expressa en 
tant per cent. 
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• Elevat índex de 
dependència juvenil de 
Copons en comparació 
amb la província - Quocient 

entre el nombre de joves 

menors de 15 anys i el 

nombre de persones de 15 

a 64 anys expressat en tant 

per cent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.  Enquesta de salut de Catalunya 2014  
 
Els principals resultats de l’esmentada enquesta fan referència als comportaments relacionats 
amb la salut, la utilització dels serveis sanitaris i la satisfacció de la població a Catalunya amb 
aquests serveis, però ens referirem aquí només a allò que pugui ser abordable des del 
planejament urbanístic i passarem per sobre allò que no pugui ser abordat pel mateix, com per 
exemple tabaquisme, consum d’alcohol, hàbits alimentaris o de descans, percepcions pròpies 
de l’estat de salut i cobertures sanitàries.  
 
S’exposen a continuació algunes de les dades presentades en l’esmentada enquesta 
contextualitzades per l’àmbit de Copons:  
 
El 22,2% de la població de 18 a 74 anys té un comportament sedentari, superior entre les 
dones. En la població de 3 a 14 anys, el 22,2% té un estil d’oci sedentari 
 

Des del planejament urbanístic es pot fomentar i/o possibilitar un nivell saludable 
d’activitat física, amb l’habilitació d’espais a l’efecte 

 
La proporció de persones amb problemes de salut (dolor o malestar, ansietat o depressió, 
problemes per caminar) és més elevada entre les de més edat 
 

Des del planejament urbanístic es pot, atenent a l’especial envelliment de la població 
de Copons, generar i/o fomentar contexts per reduir aquests problemes de dolor, 
ansietat, depressió, ... mitjançant la generació d’habitatges adequats, espais públics 
segurs i adequats, ...  

 
Els principals trastorns crònics que la població de 15 anys i més pateix o ha patit són els 
relacionats amb les malalties de l’aparell locomotor i les malalties de l’aparell circulatori, a més 
de la migranya, la depressió o l’ansietat i les al·lèrgies cròniques.  

 
Des del planejament urbanístic es podria prestar especial atenció per exemple en la 
elecció de l’arbrat a colocar en el nou espai públic o vials, escollint aquells amb menys 
afectació per temes al·lèrgics.  
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Gairebé la meitat de la població de 18 a 74 anys té excés de pes (sobrepès o obesitat). El 
33,1% té sobrepès, i el 15,0%, obesitat.  
 

Des del planejament urbanístic s’ha de garantir i possibilitar la aparició d’espai públic 
que permeti activitat dintre del marc d’un model de ciutat i/o estil de vida “no sedentari” 
al temps que no depenent del vehicle privat.  

 
El 14,7% de la població general ha patit una o més lesions no intencionades el darrer any.. La 
lesió més freqüent es produeix arran d’una caiguda en un mateix nivell i el lloc més freqüent és 
a dins de casa.  
 

Des del planejament urbanístic cal prestar especial atenció al disseny per tothom, segur 
i accessible de l’espai públic, per exemple amb la fixació de determinats criteris a exigir 
en els projectes d’urbanització posteriors.  

 
El 14,6% de la població de 15 anys i més pateix alguna discapacitat, més freqüent entre les 
dones, a partir dels 75 anys 
 

Des del planejament urbanístic cal prestar especial atenció a la qualitat dels habitatges, 
on aquest segment de la població passa la major part del seu temps  

 
 
1.2. Pla de Salut 2016 – 2020 
 
Ambtot, tot i aquestes primeres afirmacions sobre tot allò sobre el que pot intervenir el POUM 
en matèria de salut, cal tenir present també el Pla de Salut de Catalunya 2016-2020, com 
l’instrument indicatiu i el marc de referència de totes les actuacions públiques en matèria de 
salut, en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. 
 
Seguint el diagrama del Pla de salut 2011-2015, s’ha decidit de continuar utilitzant el model del 
temple grec per definir-ne els tres eixos següents:  
 

1. Els objectius i les prioritats de salut, representats en el sostre i el fris.  
2. Les polítiques de salut que es consideren imprescindibles per assolir els objectius 

formulats, que es representen en les columnes.  
3. Els instruments que han de fer possibles les polítiques definides, que es dibuixen en els 

graons del temple.  
 
Els projectes relatius a les prioritats de salut: 
 

1. Les que facilitin i formalitzin la participació dels ciutadans en la gestió de la seva salut i 
en el govern del sistema públic de salut.  

2. Les que afavoreixin l’estratègia de salut a totes les polítiques com a expressió de 
reconeixement del fet que tots els sectors de l’activitat social han de contribuir a la salut 
global de tota la població.  

3. Les que possibilitin una atenció sanitària accessible, resolutiva i integrada, adaptada a 
les necessitats de les persones.  

4. Les que promoguin la integració de l’atenció social i sanitària, especialment quant a les 
persones amb un cert grau de dependència.  

5. Les que estimulin la recerca i la innovació en tots els àmbits en què es pugui millorar la 
forma de prestació dels serveis i la seva ordenació i organització.  

 
Els instruments de canvi que han de fer possibles les polítiques de salut esmentades, que 
estan representats per les escales del temple, són els que s’enumeren tot seguit:  
 

1. La implicació dels professionals, tenint en compte que són l’actiu fonamental del 
sistema i que sense la implicació dels quals no serà possible avançar.  

2. La gestió de la qualitat i la seguretat que permeti maximitzar els beneficis de 
l’assistència sanitària i minimitzar-ne el perjudicis.  
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3. L’avaluació dels resultats i el sistema d’incentius que de forma permanent permetin 
traçar l’acompliment del sistema i de cadascun dels seus agents.  

4. La salut digital com a element de millora i facilitador d’innovacions en la prestació.  
5. El model de gestió descentralitzat.  

 
 
Des del POUM  poden  treballar diverses línies : 
 
Les persones, la seva salut i el sistema sanitari  
 
El foment de la participació en el desenvolupament de polítiques públiques és un indicador de 
qualitat democràtica. La participació acosta les decisions als ciutadans. 
 

Precissament en aquesta direcció treballa també la participació ciutadana 
desenvolupada en el marc de l’Avanç del POUM de Copons. Concretament s’han 
incorporat com a element distintiu respecte a la resta de POUM’s una bateria de 
preguntes relacionades amb el tema que aquí ens ocupa.  
 

Salut en totes les polítiques i salut pública  
 
La comprensió de la importància que tenen per a la salut de les persones les accions externes 
al sistema sanitari està cada dia més estesa. En aquest sentit, es constata l’impacte de les 
polítiques generals dels governs que, a través de la millora de les condicions de vida, de treball, 
d’habitatge o d’educació, determinen el nivell de salut de la comunitat. Sense menystenir la 
importància de l’assistència sanitària en la detecció, el tractament, el control, la rehabilitació i la 
cura de les persones, el paper de les polítiques interdepartamentals i de la salut pública és 
nuclear per assolir l’objectiu d’incrementar l’esperança de vida en bona salut. 
 

Aquesta és altra línia de treball engegada en el marc de redacció del POUM però que 
caldria mantenir oberta durant la execució de cadascuna de les propostes 
definitivament contemplades en el document definitiu d’AVANÇ. 

 
 
2. DIAGNOSI DE SALUT AL POUM DE COPONS  
 
Les actes de les dues trobades amb els tècnics especialistes de salut tant de la Diputació de 
Barcelona, com del propi territori en representació de la Generalitat de Catalunya, s’adjunten a 
l’annex del present document. Permeten visualitzar alguns objectius diagnòstics de la salut de 
Copons:  
 

1. Garantir la suficiència de recursos, principalment l’accés a l’aigua, garantint 
l’abastament públic segur.  
 

2. Facilitar les comunicacions amb els pobles de l’entorn tot habilitant recorreguts de 
lleure i creant rutes saludables per potenciar l’activitat física i la mobilitat. 

 
3. Fomentar l’ocupació, principalment en restauració i turisme, tot utilitzant espais buits 

per facilitar el seu ús per la població.  
 

4. Fomentar l’habitatge assequible per a famílies i joves amb una renta mitja. Actualment 
són habitatges molt grans i en un deficient estat de conservació.  

 
5. Facilitar que la persona estigui el màxim de temps possible en el seu entorn amb la 

millor qualitat de vida possible, atès el significatiu envelliment de la població.  
 

6. Garantir el manteniment de serveis mínims (botigues, tallers, ...) inclosos els serveis de 
salut (vetllar per que no desapareguin) 

 
S’acorda per tant que els principals aspectes de salut a tenir en compte per una possible 
implementació són:  
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1. Crear espais i equipaments de sociabilitat 
2. Promoure espais per la mobilitat i l’activitat 
3. Preservar la visibilitat d’horts i jardins privats 
4. Mantenir i fomentar itineraris 
5. Permetre a la població que es pugui proveir dins del municipi 
6. Fomentar l’increment de la densitat de la població 
7. Fomentar i rehabilitar el patrimoni 
8. Fomentar l’activitat econòmica 

 
Ambtot, els principals trets diagnòstics del planejament per al municipi de Copons exposats a la 
memòria de l’Avanç del POUM, tenen també una relació directa en la salut de la població de 
Copons tal i com es veu al quadre següent.  
 
La forma urbana de Copons pot augmentar o disminuir el risc d’aparició de determinades 
malalties: sobrepès i l’obesitat, la salut mental, les lesions i accidents, les malalties respiratòries 
i les malalties cardiovasculars. 

 
1.- sobrepès i obesitat 
2.- problemes de salut mental 
3.- lesions i accidents 
4.- malalties respitatòries 
5.- malalties cardiovasculars 
 
Exposem el detall a continuació:  
 
1-. L’evolució de la dinàmica demogràfica amb un elevat envelliment, provoca que un gran 
nombre de població es trobi en situació vulnerable per patir aquestes 5 situacions.  
 
2- . La dificultat per a l’accés a l’habitatge. En el nucli de Copons és difícil disposar d’habitatges 
lliures de ser ocupats i molt més a uns preus assequibles, per tant la manca d’habitatge es 
converteix per tant en un altre determinant de l’estat de la salut de Copons, podent arribar a 
provocar sobre la població afectada per aquesta situació d’inestabilitat, problemes de salut 
mental.  
 
Tanmateix, el fet de que el parc d’habitatge és principalment unifamiliar entre mitgeres, de 
grans dimensions, vell i en significatius casos estan en mal estat, pot ser determinant en la 
aparició de lesions i accidents, així com també de manera indirecta problemes de salut mental, 
en viure amb una angoixa constant d’alerta i perill.  
 
3.- Respecte a la situació laboral en general, la manca d’activitat econòmica local i la dificultat 
per generar ocupació provoquen la fuita de força de treball cap a d’altres municipis. El fet que el 

 
  

Principals problemes de salut 
relacionats amb l'entorn urbà 

        

Aspectes diagnòstics del planejament Aspectes amb impacte per la salut  1 2 3 4 5 

1.- Evolució demografia   Elevat envelliment            

2.- Dificultat accés a habitatge Manca habitatge accessible            

  Habitatges en mal estat            

3.- Manca d'activitat econòmica local i dificultat 
generació ocupació Mobilitat obligada            

4.- Comerç i serveis cada cop més reduït Falta de serveis (escola, comerç, ...)            

5.- Creixement urbanístic  Manca d'habitatge (nou)            

6.- Reformes, renovacions i rehabilitacions com 
a intervencions majoritàries No materialització de manera adequada            
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30,4% de la població de Copons treballi fora del municipi comporta una mobilitat obligada que 
directament possa a la població en una situació estadística de més probabilitat de patir lesions i 
accidents de trànsit, a més a més, de ser més susceptibles de patir sobrepès i malalties 
cardiovasculars com a derivada de un model de vida més sedentari (que faci pasar més hores 
al dia a l’interior del vehicle), e indirectament i a llarg termini, provocant problemes de salut 
mental que podríen ser evitables amb la generació d’economolia local i ocupació al municipi.  
 
4.- Un comerç i serveis cada cop una mica més reduïts. Cal destacar en aquest sentit el 
tancament d’alguns serveis i comerços de manera progressiva als darrers temps al municipi de 
Copons, que pel fet d’haver de cercar els mateixos serveis a més llarga distància i haver 
d’accedir amb vehicle privat, pot provocar els mateixos efectes que el punt anterior sobre la 
salut de les persones com són sobrepès i obesitat, a més a més de malalties cardiovasculars. 
 
5.- Del punt de vista del creixement urbanístic, les iniciatives que s’ha iniciat ha estat les 
gestions dirigides a fer canvis en el planejament per aconseguir una major edificabilitat en 
alguns els sectors residencials. Tot i això, aquests canvis en els aprofitaments urbanístics no 
han aconseguit fixar un calendari d’actuacions per a concretar la gestió, fer possible la 
urbanització dels terrenys i la posterior edificació dels habitatges.  
 
En aquest punt és de justícia advertir del fet que la manca d’oportunitats per obtenir un 
habitatge (al igual que el punt 2), corre el perill de provocar sobre la població amb aspiracions 
d’independitzar-se, problemes de salut mental.   
 
6.- I per últim, les reformes sobre el patrimoni existent, la renovació i la rehabilitació dels edificis 
residencials són les raons per les quals es demanen la majoria de llicencies d’obres. No 
obstant, de l’anàlisi de les llicencies dels darrers anys, se’n dedueix que els permisos d’obres 
afecten a petites obres de reparació i millora. 
 
Independentment del volum d’aquesta tipologia d’intervencions que es produeix al municipi, cal 
advertir del fet de la possibilitat de controlar des del planejament urbanístic, o almenys de 
pautar, el desenvolupament d’aquestes actuacions de la manera més respectuosa amb el medi 
ambient i amb criteris de disseny per tothom, amb la utilització de materials que evitin a la llarga 
malalties respiratòries.  
 
 
3. OBJECTIUS SALUDABLES AL POUM DE COPONS  
 
Els objectius del Pla de Salut 2016-2020 es poden relacionar amb els objectius del POUM i 
amb les intervencions que des del punt de vista de salut es consideren necessàries dintre del 
mateix planejament urbanístic. Aquestes relacions s’han establert en dues sessions 
específiques de treball, el contingut de les quals s’exposa a l’annex del present document.  
 
 
A continuació s’indiquen els objectius del POUM (en negreta) relacionats amb la perspectiva 
de salut (en vermell), i s’introdueixen amb la nomenclatura P núm, la recomanació concreta que 
es deriva i s’exposa més en detall a l’apartat següent de Recomanacions saludables al POUM 
de Copons:  
 
1- Respectar el medi natural 
 

� Fomentar accions i definir mesures destinades a la protecció de les activitats 
agrícoles i ramaderes 

� No ocupar més sòl per a noves edificacions residencials, més enllà de les 
estrictament necessàries. 

� Dotar a les edificacions situades en el medi rural de adequada comunicació per 
camins, connexió elèctrica, de telefònica  i servei d’aigua potable. 

� Fomentar activitats complementàries compatibles. Redacció d’un catàleg de masies i 
cases rurals per ampliar la possibilitat de recursos a les persones que viuen del 
camp. 
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2.- Manteniment de la població actual 
 

� Atreure població jove oferint un model urbà compacte que beneficii la salut de les 
persones 

� Definir un pla d’actuació per a augmentar el nombre d’habitatge a lloguer a preu 
assequible que possibiliti la autonomia de la població jove i el desenvolupament dels 
diferents i diversos projectes de vida familiars en les condicions de màxima seguretat i 
tranquil·litat (explorar possibilitats de rehabilitació, masoveria urbana, ...).  

� Permetre i fer possible petits creixements d’habitatge nou. Dotar a l’administració 
dels elements de gestió urbanística per resoldre de manera proporcionada a les 
inversions locals el desenvolupament dels espais buits d’edificació.  

 
3.- Fomentar el desenvolupament de noves activitats econòmiques 
 

� Fomentar accions per possibilitar el desenvolupament d’activitats econòmiques 
vinculades al medi natural i urbà.  

� Dotar d’activitat a: la fàbrica del c/ Raval, la fàbrica de ciment, el restaurant situat a la 
vora de la riera. 

� Mantenir l’activitat del bar de la piscina, la botiga de queviures i millora d’altres 
serveis incentivant el comerç de proximitat. En certa manera es tracta de garantir el 
manteniment de serveis mínims (botigues, tallers, ...) mitjançant per exemple la 
continuïtat de l’activitat amb fórmules de relació intergeneracional (P1), de manera que 
la població es pugui proveir d’allò que necessita dins del municipi sense haver de 
recórrer al vehicle privat amb les conseqüències negatives per la salut que comportaria 
derivades d’un estil de vida sedentari.  

� Recuperació d’oficis o productes lligats a l’agricultura ecològica. 
 
4.- Fomentar actuacions per a millorar el patrimoni  
 

� Accions per donar a conèixer el patrimoni cultural de Copons. L’aprofitament de l’aigua 
en un territori de secà. La història de la ciutat construïda. Conèixer d’on venim. 

� Concretar estratègies per tal de fomentar la conservació, rehabilitació o renovació 
del patrimoni arquitectònic privat, tot fomentant un ús més sostenible del patrimoni 
edificat en favor de la salut de les persones (P2).  

� Atès l’envelliment de la població i la conseqüent pèrdua d’autonomia, facilitar l’estada 
de la persona el màxim de temps possible en el seu entorn amb la millor qualitat de 
vida possible. Per aconseguir-ho cal vetllar pel manteniment, conservació i 
accessibilitat dels habitatges (espais comuns sense barreres arquitectòniques, garantir 
la qualitat edificació amb bons aïllaments, ...)  

� Preservar la visibilitat d’horts i jardins privats, preservant la seva utilitat per la qualitat 
de vida i beneficis saludables per les persones (motors d’activitat física de la població) 
(P3) 

� Mantenir qualitat de l’aire interior del nucli construit 
 
5.- Fomentar la millora dels serveis municipals 
 

� Manteniment del serveis actuals, tot garantint el funcionament dels mateixos en 
xarxa (xarxa d’equipaments diversa i saludable, però també xarxa d’espais públics 
diversa i saludable) i la seva labor com a elements de foment de la socialització, 
especialment intergeneracional. (P4 i P5) 

� Serveis socials. Continuar amb l’assistència a les persones grans i joves. Amb 
l’assistència a les persones grans. A la participació i integració de tota la 
població.  

� Equipaments esportius. Millores al camp de futbol i activitats esportives d’hivern. 
� Continuar amb el foment de la cultura popular.  
� Continuar mantenint els espais viaris lliures de vehicles aparcats. Cal garantir 

també la continuïtat de la xarxa viària saludable de la que fa temps gaudeix la 
ciutadania de Copons, i la seva “accessibilitat i seguretat”. (P6)  

� Millorar els abocament d’aigües residuals 
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� Continuar amb la rehabilitació per a escola de l’edifici de l’antiga rectoria i 
aprofitar el rol aglutinador de l’escola. 

� Millorar el transport públic de viatgers entre Copons i Calaf. Transport a la 
demanda. 

� Serveis sanitaris. Vetllar pel seu manteniment, garantint l’accés de la població de 
Copons als serveis de salut.  

� Facilitar les comunicacions amb els pobles propers tot habilitant recorreguts de lleure 
per caminar, anar en bicicleta, etc. En definitiva es tracta de mantenir i fomentar els 
itineraris saludables existents, tot creant rutes saludables noves per potenciar l’activitat 
física i la mobilitat (P7)  

 
6.- Altres actuacions “saludables” relacionades amb l’execució del POUM:  
 

� Sistematitzar les dades d’indicadors de salut de la població de Copons per poder fer 
avaluació de l’impacte de salut abans i després de l’execució de les mesures del 
POUM. 

� Fomentar el treball transversal en l’execució i concreció i desenvolupament de 
cadascuna d eles mesures contemplades al POUM. 

 
 
4. RECOMANACIONS SALUDABLES AL POUM DE COPONS  
 
A continuació aprofundim sobre alguns d’aquells aspectes, la incorporació dels quals es 
considera fonamental en el planejament urbanístic de Copons, les recomanacions i detalls aquí 
exposades provenen de la Guia d’entorn urbà i salut. 
  
 
P1.- Espai públic per gestionar la cohesió social 
 
Des del planejament urbanístic es preveuen els emplaçaments necessaris per a l’espai 
públic ara bé per gestionar la cohesió social i específicament el foment de les relacions 
intergeneracionals que interessa pel cas concret de Copons es podrien preveure una sèrie 
de mesures en el desenvolupament posterior del disseny i execució dels projectes 
d’urbanització dels mateixos. Per exemple: incorporant participació ciutadana, exigint 
determinats materials i/o acabaments o morfologies, ... com a punts de partida o com a 
millores a tenir en compte en el procés de contractació.  
 
Alguns d’aquests criteris podrien ser: 
 

� Considerar en el disseny  o rehabilitació d'espais públics  les demandes i 
suggeriments  dels diferents tipus d'usuaris  (accessibilitat, requisits específics, sexe, 
edat…) per a un millor desenvolupament de la vida social. 

 
� Elaborar un pacte social envers els usos de l'espai públic amb els diferents sectors 

socials implicats: entitats veïnals, ciutadania, associacions de comerciants, persones 
professionals de Serveis Socials, etc.  

 
� Tenir present la multifuncionalitat de manera que es disposi d'espais per als nens i 

nenes, gent gran, gent jove,...així com diferents usos: esportiu, passeig, 
comercial,.... Això contribueix a ser un lloc de trobada i de convivència per a dones i 
homes, per a diferents classes socials i per a diferents edats. 

 
� Generar identitat, convertint els espais en llocs significatius per a la ciutadania. El 

sentiment de pertinença és clau per  a l'autoestima  i la generació d'implicació i 
responsabilització de les persones cap a l'espai, el barri i cap a ells mateixos. 

 
� Dotar  l'espai públic de l'equipament bàsic, (bancs, fanals, elements esportius, ...) 

adequat a les necessitats i pràctiques dels i les usuàries,  en funció de la seva 
pluralitat: edat, gènere, handicaps, ... tenint  cura  i procurant pel seu manteniment.  
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� Evitar dissenys que afavoreixin la inseguretat: murs, manca de visibilitat, manca 
d'il·luminació... 

 
� Vetllar per la bona reputació de l'espai: neteja, activitats que es duen a terme, 

actuacions lúdiques, gestió dels conflictes... 
 
 
P2.- Fomentar ús més sostenible del patrimoni edificat 
 
Des del planejament urbanístic de Copons es pot treballar amb l’objectiu de fer un ús més 
sostenible del patrimoni edificat ja que suposa l'optimització dels recursos propers, minimització 
i tractament en origen dels residus i, per tant,  reducció del trànsit. També suposa potenciar la 
presència del verd dins la ciutat  i la generació d'espais de relació social.  Els beneficis en salut 
derivats de la sostenibilitat del patrimoni edificat vindran per la disminució de la contaminació 
ambiental i per l'augment de la cohesió social. 
 
Des del punt de vista de la sostenibilitat urbana, la consideració crítica de la rehabilitació del 
patrimoni edificat a l'hora de la planificació, ja suposa la incorporació de criteris de 
racionalització de l'ús i ocupació del sòl, així com la preservació de recursos i valors que 
garanteixin la qualitat de vida, en línia amb el concepte de desenvolupament urbanístic 
sostenible de la normativa urbanística vigent.   
A més d'aquest plantejament bàsic, convé introduir criteris d'aprofitament i optimització dels 
recursos propers, que permetin el desenvolupament d'economies d'escala local i la 
minimització i tractament en origen de residus, des de la perspectiva de la racionalització del 
metabolisme urbà, amb la conseqüent reducció de la mobilitat generada. 
 
La incorporació d'aspectes d'aquest tipus potencia la barreja d'activitats primàries, de 
transformació i terciàries i genera dinàmiques de reorganització que reforcen la motivació i el 
compromís individual i posen en valor la identitat i l'autoestima personal. 
 
D'altra banda, la introducció de l'activitat primària dins el teixit urbà potencia la presència del 
verd dins la ciutat, facilita l'accés a la natura i genera espais de relació, amb una substancial 
millora del medi físic/medi ambient i la corresponent incidència sobre condicions de vida 
generals més saludables per a la població.  
 
Ambtot, tot i que el planejament urbanístic de Copons treballi amb aquests objectius i en 
aquesta direcció, alguns d’aquests aspectes podrien acabar de concretar-se en ordenances 
posteriors la obligació de les quals i el marc general de les quals podria quedar establerta al 
POUM.  
 
 
P3.- Horts urbans 
 
Un dels objectius de salut que pels beneficis que comporta caldria perseguir en el POUM és el 
manteniment dels horts urbans existents, com espais de cultiu a petita escala dins la ciutat, 
integrats paisatgísticament i socialment útils. És un mètode d'incorporació dels espais verds 
públics dins els espais urbans, que contribueix de diverses maneres a la millora de la salut, i 
per tant, a una major qualitat de vida de les persones usuàries. 
 

• Promouen l'alimentació saludable. 
• Fomenten la socialització i la creació de xarxes de relacions socials, per això cal 

preveure un lloc amb ombra i bancs en el recinte dels horts urbans. 
• Contribueixen a augmentar l'activitat física regular. 
• Estimulen l'envelliment actiu. 
• Incrementen l'autonomia personal, l'autoestima i l'autoconfiança. 
• Ajuden a reduir l'estrès i permeten recobrar l'equilibri mental. 
• Afavoreixen el trencament del patró passiu (inactivitat, veure televisió, fumar...). 
• Ajuden a disminuir els nivells de gasos contaminants. 
• Ajuden a mitigar l'acumulació del calor en les ciutats. 
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Els espais públics on es poden localitzar els horts urbans són: 
 

• Parcel·les municipals. 
• Parcs i jardins urbans i equipaments (centres educatius, centres de dia i residències de 

gent gran, centres de salut, centres cívics...). 
• Col·legis, generant així una funció addicional d'educació mediambiental que permet als 

nens i nenes conèixer el món agrari i els principis de l'agricultura biològica. 
 
 
P4.- Xarxa d’equipaments diversa i saludable 
 
Des del planejament urbanístic de Copons es pot fer una planificació acurada de la 
distribució i localització dels diferents equipaments sobre el territori, per tal de procurar la 
major permeabilitat al territori i a la població, afavorint la igualtat d'oportunitats a través de la 
implementació de xarxes de dotacions capaces d'interactuar i estendre al màxim la seva 
oferta de serveis, sense perdre de vista els trets diferencials i les especificitats de cada 
àmbit. 
 
Tanmateix des del planejament es poden preveure una sèrie de mesures en el 
desenvolupament posterior del disseny i execució dels projectes d’obra dels equipaments. 
Per exemple: incorporant participació ciutadana, exigint determinats materials i/o acabaments 
o morfologies, valorant paràmetres de polifuncionalitat, de polivalència i de gestió integrada, 
... com a punts de partida o com a millores a tenir en compte en el procés de contractació. 
 
 
P5.- Xarxa d’espai públic diversa i saludable 
 
Des del planejament urbanístic de Copons es pot fer una planificació acurada d’una xarxa 
d'espais públics (espais verds, espais d'esbarjo), connectats entre si i amb la xarxa 
d'equipaments,  per a la diversitat social i intergeneracional, que proporcioni oportunitats a 
totes les persones de ser física i socialment actives. 
 
Caldria per tant analitzar el sistema d'espais públics i espais oberts, determinar les 
correccions o millores que caldria introduir, i tenir-les present en les intervencions futures, en 
qualsevol de les escales possibles. 
 
Tanmateix des del planejament es poden preveure una sèrie de mesures en el 
desenvolupament posterior del disseny i execució dels projectes d’execució dels espais i/o 
urbanització com a punts de partida o com a millores a tenir en compte en el procés de 
contractació. Alguns podrien ser: 
 

• Garantir l'ús i la connectivitat sense barreres per part de tots els col·lectius socials. 
• Preveure espais per l'esbarjo dels gossos, que són en realitat magnífics punts de 

interrelació entre persones amants dels animals. 
• Desenvolupar accions que afavoreixin la cultura de la participació i el diàleg en la 

millora dels espais públics. 
• Desenvolupar accions que afavoreixin les relacions intergeneracionals a l'espai públic,  

tot buscant un disseny que permeti compatibilitzar els diferents usos segons els horaris 
del dia. 

• Promoure l'obertura de patis d'escola i d'altres espais públics fora d'horari. 
• Adequar el medi natural per a la pràctica esportiva i de lleure. Incorporar itineraris per 

caminar, córrer, anar en bici al voltant del municipi.  
 
 
P6.- Ciutat accessible per tothom 
 
El concepte d'accessibilitat fa referència a aquell conjunt de característiques relacionades amb 
la mobilitat, la comunicació i la comprensió que han de tenir les ciutats i pobles, així com els 
seus serveis i equipaments, per ser utilitzables per totes les persones, i molt especialment per 
les que tenen més dificultats. 
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Amb tot des del planejament urbanístic cal incorporar aquest objectiu com una fita a assolir 
amb caràcter general a concretar-se a posteriori sobre els viaris existents en mesures 
concretes de reurbanització, actuacions d’eliminació de barreres arquitectòniques, incorporació 
d’elements puntuals de seguretat, ... 
 
 
P7.- Rutes saludables 
 
Les rutes saludables són itineraris adaptats a les persones amb mobilitat reduïda i condicionats 
i senyalitzats de forma permanent, destinats a fer-hi activitat física moderada, el recorregut i 
espai principal de les quals han de venir definides en el planejament urbanístic, com a reserva 
d’espai públic o viari. Aquests circuits afavoreixen que la gent, en especial la gent gran o amb 
problemes d'obesitat, cardiovasculars i altres, es desplaci a peu, augmentant així la seva 
activitat física. 
 
És recomanable que les rutes comencin o passin prop d'equipaments com CAPs, centres de 
dia, casals d'avis i centres cívics, ja que s'afavoreix el seu ús.  Altres elements facilitadors són 
la dotació de mobiliari urbà adient, espais lúdics per a la gent gran i fonts d'aigua. Aquestes 
rutes han de tenir una longitud d'entre 4 i 6 Km, amb un desnivell inferior al 4%. Han d'estar ben 
il·luminats i disposar d'espais d'ombra. També es recomanable que aquestes rutes passin per 
zones amb presència de naturalesa. 
 
L'ajuntament ha de senyalitzar les rutes, descrivint el recorregut, indicant la longitud, la durada i 
la dificultat, i donar alguns consells pràctics als caminaires. D'altra banda, des dels centres 
d'atenció primària s'ha de prescriure l'activitat física amb finalitats terapèutiques i dinamitzar, 
juntament amb l'ajuntament, les rutes saludables. 
 
 
P8.- Garantir suficiència de recursos  
 
La planificació espaial i el disseny arquitectònic dels entorns residencials tenen una influència 
significativa en la ecoeficiència, desenvolupament sostenible i  en els factors determinants de la 
salut. Totes les millores en la reducció de la contaminació ambiental repercutiran finalment, bé 
directa o indirectament, en la salut de l'ésser humà 
 
Des del  món local es pot fomentar la planificació d'espais, equipaments i habitatges (públics i 
privats) sostenibles i ecoeficients.  Així es pot  satisfer equilibradament les relacions entre les 
necessitats de l'usuari i el medi ambient, sense afectar els recursos i sense comprometre el 
futur de posteriors generacions. 
 
Ambtot, cal garantir la suficiència de recursos, principalment l’accés a l’aigua, vetllant per  
l’abastament públic en les millors condicions, incloses les canonades de materials segurs i 
saludables.  
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RESUM REUNIÓ 
 
Data: 20 de gener de 2016 
 
Convocats: Grup de coordinació del projecte “Entorn urbà i salut”, Anna Garcia, Joaquim 
Garcia i Albert Vendrell del projecte de Copons. 
 
ASSISTENTS 
 
Magda Bertran, Cristina Bocos, Cati Chamorro, Ana M. Font, Manel Herrer, Anna Garcia , 
Joaquim  i Albert Vendrell 
 
OBJECTIU / TEMES A TRACTAR 

1. Comentar i valorar les preguntes relacionades amb salut de l’enquesta de percepció 
ciutadana de Copons. 

2. Possibles eixos i propostes a tractar a copons relacionades amb la guia d’”Entorn urbà i 
salut”. 
 

ASSUMPTES TRACTATS 
1. L’enquesta presentada per Copons sobre l’Avanç de POUM ha incorporat 4 de les 5 

preguntes relacionades amb la salut que el Servei de Salut Pública va proposar. 
Eliminen la pregunta 5 que tracta sobre l’alimentació ja que l’ajuntament considera que 
no té res a veure amb el tema de planejament urbanístic. Les altres 4 preguntes que 
s’incorporen a l’enquesta tenen un redactat diferent, però poden recollir la mateixa 
informació.  

2. L’objectiu de l’ajuntament de Copons es atraure gent jove que vagi a viure al poble i 
augmentar el turisme.  

3. Des del Servei d’Urbanisme, s’ha fet un repàs de les fitxes de la guia d’Entorn urbà i 
salut” que són aplicables al POUM: 

a. Informació i participació: 
i. Primer de tot  s’ha de disposar de dades d’indicadors de salut de la 

població de Copons per portar a terme les mesures necessàries i 
prioritàries a implementar.  

ii. S’ha de fer treball transversal. 
iii. S’ha de garantir la suficiència de recursos, principalment l’accés a 

l’aigua. La idea es instal·lar una Depuradora biològica. Veure també si 
l’aigua d’abastiment públic prové de pous legalitzats i veure si les 
canonades són de plom. 

b. Planificació urbana:  
i. Augmentar la densitat de la població de Copons: Augmentant la 

ocupació dels edificis d’habitatges, per exemple.  
ii. Fomentar el treball, principalment en la restauració i el turisme com pot 

ser la creació d’un restaurant, un càmping, potenciar l’agricultura per a 
empreses familiars, etc. 

iii. Xarxa viària saludable: els carrers, l’accés dels cotxes al municipi. Ho 
tenen ben gestionat ja que els cotxes no entren dins del poble. 

iv. Transport públic actiu. 
v. Ciutat accessible per a tothom: excepte per algun carrer que té escales 

el municipi es accessible a tothom. 
vi. Qualitat de l’aire: bona. No hi ha empreses ni cotxes dins del municipi. 

vii. El canvi climàtic i el tema de la inundabilitat i altres riscos es detectarà 
amb l’Avaluació ambiental que està en procés. 

c. Espai públic: 
i. Facilitar les comunicacions amb els pobles del costat com Igualada (10 

km.) entre altres, habilitant recorreguts de lleure per caminar, anar en 
bicicleta, etc. 

ii. Crear rutes saludables per potenciar l’activitat física i la mobilitat. 
d. Equipaments:  

i. Copons disposa de zona poliesportiva (amb  piscina) centre cívic, camp 
de futbol, escola, església, consultori i plaça.  
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ii. Fomentar l’ocupació: Utilitzar els espais buits per facilitar el seu ús per 
la població. Com el centre cívic i una nau que tenen que està buida.  

e. Habitatges: 
i. Fomentar l’habitatge assequible per a famílies i joves amb una renta 

mitja. El problema que té Copons es que els lloguers són molt cars o 
que els edificis en lloguer són precaris. 
Una possibilitat es rehabilitar les cases, creant més habitatges però 
sense modificar l’estructura de l’edifici per revaloritzar el poble i crear 
nous habitatges seguint l’estètica del poble. 
Una altra possibilitat es fomentar la masoveria urbana per atraure gent 
jove amb un lloguer assequible. 
 

ACORDS 
 

- No es fa cap modificació respecte les 4 preguntes de salut incorporades a l’enquesta 
de Copons. 

- Fer una reunió amb els professionals que presten assistència sanitària a la població de 
Copons que poden aportar informació sobre l’estat de salut de la població del municipi 
(Cati). 

- Després de parlar de tots els eixos, s’arriba a l’acord que els principals aspectes de 
salut a tenir en compte per una possible implementació són:  
 

9. Crear espais i equipaments de sociabilitat 
10. Promoure espais per la mobilitat i l’activitat 
11. Preservar la visibilitat d’horts i jardins privats 
12. Mantenir i fomentar itineraris 
13. Permetre a la població que es pugui proveir dins del municipi 
14. Fomentar l’increment de la densitat de la població 
15. Fomentar i rehabilitar el patrimoni 
16. Fomentar l’activitat econòmica 
 

- Un cop se sàpiga si l’enquesta de percepció ciutadana de Copons funciona, preguntar 
a l’alcalde si ens dóna el seu consentiment per fer ús del model d’enquesta. 
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REUNIÓ D’INCORPORACIÓ DE CRITERIS DE SALUT A L’AVANÇ DE POUM DE COPONS 
 
Data i lloc: 
Dimarts 24 de Febrer de 15 a 17h a les Oficines Municipals (Ajuntament de Copons) 
 
Assistents: 
Per part de l’Ajuntament de Copons:  

Francesc Salamé  Alcalde 
  
Per part de la Generalitat de Catalunya:  

Carme Riera  Directora SAP Anoia 
David Zumel  Director ABS Anoia Rural 

Jose Luis Diaz  Metge CAP Copons 
Carme Rialp  Infermera CAP Copons 

  
Per part de la Diputació de Barcelona:  

Catalina Chamorro Cap del Servei de Salut Pública 
Magda Bertrán Cap de Secció de Salut Pública 

Joaquim Garcia Arquitecte redactor de l’Avanç de POUM 
(Tècnic del Servei d’Urbanisme) 

Lorena Perona Tècnica del Servei d’Urbanisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temes tractats: 
 
Joaquim Garcia exposa objectius, contingut i finalitat de l’Avanç del POUM: 

- Es tracta d’una eina de planificació dels futurs 20 anys del poble  
- A Copons, des de la Diputació de Barcelona i amb el consentiment del seu ajuntament, 

es vol donar una visió més activa de la component de l’urbanisme saludable. Servirà 
com a “prova pilot” per la incorporació de criteris de salut en un document de 
planejament urbanístic  

- Principals trets de Copons analitzats ja en la memòria de l’avanç de POUM 
o model de ciutat compacta, 
o població envellida, 
o nombroses llars unipersonals, 
o alt nivell de renda, 
o taxa d’atur per sota de l’Anoia i de Barcelona, 
o manca oferta de treball provoca pèrdua de població, 
o poble patrimonial que es conserva com el segle XVIII,  
o venda o lloguers molt cars, però més econòmics que els preus del voltant, 
o entre d’altres ... 

 
L’alcalde exposa la justificació i oportunitat de la iniciativa, a més a més de compartir els 
principals problemes relacionats amb la salut dels veïns de Copons (elevada pendent dificulta 
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mobilitat de gent gran i provoca accidentalitat), i les intervencions ja en marxa per resoldre’ls, 
entre els que destaquen: 

o mobiliari urbà (baranes, ...),  
o Programa Intercopons 2011,  
o Xarxa de camins saludables,  
o trasllat de l’escola i reutilització edifici en desús, ... 
 

- A més a més d’aquestes iniciatives ja en marxa, destaca la importància dintre del 
context de l’avanç de POUM de conèixer les dades quantitatives de salut de la població 
de Copons, insistint en que el marge d’intervenció del POUM es basa en l’entorn urbà.  

- Exposa les qüestions de salut incorporades en la enquesta ciutadana, en el marc del 
programa de participació ciutadana del POUM, que serviran també per aportar 
informació en la matèria.  

- Preveu l’aprovació de l’avanç del POUM al juliol de 2016 (motivat essencialment per un 
ampli procés de participació ciutadana) 

 
Cati Chamorro contextualitza el marc i els objectius de la present convocatòria als professionals 
de la salut: 

- La incorporació de criteris de salut dintre de l’Avanç de POUM de Copons, com a prova 
pilot, és fruit d’un projecte transversal engegat dintre de la Diputació de Barcelona 
(Àmbit d’intercanvi tècnic “Entorn Urbà i Salut”) 

- Un altre del productes fruit d’aquest treball transversal és la Guia Entorn Urbà i Salut, 
que recull recomanacions d’intervenció en 4 àmbits (urbanisme, habitatge, 
equipaments i espai públic) 1 

- La prova pilot comporta tantejar l’aplicabilitat de les recomanacions de la guia i 
contextualitzar en la memòria del POUM la vessant salut. Per poder-ho fer, no es 
disposa de dades quantitatives (només es disposa d’indicadors de salut dels municipis 
> 10.000 habitants) per tant es demana: 

o Dades quantitatives: si es disposa d’aquestes dades i poden ser facilitades.  
o Dades qualitatives: especificitats de salut que els professionals mèdics que hi 

treballen al municipi puguin conèixer.  
- La prova pilot, permetrà també sistematitzar la metodologia per l’aplicació dels 

esmentats criteris en el planejament d’altres municipis així com la transferència de 
coneixement  

- D’entrada s’apunten alguns aspectes a prioritzar: fomentar l’activitat de la gent gran, 
fomentar l’aparició d’espais d’interrelació intergeneracional, ... 

 
Carme Riera respon que s’explorarà la possibilitat de poder arribar a disposar de dos 
indicadors (en funció dels registres i de com estigui sistematitzada la informació). Aquests 
indicadors són: quant de més o menys malalta està la població de Copons respecte a les 
prevalences esperades i la despesa en farmàcia i en quin tipus de medicament. Apunta també 
l’absència d’especificitats pròpies al municipi (no existeix cap patologia associada a cap 
activitat industrial concreta, no n’identifiquen indústries contaminants, es gestionen 
correctament els residus, ...) que justifiquin intervencions específiques des del punt de vista de 
salut. Amb tot s’apunten alguns objectius: 

- Atès l’envelliment de la població, un dels objectius seria facilitar que la persona estigui 
el màxim de temps possible en el seu entorn amb la millor qualitat de vida possible. El 
aconseguir-ho passa per la conversió de banyeres en dutxes, espais comuns sense 
barreres arquitectòniques, garantir la qualitat edificació amb bons aïllaments, ...  

- Garantir el funcionament dels serveis d’atenció a domicili o en el seu defecte dels 
elements substitutoris de suport, 

- “Fer venir gent” donant a conèixer el municipi per generar activitat i necessitat de 
serveis, 

- Garantir el manteniment de serveis mínims (botigues, tallers, ...) mitjançant la 
continuïtat de l’activitat amb fórmules de relació intergeneracional,  

- Entre d’altres ... 
 
David Zumel, destaca i posa de relleu diversos aspectes entre els que destaquen: 

                                                           
1
 http://www.diba.cat/web/entorn-urba-i-salut/guia-online 
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- El paper (i la labor ja en marxa) de la medicina/salut comunitària en matèria de 
prevenció 

- La importància de mantenir l’accés de la població de Copons als serveis de salut 
(vetllar per que no desapareguin) 

- La importància de la incorporació de la perspectiva territorial  
 
I finalment José Luís Díaz, fa algunes consideracions sobre la realitat de Copons: 

- Destaca la pèrdua d’autonomia de la població per envelliment com a factor de pèrdua 
de població del municipi, deixant habitatges buits utilitzats només com a segona 
residència. 

- Assenyala l’estancament en la població al voltant dels 300 habitants com a factor que 
genera manca d’il·lusió, absència de projectes, tancament de comerços, ... (a més a 
més de desaparició d’indústria i quasi tancament de l’escola). 

- Valora positivament el paper dels horts per ser motivadors d’activitat física per la 
població gran. 

- Destaca també en positiu, i que caldria mantenir, el paper de l’existent voluntariat 
informal, entès com la solidaritat dels bons veïns o xarxa relacional informal, basada en 
figures no establertes formalment que detecten i transmeten problemes, com a 
especificitat molt pròpia de pobles petits. Ho defineix com a “veïns /es radars”. 

 
Conclusions/acords: 
Per part dels redactors de l’Avanç de POUM, es pren nota d’aquestes qüestions per incorporar-
les a la memòria social del document urbanístic. 
 
Per part de Carme Riera es facilitaran dades objectives (indicadors comentats anteriorment) per 
il·lustrar millor l’informe sobre la salut dels habitants del municipi. Ho farà a través del Servei de 
Salut de la Diputació (Cati Chamorro/Magda Bertran).  
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El municipi de Copons es troba situat al fons d’una vall, entre dues rieres, un poble de la Catalunya central seca envoltada d’aigua. Un aiguabarreig luvial 
que ha estat el desencadenant d’una important infraestructura d’enginyeria hidráulica que ha caracteritzat la seva història.

INTRODUCCIÓ: SOL·LICITUD I 
OBJECTE DE L’INFORME

La Diputació de Barcelona registrà el dia 30 de març de 2015, 
amb número de referència 1540011586 del Pla “XarXa de 
Governs LocaLs 2012-2015” la sol·licitud perquè s’elaborés 
un informes d’anàlisi i valoració dels espais lliures (programa 
d’anàlisi i planificació del sòl no urbanitzable de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat). Aquesta sol·licitud s’aten com a 
tasca per complementar els treballs iniciats per a l’Avenç 
de Pla d’Ordenació Municipal coordinats per la Gerència de 
Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de 
Barcelona.

Per a elaborar la proposta s’han elaborat els mapes més 
adequats per a la tasca plantejada disponibles a les bases 
de dades del sistema d’informació territoriaL de La XarXa 
d’espais LLiures (sitXeLL). Aquesta informació a més, 
s’ha complementat amb visites de camp i observacions 
naturalistes sobre el terreny, per tal d’establir recomanacions 
de planificació i gestió que permetin conservar i potenciar els 
diferents valors ecològics i paisatgístics del territori municipal.

L’EINA DEL SITXELL 

El SITxell és una base de dades cartogràfica i alfanumèrica 
a escala 1:50.000, elaborada en l’entorn ArcGis, que ajuda a 
estudiar, analitzar, valorar i planificar els espais lliures de la 
província de Barcelona. La base conceptual d’aquesta eina 
radica en el convenciment que el conjunt dels espais lliures 

és el sistema territorial bàsic, sobre el qual s’han de situar 
adequadament els sistemes d’assentaments i d’infrastructures, 
de forma que es mantinguin les funcions ecològiques, 
paisatgístiques i socioeconòmiques claus del territori. 

El SITxell es dota de contingut sobre els atributs intrínsecs 
del medi natural així com els associats als processos globals 
de la xarxa d’espais lliures. La informació que contenen els 
diferents mòduls cartogràfics poden contribuir a visualitzar 
el paper que juga el conjunt dels espais lliures i abordar 
l’ordenació dels sistemes naturals des de la consideració del 
territori com un sistema. 

La Diputació de Barcelona aporta aquesta eina als municipis 
per tal que l’estratègia d’ordenació dels espais lliures es 
configuri no només a partir de la protecció de determinades 
àrees d’interès natural, o de l’establiment de xarxes d’espais 
protegits, sinó que incorpori el conjunt del territori com la 
unitat funcional que ha de ser objecte de planificació i gestió, 
si es pretenen assolir els reptes de conservació plantejats.

Aquest conjunt d’espais naturals i seminaturals és el que 
es coneix com a infraestructura verda. A més dels valors 
intrínsecs vinculats als hàbitats i a la biodiversitat, la 
infraestructura verda aporta nombrosos beneficis i serveis a 
les persones. Entre aquests serveis dels ecosistemes podem 
assenyalar des del subministrament d’aliments, d’aigua i de 
combustible, fins a la protecció davant dels riscos naturals, la 
disposició d’espais per a l’esport, la salut, el lleure, l’educació 
i el gaudi del paisatge. En síntesi, la infraestructura verda és 
a la base mateixa del benestar i la qualitat de vida de les 
persones. És un patrimoni del municipi que cal conservar.
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La informació geogràica continguda en el SITxell permet descriure les característiques naturals de l’àrea de Copons així com 
valorar-les des de les diferents disciplines naturalístiques incloses en el sistema d’informació.  

GEOLOGIA I HIDROGEOLOGIA

El municipi de Copons es troba ubicat en l’anomenada Dpressió Central Catalana 
constituida en la seva major part per materials de l’era terciària i quaternària. Al inal 
de l’era tericiària, moment en què tota la massa aquàtica d’aquest llarg interior en que 
deixa per testimoni els materials salins, com els guixos, els calcàires nummulítiques 
i les margues que es combinen amb els estrats de materials argilosos i margosos de 
l’oligocè bàsicanment conglomerats, gresos i argiles. Adonem-nos que just per sobre 
el casc urbà aloren uns nivells de calcolutites gris – groguenques, les quals han estat 
explotades, per tal d´ésser emprades en una fàbrica de ciment.El mapa de grans 
unitats litològiques sorgeix d’una reclassiicació de la base geològica 1:50.000 del pla 
Magna tenint en compte criteris com la tipologia de la formació, el procés de formació, 
el comportament davant l’erosió, detalls del tipus de material i materials més comuns. 

El mapa d’unitats geomorfològiques, elaborat a partir de la identiicació de formes, en 
base a la topograia 1:50.000, les ortofotograies en color 1:25.000 i a criteri expert, 
indica la presència majoritària de vessants amb pendent mig i microrelleu arrodonit i 
fons luvial (consulteu a l’annex 1 les itxes descriptives).

Els mapes d’erosionabilitat i de risc gravitatori potencial sorgeixen de la combinació 
entre els dos mapes anteriors. Cal remarcar el caràcter potencial d’aquestes capes 
ja que només tenen en compte els factors geològics, però no els meteorològics ni els 
de coberta vegetal. A  la zona d’estudi existeix una erosionabilitat potencial mitjana 
lligada al relleu que cau cap a la plana luvial. Quant a riscos geològics gravitatoris 
potencial, l’àmbit manté un risc potencial de caiguda de roques només a les vores de 
les vessants muntanyoses. 

El mapa d’unitats hidrogeològiques resulta de la reclassiicació de la base geològica 
del MAGNA en funció de la litologia, l’edat i les característiques hidrogeològiques dels 
materials, tenint en compte el comportament hidrogeològic d’uns sectors utilitzats 
com a exemple. 

Per altra banda, el mapa de vulnerabilitat hidrogeològica a la pol·lució per vessament 
s’ha obtingut tenint en compte el comportament dels diferents materials alorants i 
de la seva relació hidrogeològica, a partir de la valoració conjunta de la facilitat d’in-
iltració o de penetració de la substància en el subsòl, i de la facilitat de propagació 
o de circulació subterrània, atenent a la permeabilitat que el subsòl ofereix de forma 
qualitativa. Atesa la importància del vector aigua en el municipi amb el pas del riu 
Anoia i la riera de Sant Pere, és evident que aquesta fragilitat hidrogeològica cal 
ternir-la present.

Unitats litològiques

INFORMACIÓ SITXELL

Vulnerabilitat hidrogeològica

Unitats geomorfològiques

Unitats hidrogeològiques

Erosionabilitat
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COBERTES DEL SÒL

L’existència d’un vol fotocartogràic fet per a tot Catalunya l’any 1956, i els treballs de fotointerpretació realitzats pel CREAF per 
encàrrec de la Diputació de Barcelona, permeten disposar del mapa de cobertes d’aquell any. Això permet valorar el municipi 
no només en termes d’evolució poblacional, que ha condicionat l’ocupació del territori, sinó també de dinàmica ecològica 
dels hàbitats naturals i de canvis en els usos del sòl. La informació de les cobertes del sòl històriques permeten, doncs, una 
reinterpretació del paisatge que facilita la presa de decisions en l’actualitat. Aquesta informació, juntament amb la continguda 
als mapes de cobertes del sòl de 1993, 2005 i 2009, permet identiicar com ha estat l’evolució paisatgística i valorar aspectes 
com ara l’abandonament de conreus o bé la regeneració d’una determinada comunitat vegetal. Per tal de plasmar l’evolució de 
les cobertes del sòl de Copons, s’han emprat tres mapes diferents: 1956, 1993 i 2009. 

L’anàlisi d’aquesta informació posa en evidència que una particularitat del municipi és que ha conservat el percentatge de bosc 
dens molt semblant des del 1956 ins el 2009 i l’abandó agrícola ha estat de menys de 20 punts que s’ha traduït en un augment 
del matollar i l’improductiu artiicial que s’ha doblat. 

Les dades de l’anàlisi de les cobertes es detallen en les taules següent:

Cobertes del sòl 1956 Àrea (Ha) Àrea (%)

Arbrat clar 21,90 1,17

Arbrat dens 564,55 30,20

Conreus 984,02 52,65

Improductiu artiicial 14,23 0,76

Improductiu natural 1,21 0,06

Matollars 279,46 14,95

Prats i herbassars 3,14 0,17

Aigües continentals 11,77 0,71

Cobertes del sòl 1993 Àrea (Ha) Àrea (%)

Arbrat clar 22,23 1,19

Arbrat dens 106,68 5,71

Conreus 757,64 40,54

Improductiu artiicial 11,64 0,62

Improductiu natural 0,40 0,02

Matollars 956,99 51,20

Zones nues 13,53 0,72

Cobertes del sòl 2009 Àrea (Ha) Àrea (%)

Arbrat clar 22,45 1,20

Arbrat dens 625,88 33,49

Conreus 665,14 35,59

Improductiu artiicial 27,41 1,47

Improductiu natural 5,87 0,31

Matollars 469,07 25,10

Prats i herbassars 52,94 2,83

Zones Cremades 0,33 0,02

Cobertes del sòl 1956 Cobertes del sòl 1993 Cobertes del sòl 2009
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Per tal de visualitzar numèricament els tipus de canvis esdevinguts a l’àrea d’estudi des del 1956 ins el 2009, s’adjunten a 
continuació 3 taules amb valors absoluts, la primera, i relatius, les dues restants, on es quantiiquen aquests canvis.

En aquesta primera taula es pot observar la superfície en ha de canvi d’una coberta a l’altra entre el 1956 i el 2009 (en groc 
s’ha marcat l’eix de 1956 i en blau l’eix de 2009).

                   2009 
   1956

Arbrat clar Arbrat dens Conreus Improductiu 
natural

Improductiu 
artiicial

Matollars Prats i 
herbassars

TOTAL

Arbrat clar 0,39 13,65 0,98 0,12 0,30 5,12 1,35 21,90

Arbrat dens 7,11 352,66 34,26 2,14 0,74 162,53 5,11 564,55

Conreus 6,42 141,81 603,16 12,89 3,72 174,96 40,76 983,73

Improductiu 
artiicial

0,00 0,71 1,37 9,62 0,16 1,02 1,35 14,23

Improductiu 
natural

0,10 0,46 0,22 0,01 0,00 0,39 0,04 1,21

Matollars 8,43 115,18 25,05 2,57 0,95 123,38 3,86 279,43

Prats i herbas-
sars

0,00 0,84 0,09 0,05 0,00 1,67 0,47 3,14

TOTAL 22,45 625,31 665,14 27,41 5,87 469,07 52,94 1868,18

En aquesta segona taula es pot observar el destí de cada coberta del sòl de 1956 al 2009 (en percentatges).

                   2009 
   1956

Arbrat clar Arbrat dens Conreus Improductiu 
natural

Improductiu 
artiicial

Matollars Prats i 
herbassars

TOTAL

Arbrat clar 1,77 62,34 4,48 0,55 1,35 23,36 6,14 100,00

Arbrat dens 1,26 62,47 6,07 0,38 0,13 28,79 0,91 100,00

Conreus 0,65 14,42 61,31 1,31 0,38 17,79 4,14 100,00

Improductiu 
artiicial

0,00 4,96 9,60 67,60 1,14 7,19 9,51 100,00

Improductiu 
natural

8,16 37,72 18,15 0,77 0,00 31,90 3,29 100,00

Matollars 3,02 41,22 8,97 0,92 0,34 44,15 1,38 100,00

Prats i herbas-
sars

0,00 26,85 3,02 1,69 0,00 53,33 15,11 100,00

I en aquesta darrera taula es pot observar de quins tipus de cobertes provenen les actuals (2009) superfícies de cobertes del 
sòl (en percentatges).

                   1956 
   2009

Arbrat clar Arbrat dens Conreus Improductiu 
natural

Improductiu 
artiicial

Matollars Prats i 
herbassars

TOTAL

Arbrat clar 1,73 31,66 28,62 0,00 0,44 37,55 0,00 100,00

Arbrat dens 2,18 56,40 22,68 0,11 0,07 18,42 0,13 100,00

Conreus 0,15 5,15 90,68 0,21 0,03 3,77 0,01 100,00

Improductiu 
artiicial

0,44 7,81 47,03 35,10 0,03 9,39 0,19 100,00

Improductiu 
natural

5,04 12,62 63,40 2,77 0,00 16,17 0,00 100,00

Matollars 1,09 34,65 37,30 0,22 0,08 26,30 0,36 100,00

Prats i 
herbassars

2,54 9,65 76,98 2,55 0,08 7,30 0,90 100,00
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HÀBITATS

Els hàbitats representen una comunitat vegetal deinida com a un grup de plantes 
reunides en un mateix indret per exigències ecològiques anàlogues o complementàries 
i que està organitzada de manera precisa en l’espai (distribució horitzontal i vertical) i 
en el temps (periodicitat anual). Actualment, es disposa d’una Cartograia dels Hàbitats 
de Catalunya a escala 1:50.000 (CHC50) que recull les unitats de la classiicació dels 
hàbitats en l’àmbit europeu del “CORINE Biotopes Manual - Habitats of the European 
Community” presents a Catalunya. Aquests hàbitats o associacions vegetals permeten 
valorar de forma objectiva l’interès ecològic d’una àrea de territori no urbanitzat i 
recobert de vegetació natural. 

El conjunt dels hàbitats de la Cartograia dels Hàbitats de Catalunya (CHC50) presents 
en el terme de Copons es detallen en el següent llistat1:

32t Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), sense plantes termòiles o gairebé, 
d’indrets secs, sovint rocosos, de terra baixa i de l’estatge submontà
32u Brolles de romaní (Rosmarinus oficinalis)  -i  timonedes-, amb foixarda (Globularia 

alypum), bufalaga (Thymelaea tinctoria),... calcícoles de terra baixa
34g Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia serrata, Galium 

lucidum (espunyidella blanca),... xeromesòils, de sòls profunds de terra baixa i de la 
baixa muntanya mediterrània
34h Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats terofítics calcícoles, de 
terra baixa
34n Joncedes i prats, sovint emmatats, d’Aphyllanthes monspeliensis, -i timonedes 
associades- calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa i de terra baixa
15f Brolles i timonedes amb ruac (Ononis tridentata), trincola (Gypsophila hispanica), ... 
dels sòls guixencs, sobretot a les contrades interiors
24a Llits i marges de rius, o vores d’embassaments, sense vegetació llenyosa densa
31ad Bosquines d’arbres caducifolis joves, procedents de rebrot o de colonització, 
estadis inicials del bosc
31y Bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia), esbarzer (Rubus ulmifolius),... de terra 
baixa (i de l’estatge montà)
32ae Bosquines de pi blanc (Pinus halepensis) procedents de colonització
32b Màquies amb barreja de carrasca (Quercus rotundifolia) i roures (Quercus spp.), 
de les terres mediterrànies
32d Cadequers (màquies o garrigues amb Juniperus oxycedrus arborescent) no litorals
41n Rouredes de roure valencià (Quercus faginea o híbrids), calcícoles, de la muntanya 
mitjana poc plujosa (i de terra baixa)
42ab Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de brolles calcícoles, de 
les contrades mediterrànies
42ai Pinedes mixtes de pi blanc (Pinus halepensis) i  pinassa (Pinus nigra subsp. 

salzmannii)
42t Pinedes de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) dels Prepirineus i del territori 
auso-segàrric
44h Alberedes (i pollancredes) amb vinca (Vinca difformis), de les contrades marítimes
44k Omedes de terra baixa
44l Freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra baixa
53a Canyissars
82b Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses
82c Conreus herbacis extensius de secà

1 Es poden consultar les itxes descriptives dels diferents hàbitats al Manual d’Interpretació de la Cartograia 
d’Hàbitats de Catalunya, elaborat pels autors de la mateixa cartograia, al web http://www15.gencat.net/
mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/llegenda.php

Cartograia d’hàbitats

Grau d’amenaça dels hàbitats

Valoració botànica dels hàbitats

Hàbitats d’Interès Comunitari
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83a Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d’oliveres (Olea europaea), d’ametllers (Prunus dulcis), de garrofers 
(Ceratonia siliqua),.
86a Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada
87a Conreus abandonats

El mateix grup d’experts encarregats d’elaborar la cartograia dels hàbitats, el Grup de geobotànica i cartograia de la vegetació 
de la Universitat de Barcelona, ha estat el responsable de generar per al SITxell la valoració botànica dels diferents hàbitats que 
hi són representats, així com del seu grau d’amenaça. El mapa de valoració es base en la cartograia 1:50.000 i no pas amb el 
mapa d’habitats refet en ocasió d’aquest treball.

Quant als hàbitats d’interès europeu (Directiva d’Hàbitats de la Unió Europea) s’identiiquen (en vermell els de conservació 
prioritària):

•	 1520  Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia)

•	 5210     Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescent, no dunars

•	 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòils (Thero-Brachypodietalia)
•	 6420  Jonqueres i herbassars graminoides humits mediterranis del Molinio-Holoschoenion

•	 9240     Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i de roure africà (Quercus canariensis)

•	 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera
•	 9340 Alzinars i carrascars
•	 9530 Pinedes de pinassa
•	 9540 Pinedes mediterrànies

En la valoració botànica s’han tingut en compte diferents paràmetres biològics dels hàbitats, tant de tipus intrínsecs (riquesa i 
raresa lorística, estadi successional, àrea d’implantació,...) com corol·lògics (valor biogeogràic, extensió territorial, diversitat 
topogràica,...).  Quant a l’obtenció de l’índex de grau d’amenaça dels hàbitats s’han tingut en compte diferents criteris que 
consideren aspectes com ara l’estatus de conservació dels tàxons majoritaris, la distribució geogràica reduïda, el grau de 
fragmentació, la raresa,... El resultat es mostra en la taula de la pàgina següent. A l’annex 2 i 3 s’hi adjunten els criteris tinguts 
en compte per al càlcul d’aquests indicadors, tant el de valoració botànica com el de grau d’amenaça.

Exemple d’un matollar de botja i fenàs a tocar del pi d’en Quildo; un hàbitat d’interès i per promoure en alguns indrets del terme.
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En la següent taula es poden observar els valors dels diferents paràmetres que intervenen al càlcul del valor botànic del 
hàbitats, juntament amb el valor del grau d’amenaça (en groc es marquen els hàbitats amb més valor botànic).

Hàbitat Riquesa 
lorística

Raresa 
lorística

Àrea 
d’implantació

Estadi 
successional

Fragilitat 
ecològica

Valor 
biogeogràic

Extensió 
territorial

Diversitat 
topogràica

Agregació 
espacial

Grau 
d’amenaça

32t 2 1 3 3 2 2 2 2 2 1

32u 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1

34g 3 2 4 2 2 2 3 2 2 1

34h 3 3 4 2 2 2 3 2 1 1

34n 4 3 4 2 2 2 2 2 2 1

15f 2 2 4 3 2 3 3 2 2 3

24a 2 1 3 4 1 1 3 2 2 3

31ad 3 1 3 3 1 1 3 2 3 1

31y 1 1 4 2 1 2 3 2 2 1

32ae 2 1 3 2 2 1 2 2 2 1

32b 2 1 3 4 2 2 3 2 3 1

32d 2 1 3 3 2 1 4 2 3 1

41n 3 3 4 4 2 3 3 2 3 1

42ab 3 1 3 2 2 2 2 2 2 1

42ai 3 1 3 2 2 2 2 2 3 2

42t 3 1 3 4 2 3 2 3 2 1

44h 3 1 4 4 4 2 3 3 2 3

44k 2 1 4 4 4 1 4 3 2 4

44l 3 1 4 4 4 2 4 3 2 3

53a 1 1 4 4 2 1 4 3 2 3

82b 2 1 4 1 1 1 3 2 2 0

82c 2 2 3 1 2 1 1 2 2 0

83a 2 1 4 1 2 1 3 2 2 0

86a 0 0 3 0 0 0 2 2 2 0

87a 2 1 4 1 1 1 2 2 2 0
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DESCRIPCIÓ FAUNÍSTICA

MAMÍFERS

La informació geogràica sobre el valor de conservació dels mamífers ha estat elaborada per l’empresa minuartia a partir 
de l’estudi de probabilitat d’aparició de les diferents espècies de mamífers, i mostra valors molt poc destacables al municipi.  

Aquesta llista doncs és només orientativa i permet observar 
que les espècies llistades són les habituals dels ambients 
mediterranis amb alguns elements propis de la regió 
eurosiberiana. Destaquem la notable varietat d’espècies 
de rates pinyades amb estats de conservació vulnerables i 
en perill. La pervivència d’aquest grup de mamífers depèn 
en bona part de la qualitat dels insectes i, per això, una 
agricultura sense elements tòxics és fonamental per a la 
seva conservació. A la llista hi ha citat el ratpenat de cova 
(Miniopterus schreibersii), però no existeix el seu hàbitat 
en el municipi de Copons La citació d’questa espècie està 
condicionada pels hàbitats veïns. 

A la taula següent es pot veure el llistat d’espècies 
potencialment presents al municipi. En vermell es marquen 
aquelles espècie amb major grau d’amenaça o en perill 
(EN), en rosa les considerades vulnerables (VU) i en groc 
les qualiicades de properes a l’amenaça (NT). 

En aquests llistats hi apareixen espècies que potencialment 
poden trobar-se a l’entorn de Copons. 

Típica posició d’hivernada o de repòs de les rates pinyades de ferradura, com el 
rat penat mediterrani de ferradura.

Espècie Nom català IUCN

Atelerix algirus Eriçó africà LC

Barbastella barbastellus Ratpenat de bosc NT

Cervus elaphus Cèrvol LC

Genetta genetta Gat mesquer LC

Hypsugo savii Ratpenat muntanyenc NT

Lepus europaeus Llebre europea LC

Martes foina Fagina LC

Meles meles Toixó LC

Microtus agrestis Talpó muntanyenc LC

Microtus duodecimcostatus Talpó com· LC

Miniopterus schreibersii Ratpenat de cova VU

Mus spretus Ratolí mediterrani LC

Mustela nivalis Mostela LC

Myotis emarginatus Ratpenat d'orelles dentades VU

Myotis mystacinus Ratpenat de bigotis NT

Neovison vison Visó americà NE

Oryctolagus cuniculus Conill de bosc VU

Plecotus auritus Ratpenat orellut septentional NT

Plecotus austriacus Ratpenat gris NT

Rhinolophus euryale Ratpenat mediterrani de 
ferradura

VU

Rhinolophus ferrumequinum Ratpenat gran de ferradura NT

Sciurus vulgaris Esquirol comú LC

Suncus etruscus Musaranya nana LC

Sus scrofa Porc senglar LC

Vulpes vulpes Guineu LC

Descripció del camp Estatus IUCN: EN, en perill; VU, vulnerable; NT, quasi amenaça-

da; LC, preocupació menor); DD, dades insuicients. Més dades sobre l’estat dels 
mamífers a España: Libro Rojo (SECEM 2006 http://www.secem.es)
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OCELLS

La cartograia del valor de conservació del territori per als ocells a l’estiu i a l’hivern, elaborada per l’Institut Català d’Ornitologia 
a partir de l’Atles d’ocells nidiicants de Catalunya i de l’Atles d’ocells de Catalunya a l’hivern, mostra, per a l’àmbit de Copons, la 
presència d’espècies que mereixen ser considerades en les estratègies de conservació. Els ocells que potencialment es poden 
trobar a l’estiu i a l’hivern al municipi, segons els estudis elaborats per l’Institut Català d’Ornitologia, s’adjuten a les taules que 
segueixen.  En vermell s’han marcat les espècies qualiicades de vulnerables (VU), en  groc s’han marcat aquelles espècies 
que tenen una categoria IUCN de propera a l’amenaça (NT) i en gris las que tenen dades insuicientes per valorar el seu estat 
de conservació i que per tant caldria estudiar en l’àmbit local. 

Nom cientíic Nom català Estatus UICN

Accipiter gentilis Astor NT

Accipiter nisus Esparver vulgar LC

Acrocephalus arundi-

naceus

Balquer LC

Aegithalos caudatus Mallerenga cuallarga LC

Alauda arvensis Alosa vulgar LC

Alectoris rufa Perdiu roja VU

Anas platyrhynchos Ànec collverd LC

Anthus campestris Trobat LC

Apus apus Falciot negre LC

Apus melba Ballester LC

Bubo bubo Duc LC

Buteo buteo Aligot comú NT

Caprimulgus europaeus Enganyapastors LC

Carduelis cannabina Passerell comú LC

Carduelis carduelis Cadernera LC

Carduelis chloris Verdum LC

Certhia brachydactyla Raspinell comú LC

Cettia cetti Rossinyol bord LC

Circaetus gallicus Àguila marcenca NT

Cisticola juncidis Trist LC

Columba oenas Xixella NT

Columba palumbus Tudó LC

Corvus corax Corb LC

Corvus corone Cornella negra LC

Coturnix coturnix Guatlla DD

Cuculus canorus Cucut LC

Delichon urbicum Oreneta cuablanca LC

Dendrocopos major Picot garser gros LC

Emberiza calandra Cruixidell LC

Emberiza cia Sit negre LC

Emberiza cirlus Gratapalles LC

Emberiza hortulana Hortolà LC

Erithacus rubecula Pit-roig LC

Falco subbuteo Falcà mostatxut NT

Falco tinnunculus Xoriguer comú LC

Fringilla coelebs Pinsà comú LC

Galerida cristata Cogullada vulgar NT

Galerida theklae Cogullada fosca LC

Gallinula chloropus Polla d'aigua NT

Garrulus glandarius Gaig LC

Hippolais polyglotta Bosqueta vulgar LC

Hirundo daurica Oreneta cua-rogenca NT

Hirundo rustica Oreneta vulgar LC

Jynx torquilla Colltort NT

Lanius meridionalis Botxí meridional VU

Lanius senator Capsigrany NT

Lullula arborea Cotoliu LC

Luscinia megarhynchos Rossinyol LC

Melanocorypha 
calandra

Calàndria NT

Merops apiaster Abellerol LC

Monticola solitarius Merla blava LC

Motacilla alba Cuereta blanca LC

Motacilla cinerea Cuereta torrentera NT

Muscicapa striata Papamosques gris NT

Oenanthe hispanica Còlit ros NT

Oriolus oriolus Oriol LC

Otus scops Xot NT

Parus ater Mallerenga petita LC

Parus caeruleus Mallerenga blava LC

Parus cristatus Mallerenga emplomallada LC

Parus major Mallerenga carbonera LC

Passer domesticus Pardal comú LC

Petronia petronia Pardal roquer LC

Ocells potencialment presents a Copons a l’estiu

Estatus IUCN: EN, en perill; VU, vulnerable; LR, risc baix (inclou tres categories: CD, que depèn de programes de conservació; NT, quasi amenaçada; LC, 
preocupació menor); DD, dades insuicients.
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Phoenicurus ochruros Cotxa fumada LC

Phylloscopus bonelli Mosquiter pàl·lid LC

Pica pica Garsa LC

Picus viridis Picot verd LC

Ptyonoprogne rupestris Roquerol LC

Saxicola torquatum Bitxac comú LC

Serinus serinus Gafarró LC

Streptopelia decaocto Tòrtora turca LC

Streptopelia turtur Tòrtora VU

Sturnus unicolor Estornell negre LC

Sturnus vulgaris Estornell vulgar LC

Sylvia atricapilla Tallarol de casquet LC

Sylvia borin Tallarol gros LC

Sylvia cantillans Tallarol de garriga LC

Sylvia hortensis Tallarol emmascarat LC

Sylvia melanocephala Tallarol capnegre LC

Sylvia undata Tallareta cuallarga LC

Troglodytes troglodytes Cargolet LC

Turdus merula Merla LC

Turdus philomelos Tord comú LC

Turdus viscivorus Griva LC

Upupa epops Puput LC

Exemplar de tòrtora comuna, un ocell considerat vulnerable. El seu hàbitat principal són les zones de conreu amb mosaic de petits bosquets.



12

DIAGNOSI DELS ESPAIS LLIURES - MUNICIPI DE COPONS

Ocells potencialment presents a Copons a l’hivern

Nom cientíic Nom català Estatus UICN  
Catalunya 
hivern

Estatus UICN  
Catalunya 
estiu

Estatus 
UICN 
Europa

Població a 
l’hivern*

COMENTARIS

Accipiter gentilis Astor NT LC NT r

Aegithalos caudatus Mallerenga cuallarga LC LC LC R

Alauda arvensis Alosa vulgar NT NT H

Bubo bubo Duc LC NT LC R

Carduelis spinus Lluer LC LC H

Columba livia Colom roquer LC LC LC R

Columba oenas Xixella NT LC NT D

Cyanistes caeruleus Mallerenga blava LC LC LC R

Dendrocopos major Picot garser gros LC LC LC R

Emberiza calandra Cruixidell NT NT LC D

Emberiza cia Sit negre LC NT LC R

Emberiza cirlus Gratapalles LC LC LC R

Emberiza citrinella Verderola NT LC NT D Tot i que no hi ha recuperacions 
d’anelles, les estimacions poblacionals 
suggereixen una entrada forta des 
d’Europa

Erithacus rubecula Pit-roig LC LC LC h

Fringilla coelebs Pinsà comú LC LC LC h

Galerida theklae Cogullada fosca LC NT LC R

Garrulus glandarius Gaig LC LC LC R

Lanius meridionalis Botxí meridional VU NT VU R

Lullula arborea Cotoliu NT NT LC D

Monticola solitarius Merla blava LC NT LC R

Parus major Mallerenga carbonera LC LC LC R

Prunella modularis Pardal de bardissa LC LC LC D

Regulus ignicapilla Bruel LC LC LC R Sembla que hi ha anys que n’entrarien 
molts d’Europa i anys que no 
n’entraria quasi cap, per tant s’opta 
per un orígen desconegut

Regulus regulus Reietó LC LC LC D

Saxicola torquatus Bitxac comú LC LC LC D

Sylvia undata Tallareta cuallarga LC NT LC R

Troglodytes troglodytes Cargolet LC LC LC D

Turdus merula Merla LC LC LC D

Turdus pilaris Griva cerdana LC LC H

COMENTARIS CORRESPONENTS A LA TAULA D’OCELLS A L’HIVERN

* Descripció  del codi del camp Població a l’hivern de la taula d’ocells potencialment presents a l’hivern: R-Resident (si hi ha hivernants procedents de fora 
de Catalunya aquests són quantitativament molt poc importants), H-Hivernant (si hi ha residents, aquests són quantitativament molt poc importants), r-
Predominantment resident (la part quantitativament més important de la població present a l’hivern és resident, però també hi ha exemplars que provenen 
d’altres regions), h-  Predominantment hivernant (la part quantitativament  més important de la població present a l’hivern prové d’altres regions, però 
també hi ha exemplars que són residents), D- Origen desconegut o en una proporció indeinida que no permet estimar si predomina la part resident o 
exclusivament hivernant.
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RÈPTILS

El valor de conservació del territori pel que fa als rèptils és força destacable en el municipi, sobretot al sector est del terme. A 
tall informatiu, en la següent taula es llisten les espècies potencialment presents a la zona, en base a l’estudi de probabilitat 
d’aparició elaborat per l’empresa minuartia (en rosa es marquen les espècies amb major grau d’amenaça). Les espècies del 
llistat són espècies pròpies dels ambients naturals formats per mosaics d’espais oberts i boscos. 

Destaquem la citació, com a espècie vulnerable, de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) observable tant a la riera de Sant 
Pere com al riu Anoia. Aquesta tortuga presenta una closca aplanada dorsoventralment amb plaques verdoses o brunes, amb 
colors foscos a les vores. Poden arribar als 20 cm de longitud màxima (closca) i les femelles acostumen a ser més grans que 
els mascles.  

Exemplar de tortuga de rierol un espècie típica de la riera i que constitueix una 
singularitat a la comarca.

Nom cientíic Nom català Estatus UICN

Rhinechis scalaris Serp blanca o 
ratllada

LC

Malpolon monspessulanus Serp verda LC

Natrix natrix Serp de collaret LC

Tarentola mauritanica Dragó comú LC

Podarcis hispanica Sargantana ibèrica LC

Psammodromus algirus Sargantaner gros LC

Chalcides striatus Lludrió llistat LC

Mauremys leprosa Tortuga de rierol VU

Descripció del camp Estatus IUCN: EN, en perill; VU, vulnerable; LR, risc baix (inclou tres categories: CD, que depèn de programes de conservació; 
NT, quasi amenaçada; LC, preocupació menor); DD, dades insuicients.

PLANEJAMENT TERRITORIAL

La major part del terme municipal dins el planeajment terri-
torial de les Comarques Centrals preveu que el terme sigui 
essencial de valor natural de connexió i de proteció preventi-
va al voltant d’alguns indrets urbanitzats o bé de territori agro 
paisatgístic.
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UNA VISIÓ COMPLEMENTÀRIA:
LA INFRAESTRUCTURA VERDA

La conservació dels espais lliures, des del punt de vista dels serveis que 
presta la natura, suposa, entre d’altres, un enfocament global del territori 

i de la seva funcionalitat. Mosaic de conreus llenyosos, herbacis i feixes 
abandonades amb regeneració de bosc.

Introducció 

La informació continguda en el sistema d’informació 
territoriaL deLs espais LLiures (sitXeLL) ens ofereix una visió 
sobre l’ESTAT dels espais lliures del municipi de Copons. En 
aquest sentit es descriuen els principals valors vinculats al 
patrimoni natural i els espais agraris que recull aquest SIG.

A partir de la combinació i transformació d’aquestes capes 
d’informació de base es poden obtenir altres resultats que 
aporten una visió complementària que l’experiència ens 
demostra que és útil per als experts en ordenació del territori.  
Així doncs, el SITxell ens permet oferir una visió més 
sistèmica del territori i, sobretot, fer aflorar la funcionalitat dels 
espais lliures i els seus beneficis per a les persones. És una 
visió de caire més holístic, que es configura a partir del que es 
coneix per serveis ecosistèmics i que configuren l’anomenada 
Infraestructura Verda Local. 

Es tracta d’una forma d’observar el territori des d’un punt de 
vista socioecològic i que aporta una visió moderna i sobretot 
que permet la participació ciutadana en la planificació i 
gestió dels espais lliures. Aquesta visió s’adapta als criteris 
més avançats que proposa la unió europea en l’àmbit de la 
conservació del medi natural i l’ús sostenible dels recursos. 
Clarament, el concepte dels serveis ecosistèmics està 
enfocat a garantir el benestar de les persones.

Els serveis ecosistèmics

Els serveis ecosistèmics són les contribucions directes o 
indirectes dels ecosistemes pel benestar humà (segons la 
definició del informe TEEB 2010*). La conservació de la natura 
al llarg de molts anys s’ha centrat en la protecció individual de 
determinades espècies i espais, com ara els parcs naturals i 
altres categories d’àrees protegides. Des de fa uns anys, la 
Unió Europea està impulsant, sota el concepte del serveis 

ecosistèmics, un forma de pensar més global, anant més 
enllà de la conservació dels espais naturals protegits, més 
enllà dels paisatges extraordinaris, de les espècies animals, 
de les plantes i dels hàbitats. 

La conservació dels espais lliures des del punt de vista 
dels serveis que presta la natura suposa, entre d’altres, un 
enfocament global del territori i de la seva funcionalitat. Això 
porta a accions com ara la gestió multifuncional dels boscos, 
la preservació del medi rural, la protecció i millora de la xarxa 
hidrològica o la restauració d’espais degradats, de manera 
que es potencien en conjunt nombrosos serveis els quals no 
sempre es tenen en compte, com són l’aire net que filtren els 
boscos, la protecció que ofereix la vegetació de ribera en front 
de les riuades, els connectors ecològics entre els diferents 
espais naturals, o l’educació, la contemplació, l’esport i el 
gaudi del medi natural, entre molts d’altres.

Per exemple, a nivell urbà, els diferents espais verds que 
es poden trobar dins del nucli urbanitzat –com ara parcs, 
jardins, arbrat viari, boscos, horts, etc.– també proporcionen 
un conjunt de serveis ecosistèmics de gran importància per a 
la qualitat de vida dels ciutadans: recreatius i culturals, però 
també de regulació microclimàtica, de reducció del soroll o de 
filtració de l’aire. 

*L’economia dels ecosistemes i la biodiversitat (en les sigles angles TEEB). 
Existeix una guia sintètica titulada: “TEEB 2010. Una guía rápida. La 
economía de los ecosistemas y la bidoversidad para diseñadores de políticas 

locales y regionales”; aquesta està disponible al web: 

http://www.teebweb.org/wp-content/uploads/Study%20and%20Reports/
Repor ts /Local%20and%20Regional%20Policy%20Makers/D2%20
Quick%20guide/TEEB%20D2%20Quick%20guide_Spanish.pdf
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En aquest marc, els serveis ecosistèmics es classifiquen en 
quatre grans àmbits: els d’aprovisionament, regulació, suport 
i culturals. 

Els serveis d’aprovisionament són serveis ecosistèmics 
relacionats amb els productes materials i energètics 
procedents dels ecosistemes (aliments, aigua dolça, matèries 
primeres, recursos medicinals,...).

Els serveis de regulació són els serveis que els ecosistemes 
proporcionen en actuar com a moduladors de les variables 
ambientals (qualitat de l’aire, clima local, tractament d’aigües 
residuals, segrest de carboni, pol·linització, control biològic, 
protecció davant de fenòmens extrems, prevenció i control de 
l’erosió del sòl, etc.).

Entre els serveis culturals s’inclouen els beneficis no materials 
que les persones obtenen del contacte amb els ecosistemes. 
Inclouen beneficis espirituals, de recreació, per a la salut 
mental i física, d’apreciació estètica, d’inspiració artística, per 
al turisme, identitaris, científics, entre molts d’altres.

Finalment, els serveis de suport són el conjunt de funcions 
ecosistèmiques que sustenten la resta de serveis (hàbitat 
per a les espècies, manteniment de la biodiversitat, cicles de 
nutrients, etc.). 

Des d’aquesta visió, el bosc és molt més que el conjunt dels 
arbres i el seu possible valor comercial com a fusta. És un 
magatzem de carboni, un sistema d’aire condicionat natural, 
un espai per gaudir. Les muntanyes són molt més que simples 

turons ja que atrapen la pluja i l’aigua que s’escola per les 
seves valls, i la neu que s’hi acumula a l’hivern ens dóna 
aigua a la primavera. Sistemes naturals com els matollars, els 
aiguamolls o els rius atrapen més diòxid de carboni que un 
bocí de terra vegetal. Els conreus extensius són un espai de 
proveïment d’aliment però també un suport imprescindible per 
a la biodiversitat. El mar és més que simplement un productor 
de peix o un espai d’oci per al diumenge, és un regulador del 
clima i un atractiu per al turisme.

L’impuls de la protecció específica dels espais naturals, agraris 
i no urbanitzats, més enllà de les qüestions socioeconòmiques, 
també permet donar un valor afegit a la qualitat de vida de les 
persones. És en aquest marc conceptual que hi ha una plena 
compatibilitat entre les valoracions del SITxell i els criteris dels 
serveis ecosistèmics, que permeten atorgar una visió més 
àmplia i una major dimensió a les polítiques de preservació i 
gestió del paisatge rural i natural. 

La infraestructura verda

Sobre aquesta base dels serveis ecosistèmics, la Unió 
Europea va adoptar l’any 2011 una estratègia per protegir 
i millorar la biodiversitat a Europa fins a l’any 2020, a partir 
d’una Comunicació de la Comissió Europea (“Estrategia de la 

UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida 
y capital natural. COM 2011(244)”). Entre els sis objectius 
d’aquesta, el segon es refereix al “Manteniment i restauració 
dels ecosistemes i els seus serveis”. Això s’explicita com el 

Els conreus de secà de cereals es combinen amb cultius de lleguminoses com el pèsol i altres, fet que tenyeix de diferents tonalitats de verds el paisatge 
rural del municipi de Copons.
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“Manteniment i millora d’ecosistemes i serveis ecosistèmics 
no més tard de 2020 mitjançant la creació d’infraestructura 
verda i la restauració d’almenys el 15 % dels ecosistemes 
degradats”.

Posteriorment, per tal de desenvolupar aquest mandat, l’any 
2013, la Comissió Europea va elaborar una nova comunicació 
amb el títol “Infraestructura verde: mejora del capital natural 
de Europa (COM 2013 (249))”. En ella es defineix la 
infrastructura verda, entesa com una xarxa de zones naturals 
i seminaturals i d’altres elements ambientals, planificada de 
forma estratègica, dissenyada i gestionada per a la prestació 
d’una extensa gamma de serveis ecosistèmics. Aquesta 
infrastructura incorpora espais verds (o blaus en el cas 
dels ecosistemes aquàtics) i altres elements físics d’espais 
terrestres (incloses les zones costaneres) i marines.

És a dir, la proposta és planificar i gestionar el conjunt 
del territori per tal de maximitzar la prestació de serveis 
ecosistèmics i garantir així el benestar de les persones. Per 
tant, l’aproximació ha de ser perque cada peça d’espai lliure 
–bosc, conreu, riera, prat, verd urbà, etc.– contribueixi tant 
com sigui possible a la infrastructura verda potenciant la seva 
multifuncionalitat, que faci possible el màxim nombre i qualitat 
dels serveis que presta. En els mateixos documents de la 
Comissió Europea s’indica que una de les millors maneres 
d’afavorir l’establiment de la infraestructura verda és a través 
del planejament territorial i urbanístic, incorporant els serveis 
ecosistèmics a la base mateixa del planejament i ordenant els 

elements de la infraestructura verda per tal que desenvolupin 
al màxim la seva funció.

En aquest sentit, el SITxell és una eina idònia per a la 
identificació, avaluació i cartografia dels serveis ecosistèmics, 
donat que disposa de molta informació pluridisciplinar sobre 
els valors naturals i socioeconòmics dels espais lliures, que 
estan en la base dels indicadors dels serveis. 

Serveis ecosistèmics a Copons

Per tal d’elaborar l’estudi més detallat dels serveis 
ecosistèmics del municipi de Copons s’ha cercat informació 
complementària i s’ha efectuat treball de camp. Tot i que 
l’Ajuntament de Copons no disposa d’estudis concrets sobre 
el medi natural, sí que compte amb el mapa del Patrimoni 
Cultural elaborat per la Diputació de Barcelona (que inclou 
algunes dades d’elements del medi natural). A més s’ha 
comptat amb el suport de personal del poble coneixedor 
del municipi que ha permès visitar-lo de forma exhaustiva, 
conèixer-lo en més profunditat i disposar d’eines per a una 
primera valoració dels serveis ecosistèmics de suport, de 
regulació, d’aprovisionament i culturals.

1) Serveis de Suport

Com ja s’ha comentat, els serveis de suport són les 
anomenades funcions ecosistèmiques, és a dir, els processos 
bàsics dels sistemes naturals (hàbitat per a les espècies, 

El mosaic de conreus de cereals, conreus llenyosos, com ara ametllers, i el matollar o bosc de rebrot és el paisatge dominant del municipi de Copons.
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manteniment de la biodiversitat, cicles de nutrients, etc.) que 
permeten que es prestin la resta de serveis. 

En termes generals, tenen molt d’interès els serveis relacionats 
amb la pròpia existència de la coberta vegetal, atès que 
aquesta contribueix a la formació i la fertilitat del sòl, que a 
la vegada incideix sobre la funció fotosintètica de les plantes i 
reverteix en la producció d’oxigen i retenció de contaminants 
(regulació de la qualitat del aire), en la fixació de diòxid de 
carboni (regulació del canvi climàtic) i en el manteniment 
dels cicles de nutrients i de l’aigua (protecció hidrològica i 
contra l’erosió). En un context òptim per al desenvolupament 
d’espècies vegetals s’afavoreix així mateix la vida animal i 
es contribueix al manteniment de la biodiversitat i els valors 
subjacents a aquesta. 

Quant a les formacions arbòries, la vegetació natural 
del municipi de Copons correspon a l’alzinar amb matís 
continental, en què predomina la carrasca. Tanmateix, en 
l’actualitat la seva presència és rara i limitada a pocs espais 
atès que la major part de la superfície forestal està ocupada 
per la pineda de pi blanc i matollar, com a conseqüència 
del devastador incendi de 1986. En alguns indrets trobem 
la roureda (Quercus sp), especialment en alguns vessants 
obacs, i també existeixen algunes masses de pinassa (Pinus 

nigra).  DONAR MÉS PES A LES MASSES DE PINASSA I 
ROUREDES

Els matollars són el resultat de la recuperació dels terrenys 
cremats. Alguns d’aquests ens ofereixen una oportunitat per 

conservar hàbitats oberts de gran interès. Per això, s’han 
identificat el matollars i fenassars més remarcables del mapa 
d’hàbitats. Actualment, s’observa com el bosc avança o es 
regenera amb força de forma natural en algunes zones. D’aquí 
la importància de conservar alguns d’aquests matollars.

Quant al paisatge vegetal en termes general, d’antic aquesta 
zona era coneguda com La Selva, ja que era ocupada per 
una vasta extensió de bosc que s’estenia des d’Argençola 
fins a Rubió. Aquest paisatge històric va canviar per donar-ne 
pas a un de molt més treballat per l’home. En són testimoni 
totes les nombroses construccions de pedra seca: marges, 
pous, fonts, barraques… i tota mena de vestigis que encara 
avui són ben visibles. Actualment, el paisatge principal del 
terme municipal destaca per la seva gran superfície agrícola, 
dedicada essencialment als cereals amb alguns conreus 
llenyosos. 

L  i  · i  i

A redós dels cursos fluvials que envolten Copons, tant de la 
riera de Sant Pere com del riu Anoia (riera Gran), la freixeneda 
és un dels boscos de ribera predominants. Però és a la riera 
de Sant Pere, i molt especialment entre la desembocadura 
de la Rasa del Castellà i Comalats, que aquest curs fluvial 
està habitat per una freixeneda de fulla estreta de les més 
configurades que hi ha a la comarca. Com tots els cursos 
d’aigua de l’Europa mediterrània, el seu cabal es veu sotmès 
a forts canvis estacionals seguint les oscil·lacions del règim 
pluvial.

La freixeneda que creix a la riera de Sant Pere constitueix un dels hàbitats més singulars del terme, un bosc de ribera al mateix temps espectacular per 
l’esponerositat dels seus arbres.
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Les freixenedes al·luvials inundables són boscos dominats 
per un tipus de bosc que ha estat classificat a nivell europeu, 
en el manual de biotops CORINE, amb el codi 44.637. Aquest 
mateix bosc, que creix al voltant dels cursos fluvials, en el 
mapa dels hàbitats de Catalunya (MHC) rep la denominació 
de «freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra baixa», i 
s’han de considerar incloses dins l’hàbitat d’interès comunitari 
(HIC) prioritari amb el codi: 92A0 o alberedes, salzedes 
i altres boscos de ribera». Finalment, a la llegenda de la 
cartografia dels hàbitats a Catalunya a escala 1:50,000 
(ULCHC), s’identifiquen com l’hàbitat 44l titulat: Freixenedes 
de Fraxinus angustifolia, de terra baixa». 

En aquests cursos fluvials, especialment a la riera de Sant 
Pere però també a la riera Gran, s’hi formen alguns gorgs 
també envoltats per freixes, així com per altres espècies 
de ribera, com els oms. En aquests trams de les rieres que 
circulen pel municipi s’hi pot observar la tortuga de rierol, 
una espècie protegida i amenaçada. Aquesta riera doncs 
constitueix en si mateixa un indret per ser qualificat d’interès 
per a la biodiversitat. 

L  i i  i

Existeix un gran consens que una estratègia de foment de 
connectivitat ecològica(1) és aquella que inclou l’establiment 
d’una veritable xarxa ecològica, entesa com un conjunt 
d’espais naturals, que generalment gaudiran de protecció, 
connectats entre si mitjançant espais prou ben conservats 

de la matriu territorial. Aquesta matriu permet els moviments 
i la dispersió de les espècies de la flora i de la fauna i el 
manteniment de la funcionalitat dels ecosistemes i dels 
processos ecològics essencials. 

L’estratègia de connectivitat ecològica permet prevenir la 
fragmentació del territori i dels seus sistemes naturals i evita 
la disminució de la seva permeabilitat en relació amb els 
fluxos ecològics. La conservació de tots aquells components 
de la matriu territorial que tenen una funció connectiva 
significativa és, doncs, essencial, atès que l’adopció de 
mesures correctores o de restauració acostuma a ser difícil i 
a tenir uns costos elevats.

En el cas de Copons, resulta evident que des d’un punt de 
vista de la connectivitat és clau la vegetació de ribera al 
llarg del curs fluvial de la riera de Sant Pere i la riera Gran. 
Aquesta xarxa hidrogràfica que creua els espais agrícoles 
constitueix un connector que facilita els fluxos i la mobilitat de 
moltes espècies. La connectivitat forestal és escassa per la 
manca de superfície forestal que no siguin àrees regenerades 
després de l’incendi del sis de juliol de 1986. No es pot 
considerar doncs que al terme hi hagi boscos antics (aquells 
que ja existien anteriors al 1956) llevat de la taca de pineda 
del Pi del Quildo, el bosc de la Torre i l’obaga del clot de la 
Coma a l’extrem occidental del terme, i una àrea del bosc a 
l’oest del Pla de les Vinyes. 

Al sud del nucli urbà, als voltants de can Closa, trobem un fragment de bosquina de roureda que, tot i que es barreja amb la pineda, seria interessant de 
potenciar amb la planiicació forestal, tant per raons de prevenció d’incendis com perquè atorgaria a la població una característica paisatgística singular.

(1) Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de Catalunya
I. Mallarach i Carrera, Josep Maria,  i  Germain i Otzet, Josep, editors.
Generalitat de Catalunya. DMAH.Barcelona, 2006
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2) Serveis de Regulació

Els serveis de regulació estan molt vinculats als cicles 
hidrològics i biogeoquímics. En el cas de Copons cal 
esmentar que la protecció del sòl per l’erosió és més aviat 
escassa pel predomini de la coberta de conreus per damunt 
de la forestal. Per altra banda, segons testimonis locals 
i l’observació de la vegetació de ribera, fa dècades que no 
es produeixen riuades importants. La situació particular 
respecte a la climatologia fa que la vegetació de la xarxa 
de torrents tingui la funció de drenatge natural i, a més, de 
connectivitat biològica. Finalment, com a serveis de regulació 
cal considerar també les àrees boscoses que fan la funció 
de magatzems de carboni, malgrat que la superfície d’arbrat 
dens no supera la de conreus. Aquest servei de regulació es 
produeix majoritàriament en els ecosistemes forestals i es 
mesura a partir del carboni aeri capturat i emmagatzemat. 
D’altra banda els ecosistemes verds urbans (parcs, jardins, 
etc..) també son capaços de proveir aquest servei, encara 
que sigui de forma moderada.

Per cartografiar aquest servei al mapa de “serveis ecosistèmics 
de reGuLació” s’han utilitzat les bases cartogràfiques 
disponibles al SITxell per a l’avaluació de l’estat ecològic del 
bosc i inclouen una modelització cartogràfica de les dades 
dels inventaris forestals nacionals (IFN2-any1990- i IFN3 
–any 2001-). A partir del mapa de biomassa de l’INF3 i de 
l’increment net de biomassa entre inventaris s’han cartografiat 
els indicadors seleccionats (carboni aeri capturat anualment i 
carboni emmagatzemat) al terme municipal de Copons. Cal 
tenir en compte que aquests resultats només indiquen el 
carboni capturat i emmagatzemat de la fracció aèria de l’estrat 
arbori (fusta, escorça, branques) i per tant, no s’ha considerat 
el carboni de la biomassa subterrània (arrels), el que es troba 
als estrats arbustiu o herbaci, ni el que es troba acumulat al 
sòl. Els indicadors cartografiats indiquen només la capacitat 
dels ecosistemes forestals per proveir aquest servei.

Malauradament, l’incendi de 1986 determina que el grau de 
carboni emmagatzemat sigui en general força baix, mostrant 
només valors significatius en les àrees arbrades dels fons de 
torrents i les masses forestals no cremades. És evident que 
aquest servei podria guanyar pes en un anys amb l’avanç de 
la recuperació natural. Tanmateix, cal tenir en compte que les 
zones que estan en regeneració després d’aquell important 
incendi, no tenen emmagatzemat encara un gran estoc de 
carboni, però sí que tenen una important fixació anual, donat 
que es troben en l’actualitat en ple creixement. Cal advertir 
que la manca de gestió forestal converteix l’actual espai 
de bosquines en un risc per a futurs incendis i, per tant, 
d’amenaça novament per a l’escassa connectivitat forestal 
actual. 

Cal considerar també que una forma d’emmagatzematge de 

La freixeneda i el salt d’aigua natural en un dels gorgs que hom troba en el 

tram de la riera de sant Pere.

L’accés al poble pel nord és un altre dels punts paisatgístics per als quals 
caldria tenir una especial cura a i de conservar l’entorn rural conreat, ja 
sigui mantenint les feixes amb cereals o amb horta recreativa ordenada.
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diòxid de carboni és a través dels conreus agrícoles arboris. 
En aquest sentit els estudis del paper de l’oliverar en el canvi 
climàtic demostren que aquest cultiu és netament favorable 
a l’emmagatzematge de CO

2
. Per aquest motiu s’apunta la 

possibilitat de potenciar algunes àrees de la superfície actual 
com a zones de conreus llenyosos.

3) Serveis d’Aprovisionament

Els serveis d’aprovisionament son serveis ecosistèmics 
relacionats amb els productes materials i energètics 
procedents dels ecosistemes i d’interès per als éssers 
humans. Aquests aprovisionaments el proporcionen els 
productes dels boscos i les collites dels conreus 

A i i  ’ i  i  
( / )

En aquesta aproximació s’utilitzen els productes provinents 
del rendiment de l’activitat agrària, doncs és a partir d’aquesta 
que les dades permeten fer-ne una interpretació adient. Cal 
indicar que, amb les dades cartogràfiques disponibles, els 
conreus de farratges (destinats a l’alimentació ramadera), 
s’han considerat com a producte intermedi de l’alimentació 
humana. Així mateix, no s’han considerat els cultius 
majoritàriament no destinats a l’alimentació humana com ara 
les flors, les plantes ornamentals o els cultius industrials (cotó, 
colza, etc.). Òbviament els resultats mostren una provisió 

màxima per hectàrea en aquells cultius que disposen de 
regadiu. Els resultats s’expressen en el potencial de producció 
agrària per hectàrea, el qual és feble. 

En el cas de Copons, aquest servei d’aprovisionament 
d’aliments, quant a extensió territorial està lligat sobretot 
als conreus de cereals de secà, tot i que majoritàriament 
no es destinen a l’alimentació humana. També hi ha una 
petita zona de l’horta en terrenys propers a la riera a tocar 
del nucli urbà. L’activitat agrícola del terme, segons l’estudi 
sobre el dinamisme aGrari 2013 fet per Unió de Pagesos, està 
etiquetada de dinamisme agrari dèbil que aporta entre 700 
euros i 1000 euros per hectàrea de mitjana. Per altra banda, 
el mateix estudi assenyala que és una zona en la que no 
es practica ni el conreu ecològic ni l’agricultura integrada. 
Finalment, adverteix que la zona és, per la tipologia del sòl, 
“No apte per rebre dejeccions ramaderes i Municipi en Zona 
Vulnerable NO lligada a la ramaderia”.

Tot i que el conreu majoritari sigui de secà, Copons ha estat 
i és el poble de l’aigua. La confluència de la riera Gran i la 
riera de Sant Pere i el fet que el poble s’ubiqui als peus de 
l’aiguabarreig d’aquests dos cursos fluvials, és la raó  per 
la qual en el municipi hi hagi més d’una vintena de fonts 
conegudes i un nombre semblant de molins hidràulics. 
Aquesta mateixa realitat és la que fa que al voltant del poble 
hi hagi una important zona d’horta de regadiu. Per tant, 
l’abastament d’aigua és també un servei clau en aquest 
municipi, tant pel rec com per aigua de boca.

La gestió de l’aigua de la riera Gran ha permès mantenir una singular zona d’horta familiar. Una realitat que cal conservar per tal mantenir la capacitat de 
resiliència del municipi i que caldria incrementar en alguna altra àrea propera al nucli perquè sigui un atractiu per a l’establiment de joves al poble.
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D’aquestes fonts i molins avui en dia encara se’n conserven 
alguns, però gran part s’han perdut al deixar de ser utilitzats. 
El patrimoni de l’aigua visualitzat a través dels molins 
hidràulics és el llegat cultural més notable de Copons. En 
canvi, el patrimoni de l’aigua lligat a l’horta familiar constitueix 
una singularitat al voltant del poble. Aquest patrimoni cultural 
lligat a l’aigua ha estat possible mercès a les característiques 
geològiques del terreny que han configurat un interessant 
relleu fluvial que avui continua sent notable mercès al paisatge 
vegetal que l’acompanya.

L’impacte de L’agricuLtura sobre eL paisatge ruraL 

L’agricultura de la zona ha originat un paisatge equilibrat, 
uniforme i força ruralitzat que sens dubte té un valor molt 
important, encara més si es té en compte que està situat 
en una zona de relleu configurat per muntanyes mitjanes. 
Tanmateix, actualment, aquest paisatge agrícola està afectat 
per la deposició de fangs de depuradores que han propiciat 
que alguns indrets siguin llocs d’emmagatzematge d’aquests 
fangs (també anomenats biosòlids, ja que són el principal 
residu generat en els processos esmentats i estan formats 
per les matèries que s’ha aconseguit separar de l’aigua –més 
o menys transformades). Tal com s’ha comentat, l’estudi 
d’Unió de Pagesos sobre el dinamisme agrari adverteix que 
Copons “No apte per rebre dejeccions ramaderes i Municipi 
en Zona Vulnerable NO lligada a la ramaderia”, i els fangs de 
depuradora serien equivalents.

La pràctica de barrejar fangs de depuradores, segons mostren 
les analítiques d’aigua d’algunes  fonts i cursos fluvials, hi 

ha indicis que està causant una contaminació difusa de les 
aigües subterrànies. A més, la deposició de fangs (de color 
negre) suposa un impacte visual mentre no s’escampen o bé 
s’emmagatzemen prèvia la seva distribució. 

La deposició de fangs és una pràctica que té en el seu origen 
la necessitat de desfer-se’n per part de les empreses de 
tractament d’aquest residu procedent de les depuradores. 
Es constata una important manca d’informació per part dels 
agricultors i també s’observa que els camps adobats amb 
aquest residu milloren la seva producció (un fet evident, doncs 
atès que aquests fangs són molt rics amb matèria orgànica). 
Hi ha sospites que no tots els fangs dipositats en el municipi 
acompleixen amb la normativa legal tant per procedència com 
perquè no s’aplica amb els criteris establerts a la normativa 
vigent.  Intensificar l’ús d’aquest adob sense control pot 
suposar un greu impacte ecològic per els béns col·lectius, 
com són les aigües freàtiques.

Es recomana que el municipi aprovi una ordenança en la qual 
la deposició dels fangs de depuradora només es pugui dur a 
terme amb un certificat de l’anàlisi de components d’aquest 
material i que es prohibeixi quan continguin metalls pesats o 
un excés de nitrats/nitrits. 

L’acompliment de la normativa vigent i l’aplicació dels 
codis de bones pràctiques agràries en la dosificació dels 
biosòlids garanteix: la protecció dels sòls i la protecció de 
les aigües. Recordem que hi ha el Real Decreto 1310/1990 
de 29 d’octubre pel qual es regula la valorització dels fangs 
de depuradora en el sector agrari aplicat a sòls amb un pH 

Pila de compost depositada sobre un erm a punt per ser escampada pel camp com a recurs de fertilitat. L’ús de compost obtingut de la digestió dels fangs 
de depuradora és una pràctica que s’ha incrementat i estès per tot el municipi. Un pràctica que caldria controlar d’acord amb la seva gestió.



22

DIAGNOSI DELS ESPAIS LLIURES - MUNICIPI DE COPONS

menor que 7 o major que 7 i les quantitats permeses en les 
analítiques d’aquests fangs en cadmi, crom, coure, níquel, 
plom, zenc i mercuri són unes de concretes. Per tant, en 
les aplicacions sobre els sòls de Copons, el primer pas és 
conèixer si les empreses que escampen els fangs disposen 
de les corresponents analítiques i que aquestes s’ajusten a 
la legislació vigent (malgrat que aquesta és discutible davant 
dels efectes sobre la qualitat de les aigües). 

En concret, la presència de metalls i/o de microcontaminants 
orgànics pot impedir l’aplicació en profit de l’agricultura del 
biosòlids i la seva utilització com a matèria primera en la 
producció de fertilitzants en plantes de compostatge, limitant-
ne la destinació a valorització energètica o dipòsit controlat.

A i i   i  

La provisió de biomassa forestal es refereix principalment 
al servei de proveïment de matèries primeres provinents 
d’ecosistemes forestals, és a dir, tant fusta com llenya, bé sigui 
per a la seva utilització com a estructura o com a combustible. 
Lamentablement, l’incendi del 1986 va calcinar la pràctica 
totalitat de la massa boscosa del terme. Posteriorment, nous 
incendis el 1994 i després el 2003 van afectar una mínima 
superfície del terme. La informació de base utilitzada per a 
l’estima d’aquest servei es fonamenta en la biomassa llenyosa 
aèria total (suma de les fraccions llenyoses: fusta, escorça 
i branques) de les espècies arbòries, segons les dades del 

Inventario Forestal Nacional. Els resultats mostren, com era 
d’esperar, una capacitat d’aprovisionament molt baixa, atès 
que les àrees d’elevada biomassa forestal del municipi de 
Copons son actualment residuals i de les finques actualment 
amb bosc cap té pla tècnic de gestió forestal. Cal afegir que 
el risc d’incendi de les àrees de matollars i bosquines en 
regeneració des del 1986 és elevat.

4) Serveis Culturals

L  i   i  

El paisatge, en tant que resultat perceptible de la interacció 
entre les activitats humanes i la matriu biofísica del territori, 
constitueix una matèria a considerar en el planejament 
urbanístic. Incloure el paisatge dins del procés de planejament, 
considerar-lo com un recurs i tractar-lo com a tal en la presa de 
decisions permet fer acomplir preceptes legals com ara la Llei 
del Paisatge (Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i 
ordenació del paisatge) i que desenvolupa el Decret sobre el 
mateix (Decret 343/2006, de 19 de setembre, i es regulen els 
estudis i informes d’impacte i integració paisatgística).
El paisatge es defineix com un sistema amb tres elements 
estructurals bàsics: els abiòtics, els biòtics i els antròpics 
que estan interrelacionats i són dinàmics ja que dins d’ells 
funcionen uns fluxos d’entrades i sortides de matèria i energia. 

El nucli de Sant Pere de Copons és un bon exemple d’integració al medi rural. Observem els marges de feixes arbrades i també les àrees d’emmagatze-

matge de fangs de depuradora per a ser emprats com a fertilizants.
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Els diferents elements que caracteritzen les unitats de 
paisatge són:

• Geomorfologia (abiòtic), aquest determina les visuals d’una 
zona (espais oberts, zones en pendents, etc.) i configura 
les formes i les línies del paisatge, alhora que determina 
la hidrologia i la vegetació (cursos d’aigua, canvis sobtats 
d’unitats de vegetació...).
• Vegetació (biòtic), a partir de la qual s’analitzen les diferents 
formes vegetals que s’observen a l’entorn, la seva distribució 
i la seva conservació, ja que contribueixen de manera clara en 
el color i la textura del paisatge.
• Aspectes antròpics, on es valoren els elements introduïts 
en el paisatge per part de l’home: edificacions, vies de 
comunicació i patrimoni arquitectònic i cultural. Es pot definir 
el grau d’antropització.
Aquestes variables es poden identificar i cartografiar. De fet, 
les unitats de paisatge de les Comarques Centrals han estat 
cartografiades dins del Catàleg de Paisatge d’aquesta regió.

Un quart element, que va més enllà del suport físic del 
paisatge, és la fragilitat visual, entesa com la susceptibilitat al 
canvi del paisatge quan es desenvolupa un ús sobre ell, és a 
dir, el grau de deteriorament que experimentaria el paisatge si 
es realitzessin determinades actuacions sobre ell. 

L’especial característica orogràfica del terme municipal de 
Copons, que forma una espècie d’amfiteatre amb una vall 
al bell mig, ens ofereix un paisatge enclavat a l’aiguabarreig 
de dos cursos fluvials i sota una cinglera de calcolutites 
(explotada fins no fa gaire com una pedrera de ciment) li 
atorga unes característiques particulars per al qui contempla 
els seus elements.

Les àrees més visibles del municipi, es a dir aquelles que 
estan més exposades a la vista de possibles observadors, 
són les que es perceben des de les carreteres d’entrada al 
municipi especialment circulant per la carretera 1412a i  la BV 
1005, però també pels camins rurals de Copons a Montfalcó 
Gros i des del Balç de les Forques. La qualitat i la fragilitat del 
paisatge del municipi es pot qualificar de bona. Des del punt 
de vista del paisatge rural destaca l’espai agrari.

P i  ’O i  R i

Les oportunitats recreatives i de lleure a l’aire lliure que 
ofereixen els ecosistemes constitueixen probablement un 
dels serveis culturals més importants pel benestar humà. La 
quantificació, modelització i valoració dels serveis culturals 
suposen un repte important, ja que, a diferència dels serveis 
d’aprovisionament, són beneficis intangibles i, per tant, 
subjectes a les percepcions i preferències de les persones.

Per tal de cartografiar les oportunitats recreatives potencials 
que generen els ecosistemes s’ha utilitzat el model ESTIMAP 
(Ecosystem Services Mapping Tool). Aquest model presenta 
l’avantatge de ser prou flexible com per admetre una 
gran diversitat de variables. S’han seleccionat un conjunt 
de paràmetres que, a través de la literatura científica i el 
coneixement local, s’assumeix que influencien en aquesta 
provisió en major o menor grau.

Les variables emprades per analitzar el potencial d’oportunitats 
recreatives són:
1.- Índex de valor botànic dels hàbitats: s’han seleccionat 
aquelles zones amb un valor igual o superior a 7, d’acord amb 
l’índex utilitzat en el SITxell.
2.- Elements del patrimoni natural seleccionats de l’inventari 
de patrimoni cultural: Web de Patrimoni Cultural de la 
Diputació de Barcelona.
3.- Itinerari a peu pel municipi de Copons (itinerari Molins 
hidràulics,traginers i camí ral, i ruta al gorg de Nafre):
Web del Consorci de l’Alt Anoia.
4.- Xarxa hidrogràfica principal: SITxell.
5.- Àrees privades de caça: Generalitat de Catalunya
6.- Altres punts d’interès considerats rellevants: tècnics de 
l’OTPAT.Des de la Rasa de la Coma es pot apreciar la recuperació dels boscos, 

una arbreda mixta de roure, pi blanc i alguns pi pinassa. De fons els 

aerogeneradors de Veciana propers a la barraca del Maginet.
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El mapa final es una combinació d’aquestes variables i ens 
permet mostrar com a àrees d’interès bona part de la riera de 
Sant Pere, de la riera Gran i de la de Veciana, on s’hi troba 
freixeneda, gorgs, proximitat a l’aigua i recorregut d’itineraris 
existents. No obstant també cal parar atenció en altres 
elements com el Morinyol, el Pi del Quildo i Tot Circ.
E   i i 

La Diputació de Barcelona a finals del 2014 va lliurar el 
Mapa de Patrimoni Cultural de Copons a l’Ajuntament, fruit 
del conveni signat amb el municipi. Aquest treball recull en el 
seu inventari 289 elements del patrimoni cultural i natural del 
terme. D’aquests, el 4 % natural són zones d’interès natural 
i espècimens botànics singulars. Entre els mapes que es 
lliuren s’hi acompanya també aquest, tot i que es pot consultar 
a través de la pàgina web de Diputació de Barcelona – Mapes 
de Patrimoni Cultural en línia (http://patrimonicultural.diba.
cat). Aquests elements s’han emprat per crear el mapa 
potencial d’oportunitats recreatives.

E     i   S  P

Al llarg de la riera de Sant Pere, després del pont de la 
C1412a i fins al pont del Mas Arnau, s’hi localitzen tres gorgs 
que es formen pel desnivell que fa el terreny i la roca que 
aflora. Aquests gorgs no són més grans que el conegut Gorg 
de Nafre del riu Anoia a la sortida del municipi.

L’existència d’aquests gorgs, més enllà del seu interès natural, 
que el tenen, permet plantejar la possibilitat d’estudiar la 
creació d’un itinerari paisatgístic que ressegueixi aquest curs 
fluvial des de la sortida del poble fins al pont de Mas Arnau i 
que permetria retornar al poble. 

En qualsevol cas, es tracta d’un tram de la riera acompanyat 
per una densa freixeneda de freixe de fulla estreta ben 
constituïda. Un tram que, tot i que ara mateix no té una 
accessibilitat fàcil, però on es podria dur a terme una 
estassada de vegetació, es podria convertir en un recurs de 
lleure i ecoturístic per a la població.

E  G   N  i   S

Seguint la riera Gran i per damunt del Cementiri de Copons, 
es localitza l’anomenat Gorg de Nafre, un fenomen fluvial 
causat per l’aigua davallant per vèncer el desnivell que té el 
terreny.

Es tracta d’un fenomen natural causat per la força del riu en 
saltar durant milers d’anys aquest desnivell i anar erosionant 
el substrat geològic. El resultat és la formació d’un clot de 
fondària moderada reomplert permanentment d’aigua. Nedar-
hi no és del tot segur i hi ha documentat més d’un ofegament. 
Sens dubte, el Gorg de Nafre aporta la imatge de natura per 

Per la seva proximitat al nucli de Copons, el Gorg de Nafre és l’espai 
natural per excel·lència que caracteritza el paisatge luvial del terme, tot i 
que no és el més espectacular ni l’únic.

El Gorg de Nafre, un salt d’aigua lligat a la identitat de la població, un 
indret de natura que forma part dels racons més visitats per la seva 
proximitat al nucli urbà.

Tot i l’anomenada del Gorg Salat, aigües avall de la riera de Veciana, 

aquest és un indret sense una característica paisatgística que li atorgui 
identitat. No hi ha cap mena de senyalització.
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excel·lència de Copons, tot i que no és l’únic gorg d’aquesta 
mena en el municipi, com ja hem esmentat. Tanmateix, està a 
tocar del nucli urbà i té una senyalització específica impulsada 
pel Consorci per a la Promoció de l’Alta Anoia. Els serveis 
municipals del poble mantenen aquest indret lliure de brossa.  
Seria interessant que el planejament municipal el reconegués 
com un indret remarcable del patrimoni natural.

Aigües avall de la riera de Gran, i quan aquesta ja rep el nom 
de riera de Veciana, trobem un indret conegut com el Gorg 
Salat. Tot i l’anomenada, perquè hi ha una surgència d’aigua 
salada, l’indret no té cap particularitat paisatgística, encara 
que podem considerar que és el final del tram de riera on la 
freixeneda es comença a perdre. D’aquest gorg en direcció 
cap al poble, la riera està molt embardissada, segons relaten 
els nadius perquè ja no hi ha rierades que arrenquin aquesta 
vegetació de les vores. L’indret forma part d’alguns dels 
recorreguts al voltant del poble que es podrien promocionar, 
com la visita a la Font del Freixe o el Pi del Quildo. 

E  Pi  Q i

El pi del Quildo ha estat des de sempre un arbre molt popular, 
punt de referència geogràfica i lloc de trobada per passar un 
dia al camp. Aquest arbre era especialment apreciat quan la 

sega i el batre es feien a mà i, per tant, l’ombra d’aquest arbre 
era un refugi per als que necessitaven descansar o fugien  del 
sol implacable de les hores centrals del dia. Actualment, la 
singularitat d’aquest pi és que forma part d’una de les masses 
de bosc que no es van cremar el 1994.

E  M i

Des d’aquest turó de 578 m situat al nord del nucli de Copons 
hi ha unes interessants vistes i ens permet enfilar-nos hi des 
del final del nucli urbà i un cop d’alt davallar ja sigui cap a la 
riera Gran o la riera de sant Pere. En qualsevol cas, passejar 
per aquest zona ens permet albirar: l’Alta Segarra des del Coll 
de la Portella, la Serra Morena amb vistes de Sant Pere de 
Comalats enter altres.

T  Ci

Una de les atraccions del poble és la instal·lació de l’empresa 
Tot Circ, que promou activitats de  Circ a partir de les carpes 
que té muntades dalt d’un turonet en una gran esplanada amb 
una zona de pícnic (hi ha uns empedrats amb ombra, fonts 
amb aigua potable, lavabos i camp per jugar). 

La companyia Tot Circ, amb seu a Copons fou creada el 2000 

La carpa de Tot Circ de Copons és un espai per a l’exhibició i la formació de futurs artistes en les arts del circ; una activitat que s’identiica amb el municipi de 
Copons i que podria planiicar-se adequadament perquè es pogués millorar la seva integració a l’entorn rural actual. 
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quan Elisabet Tomàs i Miquel Montiel, van decidir muntar un 
circ estable, el ‘Circ a les Feixes’ a Copons. La carpa de Tot 
Circ de Copons és un espai per a l’exhibició i la formació d’uns 
joveníssims futurs artistes. Tot Circ combina la tasca formativa 
també amb el Taller de Circ amb diversos espectacles. Una 
activitat per la qual cada any passen entre febrer i octubre 
més de 10.000 persones, especialment provinent d’escoles i 
de públic familiar.

El ‘Circ a les Feixes’, segons es pot llegir en el seu web, està 
pensat per a un públic infantil i familiar. De dilluns a divendres, 
la carpa de Copons acull escoles i esplais que poden conèixer 
de primera mà el món del circ a través de tallers pràctics i 
culminen la jornada amb un espectacle de circ a càrrec de 
la companyia Tot Circ on els més menuts també pugen a 
l’escenari. D’altra banda, els diumenges, la carpa s’obre per a 
les famílies que poden gaudir també de tallers i espectacles.

La infraestructura verda de Copons 

A partir de la identificació i localització cartogràfica del 
conjunt de serveis ecosistèmics que s’han esmentat, i de la 
cartografia obtinguda, és possible definir una sèrie de zones 
més o menys homogenis quant als serveis que presten, i que 
constituirien els elements essencials de la infraestructura 
verda local. A continuació, es descriuen de forma general 
cadascuna d’aquestes zones, s’identifiquen els principals 
serveis que ofereixen i es proposen recomanacions per a la 
seva conservació i millora.

Zona de conservació de la biodiversitat i el 
patrimoni natural

Aquesta zona comprèn les àrees que ofereixen una major 
singularitat biològica per al municipi i les que tenen una major 
rellevància per a les funcions ecosistèmiques que són la base 
dels serveis.

En el cas de Copons, aquesta singularitat es concreta 
essencialment en la faixa de bosc de ribera que s’estén a 
banda i banda de la riera Gran i la riera de Sant Pere. Aquests 
eixos fluvials també són importants per a la connectivitat 
ecològica en l’àmbit intermunicipal. 

També cal esmentar les àrees de matollars mediterranis que 
han ocupat unes antigues feixes i que actualment no s’han 
reforestat com la resta i que es mantenen amb comunitats de:  
- fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb 
Euphorbia serrata, Galium lucidum (espunyidella blanca), 
xeromesòfils, de sòls profunds de terra baixa i de la baixa 
muntanya mediterrània, 

Els gorgs de la riera de Sant Pere

Algunes imatges dels tres gorgs que trobem a la riera de Sant Pere, entre el 

pont de la C-1412a i el pont de Sant Pere de Copons, tots ells envoltats de 
la freixeneda però amb altres espècies del bosc de ribera com els salzes o 
els oms. Un tram de la riera espectacular que cal conservar i gestionar com 

a recurs ecoturístic. 
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- llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats 
terofítics calcícoles, de terra baixa, joncedes i prats, sovint 
emmatats, d’Aphyllanthes monspeliensis, -i timonedes 
associades- calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa 
i de terra baixa,
- brolles i timonedes amb ruac (Ononis tridentata), trincola 
(Gypsophila hispanica), dels sòls guixencs, sobretot a les 
contrades interiors. 

Aquestes clapes de matollars caldria assenyalar-les com 
elements d’interès biològic i interessants per a la prevenció 
d’incendis i per a la diversificació paisatgística. Finalment, 
també s’inclouen en aquest àmbit la pineda de pinassa i les 
rouredes de roure valencià per la seva singularitat en el terme.

Serveis ecosistèmics

Les àrees d’especial interès per a la conservació tenen 
una gran rellevància per a la prestació de serveis de suport 
vinculats a les seves funcions ecològiques. Així, la seva 
elevada biodiversitat, naturalitat i integritat, van associades a 
altres serveis com ara la regulació dels cicles biogeoquímics, 
la pol·linització o la bellesa paisatgística, entre molts d’altres. 

Recomanacions

- Caldria contemplar  el tram de la riera de Sant Pere, entre 
l’entrada del poble i el pont de Mas Arnau com un tram de 
protecció especial en l’ordenament municipal.

- Caldria que els hàbitats de pinedes de pinassa (Pinus nigra 

subsp. salzmannii) dels Prepirineus i del territori auso-segàrric 
fossin reconeguts com àrees de conservació prioritària per al 
terme. El mateix criteri o categoria urbanística caldria aplicar-
la als polígons que contenen rouredes de roure valencià 
(Quercus faginea o híbrids), calcícoles, de la muntanya 
mitjana poc plujosa (i de terra baixa).

- Identificar com una àrea d’especial conservació per a la 
fauna mediterrània les àrees de matollars que presenten unes 
característiques similars a les de les praderies com les que 
s’han grafiat. Aquests matollars constitueixen una singularitat 
biològica enmig d’un paisatge fet de conreus i àrees forestals. 
Són especialment, remarcables els dels voltants del pi del 
Quildo i els de sota el turó de l’Arnau.

Zona de conservació del paisatge agroforestal

Aquest àmbit el forma la pràctica totalitat del terme, on els 
conreus, majoritàriament herbacis de secà, i les àrees 
forestals comparteixen l’espai. 

La bellesa i qualitat natural dels gorgs de la riera de Sant Pere ha de ser 

reconeguda per  l’ordenament municipal a i de garantir la seva conservació.

L’espectacular pi del Quildo, un altre dels indrets singulars del patrimoni 

natural de Copons envoltat d’un matollar singular.

La barraca de l’Hort d’en Sala, un element inclòs dins del mapa del patrimoni 

cultural de Copons, un espai idoni per a convertir en horta per a joves.
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Serveis ecosistèmics

Els conreus de secà constitueixen un reservori de biodiversitat 
en la mesura que són emprats com a àrees de nodriment 
per part d’ocells rapinyaires i per a determinades poblacions 
d’insectes beneficiosos. Quant als conreus llenyosos de secà 
com l’olivera, l’ametller i el garrofer ofereixen l’avantatge 
que estan directament lligats als serveis d’aprovisionament 
d’aliments per a les persones, fet que no passa en el cas 
d’alguns cereals destinats a ser convertits en farratge o 
aliments per als animals. Els conreus llenyosos de secà, 
també són en part segrestadors de carboni i per aquest motiu 
és interessant que formin part del paisatge municipal. 

A més, els espais agrícoles entre masses forestals són una 
bona estratègia de prevenció d’incendis forestals alhora que, 
a nivell paisatgístic, formen part del patrimoni cultural i històric 
del municipi. 

Recomanacions

- El paisatge agrari dels conreus de cereals de secà 
constitueix una particularitat del terme. Tanmateix, és evident 
que es tracta d’un aprofitament sotmès a les fluctuacions 
econòmiques del mercat i que cal alternar amb conreus 
de lleguminoses (pèsol, etc.) per evitar l’esgotament de la 
fertilitat del sòl. La fragilitat del paisatge agrari és doncs una 
variable que cal considerar i, per tant, establir sistemes que 
evitin l’abandonament de feixes i la conversió en bosquines 
que incrementen el risc d’incendis. En aquest sentit es pot 
regular en positiu facilitar la roturació d’antics terrenys de 
conreus que hagin iniciat un procés de regeneració forestal 
per abandonament.

- Atorgar una qualificació urbanística als actuals conreus 
llenyosos de secà per tal de conservar aquests ambients 
d’interès paisatgístic i ambiental, que milloren la qualitat 
escènica del municipi. 

- Potenciar el conreu de cereals de major valor comercial i 
amb criteris d’agricultura ecològica per garantir la continuïtat 
de la superfície agrícola.

- Establir una normativa que faciliti el desenvolupament 
de determinades activitats complementàries a l’agrícola 
com són els coberts per a emmagatzemar la palla o edifis 
complementaris per a l’allotjament rural, i d’aquesta manera 
incrementar els ingressos i evitar l’abandonament de la 
pagesia. La proximitat d’aquesta zona a l’àrea metropolitana 
de Barcelona la fa ideal per a escapades de cap de setmana 
per conèixer el món dels molins, la natura fluvial i els productes 
de la terra.

- Aprovar una ordenança municipal que reguli estrictament la 
deposició de fangs de depuradora i compost de plantes de 
tractament de residus de la matèria orgànica d’acord amb la 

Mosaic de conreus i bosquina a la zona del corral d’en Cabessó al sud-ost 
del Pla del Batlle.

Feixes recuperades amb conreus de cereals i ametllers a la zona de la Torre 

Nova.

Camí del Torrent Boter amb el carener de fons de l’espadat que fa de paret 

natural a la riera de Veciana.
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legislació estatal, però instant a que les deposicions es facin 
seguint un protocol de control tutelat per part de l’ajuntament.

Bona part del terme no té ara mateix una vocació clara des del 
punt de vista ecològic i/o agrari. Són les zones en regeneració 
després de l’incendi i les àrees agrícoles abandonades que 
formen aquest mosaic de bosquines, brolles i prats sense 
uns valors naturals, productius o paisatgístics destacats. En 
aquest sentit, seria convenient, amb la informació del present 
informe i altra de més detall, fer un exercici d’anàlisi a partir 
de la potencialitat de cada àrea i planificar-la adequadament 
per afavorir els usos agrícoles, ramaders, forestals o de 
conservació que es defineixin en cada cas. 

A partir d’això, i en funció de cada zona caldria:•	 Afavorir la regeneració forestal de les àrees on es pugui 
establir un bosc ben estructurat i establir els elements de 
gestió forestal (plans tècnics) necessaris per assolir la 
millor estructura i composició de les masses i optimitzar els 
seus serveis ecosistèmics.•	 Recuperar conreus, sobretot llenyosos, en aquelles àrees 
on la potencialitat dels sòls i la rendibilitat econòmica ho 
faci possible.•	 Mantenir zones de prats i brolles baixes mitjançant la 
pastura extensiva, de manera que s’afavoreixin els seus 
valors naturals i es minimitzi el risc d’incendi.

- Impulsar doncs un pacte social amb els propietaris forestals 
per tal de consensuar uns criteris comuns de gestió dels 
boscos, especialment, aquells que es consideren “boscos 
antics”. Seria prioritari que l’ordenament urbanístic aportés 
instruments legals per fer propiciar que aquests boscos 
antics disposin del corresponent instrument d’ordenació 
forestal. Aquesta pràctica es podria també fer extensiva a la 
resta dels propietaris forestals del municipi. Recordem que 
la major part de les àrees boscoses, llevat d’algunes taques, 
son el resultat de la regeneració després de l’incendi de 1994. 
Aquesta desatenció en la gestió del bosc, en part per falta 
de rendibilitat social i econòmica, fa que s’incrementi el risc 
natural d’incendi forestal. 

Zona d’ús públic preferent i ecoturístic

Aquesta àrea estaria conformada per les zones agrícoles 
d’horta situades al voltant del nucli urbà, l’espai on se situen 
les carpes de Tot Circ i els principals itineraris de passeig o 
de contacte amb la natura que arrenquen de l’àmbit urbà que 
passen pels principals indrets identificats d’especial interès, ja 
sigui perquè estan inclosos en l’inventari de patrimoni cultural 
o assenyalats per l’acumulació de valors per serveis culturals.

Equipament lúdic-esportiu (Paintball) ubicat en els terrenys de l’antiga 
pedrera de ciment, que podria tenir un ús més integrat a l’entorn.

Restes del Molí del Mig, element del patrimoni cultural en restauració i que 
formava part del conjunt de l’obra hidràulica dels molins fariners de Copons.

Pont de Sant Pere de Copons, per sobre d’un dels gorgs de la riera de Sant 

Pere i que és el inici del tram més espectacular d’aquesta riera davallant cap 
a Copons.
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L’activitat agrícola aporta resiliència al municipi en front no 
només al canvi climàtic sinó també respecte a situacions 
de manca d’abastament. La producció agrícola de caràcter 
familiar proper en el terreny d’horta, regat per l’aigua de 
les rieres en l’aiguabarreig de les quals es troba Copons, 
té una funció d’estímul per a l’habitatge residencial ja que 
facilita un lligam més gran de pertinença al municipi.  Per 
tant, cal preveure no només el manteniment de la tradicional 
zona d’horta lligada al poble sinó permetre-la d’augmentar 
constitueix una  aposta per garantir el futur de la població.

Aquesta zona comprèn les àrees d’aprovisionament que 
ofereixen la possibilitat de ser conreades com a complement 
de l’alimentació, però també com a activitat de lleure o de 
suport a l’economia familiar.

Serveis ecosistèmics

Els elements i indrets d’especial valor cultural i paisatgístic 
potencien una millora en el coneixement del terme i, per 
tant, incentiven també un estima més gran del seus valors 
patrimonials immaterials, i els usos de lleure, esport i turisme 
associats. La xarxa de camins i senders principals facilita 

(1)http://www.lavanguardia.com/participacion/cartas/20140515/54406954326/horts-urbans-per-a-joves.html

aquests usos i apropa la ciutadania a aquests elements i 
paisatges.

Respecte els espais d’horta adjacents al nucli, combinen 
dos tipologies de serveis ecosistèmics. Per un costat, el 
d’aprovisionament, atès que qualsevol àrea de conreu d’horta 
està lligada al subministrament d’aliments. Tanmateix, en el 
cas de Copons aquestes l’horta familiar també té clarament 
una dimensió de recurs de lleure i, per tant, de serveis 
culturals. 

Recomanacions

- Delimitar àrees actualment sense un ús agrícola definit 
com a reserva de sòl per a la horticultura de lleure destinada 
sobretot a les persones joves1. 
A partir del mapa de cobertes es suggereixen alguns 
espais propers al poble (vegeu la imatge amb la localització 
d’aquests espais en aquesta mateixa pàgina) i que malgrat 
ser privats es podria plantejar fórmules de gestió coordinades 
per l’ajuntament o amb el seu aval per facilitar aquest objectiu 
d’accés als joves per treballar la terra com activitat de lleure i 
suport a l’economia familiar.

Proposta d’espais per reconvertir a horta familiar de regadiu per a joves, un espai que pot contribuir a dinamitzar la població de la zona.
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L’interès ecològic de la riera de sant Pere també es fa palès en aquest cartell situat prop del pont que dona accés a la nova carretera C-1412. Curiosament, 
el cartell està ubicat en un indret en el que la freixeneda és poc ufanosa, per no dir inexistent. Tanmateix, palesa la importància d’aquest espai natural per les 
funcions de recreació i educació ambiental.

D’iniciatives d’aquest estil, n’hi ha una bona colla arreu de 
Catalunya com per inspirar-s’hi. En aquest sentit assenyalem 
les experiències de: Mollerussa2, El Prat de Llobregat, etc.

- Recollir i reconèixer l’activitat del Circ de Les Feixes, que 
és tot un referent en el món del circ i una de les poques 
instal·lacions estables del país, com a àrea d’equipament 
cultural d’interès municipal en l’ordenament municipal per tal 

(2)http://www.territoris.cat/articulo/altres-noticies/l-ajuntament-mollerussa-prepara-projecte-per-habilitar-horts-urbans/20150122172344015822.htm

que continuï sent un espai de referència en el mon del circ 
català. 

- Assenyalar i difondre els itineraris de passeig o de contacte 
amb la natura de la ribera fluvial de la riera de Sant Pere, 
l’itinerari del Pi del Quildo i l’itinerari del Morinyol – Gorg de 
Nafre.
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ANNEXOS
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ANNEX 1

UNITATS GEOMORFOLÒGIQUES PRESENTS A COPONS

•	 Planes no somitals degradades amb microrelleu esglaonat (monoclinal)

•	 Planes somitals degradades amb microrelleu esglaonat (monoclinal)
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ANNEX 1 (continuació)

UNITATS GEOMORFOLÒGIQUES PRESENTS A COPONS

•	 Vessants amb pendent elevat i microrelleu esglaonat

•	 Vessants amb pendent suau
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ANNEX 1 (continuació)

UNITATS GEOMORFOLÒGIQUES PRESENTS A COPONS

•	 Fons de vall fluvial penjada

•	 Fons de vall fluvial
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ANNEX 2

PARÀMETRES CONSIDERATS EN LA VALORACIÓ BOTÀNICA DELS DIFERENTS HÀBITATS NATURALS I AGRÍCOLES 

El signiicat dels diferents paràmetres que intervenen en la valoració botànica dels hàbitats és:

• Riquesa lorística: considera el nombre d’espècies per hàbitat, sense tenir en compte l’equitabilitat, i basada únicament en 
plantes vasculars. Els hàbitats més valorats són els que presenten més número d’espècies. 

• Raresa lorística: considera la presència d’espècies endèmiques i de comunitats rares als hàbitats, en referència a Catalun-
ya. Els hàbitats que en tenen més son més valorats que els que en tenen menys.

• Àrea d’implantació: fa referència a la superfície mitjana dels polígons d’un determinat hàbitat. Serveix per a valorar els 
hàbitats de mides habitualment petites. 

• Estadi successional: valora, des del punt de vista de la successió vegetal, si un hàbitat està en una situació més o menys 
propera a la de l’hàbitat que es manté en equilibri amb els factors ambientals físics i biòtics del lloc on es troba (potencial).

• Fragilitat ecològica: considera la susceptibilitat que tenen hàbitats a la pertorbació “no predictible”, generalment d’origen 
antròpic. Els hàbitats més valorats són els més fràgils.

• Valor biogeogràic: valora la singularitat de l’àrea de distribució de l’hàbitat, dins l’àmbit de Catalunya.
• Extensió territorial: valora la superfície relativa de l’hàbitat i és dóna més valor als que tenen l’àrea més petita (hàbitats 
escassos).

• Diversitat topogràica: considera l’interval altitudinal i diversitat d’exposicions de l’hàbitat. És a dir, valora els hàbitats que 
estan en un interval reduït d’altitud, així com aquells que tenen la major part de la seva superfície en una o en poques orienta-
cions.

• Agregació espacial: mesura el grau d’agregació dels polígons d’un determinat hàbitat a la província de Barcelona. Els hàbi-
tats que es distribueixen de forma més aïllada, disgregada, són els més valorats.
• Excentricitat espacial: valora el grau de perifèria de cada polígon respecte al centre de distribució de l’hàbitat. Aquest 
índex no valora només els polígons aïllats de la resta per un mateix hàbitat, sinó també els que s’allunyen més del centre de 
gravetat. Aquest és l’únic indicador que es calcula per polígon i no per hàbitat ja que depèn de la posició geogràica de cada 
polígon.
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ANNEX 3

PROTOCOL PER AL CÀLCUL DEL GRAU D’AMENAÇA DE LES UNITATS DE LA CARTOGRAFIA DELS HÀBITATS A 

ESCALA 1:50.000 DE L’ÀMBIT SITXELL (Grup de Geobotànica i Cartograia de la Vegetació - UB)
El mapa dels hàbitats de l’àmbit SITxell a escala 1:50.000 incorpora un atribut que indica el grau d’amenaça a què estan sotme-
sos els hàbitats en el conjunt del territori. Aquest valor s’ha calculat a partir de l’Informe sobre l’avaluació del grau d’amenaça i 
de l’estat de conservació dels diferents tipus d’hàbitats (J. Carreras i A. Ferré, 2008) elaborat pel llavors anomenat Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. En aquest informe, i seguint el protocol descrit més avall, es va 
assignar un valor d’amenaça a cadascun dels hàbitats naturals i seminaturals de la Llista dels Hàbitats CORINE de Catalunya.

En el cas de la cartograia a escala 1:50.000, el valor que s’ha assignat a cada unitat de la llegenda és el valor d’amenaça que 
té la unitat CORINE elemental a què correspon. Quan una unitat de llegenda conté diversos hàbitats CORINE elementals, el 
valor assignat a aquesta unitat és el valor màxim extret del conjunt dels hàbitats CORINE elementals que conté. 

Pel que fa als polígons que contenen més d’una unitat de llegenda, el valor d’amença assignat és el valor més alt dels hàbitats 
que conté.

El grau d’amenaça valora ins a quin punt un hàbitat determinat es troba sotmès a una alta probabilitat de ser pertorbat (sovint 
pertorbacions d’origen antròpic, però també de naturals) que en posen en perill la seva estructura, la composició, l’equilibri i, en 
deinitiva, la pervivència, actualment o en un futur proper. És un concepte fortament relacionat amb el de fragilitat (Mallarach, 
1999).

És un dels elements que ha d’intervenir en l’avaluació de l’interès de conservació dels hàbitats. És independent de l’estat de 
conservació i té les seves pròpies singularitats. Pot referir-se també a un hàbitat en general o bé a un hàbitat en un indret 
concret. En aquest segon cas la valoració pot ser molt objectiva i els resultats d’indrets diferents fàcilment comparables. Cal, 
però, treball de camp, coneixement del territori i de les activitats econòmiques que s’hi fan, per poder valorar l’afectació que 
tenen sobre els hàbitats. Si ens referim a l’hàbitat en tot el territori, la valoració passa a ser molt més subjectiva. A continuació 
passem a desenvolupar una aproximació a aquest concepte el més objectiva possible amb les dades a l’abast.

La Unió Internacional per la Conservació de la Natura (IUCN) fa una classiicació dels graus d’amenaça a que estan sotmesos 
els tàxons i crea unes determinades categories. Aquestes set categories (més NE, no avaluat i DD, dades insuicients) estan 
basades en el compliment d’uns criteris molt concrets. A l’annex 2, a la igura 1  s’hi detallen les categories i, a la taula 1, les 
condicions que s’han de complir per fer part de cadascuna de les categories. Aquestes condicions van al voltant de diverses  
qüestions:

• la reducció del nombre total d’individus madurs amb el pas del temps
• distribució geogràica reduïda
• fragmentació de l’àrea de distribució
• anàlisi de viabilitat de poblacions

La possible aplicació d’aquestes categories i d’aquests criteris als hàbitats topa, doncs, amb la realitat, ja que en els hàbitats 
no s’hi poden deinir individus ni tampoc tenen un component genètic comparable al dels tàxons. De fet, una cerca extensiva a 
la bibliograia i consultes a diversos experts, duu a la constatació que el traspàs de categories de grau d’amenaça de tàxons a 
sintàxons (hàbitats) no s’ha fet mai (probablement per impossibilitat de fer-ho). 

Es pot, però, assajar de proposar una metodologia que ens apropi a la deinició d’unes categories i d’uns criteris que siguin el 
màxim d’objectivables que es pugui i que permetin de fer comparacions entre hàbitats. En qualsevol cas, per l’objectiu que ens 
ocupa, entenem que el més important és delimitar de la manera més precisa possible els hàbitats que tinguin el valor màxim 
de grau d’amenaça (4), i no tant les altres 3 categories.

S’estableixen 4 categories (més el valor 0 - no procedeix l’estimació del grau d’amenaça).

Valor 4 (màxim)

El tenen els hàbitats que compleixin al menys una de les següents condicions:

•	 Hàbitats definits per la dominància d’un determinat tàxon, el qual estigui inclòs al Llibre Vermell de tàxons amenaçats o en 
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perill, en qualsevol categoria. Per exemple, com que Cistus populifolius té una categoria de VU a la llista vermella catalana, 

l’hàbitat 32.343 - Estepars dominats per Cistus populifolius, silicícoles, de terra baixa al territori catalanídic central, en tant 

que dominat per Cistus populifolius, li donarem el valor màxim d’amenaça.

•	 Els hàbitats que contenen una sola associació fitocenològica, i aquesta ha estat qualificada com a molt rara i/o vulnerable a 

l’Estratègia Catalana per a la conservació de la Biodiversitat (ECB). En uns pocs casos en contenen més d’una, però llavors 

totes elles són molt rares i/o vulnerables.

•	 Els hàbitats forestals que tinguin una superfície total a Catalunya inferior a 500 ha (grup que correspon a una quarta part dels 

boscos). El procediment de càlcul ha consistit en calcular la superfície total dels hàbitats forestals a partir de la CHC50. S’ha 

traspassat la informació a hàbitats elementals i a partir de les 500 ha s’ha separat els hàbitats amb valor 4 de la resta. • 

Els hàbitats de la Cartografia complementaria que tinguin un nombre baix de localitats (<20). 

•	 Hàbitats higròfils no inclosos a cap apartat precedent, però molt rars a Catalunya (poques localitats).  
Valor 3

El tenen els hàbitats que compleixin al menys una de les següents condicions:

•	 Hàbitats molt depenents de les condicions del medi on es fan (qualitat de l’aigua, salinitat, proximitat a la línia litoral, molleres, 

presencia de guix al sòl, etc.) i que es troben globalment amenaçats, però que no facin part del grup 4. (En el cas de què 

ocupin molt poca superfície, passen a valor 4).

•	 Els hàbitats forestals que tinguin una superfície a Catalunya d’entre 500 i 4.000 ha.

•	 Hàbitats arbustius i pradencs, no catalogats amb valor 4, que tinguin una superfície total a Catalunya de menys de 500 ha.

•	 Els hàbitats de la Cartografia complementària que tinguin un nombre baix de localitats (entre 20 i 100)

•	 Els hàbitats molt rars (i amb poca superfície) a Catalunya, no inclosos al valor 4.
Valor 2

El tenen els hàbitats que compleixin al menys una de les següents condicions i que per altres raons no tinguin un valor de grau 
d’amenaça més gran:

•	 Els hàbitats forestals que tinguin una superfície total a Catalunya d’entre 4.000 i 14.000 ha.

•	 Hàbitats arbustius (principalment secundaris) i pradencs que ocupin  entre 500  i 4.000 ha a Catalunya
Valor 1 

El tenen els hàbitats que compleixin al menys una de les següents condicions:

•	 Hàbitats sense amenaces evidents (vegetació de roques i tarteres que no dugui tàxons amenaçats,...), o bé aquells de 

caràcter antropogènic que es podrien establir de nou sense problemes (repoblacions forestals per exemple). N’hi ha 61

•	 Els hàbitats forestals que tinguin una superfície a Catalunya de més de 14.000 ha.

•	 Els matollars de caràcter secundari (eventualment primaris), com ara avellanoses, bardisses, matollars de bàlec, gódua, 

bruguerola, i pradencs... que no tenen cap amenaça concreta i que no estan molt localitzats al territori (superfícies de més 

de 4.000 ha)
Valor 0 (no constatat)

En fan part tots els hàbitats de l’epígraf 8 (terres agrícoles i àrees antròpiques) i 9 (Àrees talades i afectades per incendis 
forestals)

Finalment s’ha adjudicat el valor d’amenaça mitjançant judici expert als pocs hàbitats que no queden recollits en els apartats 
precedents:

•	 Els prats de dall i comunitats relacionades se’ls ha adjudicat valors de 3 o 4 ja que són habitats amenaçats o fortament 

amenaçats en tots els casos

•	 Els herbassars humits i jonqueres que no compleixin alguna de les condicions  per tenir valor 4, se’ls ha atorgat un 1 o un 2, 

depenent de la raresa que tinguin al territori. En qualsevol cas sempre estan poc amenaçats.
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Consells generals de gestió d’ambients agroforestals i oberts

La gestió agroforestal per a la recuperació i millora dels espais naturals 

Aquesta forma de gestió es basa en la tala selectiva de peus d’arbres en un determinat rodal forestal. Exigeix un estudi 
previ de les característiques silvícoles com ara la densitat dels peus i les seves mides, així com d’altres espècies presents. 
En general, es pretén reduir el nombre de peus en comunitats molt denses i potenciar uns hàbitats forestals més estables, 
resilients i diversos, tant des del punt de vista de l’estat de conservació de la comunitat vegetal, com de la reducció del risc 
de pertorbacions externes, especialment el foc forestal. Les actuacions que es poden dur a terme varien segons l’espècie 
d’arbre dominant  -alzines, pins, pins pinyers...- i també es poden realitzar en comunitats arbustives. En el cas de Copons 
aquesta mesura es podria aplicar especialment a les cobertes vegetals que es corresponen a les pinedes de pi blanc 
amb sotabosc de màquies o garrigues a les cobertes de bosc de clar, matollars, prats i herbassars així com els conreus 
herbacis de secà.

A tall sintètic els principals objectius de la gestió agroforestal dels hàbitats són:

· Reduir l’excés de densitat (peus/ha) de les zones forestals amb regeneració natural excessiva de pi blanc i/o alzina 
després dels incendis.

· Millorar l’estabilitat de la massa forestal.

· Potenciar la capacitat de regeneració després de possibles pertorbacions.

· Mantenir i potenciar l’estructura irregular de la massa forestal.

· Augmentar el creixement en alçada i en diàmetre dels arbres.

· Potenciar la producció de pinyes (aspecte important per garantir la regeneració natural en el cas d’un nou incendi fores-
tal).

· Incidir positivament en la prevenció d’incendis amb la reducció de combustible vegetal i la creació de discontinuïtats 
verticals.

· Potenciar la biodiversitat amb la creació d’espais oberts.

· Millorar la disponibilitat d’aigua per a la fauna a les zones de treball.

· Promoure la pastura com a activitat per mantenir els treballs forestals realitzats i com a eina de prevenció d’incendis.

La gestió dels hàbitats d’espais oberts

Els hàbitats d’espais oberts (en endavant, EO) es corresponen a la vegetació arbustiva (matollars, brolles i landes) poc 
densa i a la vegetació herbàcia. En sentit contrari es podrien deinir com aquells hàbitats que són comunitats vegetals no 
dominades per arbres o arbustos que determinen un ambient diferenciat al seu interior (de vegetació arbustiva o herbàcia). 
Els EO tenen un elevat interès per la conservació de la biodiversitat perquè sovint contenen una important riquesa de fauna 
i de lora vinculada a la seva heterogeneïtat, tenen un valor productiu elevat i representen una font important de recursos 
naturals renovables (pastures, per exemple) i presenten funcions ambientals de gran interès, com ara evitar la continuïtat 
de les masses forestals en zones amb risc d’incendi elevat. Finalment, cal dir que aquests hàbitats concentren espècies 
de fauna i lora pròpies de prats que sovint estan en recessió i/o són espècies rares, lligat a la reducció precisament dels 
hàbitats oberts en el seu conjunt.

A tall sintètic, resumim els principals objectius de la gestió dels hàbitats d’espais oberts que es recullen en les Directrius 
per a la gestió del espais naturals de la Xarxa Natura 2000 (Generalitat de Catalunya), diferenciant els usos que els 
mantenen (les pràctiques agrícoles, l’afavoriment d’erms i les pastures).

La recuperació i millora dels hàbitats d’EO es pot aconseguir mitjançant algunes de les següents actuacions: 

· Recuperació de feixes agrícoles sembrant-les rotativament de gramínies i lleguminoses en indrets colonitzats per mato-
llars arbustius i rodals arbrats que no puguin ser afectades per fenòmens erosius.

· Manteniment de l’estructura semiadevesada dels boscos circumdants als EO, com a àrea de transició entre el bosc i l’EO 

ANNEX 4
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per potenciar l’efecte d’ecotò, però respectant certs refugis arbustius i d’esbarzers per a la fauna.

· Desarrelament d’espècies arbustives i hidrosembra amb espècies herbàcies autòctones que protegeixin el sòl i mantin-
guin la dinàmica evolutiva de les praderies.

· Introducció de pràctiques històriques com ara la pastura amb bestiar oví.

· Utilització de maquinaria pesant per fer actuacions contundents i amb perspectives de futur, mentre que per contra el 
manteniment precisa d’actuacions menys dràstiques i amb un seguiment estret dels seus efectes.

· Adequació de les normatives als punts anteriors i la promoció socioeconòmica d’un sector primari respectuós amb el 
medi natural que en faciliti la seva incorporació.

Recomanacions de gestió dels espais oberts

En qualsevol cas, per a cada una d’aquestes pràctiques principals caldria no oblidar les recomanacions que els experts 
estableixen en matèria de gestió dels EO.

Respecte a les pràctiques agrícoles:

· S’ha de minimitzar (o evitar quan l’objectiu principal és la conservació) l’ús de productes itosanitaris, així com evitar la 
fertilització excessiva.

· Cal evitar espècies transgèniques pels seus afectes negatius sobre la biodiversitat de l’espai natural.

· Cal evitar les varietats agrícoles primerenques que promouen la sega a la primavera en busca de la màxima rendibilitat 
i d’una segona collita.

· Cal evitar artigar i llaurar anualment els prats que no tingui vocació productiva, perquè en banalitza les comunitats biològiques.

Respecte als erms:

· Cal afavorir la rotació de conreus com a sistema dinàmic de gestió tradicional (1r any cereal, 2n any lleguminosa, 3r any 
de guaret), ja que és força útil per potenciar bones poblacions d’espècies presa i evitar la necessitat d’adobs químics.

· Cal mantenir els marges entre camps i no cremar-los, per tal de mantenir refugis per la fauna.

Respecte a la pastura:

· S’han de considerar els grans herbívors a l’hora de mantenir els EO.

· Les zones pasturades són més productives. Convé doncs promoure la pastura, però a nivells moderats. En aquest sentit, 
s’ha de controlar i evitar la sobrepastura a l’estiu i en eventuals èpoques de sequera.

· Cal fer una pastura estacional, per donar temps a que les gramínies o altres herbàcies es refacin i competeixin amb 
arbustos colonitzadors resistents al pasturatge.

· En prats de pastura, a part de la intervenció periòdica del ramat, és recomanable intervenir cada 5 anys llaurant i sem-
brant.

Per tal d’aprofundir en les mesures de gestió dels hàbitats, la Diputació de Barcelona ha publicat diversos manuaLs de 
Gestió d’hàbitats que es poden trobar a la Llibreria de la Diputació. En concret, ins a la data hi trobem els manuals sobre 
la gestió dels alzinars, de les pinedes de pi blanc, de les pinedes de pi roig, de les pinedes de pinassa, dels espais luvials 
i dels espais urbans. A Copons hi tenen representació alguns d’aquests hàbitats. 

En aquest sentit també existeix el Manual de conservació de la biodiversitat en els hàbitats agraris, publicat pel Departa-
ment Agricultura, Ramaderia, Pesca, Aliment de la Generalitat de Catalunya el desembre de 2009. Aquest manual propo-
sa pràctiques de conservació d’hàbitats agraris amb l’objectiu d’assolir unes bones condicions ambientals i agronòmiques 
de l’explotació agrícola i/o ramadera i complir un conjunt de normes legals de caràcter ambiental.
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ANNEX 5: ITINERARIS DE PASSEIG I CONTACTE AMB LA NATURA

Les característiques del terme no faciliten que hi hagi rutes 
excursionistes tradicionals. De fet, pel terme no hi passa cap 
sender de llarg recorregut (GR) ni de petit recorregut (PR-C). 

Tanmateix, sí que és cert que dins el nucli urbà trobem 
elements destacables de caràcter patrimonial (la plaça major 
porxada del poble, carrerons, molins, etc.). Aquest elements 
permeten plantejar un bon motiu per visitar el poble i per tant, 
resulta interessant que hi hagi alguns itineraris pels voltants 
del terme que ens permetin un apropament al medi natural i 
complementin la visita més cultural del poble i del món dels 
traginers. 

En aquest sentit, és molt recomanable dissenyar alguns 
recorreguts per a passejades curtes i en contacte amb la 
natura que envolta el terme. A tall d’exemple s’ofereixen 
dues opcions per considerar. Es tracta doncs de recorreguts 
que caldria senyalitzar i en alguns casos obrir la traça 
corresponent.

L’itinerari de ribera fluvial de la 

Freixeneda

Ja s’ha comentat que un dels atractius naturals del terme són 
els espais de l’aigua lligats a la ribera fluvial de la riera de 
Sant Pere. Aquest espai natural, actualment té un camí per a 
vianants entre el pont a l’entrada del poble i la mina o font de 
la Bonamossa. A partir d’aquest indret el camí es perd.

Tanmateix, com s’ha assenyalat, la riera de Sant Pere, fins al 
pont de Sant Pere de Copons continua sent tapissada per una 
freixeneda esponerosa. A més en aquest recorregut hi trobem 
dos gorgs naturals amb els seus corresponents salts d’aigua 
que no deixen indiferents. 

Per això, aquest és un dels itineraris més recomanables per 
tenir un contacte directe amb un singular bocí de natura de 
l’Alta Anoia i descobrir la intimitat dels paisatges de l’aigua 
de Copons. Un recorregut que ha de permetre complementar 
l’oferta ecoturística i donar a conèixer aquest hàbitat natural 
que és la freixeneda, imprescindible i lligat a l’aigua. 

El pi del Quildo

El pi del Quildo ha estat des de sempre un arbre molt popular, 
punt de referència geogràfica i lloc de trobada per passar un 
dia al camp. Aquest arbre era especialment apreciat quan la 
sega i el batre es feien a mà i, per tant, l’ombra d’aquest arbre 
era un refugi per als que necessitaven descansar o fugien  del 
sol implacable de les hores centrals del dia. L’accés a aquest 
indret ens permet passar per la font del Freixe i fer un itinerari 
circular sortint des del mateix nucli del poble i retornant-hi.

L’espectacular tronc del pi del Quildo, un element inclòs en el mapa del 

patrimoni cultural de Copons.

L’a freixeneda, un bosc de ribera singular i d’interès per a descobrir els 
paisatges de l’aigua de Copons.
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Aquesta caminada pel terme de Copons, permet sortir de 
la zona esportiva seguint la carretera vella fins a la cruïlla 
amb el camí que mena a Sant Pere de Copons, amb la seva 
esglesiola romànica de primeries del segle XI. La caminada 
circular, d’uns 9 km, transcorre per bona pista i, que quan 
careneja, ofereix unes panoràmiques excel·lents. Les 
baixades que trobem des del Pi del Quildo fins el poble fan 
considerar el recorregut com a moderat per la tècnica i l’esforç 
que requereix.

El Morinyol i els marges de pedra seca

Aquest morro d’una alçada de 577 m al final de la serra del 
cal Queta hi trobem un paisatge de feixes amb els marges 
estrets i dreturers, així com les barraques agrícoles que són el 
testimoni del gran esforç humà que fou aixecar els centenars 
i centenars de metres de marges de pedra seca en un terreny 

tan aspre i poc agraït, encarat cap al sud-oest, com és aquesta 
zona del Morinyol. L’itinerari s’enfilaria per l’antiga cimentera 
resseguint el camí ral fins al Morinyol i des d’aquí baixar cap a 
la riera Gran per retornar al poble tot visitant el gorg de Nafre. 
En aquest indret poden observar també les escales de 
pedra integrades als marges, les quals, en un bon nombre, 
segueixen uns traçats predeterminats que permetien moure’s 
per tota la muntanya amb eficàcia i estalvi de temps.

Aquest testimoni del paisatge agrícola del passat situat al 
Morinyol és un altre dels elements propers al poble en el qual 
el paisatge esdevé prou singular com per delimitar-lo com un 
espai natural (rural) singular i recomanable de ser protegit 
específicament, igual que el serrat del Balç de les Forques, 
també un indret que fa de mirador sobre el poble.

El Gorg de Nafre, un espai per a la contemplació de la natura a Copons.
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Feixa agrícola davant de l’abocament d’aigües residuals que podria ser apta 

per a la depuració verda al municipi.

Imatge de l’indret on s’aboquen les aigües residuals del municipi de Copons 
a la riera Gran a la sortida del poble.

ANNEX 6: INCORPORAR UNA DEPURADORA BIOLÒGICA VERDA PER AL 
TRACTAMENT DE LES  AÏGUES RESIDUALS DEL NUCLI URBÀ

Actualment, les aigües residuals del nucli urbà s’aboquen directament a la llera de la riera Gran en un punt proper a l’aiguabarreig 
amb la riera de Sant Pere. Es tracta d’una situació absolutament irregular i que cal esmenar. Ens consta que es va estudiar la 
possibilitat  d’ubicació d’una depuradora convencional prop de can Closa. L’impacte paisatgístic d’aquest tipus d’instal·lacions 
convencionals de depuració és palpable, com es pot apreciar en el cas de Prats del Rei. Tanmateix, és evident que més enllà 
del debat de quina pot ser la millor tecnologia de depuració de les aigües residuals aquestes no es poden abocar sense un 
tractament biològic o físico-químic previ.

Per les característiques del municipi amb un nombre d’habitants força estable al llarg de tot l’any (tot i que s’incrementi 
lleugerament a l’estiu) es pot valorar la tecnologia de la depuració biològica verda també coneguda com a depuració en forma 
d’aiguamoll artificial amb flux subsuperficial. Aquesta tecnologia iniciada a Alemanya als anys setanta consisteix en excavar 
una cubeta d’inundació la qual s’impermeabilitza i que a continuació s’omple de capes homogènies superposades amb graves 
i sorres de diferents mides que actuen com a filtre i suport per a les plantes helofítiques que s’hi arrelen. Així, doncs l’aspecte 
d’aquest tipus de depuradora verda és la d’una plantació amb plantes macròfites o típiques d’ambients d’aiguamoll. L’aigua 
residual es fa circular per sota el llit de graves i sorres fet que crea la humitat específica que necessiten aquestes plantes per 
desenvolupar-se. El llit de graves i sorres serveix per al desenvolupament de bacteris que juntament amb les arrels de les 
plantes helofítiques descomponen i tracten les aigües que s’hi fan circular.

Les plantes contribueixen a més a l’oxigenació de l’aigua a través de les seves arrels. En definitiva, es crea un marc ideal per a 
una intensa activitat microbiana aeròbica que s’alimenten dels nutrients de l’aigua i estabilitzen la temperatura. Aquest tipus de 
tecnologia no deixa veure cap làmina d’aigua ni té l’aspecte d’una bassa airejada sinó que es percep com si fos una plantació. 
El fet que l’aigua circuli de forma subsuperficial també evita el 
desenvolupament d’insectes aquàtics com ara els mosquits, ja 
que no hi ha aigua estanyada. 

La clau del disseny d’aquesta tecnologia de depuració rau en 
que hi hagi una arqueta o espai per a la superació de sòlids 
grollers i a partir d’aquí tot depèn de la qualitat del llit de 
graves i sorres i també de la qualitat de plantes helofítiques 
emprades. Per a què tot el sistema funcioni adequadament 
és clau el dimensionat de la cubeta impermeabilitzada i que 
tingui el pendent necessari per permetre circular l’aigua 
subsuperficialment a la velocitat més adequada i al llarg de 
la superfície necessària amb el temps suficient per fer tot el 
procés de depuració.

L’experiència d’aquest tipus de plantes de depuració verda és 
molt positiva quan es gestiona adequadament i el disseny ha 
estat l’adequat. Sens dubte es tracta d’una instal·lació que a 
més, és agradable a la vista i fins i tot es pot considerar com 
una àrea silvestre.

Prop del punt d’abocament actual de les aigües residuals en 
dos ramals s’hi troba un àrea d’erm que seria molt idònia per 
acollir aquesta instal·lació que no té cap impacte ambiental ni 
paisatgístic i que seria molt fàcil de gestionar.
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Imatges d’una depuradora verda de iltre vegetal subsolar
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Quan hom s’apropa al municipi de Copons i es mira els límits municipals en un plànol hi ha un detall que sorprèn enormement. 
El terme municipal de Copons parteix totalment el terme municipal de Veciana. No és que hi hagi un entrant d’un municipi dins 
d’un altre. Es que literalment el parteix: el territori de Veciana queda partit per una llenca de terreny –de 5 km de llargada i entre 
0,5 i 1 km d’amplada- que pertany al municipi de Copons.

És una situació insòlita, contra natura, que trenca els principis bàsics més elementals d’una eicient organització municipal. 
Això obliga a una relació intermunicipal entre Copons i Veciana especíica per fer front a determinades actuacions de forma 
coordinada quan es tracta del territori que interromp el terme. Tant pot ser l’arranjament d’un camí, a i que aquest sigui homo-
geni en tot aquest sector, com una propietat que queda més lluny del nucli administratiu de Copons que no pas de Veciana.

Ben segur que la revisió d’un pla d’ordenació municipal no comporta mai qüestionar la lògica de les delimitacions històriques 
dels termes municipals. Tanmateix, en el cas de Copons, més enllà de la història que portés a aquesta delimitació, és evident 
que no cal ser cap expert en planiicació municipal per adonar-se de que aquest límit municipal és en sí mateix un artefacte 
que diiculta la gestió eicaç del territori.

Curiosament, el polígon de prop de 470 ha que obtura el terme de Veciana no conté cap element singular ni des d’un punt de 
vista de la biodiversitat ni tampoc cultural, llevat d’uns pocs masos, malauradament abandonats o sense ús. Som davant doncs 
d’un caprici històric que, sigui quin sigui el seu origen, en el segle XXI no té cap sentit. És evident que una situació d’aquesta 
mena en la delimitació dels límits administratius municipals té en la revisió del planejament urbanístic una oportunitat per, si 
més no, posar de manifest aquesta incoherència territorial.

També és lògic que aquesta revisió del planejament urbanístic, tot i ser exclusiva del municipi de Copons, pugui ser l’activador 
d’un consens intermunicipal i d’entesa veïnal, per tal que sense modiicar l’extensió territorial dels dos afectats es trobin delimi-
tacions més coherents per a la gestió dels espais lliures i dels beneicis per a la ciutadania. 

Aproitant  les possibilitats de simulació que ofereix les eines 
del SITxell, i sense més pretensió que la d’aportar un exercici 
de relexió, es mostra una de les moltes possibilitats per donar 
solució a una nova delimitació del terme municipal de Copons 
que no obturi el terme de Veciana. En aquest sentit, s’han atès 
tres criteris: 

•	 No deixar propietats rurals partides pel terme municipal

•	 Mantenir el nombre equivalent de superfície territorial per 

ambdós municipis

•	 No fer perdre a cap dels dos municipis beneficiaris de la nova 

delimitació de cap element patrimonial singular ni recurs 

natural estratègic.

El resultat inal ha estat obtenir un hipotètic nou límit munici-
pal, més compacte i respectant els criteris abans esmentats de 
1867,9 ha mentre que l’àrea que ocupa el límit municipal legal 
de Copons és de 1869,09 ha. Per tant, en aquest exercici de 
simulació, hi ha pràcticament una paritat en superfície i otorga 
una coniguració territorial molt més fàcil de gestionar per als 
dos municipis involucrats. Així, doncs, en aquesta simulació es 
planteja un intercanvi de territoris d’unes 469 ha entre Veciana 
i Copons. 

ANNEX 7: VALORAR UN CANVI EN LA DELIMINTACIÓ DEL TERME MUNICIPAL, PER 
A UNA MILLOR GESTIÓ DELS ESPAIS LLIURES

La imatge insòlita de l’aerogenerador al costat de l’ermita de Sant Pere 

de Montfalcó (municipi de Veciana) des del camí que segueix el terme de 
Copons i que parteix el de Veciana.
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ANNEX 8.  CARTOGRAFIA TEMÀTICA

CARTOGRAFIA BÀSICA
- Unitats litològiques
- Unitats geomorfològiques
- Unitats hidrogeològiques
- Vulnerabilitat hidrogeològica a la pol·lució per vessament
- Erosionabilitat potencial
- Risc geològic gravitatori potencial
- Cobertes del sòl (1956) 
- Cobertes del sòl (1993) 
- Cobertes del sòl (2009)
- Hàbitats principals (2013)
- Valoració botànica dels hàbitats (2013) 
- Grau d’amenaça dels hàbitats (2013)
- Hàbitats d’Interès Comunitari (2013)
- Àrees afectades per incendis forestals
- Valor de conservació dels ocells 
- Valor de conservació dels mamífers 
- Valor de conservació dels rèptils 
- Dinamisme socioeconòmic del sector agrari
- Patrimoni cultural de Copons 2014
- Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals: Sistema d’espais oberts
- Proposta de nou límit municipal (2015) 

CARTOGRAFIA SERVEIS ECOSISTÈMICS
- Serveis de suport
- Serveis de regulació
- Serveis d’aprovisionament
- Serveis culturals: oportunitats recreatives
- Infraestructura verda: zoniicació




