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Resum
La Ribagorça esdevé un exemple arquetípic de territori-frontera, a cavall de dues entitats territorials de

rang superior (Aragó i Catalunya) que generen la seva condició de “perifèria doble” (a ambdós costats de la

partió). El procés de desestructuració d’aquest territori, lligat al desmantellament de les seves bases

socioeconòmiques, mostra la seva cara més crua a indrets com la Terreta, a la vall mitjana del riu Noguera

Ribagorçana. A través de la cartografia, de la immersió en l’àrea d’estudi i les seves problemàtiques, i de

l’anàlisi de la intervenció pública en general, constatem que aquest territori queda marcat per unes

mancances estructurals. Aquest pòster mostra els efectes gràfics d’aquesta situació, oferint una lectura del

paisatge en tant que expressió física i metafòrica de l’abandonament. Interpretem els resultats com la

manifestació d’una manera d’actuar en el territori basada en esquemes lligats a la disposició dels límits

políticoadministratius.

Paraules clau: àrees marginals, límits administratius, cartografia, paisatge, LaTerreta (Ribagorça).   

Abstract

Spread across two strong political and cultural unities (Aragon and Catalonia), la Ribagorça is an

archetypical case of border region, in which a ‘double periphery’ condition (over both sides of boundary)

becomes evident. In la Terreta (the middle section of the Noguera Ribagorçana valley, central Pre-

Pyrenees), a territorial process of disarrange took place due to the rapid disintegration of the rural society

and economy. According to the generated cartography, the authors’ personal experience on the area’s

current problems and the analysis of the public intervention, structural deficiencies can be emphasize. This

poster shows the consequences of this situation on maps which offer a landscape interpretation (both

objective and subjective). The results are understood as the consequence of a particular manner to perform

on territory (based on thinking territory considering exclusively administrative borders).
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Objectius

�Conèixer la dinàmica interna de l’àrea d’estudi, caracteritzada per

patir dificultats estructurals de redreçament com a conseqüència dels

processos socioeconòmics del darrer segle i mig.

�Observar, sobre el terreny, les transformacions que han conformat

el paisatge actual. Plasmar-les en documents cartogràfics.

Materials emprats

�Cartografia: Fulls pertanyents a les sèries del Mapa Topográfico

Nacional a escala 1:50.000 i 1:25.000; Plano parcelario del Embalse

de Monrevey, document de l’arxiu de Fesca, disponible a la Cartoteca

digital de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (www.icc.cat).

�Fotografia aèria: fotogrames del “vol americà”, executat entre els

�Altres instruments relacionats amb el desenvolupament rural: Pla

de gestió de la Terreta; Proyecto Piloto de Desarrollo Rural

“Ribagorza Románica”.

Mètodes

�Treball de camp: validació cartogràfica; recorreguts de

Resultats

�[1]: mapes de cobertes i usos del sòl de la totalitat de l’àmbit d’estudi, entre 1956/57 i 2007.

Escala de treball: 1:25.000.

�[2]: mapes de cobertes i usos del sòl de la rodalia del Pont de Montanyana , entre 1956 i 2009.

Escala de treball: 1.5.000.

el paisatge actual. Plasmar-les en documents cartogràfics.

�Interpretar els processos descrits: relacionar la condició de territori

perifèric i fronterer de la Terreta amb la intervenció en el territori a

través de determinades polítiques públiques (ordenació del territori).

�Fotografia aèria: fotogrames del “vol americà”, executat entre els

anys 1956 i 1957; ortofotografies proporcionades per l’Institut

Cartogràfic de Catalunya (E 1:25.000 i 1:5.000) i el Sistema de

Información Territorial de Aragón (E 1:5.000).

�Fotografia obliqua: realitzada per l’autor.

�Instruments de planejament: Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i

Aran; Pla Comarcal de Muntanya de la comarca del Pallars Jussà

(2001-05; 2008-12); Directrices Parciales de Ordenación Territorial del

Pirineo Aragonés.

�Treball de camp: validació cartogràfica; recorreguts de

reconeixement del territori al detall; converses espontànies amb la

població local.

�Realització d’entrevistes: càrrecs vinculats amb l’administració

pública (ajuntaments, entitats comarcals, governs autonòmics);

responsables d’entitats privades sense ànim de lucre amb incidència

directa sobre el territori. Converses en profunditat amb particulars a

l’àrea d’estudi.

[1]

[2]

Anàlisi dels resultats i discussió

De l’anàlisi dels mapes generals [1] hom dedueix:

a) Una reducció important de l’espai agrari (tant de les terres llaurades com de

les pastures).

b) Una pèrdua qualitativa d’aquests espais: homogeneïtzació del paisatge per la

reducció de la varietat de conreus i de la tipologia de bestiar, així com per la

colonització vegetal dels espais aprofitats anteriorment.

c) La configuració d’una vegetació degradada, formant comunitats més pobres en

termes de biodiversitat. L’espai forestal creix, però és deixat d’utilitzar; les

repoblacions efectuades no han estat gestionades durant dècades.

Com a resultat d’aquests processos, i des d’un punt de vista paisatgístic, la Terreta

representa un exemple de territori dels “paisatges de l’abandonament”.

L’estudi de detall al Pont de Montanyana [2] ens mostra l’esfondrament d’un

paisatge de ribera prepirinenc, conformat per diversos processos interrelacionats:

a) Una homogeneïtzació de l’espai conreat: a les terrasses fluvials, domini dels

conreus farratgers de secà. Als vessants, desaparició dels conreus arboris

(ametller, olivera), arbustius (vinya) i herbacis en terrasses de pedra seca

[fotografia superior]

b) L’abandonament i el col·lapse de la infraestructura de regadiu (xarxa de

sèquies històriques) [fotografia inferior]

c) La simplificació de la xarxa de camins, a través d’una reordenació de la

jerarquia de les vies de comunicació. Esborrament de les vies pecuàries

(carrerades).

d) La transformació de l’espai fluvial, afectat per la reducció dels cabals del riu

(derivats pel canal d’alimentació de la central hidroelèctrica del Pont de

Montanyana).

Tot i els processos descrits i les transformacions socioeconòmiques esdevingudes,

en alguns sectors de la població local es manté viva la imatge de l’aprofitament

tradicional del territori. En general, però, els agents (públics i privats) que

intervenen en el territori han assumit una imatge simplificada del mateix. La seva

gestió, ordenació i promoció queden sotmeses a aquesta circumstància.

Darrerament, s’han engegat iniciatives puntuals i d’origen ciutadà, com la

recuperació de la xarxa de sèquies i del regadiu en el sector analitzat als mapes

[2]. Unes altres provenen de l’administració local, com la formació d’un consorci

intermunicipal per a la gestió d’un espai protegit. Aquestes iniciatives, però,

necessiten continuïtat per tal que puguin esdevenir quelcom més que una actuació

puntual. La capacitat de la societat local per sobreposar-se als entrebancs derivats

d’un govern del territori basat en les “fronteres mentals” hi pot jugar un paper clau.

Reflexions finals, a mode de conclusió

�La gestió pública de l’àmbit d’estudi i les seves possibilitats de redreçament es troben altament condicionades a l’estructura políticoadministrativa del territori, a totes les escales (des de l’estatal fins a la municipal).

�Detectem la inexistència d’instruments i procediments que garanteixin la coordinació de l’aplicació de les polítiques de caire territorial en l’àmbit d’estudi.

�Constatemmancances en l’aplicació pràctica de les determinacions dels plans en l’àmbit d’estudi, motivades per un modus operandi en el territori basat en les polítiques sectorials.

�Al mateix temps, ens crida l’atenció que no existeixin plans d’ordenació, específics i operatius a nivell supralocal, per a recursos de primer ordre en el país, com els agraris o forestals.

�Lliguem els dèficits exposats fins aquí amb un reconeixement deficient (tant a nivell social com oficial) de la imatge (física i perceptiva) del territori.

�Aquest reconeixement passa, segons el nostre criteri, per la inclusió de la dimensió ètica del paisatge, en tant que obra resultat de l’acció humana (individual i col·lectiva, i estesa al llarg del temps) en el territori.


