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RESUM 

Els múltiples efectes abiòtics, biòtics i antropogènics del canvi global han causat efectes sinèrgics en 

determinats conreus, cosa que obliga a noves redistribucions geogràfiques dels mateixos. 

L’escalfament global ha facilitat la reintroducció d’espècies com la vinya en àrees relativament fredes 

de Catalunya com el Prepirineu i el Pirineu (Pallars Jussà i Sobirà, Cerdanya, Alt Urgell, Andorra, 

etc.), llocs on ja s’havia conreat en segles passats abans de la fil·loxera. Zones que fa uns anys no eren 

prou aptes per al cultiu de la vinya -o estaven al límit- ara passen a ser llocs òptims per al seu conreu i 

per a la recuperació de varietats autòctones. El canvi en els usos i en les cobertes del sòl a causa de la 

reintroducció d’aquests conreus, així com les tècniques de maneig, modifiquen el paisatge de 

muntanya i influeixen en les variables climàtiques locals, en el cicle hidrològic i en els processos 

d’erosió dels vessants. En aquest treball es caracteritzaran els processos geomorfològics d’erosió 

hídrica en canvis d’usos del sòl, en concret en noves àrees de conreu de la vinya a la Cerdanya.  
 
Paraules clau: Canvi climàtic, geomorfologia, canvi d’usos del sòl, vinya, SIG, erosió hídrica. 

 

RESUMEN 

Los múltiples efectos abióticos, bióticos y antropogénicos del cambio global han causado efectos 

sinérgicos en determinados cultivos, lo que obliga a nuevas redistribuciones geográficas de los 

mismos. El calentamiento global ha facilitado la reintroducción de especies como la vid en áreas 

relativamente frías de Cataluña como el Prepirineo y el Pirineo (Pallars Jussà y Sobirà, Cerdanya, Αlt 

Urgell, Andorra, etc.), lugares donde ya se había cultivado en siglos pasados antes de la filoxera. 

Zonas que hace unos años no eran lo suficientemente aptas para el cultivo de la vid -o estaban al 

límite- ahora pasan a ser lugares óptimos para su cultivo y para la recuperación de variedades 

autóctonas. El cambio en los usos y en las cubiertas del suelo debido a la reintroducción de estos 

cultivos, así como las técnicas de manejo, modifican el paisaje de montaña e influyen en las variables 

climáticas locales, en el ciclo hidrológico y en los procesos de erosión de las laderas. En este trabajo se 

caracterizarán los procesos geomorfológicos de erosión hídrica en cambios de usos del suelo, en 

concreto en nuevas áreas de viñedos en la Cerdanya. 

 

Palabras clave: Cambio climático, geomorfología, cambio de usos del suelo, viñedo, SIG, erosión 

hídrica. 

 

ABSTRACT 

Multiple abiotic, biotic and anthropogenic factors of global change have caused synergistic effects in 

certain crops, forcing new geographical redistributions of them. Global warming has facilitated the 

reintroduction of species like vines in relatively cold areas of Catalonia and the Pyrenees and Pre-

Pyrenees (Pallars Jussà and Sobirà, Cerdanya, Alt Urgell, Andorra, etc.), places where he had already 

cultivated in past centuries before phylloxera. Areas those years ago were not suitable enough for the 

cultivation of the vine -or were on the limit- now become optimal for cultivation and for the recovery 

of native varieties. The change in land use and land cover due to the reintroduction of these crops, as 

well as management techniques change the mountain landscape and influence local climatic variables 

in the hydrological cycle and geomorphologic erosion processes on the hillsides. In this study we will 

characterize processes of water erosion on land use changes, particularly in new areas of grapevines in 

the Cerdanya. 

 

Key words: Climate change, geomorphology, change land use, vineyard, GIS, water erosion. 
 

 

Foto portada: Feixes amb vinyes de l’empresa René-Barbier a Riu de Cerdanya (font: arxiu personal). 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Presentació i justificació de la recerca 

 

Els efectes del canvi global porten a una redistribució geogràfica de determinats conreus 

sensibles a les modificacions de les variables climàtiques (augment de les temperatures, 

canvis en els règims de precipitacions, etc.). Els canvis socioeconòmics, com per exemple la 

progressiva regressió de les activitats tradicionals al Pirineu al llarg del segle XX, també han 

facilitat aquestes redistribucions. Actualment, el canvi climàtic així com noves perspectives 

econòmiques, han portat a la recuperació de la vinya a la comarca de la Cerdanya i en d’altres 

àrees del Pirineu. La reintroducció d’aquest cultiu ha estat possible després d’analitzar els 

condicionants físics (climàtics, topogràfics, edàfics, etc.) de certes localitzacions on 

actualment es torna a produir vi de muntanya. En aquest treball estudiarem les variacions 

climàtiques de les darreres dècades a la Cerdanya i si aquestes han facilitat la reintroducció 

del conreu de la vinya. A partir de les eines SIG i coneixent els diversos paràmetres físics que 

condicionen el desenvolupament de la vinya delimitarem quines són les àrees de la comarca 

més favorables per al seu conreu. Finalment estudiarem diverses parcel·les on es conrea la 

vinya des de fa pocs anys i veurem com influeixen els canvis d’usos del sòl en els processos 

geomorfològics d’erosió hídrica, concretament en les pèrdues de sòl. El conjunt del treball ens 

ha de permetre fer una aproximació a la variació dels paràmetres climàtics a nivell comarcal 

dins del context del canvi global, delimitar àrees idònies per al conreu i veure com afecten els 

canvis d’usos als processos d’erosió hídrica dels sòls. 

 

1.2. Marc teòric i planejament del problema 

 

La producció agrícola és vulnerable al canvi climàtic. L’augment de les temperatures o els 

canvis en els règims de precipitació afecten els rendiments agraris o a la disponibilitat d’aigua 

de reg, cosa que a vegades obliga a una redistribució espacial de certs conreus. Aquesta 

afectació depèn de la incidència del canvi climàtic sobre paràmetres com temperatura, 

precipitació o radiació en una regió determinada, aquests controlen el creixement i la 

reproducció de les plantes i defineixen els climes locals en cada àrea geogràfica. Depenent de 

l’àrea d’estudi els efectes dels canvis sobre la productivitat podran ser positius o negatius. 

L’àrea Mediterrània és una de les més vulnerables al canvi climàtic, especialment els conreus 

de secà que es veuen afectats cada vegada més per les sequeres (Iglesias i Quiroga, 2009: 64). 

Alhora, aquests canvis també repercuteixen sobre les condicions edàfiques i els processos 

d’erosió dels sòls agrícoles. Des de mitjans del segle XX s’han desenvolupat models empírics 

que a partir del coneixement de la distribució espacial i temporal de diverses variables 
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permeten estudiar l’erosionabilitat (erosió potencial d’un terreny), és a dir, la susceptibilitat a 

patir erosió sota determinats condicionants físics i antròpics. Aquests estudis permeten regular 

i ordenar el territori, adoptar mesures per a minimitzar els processos erosius i fomentar la 

conservació dels sòls. 

 

 

Taula 1: Possibles efectes positius i negatius del clima en la producció agrària.  

(Font: Iglesias i Quiroga, 2010, p.67) 

L’agricultura és una activitat que fa un ús extensiu del sòl i s’ha de restringir a les zones més 

aptes a tal finalitat. La capacitat d’un territori per acollir un determinat ús del sòl dependrà de 

les potencialitats i de les restriccions naturals imposades en aquest espai. A través de 

l’avaluació multicriteri (AMC) i la combinació de capes de diferents variables amb un 

Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) podem delimitar àrees favorables per a un determinat 

conreu en funció dels paràmetres climàtics, edàfics, topogràfics, d’usos i cobertures del sòl i 

dels requeriments específics de cada espècie vegetal. A partir de les diferents variables que 

tenen influència sobre el fenomen es poden fer combinacions per tal d’obtenir una nova 

variable que ens aporti informació sobre aquest fenomen i prendre decisions posteriors en 

funció dels resultats obtinguts (Olaya, 2014; 556).  

 

 

Figura 1: Anàlisi multicriteri d’un fenomen en un territori determinat (font: elaboració pròpia). 

Factors de canvi Possibles beneficis Possibles efectes negatius

   • Periodes de creixement més llargs

   • Periodes de creixement més ràpids

   • Augment de la productivitat dels conreus    • Augment d'inundacions i salinització

   • Disminució de la demanda d'aigua    • Augment de la freqüència de sequeres

   • Garanties d'abastiment d'aigua    • Augment de plagues i malalties

   • Augment de l'erosió

Augment de les        

temperatures

Variació de la precipitació

   • Increment de la fertilitat per major 

concentració de CO2

Augment dels gasos    

d'efecte hivernacle

   • Augment d'estrés tèrmic per temperatures 

ambientals, de plagues i malalties

   • Efectes negatius d'altres gasos



7 

 

L’anàlisi espacial de variables com temperatura, precipitació, radiació solar, usos i 

característiques dels sòls, etc. en capes independents permet avaluar com cadascuna d’elles 

condiciona un conreu en una regió o “terroir”, per després combinar-les i obtenir una variable 

resultat que ens permeti fer una anàlisi d’idoneïtat i determinar àrees favorables per a 

l’activitat. A partir d’aquí es poden plantejar hipòtesis de variacions futures d’alguna de les 

variables inicials i predir com afectaria aquest canvi a la localització de les àrees idònies per 

als conreus. A partir de la cartografia de les variables, de l’anàlisi multicriteri i de l’avaluació 

dels resultats podem definir l’aptitud d’un territori per a rebre una determinada activitat, és a 

dir, el conjunt de requisits de localització que ha de complir aquest lloc (Barredo, 1996: 111). 

Finalment podem estudiar una àrea concreta de nous conreus, analitzar si la seva localització 

és la més idònia i quines repercussions té el canvi d’usos sobre alguns dels processos físics 

que intervenen en el maneig de les terres, en el nostre cas l’erosió hídrica. 

 

Si bé existeixen diversos estudis sobre els canvis en el paisatge, efectes del canvi climàtic, 

sobre el maneig del sòl, etc. de diferents àrees vinícoles, sobretot de zones tradicionals com el 

Penedès, són pocs els estudis dedicats al conreu de la vinya o la seva influència sobre els 

paisatges i els sòls en les àrees de reintroducció d’aquesta activitat al Pirineu. Del nostre 

àmbit d’estudi, la comarca de la Cerdanya, només hem trobat referències en alguns articles de 

diaris, webs o revistes d’àmbit local que parlen del retorn de la vinya a la comarca, però no 

existeixen treballs de recerca concrets sobre aquest tema. A nivell d’estudis d’edafologia, i a 

falta d’una base cartogràfica de sòls a nivell de Catalunya, podem citar com a obra més 

destacable la guia de camp “Sòls de la Cerdanya” (Boixadera i Poch, 2008). 

 

1.3. Hipòtesis 

 

Les hipòtesis que ens plantegem en el present treball es resumeixen a continuació: 

 

 La Cerdanya és una comarca amb àrees idònies per a la reintroducció i cultiu de la 

vinya, més tenint en compte els efectes del canvi climàtic sobre el clima comarcal. 

 

 Les àrees més favorables per al conreu es corresponen amb alguns dels espais on 

antigament ja s’hi havia conreat la vinya abans de l’arribada de la fil·loxera. 

 

 La roturació de terres per al conreu de la vinya en determinats sòls implica un major 

risc d’erosió que en usos anteriors i la necessitat d’adoptar mesures de contenció com 

poden ser canals de desaigua o feixes amb marges de pedra seca en els costers. 
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1.4. Objectius 

 

Els objectius que volem assolir en el present treball es resumeixen a continuació: 

 

Objectiu general: 

 Estudiar els processos d’erosió hídrica en els canvis d’usos del sòl per la reintroducció 

del conreu de la vinya a la Cerdanya. 

 

Objectius específics: 

 

 Analitzar sèries de dades meteorològiques, comprovar la seva evolució temporal i si 

aquesta ha afavorit la reintroducció del conreu de la vinya a la Cerdanya. 

 

 Determinar i cartografiar àrees favorables per al conreu de la vinya a la comarca en 

funció de diferents variables. 

 

 Localitzar i estudiar les zones on s’ha reintroduït la vinya, constatar si és una zona 

favorables per al conreu i veure les transformacions a nivell d’explotació o parcel·la. 

 

 Avaluar el risc potencial d’erosió hídrica en els processos associats als canvis dels 

usos del sòl i al maneig agrícola a partir de models empírics paramètrics quantitatius 

d’estimació indirecta com l’Equació Universal de Pèrdues de Sòl (USLE). 

 

2. ANTECEDENTS I ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

 

2.1. El canvi climàtic i la seva influència en l’agricultura 

 

La producció agrària d’una localització concreta es veu influenciada pel seu clima i per les 

condicions en què es desenvolupa la producció. Els conreus responen a les variables 

climàtiques, les quals expliquen part d’aquesta producció. Les sequeres o les gelades són els 

principals factors de risc. L’escalfament global ha tingut una repercussió directa sobre molts 

ecosistemes terrestres, amb conseqüències directes sobre la producció agrícola i els sistemes 

socioeconòmics. Les activitats agrícoles també són responsables d’una part de les emissions 

difoses a l’atmosfera de gasos amb efecte hivernacle (CO2, N2O, CH4, etc.) que cal controlar, 

i que provenen principalment de la crema de combustibles fòssils, ús de fertilitzants i 

mineralització de la matèria orgànica dels sòls a través del llaurat (Sebastià et al., 2010: 685). 

A través de models matemàtics que representen els processos físics es poden fer 

aproximacions a com serà el clima en un futur. Això ha de permetre combatre les amenaces i 

vulnerabilitats del sistema agrícola: canvis en els rendiments o la qualitat agrícola, 
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redistribució de la producció, salinització, pèrdua de matèria orgànica, degradació i erosió 

dels sòls i, en casos extrems, la desertificació. Els factors que intervenen en la producció 

agrícola com la temperatura, precipitació, etc. es poden veure alterats pel canvi climàtic i 

poden desafavorir les condicions de creixement vegetal en algunes zones, però per contra la 

poden afavorir en d’altres, com és el cas del desplaçament de certs conreus a latituds o altituds 

més elevades, compensant així, en part, la productivitat. Els efectes difereixen segons els 

tipus de cultius i les localitzacions, i incideixen sobre la biodiversitat i les pertorbacions 

biòtiques (malalties, plagues, espècies invasores, etc.) i en la productivitat agrícola.  

 

Segons l’Estudi sobre l’adaptació al canvi climàtic als Pirineus (OPCC, 2013) al llarg del 

segle XX als Pirineus hi ha hagut un increment de la temperatura mitjana anual de 1°C 

(0,21°C per dècada). A Catalunya les previsions apunten a un futur augment de la temperatura 

mitjana anual durant el període 2001-2050 respecte del període 1971-2000 d’entre 0,9°C i 

1,4°C, amb un gradient latitudinal i altitudinal que faria que el màxim increment tingués lloc 

al Pirineu Occidental (+2,0°C) i el mínim al litoral sud de Catalunya (+1,0°C). Per estacions, 

a l’estiu en algunes àrees del Pirineu es podrien assolir increments de fins a +2,5°C. Les 

variacions de les precipitacions no estan tan clares, especialment en l’àmbit mediterrani de 

gran variabilitat pluviomètrica estacional i interanual, a més d’una irregular distribució 

espacial (Vila et al., 2013:3). Però en tot cas, es preveu una disminució d’entre un 5% a un 

13% de la pluviositat, especialment a l’alta muntanya, amb un augment general dels períodes 

de sequera (Barreda et al., 2014). A Catalunya aquests increments podrien provocar impactes 

en els rendiments i en la qualitat agrària, així com una disminució de la productivitat, 

especialment en les zones càlides de secans. 

 

 

Figura 2: Evolució de les anomalies mitjanes anuals de temperatura i precipitació als Pirineus entre 

els anys 1959 i 2010 (font: Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC), 2013). 
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2.2. El conreu de la vinya 

 

A l’Europa mediterrània i a Catalunya en particular la vinya és una activitat agrària 

preeminent. És un conreu tradicional de secà, tot i que la tendència està canviant i s’han 

incrementat els seus requeriments hídrics per tal d’estabilitzar el seu cultiu arran del canvi 

climàtic i mantenir la productivitat anual, especialment a la regió agroclimàtica Mediterrània. 

En àrees seques, amb increments de temperatures i de l’evapotranspiració, els conreus 

llenyosos com la vinya requereixen cada vegada més l’ús del reg de suport (Prat i Manzano, 

2009). El seu potencial productiu es redueix principalment per la reducció de la pluviometria 

(Sebastià et al., 2010: 744). La qualitat del vi depèn del clima, si augmenten molt les 

temperatures disminueix el període de maduració i el vi pot perdre certes qualitats, però fins a 

un cert llindar aquest increment pot ser beneficiós, dependrà del microclima de cada àrea 

vinícola (ESCACC, 2012: 18). Aquests canvis i les previsions climàtiques futures són el què 

ha potenciat la seva reintroducció i experimentació en àrees com el Pirineu i Prepirineu.  

 

La temperatura regula els cicles biològics dels ceps. Per al cultiu de la vinya la temperatura 

mitjana anual no hauria de ser inferior als 9ºC, essent l’òptim entre els 11ºC i 18ºC. A l’hivern 

(període de repòs) el cep pot resistir temperatures de fins a -15ºC durant certes hores. La 

planta també és sensible a les gelades de primavera. Després de l’hivern les gemmes broten 

entre els 7ºC i els 30ºC, amb un òptim al voltant dels 25ºC (Hidalgo, 2002: 200). Amb 

temperatures superiors als 38ºC s’inhibeix el procés de fotosíntesi i per sobre de 42ºC la 

planta es desseca i pot morir. En referència als requeriments hídrics i la radiació solar la vinya 

necessita al voltant d’uns 600 mm anuals i entre 1.500 i 1.600 hores anuals d’insolació, 1.200 

d’aquestes durant el període vegetatiu (Andrades, 1995, 86; Winkler, 1978). Α l’estiu, si les 

temperatures són molt altes, els requeriments hídrics poden ser molt superiors. A partir dels 

balanços hídrics mensuals es poden determinar si existeixen períodes de sequera i si cal regar. 

Els rendiments dels ceps en les zones de muntanya i climes freds solen ser menors que en 

àrees de menys altitud i requereixen varietats de maduració primerenca (Honorio, 2016; 31). 

 

2.3. Estimació de l’erosió hídrica mitjançant la USLE 

 

A l’edafosfera el clima és el principal agent formador del sòl i l’aigua i el vent els principals 

factors d’erosió i degradació d’aquest sòl (Almorox et al., 2010: 23). L’erosió és deguda a 

l’acció del clima i l’acció antròpica i està condicionada pel tipus de relleu, sòl i vegetació. 

L’erosió hídrica és un important problema ambiental i és aquella on els processos de remoció 

i transport són deguts a l’acció de l’aigua. A l’àrea Mediterrània les freqüents pluges 
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torrencials són el principal agent erosiu i de transport de sediments. Podem diferenciar tres 

tipologies d’erosió hídrica (Almorox et al., 2010: 49):  

1) Laminar i entre solcs: Deguda a l’impacte de les gotes d’aigua, disgregació i transport 

per un flux homogeni. Si no hi ha flux s’erosiona el sòl per esquitx de les partícules fora 

dels solcs. 

2) En regueres o solcs: El flux genera una corrent capaç d’obrir solcs que desapareixen a 

través dels treballs agrícoles d’aplanament i barreja en les capes superiors. 

3) En riells i barrancs: Són lleres encaixades, amb forts pendents i altes taxes d’erosió. 

 

L’Equació Universal de Pèrdues de Sòl (USLE) (Wischmeier i Smith, 1978) és un model 

empíric que permet estudiar els processos d’erosió hídrica associats als usos del sòl i al 

maneig agrícola a partir de models paramètrics quantitatius d’estimació indirecta. No té en 

compte el transport ni el dipòsit dels sediments i s’ha d’aplicar a parcel·les o conques 

agrícoles reduïdes i ben definides topogràficament. Té interès pel seu valor estimatiu i 

comparatiu: permet quantificar i qualificar l’erosió en una àrea determinada, per a diferents 

usos del sòl, pràctiques agrícoles i mesures de control de l’erosió. També permet establir 

toleràncies i localitzar les àrees amb més risc d’erosió per tal d’implementar-hi mesures de 

conservació i protecció dels sòls. La formulació del model USLE i els seus paràmetres és el 

següent: 

 

A = R · K · L · S · C · P 

 

A = Pèrdua de sòl                    (t·ha
-1

·any
-1

) 

R =  Erosivitat de la precipitació          (J·cm·m
-2

·h
-1

·any
-1

) 

K = Erosionabilitat del sòl              (t·m
2
·h·ha

-1
·J

-1
·cm

-1
) 

L = Longitud del vessant               Adimensional 

S =  Pendent del vessant                Adimensional 

C =  Factor de cultiu i maneig del sòl       Adimensional 

P =  Factor de pràctiques de conservació    Adimensional 

 

La USLE té algunes limitacions; només avalua les pèrdues de sòl per erosió hídrica amb 

escolament superficial, en solcs i entre solcs. No considera els processos erosius en riells i 

barrancs, els deguts a transports de sediments per la xarxa hidrològica, en pendents complexes 

on pot haver-hi sedimentació com tampoc en grans conques (Almorox et al., 2010: 341). 
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3. PRESENTACIÓ DE L’ÀMBIT D’ESTUDI 

 

3.1. La Cerdanya 

 

La Cerdanya és una comarca natural de muntanya situada als Pirineus Catalans de 546,7 km
2
. 

En la seva orografia hi trobem una ampla plana central que és travessada pel riu Segre i que és 

fruit d’un enfonsament tectònic originat per falles orientades de NE a SW (Roca, 1992: 301). 

Aquesta vall es troba a uns 1.000 metres d’alçada, té uns 40 km de llarg i entre 8 i 10 km 

d’amplada. Al voltant d’aquesta fèrtil vall reblerta de materials al·luvials recents hi trobem 

diverses valls i muntanyes; al nord cims dels contraforts pirinencs de fins a 2.916 metres i al 

sud la serralada prepirinenca del Cadí-Moixeró. La comarca presenta una gran diversitat de 

paisatges, vegetació, geologia, sòls i règims climàtics arran de les diferències altitudinals i, 

per tant, de temperatures i humitats (Boixadera i Poch, 2008: 17). 

 

 

Figura 3: Àmbit d’estudi: La Cerdanya (font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)). 

 

La seva població és de 17.870 habitants i la densitat de 32,7 hab./km
2
 (IDESCAT, 2015). La 

seva economia tradicionalment estigué basada en activitats del sector primari; a la plana 

agricultura combinada amb pastures i a les zones elevades silvicultura i ramaderia extensiva 

en els prats de mitja i alta muntanya. Actualment l’economia de la comarca depèn 

principalment del turisme i del sector serveis, tot i que es segueixen desenvolupant activitats 

del sector primari però amb menys actius que en dècades anteriors. Les terres llaurades, 

principalment per conreus herbacis de cereals i farratges, ocupen una Superfície agrícola 

utilitzada (SAU) de 4.242 hectàrees mentre que les pastures permanents abracen 24.354 

hectàrees (IDESCAT, 2009). L’extensió massiva de la urbanització en les darreres dècades ha 

ocupat molts terrenys dedicats antigament als conreus i als pasturatges. 
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El clima de la comarca és Mediterrani Prepirinenc Occidental a la plana ceretana i Pirinenc 

Occidental a les muntanyes septentrionals, sec i amb moltes hores d’insolació al llarg de 

l’any. La precipitació mitjana anual varia entre els 700 mm a la plana (ombra pluviomètrica) 

fins als 1.250 mm a les muntanyes elevades, amb màxims pluviomètrics a la primavera (maig 

i juny) i a l’estiu (tempestes) i mínims a l’hivern, que solen ser en forma de neu a causa de les 

fredes temperatures. Aquestes temperatures solen oscil·lar de mitjana entre els -3ºC i els 2°C 

durant el període hivernal i entre els 14°C i 18ºC durant els suaus estius, amb una elevada 

amplitud tèrmica diària al llarg de l’any i presència sovint de gelades i inversions tèrmiques. 

El clima és força sec ja que les muntanyes que envolten la plana barren el pas als corrents 

d’aire humit i fa que les precipitacions es concentrin a les zones elevades. Els vents 

predominants són de llevant (humits provinents del Mediterrani), de ponent (mediterranis o 

atlàntics) remuntant la vall del Segre i els freds vents atlàntics del NW que entren per la vall 

de Querol. L’orientació de les terres a la vall fa que tinguin valors dispars de radiació solar 

segons estiguin situades a la solana o a l’obaga (Becat et al., 1996: 230; SMC). 

 

3.2. El conreu de la vinya a la comarca 

 

Dins la família de les vitàcies la Vitis vinifera L. (vinya) compta amb unes 4.000 varietats a 

tot Europa, on s’han localitzat restes fòssils de l’espècie en sediments que es remunten al 

Pliocè (Terciari) (Giralt, 2008: 298). A Catalunya la seva difusió té l’origen en la colonització 

romana i en la posterior extensió del seu conreu en època medieval, sovint més enllà dels 

límits que en permetien un bon cultiu. Al Pirineu el cultiu de la vinya fou molt important des 

de l’edat mitjana (Girona, 1942; Iglésies, 1968). A Catalunya a finals del segle XVII 

s’incrementà notablement la superfície del seu conreu fins que fou frenat per la invasió de la 

fil·loxera a les darreries del segle XIX (Giralt, 2008: 307). A la Cerdanya es coneixen vinyes 

des del segle IX a Baltarga, Alp, Montellà i Pedra (Llobet, 1950; 48) i també a Ger, 

Sanavastre i Isòvol (Giralt, 1993, 266). Després de la fil·loxera (1895) s’abandonà 

completament el seu conreu. Actualment es conrea en àrees de nova implantació, però encara 

es poden observar alguns vessants de muntanya amb feixes abandonades, recobertes de 

vegetació i aguantades per petits murs de pedra seca, que van estar relacionades amb funcions 

agrícoles dècades enrere, algunes d’elles, probablement, dedicades al conreu de la vinya. 

L’altitud i el clima de la Cerdanya doten al vi de muntanya d’unes característiques particulars: 

són vinyes de cicle curt; la poda es sol fer tard (abril, maig) a causa de les tardanes glaçades 

de primavera i la verema depèn de les pluges i de les hores de sol durant l’estiu (la collita es 

pot fer entre setembre i novembre en funció del procés de maduració del raïm). 
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3.3. Les parcel·les de vinya actuals a la Cerdanya 

 

Actualment s’ha reintroduït la vinya i es conrea de manera experimental en quatre àrees de la 

comarca de la Cerdanya: 1) A la població de Riu de Cerdanya en una extensa plantació en 

coster de l’empresa Freixenet de Sant Sadurní d’Anoia (Penedès); 2) Al terme de Guils de 

Cerdanya en una parcel·la de l’empresa Torre del Veguer de Sant Pere de Ribes (Garraf) 3); 

A Isòvol en una petita parcel·la propietat de la Societat Gastronòmica del Pirineu i 4) En una 

finca particular al llogaret de Girul (Meranges) essent aquesta última la vinya d’Europa 

situada a més alçada (1.620 metres). 

 

 

Figura 4: Localització de vinyes a la Cerdanya en l’actualitat (font: ICGC). 

 

   

Figura 5 i 6: Parcel·les de René-Barbier (grup Freixenet) a Riu de  

Cerdanya i de la Torre del Veguer a Guils de Cerdanya (font: arxiu personal). 
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Figura 7 i 8: Parcel·les de la Societat Gastronòmica del Pirineu a Isòvol i vinyes d’un  

particular al nucli de Girul (Meranges), la vinya més alta d’Europa (font: arxiu personal). 

En general són finques experimentals de petites dimensions a excepció de les vinyes de 

l’empresa René-Barbier (Freixenet) a Riu de Cerdanya, que són les de major extensió i es van 

ampliant any rere any. A sota podem veure una taula amb les característiques de cada finca: 

 

Taula 2: Característiques de les àrees de conreu de vinya a la Cerdanya (font: elaboració pròpia). 

(*) A la finca de Freixenet (Riu de Cerdanya) només hi hem inclòs una de les parcel·les, l’anomenada “Les Feixes d’en 

Deleric”, la superfície total de vinya conreada en aquesta finca és força superior, localitzant-se en vàries parcel·les aïllades. 

 

Durant el treball de camp per identificar i descriure les àrees de conreu de vinya a la Cerdanya 

es van recollir diverses mostres de sòl per analitzar al laboratori, a l’interior i a l’exterior de 

les àrees conreades, per tal de determinar els paràmetres que permeten aplicar la USLE i 

obtenir les potencials pèrdues anuals de sòl per erosió hídrica i comparar-les amb els usos 

anteriors abans de plantar vinyes. Per a simplificar el treball no es van recollir mostres a la 

parcel·la “D” (Girul), es descarta en l’estudi per les seves petites dimensions, per la limitació 

del treball i perquè es desconeix si les seves vinyes han donat rendiments en les collites. A la 

finca de Riu de Cerdanya només estudiarem els processos d’erosió hídrica en una de les 

múltiples parcel·les on es conrea la vinya actualment.   

Parcel·la i 

localitat

Coord.UTM   

(centre parcel·la)

Altitud 

(m)
Propietari

Superfície 

(ha)
Varietats viníferes

Any 

plantació

Núm. de 

ceps

A: Riu de 

Cerdanya
403512,4689519 1.235

René Barbier S.A. 

(Grup Freixenet)
0,27 (*)

Pinot Noir (negre), 

Parellada i Muscat de 

Frontignac (blancs)

Maig de 

2015
1.062

B: Guils de 

Cerdanya
408781,4698100 1.185 Torre del Veguer 0,31

Pinot Noir (negre), 

Riesling i Müller-Thurgau 

(blancs)

Any 2008 1.480

C: Isòvol 402670,4695643 1.294

Societat 

Gastronòmica del 

Pirineu

0,12
Moné, Mansés i Aremont 

(negres) i Mollana (blanc)

Abril de 

2009
720

D: Girul 

(Meranges)
402676,4695640 1.620 Albert Pons 0,04 Vi de gel (vàries varietats)

Maig de 

2007
300
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4. METODOLOGIA I FONTS D’INFORMACIÓ 

 

4.1. Selecció i justificació de tècniques aplicades 

 

En aquest apartat descriurem la metodologia i tècniques aplicades per a cadascun dels 

objectius específics. 

4.1.1 Anàlisi de l’evolució climàtica  

Per a comprovar l’evolució de la mitjana del temps atmosfèric a la Cerdanya analitzarem 

algunes sèries de dades meteorològiques de temperatura i precipitació mitjana anual 

d’observatoris situats en l’àrea d’estudi. Serà una aproximació a l’evolució climàtica ja que 

exclourem dades d’humitat, vent i pressió atmosfèrica que no es troben a la nostra disposició. 

L’evolució temporal de les variables ens permetrà fer una aproximació al canvi del clima a la 

comarca i verificar si aquest ha afavorit la reintroducció i el conreu de la vinya a la zona. 

4.1.2 Cartografia de les àrees favorables per al conreu de la vinya a la Cerdanya 

Són múltiples les variables que condicionen el conreu de la vinya i seria impossible d’avaluar-

les totes en el present treball. Farem una aproximació a través de l’avaluació multicriteri-SIG 

a partir de les variables més importants de les quals tenim dades disponibles, per tal de fer una 

primera aproximació i una cartografia d’àrees favorables per al conreu a la Cerdanya. 

 

Figura 9: Anàlisi multicriteri de les diferents variables que intervenen en la 

localització d’àrees favorables per a un determinat conreu (font: elaboració pròpia). 
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La distribució geogràfica del cultiu de la vinya es deu al seu propi ecosistema, on el factor 

més important és el climàtic. Les principals variables que en condicionen el cultiu són la 

temperatura, pluviositat, dèficit de pressió de vapor, evapotranspiració potencial, hores 

d’insolació i vent (Van Leeuwen i Seguin, 2006). Altres variables que intervenen en la 

localització de zones òptimes per al cultiu de la vinya són les característiques edàfiques del 

terreny (tipologia de sòl, pH, etc.), el pendent, l’orientació dels camps o el drenatge 

superficial i intern, entre d’altres. L’anàlisi de les propietats del sòl, els processos hidrològics 

i les característiques climàtiques permeten avaluar la disponibilitat d’aigua per a la vinya i 

predir els processos de degradació dels sòls, així com els efectes derivats dels canvis d’usos i 

el maneig de les terres.  

 

A causa de les limitacions del treball usarem les principals variables físiques que condicionen 

el conreu; les climàtiques, la topografia i els usos i la naturalesa dels sòls. Aplicarem la 

metodologia multicriteri i les tècniques de superposició de capes SIG per a trobar les àrees 

potencialment més idònies per al desenvolupament de la vinya. L’establiment de valors 

llindar per a cadascuna de les diferents variables que condicionen el conreu permet determinar 

límits físics per al mateix. Per a cada variable -representada per una capa en el SIG- 

obtindrem una àrea favorable per a la vinya. A través de la superposició de capes trobarem la 

superfície idònia per al conreu  que serà el resultat de la coincidència de les àrees favorables 

de cadascuna de les variable (capa). El resultat el representarem a sobre el mapa comarcal.  

 

Els criteris emprats per als valors límit de les variables climàtiques són els següents: 

 

  Temperatura mitjana anual: S’ha escollit les àrees amb temperatures superiors als 8ºC ja 

que varietats de vinya de clima fred com Muller-Thurgau, Pinot, Gewurztraminer, Riesling, 

etc. o altres varietats autòctones poden suportar mitjanes de temperatura baixes si l’amplitud 

tèrmica diària és suficient i es compleixen altres condicionats. 

 

  Precipitació mitjana anual: La recomanació és que sigui superior als 250 mm anuals 

(Mínguez, 2010: 15) o 350 mm (Hidalgo, 2002: 203). Es compleix en tota la comarca. 

 

  Gelades: Les gelades d’hivern i sobretot les de primavera (abril i maig) són les més 

perilloses per a la vinya. En no disposar de dades de temperatures mitjanes mínimes absolutes 

hem situat la cota d’inversió en els 1.050 metres en la zona més vulnerable de fons de vall al 

voltant del riu Segre. Segons alguns pagesos en aquesta àrea és on solen tenir lloc les gelades 

més intenses en períodes d’inversió. Aquesta cota és una aproximació i caldria verificar-la 

amb dades de temperatura més precises. 
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Figura 10 i 11: Mapes de temperatures i precipitacions mitjanes anuals a la Cerdanya. 

(Font: elaboració personal a partir de la cartografia de l’Atles Climàtic Digital) 

  Radiació solar mitjana anual: La radiació solar està relacionada amb les hores d'insolació. 

Donat que no tenim mapa d’hores anuals d’insolació hem de calcular la radiació equivalent a 

1.500 hores/any d’insolació (requeriments mínims de la vinya). 

 

1 h/dia sol (HSP = hora solar pic) = 1 Kwh/m
2
 dia = 3.600 KJ/m

2
 dia 

1.500 h/any = 4,11 h/dia = 14.794 KJ/m
2
 dia  = 1.479,4 10 KJ/m

2
 dia 

   

Un valor de 1.400 10 KJ·m
-2

·dia
-1

 (donem un marge per no menysprear àrees que podrien ser 

viables en funció d’altres paràmetres) ens indica el límit de radiació mínima diària. 
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Figura 12: Mapa de les àrees amb risc de gelades a la Cerdanya. 

(Font: elaboració personal a partir del MDE i el mapa topogràfic de l’ICGC) 

En referència als usos del sòl, per a delimitar els espais on els usos permetrien el conreu en 

l’actualitat considerem com a àrees potencials les zones agrícoles en ús o les àrees de conreu i 

camps abandonats, bosquines, prats i zones de vegetació escassa. 

 

Figura 13: Mapa simplificat dels usos del sòl a la comarca de la Cerdanya. La categoria  

“Conreus, erms, matollars, prats” mostra àrees probables per al conreu de la vinya. 

(Font: elaboració personal a partir de reclassificació del mapa d’usos del CREAF ) 

Exclourem les àrees on físicament no és possible conrear, com les zones urbanitzades, 

infraestructures, aigües continentals, etc., així com les àrees boscoses i els espais protegits. 
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Figura 14: Mapa dels espais protegits, xarxa hidrogràfica, urbanització i  

infraestructures lineals a la comarca de la Cerdanya (font: elaboració personal). 

La darrera variable és el pendent del terreny. En zones de conreus es recomana que aquests no 

superin el 45%. Del 15 al 25% cal fer terrasses per evitar l’erosió, del 25 al 45% són 

necessàries feixes amb murs de pedra i en pendents superiors el risc d’erosió s’incrementa i el 

conreu és molt dificultós (López et al., 1998: 439). A partir del MDE obtenim el mapa. 

 

Figura 15: Mapa d’intervals de pendents i pràctiques de conservació. 

(Font: elaboració personal a partir del MDE i el mapa topogràfic de l’ICGC) 

4.1.3. Estudi de les parcel·les de reintroducció de la vinya 

Per a observar les transformacions a nivell d’explotació o parcel·la en la reintroducció de la 

vinya analitzarem els canvis en la topografia i en els usos del sòl mitjançant anàlisi 

multitemporal de fotografies aèries. La comparació de les imatges aèries dels anys 1956 (vol 

americà sèrie “B”) i 2015 ens permetrà veure els canvis en els usos en els darrers 60 anys. 
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4.1.4. Avaluació del risc potencial d’erosió hídrica 

Usarem els models empírics paramètrics quantitatius d’estimació indirecta, en el nostre cas 

l’Equació Universal de Pèrdues de Sòl (USLE). Aquest model té en compte que la quantitat 

de sòl erosionat i transportat és controlat per la capacitat del flux d’aigua per a arrancar i 

moure els sediments. Ens permetrà comparar la pèrdua de sòl amb la que tindrien aquestes 

àrees respecte a usos anteriors del sòl (o a la que tindrien amb un ús similar als espai annexos 

on no hi ha conreu), és a dir, determinar si el canvi d’ús, les condicions específiques del 

terreny i el maneig del sòl en l’actualitat incrementen o disminueixen les pèrdues de sòl. A 

continuació exposem la formulació de la USLE i els mètodes de càlcul dels diferents factors:  

A = R · K· L · S · C · P       (A=Pèrdua de sòl en t·ha
-1

·any
-1

) 

 R:  Factor d’erosivitat de la pluja: És el potencial erosiu de les gotes de pluja d’una 

determinada intensitat. Es sol calcular a partir del producte de l’energia cinètica alliberada 

per les pluges en intervals de 30 minuts. Al no disposar de dades pluviomètriques 

detallades usarem les dades dels mapes de l’Atles Climàtic Digital i l’índex modificat de 

Fournier (IMF) (Arnoldus, 1980), que proporciona una mesura de la variabilitat de les 

precipitacions i té una alta correlació amb els valors dels sediments arrossegats per 

escolament superficial i el factor R. 

 

IMF =      
   i

2
 / P     (mm) 

 

IMF = Índex de Fournier modificat (mm) 

P = Precipitació mitjana mensual (mm) 

P = Precipitació mitjana anual (mm) 

 

R es relaciona amb el IMF amb una funció de regressió exponencial R = f {IMF} (Ferro et 

al., 1999:4). Per a la nostra àrea de treball l’equació és la següent (López, 1998:198): 

 

R = 2,56·(IMF) 
1,065    

(J·cm·m
-2

·h
-1

·any
-1

) 

 

 K:  Factor d’erosionabilitat del sòl: Indica la influència de les propietats químiques i 

físiques del sòl en l’erosió a través de la infiltració, permeabilitat, capacitat de retenció 

d’aigua, resistència a la dispersió, aixafament, abrasió i a les forces de transport. Es pot 

calcular a partir d’una equació d’ajust (equació de regressió de Wischmeier et al., 1978) 

que relaciona aquest factor amb les característiques fisicoquímiques del sòl: 
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K = [2,71·10
-4

·M
1,14

·(12-a) + 4,20·(b-2) + 3,23·(c-3)]/100      (t·m
2
·h·ha

-1
·hJ

-1
·cm

-1
) 

 

M = Factor representatiu de la textura: M = [100% - %argila]·[%(llims + sorra fina)] 

a = % Matèria orgànica (MO)  (a=6 si %MO>6%)  

b = Núm. corresponent a l’estructura del sòl (nomograma). 

c = Classe de permeabilitat del perfil (nomograma). 

 

 LS: Factor topogràfic de longitud i pendent del vessant: Aquest factor (adimensional) té 

dos paràmetres: la longitud del pendent on té lloc l’escolament i el seu angle. Quan més 

grans siguin aquests paràmetres més energia cinètica i més poder erosiu tindrà la làmina 

d’aigua. LS es calcula respecte uns valors de referència (longitud de 22,1m i pendent de 

9⁰). Aplicarem la formulació de McCool (1982, citat per Almorox, 1994) per a vessants 

uniformes, igual vegetació i sòl i amb alguns pendents superiors al 20%. Les fórmules són: 

 

Pendent  <  9%:   L·S = [λ / 22,1]
0,3 

· [(0,43 + 0,30·s + 0,043·s
2
) / 6,613]  

Pendent  >  9%:   L·S = [λ / 22,1]
0,3 

· [(s / 9)]
1,3

   

λ = Longitud del pendent d’escolament (m);  s = Pendent del vessant (%) 

 

 C: Factor de cultiu i ordenació: També anomenat factor de cobertura del sòl. Indica el grau 

de protecció contra l’erosió que facilita un tipus de vegetació concret i el seu grau de 

cobertura. És un factor adimensional tabulat amb valors entre 0 i 1 (taula ANNEX 2). 

 

 P: Factor de pràctica de conservació dels sòls: Relaciona les pèrdues de sòl amb un 

determinat maneig de la terra (conreu en contorn, terrasses o feixes). És també un factor 

adimensional i els valors van de 0 a 1. A l’igual que el factor C hem de recórrer a les taules 

per a calcular-lo (taula ANNEX 3). 

La USLE obliga a fer mesures topogràfiques en les diferents parcel·les i a la recollida de 

mostres de sòl i el seu posterior anàlisi al laboratori. Durant el treball de camp i per a 

l’amidament de les parcel·les es mesuren els pendents amb clinòmetre, l’orientació amb 

brúixola i es marquen amb GPS els punts de recollida de les mostres de terra. Aquestes 

s’extreuen de l’horitzó superior (0 a 15cm) eliminant la vegetació superficial, en punts 

centrals de les vinyes i en àrees annexes homogènies fora de la superfície conreada. Es posa 

aproximadament 1 kg de cada mostra en bosses de plàstic tancades i amb un codi de 

referència. A la finca de Riu de Cerdanya es recullen dues mostres en la zona conreada, en 

dos àrees amb pendents diferenciats. A les finques d’Isòvol i Guils de Cerdanya, en ser 

parcel·les rectangulars amb topografia regular, només s’agafa una mostra interior de sòl. En 
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zones exteriors als conreus només s’agafa una sola mostra de sòl. S’anota la vegetació 

existent i el percentatge de recobriment de totes les zones de mostreig. 

   

Figura 16 i 17: Recollida de mostra de sòl i plànol de la parcel·la de vinya  

“Les Feixes d’en Deleric” a Riu de Cerdanya (font: arxiu personal i empresa Freixenet). 

A partir d’ortofotografies actuals i amb el programa MiraMon es digitalitzen els polígons 

vectorials de les parcel·les per a conèixer la seves dimensions i superfície, així com per a 

calcular les longituds d’escolament superficial d’aigua. A la finca de Riu de Cerdanya la 

digitalització vectorial de la parcel·la es fa a partir d’un plànol fotogràfic facilitat pel Sr. 

Sebastià Raventós (Freixenet) donat que no es disposa de fotografia aèria actual. 

En el treball d’anàlisi de les mostres de sòl en el laboratori de Geografia Física de la UAB es 

determinen els següents paràmetres:  

 Tipus d’estructura i textura dels sòls. 

 Permeabilitat del perfil del sòl. 

 Percentatge de matèria orgànica.  

S’analitza amb la lupa binocular la granulometria de les mostres per a determinar la seva 

estructura (codi “b” del factor K, en les taules de l’ANNEX 1). Per a calcular la fracció de 

matèria orgànica (codi “a” del factor K) s’usa la metodologia LOI (Loss in ignition) (Jackson, 

1985: 304): Es posen en gresols fraccions de les mostres de terra. Aquestes van al forn primer 

a uns 105°C per eliminar la humitat edàfica i posteriorment a uns 450°C per eliminar les 

restes de matèria orgànica. Les diferències de pesos permeten calcular els percentatges. 

Aplicant el mètode de Bouyoucos (Forsythe, 1975: 50) determinem la textura de les mostres 

(percentatges de sorres, llims i argiles). Això permet calcular el factor “M”, trobar la classe 

textural i els codis de permeabilitat (codi “c” del factor K) en la taula de codis de la USLE 

(ANNEX 2).  
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Els processos en el laboratori i en la formulació són els següents: 

 Desagregació mecànica: Passem el corró per una fracció de cada mostra de terra de 

150-200g a sobre d’un paper (eliminem pedres i materials més grollers). 

 Tamisat: Amb sedàs de malla de 2 mm Ø. Traiem fraccions orgàniques visibles. 

 Pesatge: En varis vasos de precipitats (7) afegim 50g de matèria fina de cada mostra. 

 Primera dissolució de la mostra: Durant 24h amb 100 ml peròxid d’hidrogen (H2O2) al 

2%, per eliminar les restes de matèria orgànica. 

 Segona dissolució de la mostra: Passades 24h barregem la solució anterior amb 125ml 

d’hexametafosfat de sodi (NaPO3) al 2% per separar químicament els agregats. 

 Agitació de la solució: Passades unes 15 hores posem les solucions en una proveta 

d’agitació i afegim aigua destil·lada fins als 1.000ml. Agitació mecànica (1 hora). 

 Agitació manual i presa de dades: Traiem les mostres de l’agitador mecànic i fem una 

darrera agitació manual. Posem a sobre la taula cada proveta i amb un hidròmetre de 

Bouyoucos (densímetre de 0-60g/ml) i un termòmetre mesurem densitats i 

temperatures al cap de 40 segons i posteriorment al cap de 4 hores. 

 

Figura 18: Anàlisi de les mostres edàfiques al laboratori: (1) Tamisat i dissolució de les mostres en 

aigua oxigenada i hexametafosfat de sodi (2) Enrasament amb aigua destil·lada a la proveta d’agitació 

(3) Agitador mecànic (4) Presa de mesures (densitats i temperatura) als 40” i a les 4h amb l’hidròmetre 

de Bouyoucos i el termòmetre (5) Anàlisi granulomètric amb la lupa binocular (font: arxiu personal). 
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Amb les dades obtingudes s’apliquen les fórmules del mètode Bouyoucos per a conèixer els 

percentatges d’argiles, llims i sorres de la mostra. En la determinació d’aquests percentatges 

ens basem amb les mides de la classificació del Sistema Internacional que fa la ISSS 

(International Soil Science Society): 

Sorres: de 2 mm a 0,02 mm (20 µm);   Llims: de 20 µm a 2 µm;   Argiles: < 2 µm 

Els percentatges dels materials es mesuren a partir de la velocitat de sedimentació que depèn 

de la densitat de les partícules (llei de Stokes). Segons aquesta llei al cap de 40 segons 

precipiten les sorres i es coneix el percentatge en pes de les partícules més fines (llims i 

argiles). Al cap de 4 hores precipiten els llims i s’obté el percentatge d’argiles. 

Di =                      /        (llei de Stokes)

Di =  Diàmetre de les partícules en suspensió en mm 

Li =  Lectura de l’hidròmetre en g
-1

 

Ti =  Temps de la lectura en minuts 

Per calcular les densitats de les lectures a 40’’ i 4 hores s’aplica la següent fórmula que 

corregeix les lectures dels efectes de la temperatura i l’agent dispersant: 

Lc =  Li + (0,28t-5,6)-d 

Lc =  Lectura corregida 

Li =  Lectura inicial de l’hidròmetre 

T =  Temperatura de la solució en °C 

D =  Quantitat d’agent dispersant expressat en g (2g en el nostre cas) 

Per determinar els pesos de sorres, llims i argiles (i després els percentatges) apliquem: 

Sorres (g)  = Pes mostres (50g) – Lc 40” 

Llims (g)  = Lc 40” – Lc 4h 

Argiles (g)= Di per a un temps (Ti) de 240’ (4h) = Lc 4h 

 

El mètode requereix treballar a una temperatura al voltant dels 20°C. Una vegada 

determinades les propietats del sòl que condicionen els graus d’erosió, com l’estructura, 

textura, granulometria, permeabilitat i contingut de matèria orgànica, a més de la longitud del 

camp en la direcció de màxim pendent, el pendent, la vegetació i les pràctiques de 

conservació, podem aplicar la USLE en les àrees d’estudi i determinar les taxes d’erosió.  
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4.2. Fonts d’informació 

 

4.2.1. Dades climàtiques 

 

Les dades que ens permeten realitzar una aproximació a l’evolució de les variables 

climàtiques a la Cerdanya s’han obtingut de: 

 

 Sèries climatològiques de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) i de la Xarxa 

d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) de la Generalitat de Catalunya. 

 Dades històriques de temperatura mitjana i precipitació acumulada anuals de la 

Cerdanya facilitades per Albert Bladas Lluch (Universitat de Barcelona).  

 Estudis climàtics de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC). 

 

4.2.2. Bases cartogràfiques 

 

Per a la recerca de les àrees favorables per al conreu de la vinya i els estudis d’erosionabilitat 

hem emprat les següents bases cartogràfiques: 

 

 Mapa dels límits administratius comarcals i municipals de l’ICGC (vectorial). 

 Model Digital d’Elevacions de l’ICGC (ràster amb cel·les de 30x30 metres). 

 Mapa d’usos del sòl del CREAF (ràster amb cel·les de 2x2 metres). 

 Mapes de temperatura, precipitació i radiació solar de l’Atles Climàtic Digital de 

Catalunya (ràsters amb cel·les de 180x180 metres). 

 Cartografia dels espais naturals protegits de l’ICGC (vectorial). 

 

5. RESULTATS 

 

5.1. Anàlisi de l’evolució climàtica a la Cerdanya 

 

La dificultat per obtenir dades de temperatura i de precipitació de diferents estacions i per a 

un període temporal perllongat, tant de l’AEMET com de la XEMA, fa que no puguem 

generar informació contínua, fer una anàlisi d’homogeneïtat o elaborar una cartografia 

climàtica de la Cerdanya a partir de sèries climàtiques, els models digitals d’elevacions i la 

metodologia d’interpolació espacial (kriging). Tot i així, disposem d’algunes sèries 

històriques (ANNEX 4) i informació obtinguda en treballs de recerca que ens permeten fer 

una aproximació a l’evolució de les variables en el darrer mig segle i comprovar-ne la seva 

tendència actual i futura. A continuació podem veure les gràfiques obtingudes de les sèries de 

temperatura mitjana i precipitació anual de la Molina (AEMET, període 1960-2013 amb 

manca de dades alguns anys) i de precipitació anual de Puigcerdà (XEMA, 1950-2014). 
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Figura 19: Estacions AEMET/XEMA a la Cerdanya (font: Servei Meteorològic de Catalunya). 

 

 

Figura 20: Sèries de temperatura i precipitació de l’estació de la Molina (font: elaboració personal). 

 

Figura 21: Sèrie de precipitació de l’estació de Puigcerdà (font: elaboració personal). 
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S’observa en la gràfica de la Molina que la temperatura mitjana anual al vessant meridional de 

la comarca s’ha anat incrementat. La distribució de la precipitació anual al llarg dels anys és 

irregular (correlació baixa) però mostra tendència al decreixement, a l’igual que en el cas de 

Puigcerdà. A sota es mostren dues gràfiques més de sèries històriques (1950-2011) de 

temperatures i precipitació mitjanes anuals per al conjunt de la Cerdanya provinents de dades 

d’un estudi de la Universitat de Barcelona: 

 

Figura 22: Sèrie de temperatura mitjana anual a la Cerdanya (font: elaboració personal). 

 

Figura 23: Sèrie de precipitació mitjana anual a la Cerdanya (font: elaboració personal). 

Com en el casos anteriors també s’observa un increment aproximat de la temperatura al 

voltant d’uns 1,6°C al llarg del període i una tendència al decreixement de les precipitacions. 
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En un estudi de 2012 realitzat per la Comunitat de Treball dels Pirineus i l'Observatori 

Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC) es feu el tractament de dades de temperatura i 

precipitació (no homogeneïtzades) per a modelitzar el clima del massís en el seu conjunt, 

integrant les dades de temperatura i precipitació amb el relleu, la radiació solar i la latitud. 

S’obtingueren gràfiques de l’evolució climàtica per als diferents territoris. A continuació 

podem veure el resultat per a la nostra àrea d’estudi, que a més inclou la tendència futura dels 

valors de temperatura i precipitació fins a la dècada 2071-2100. 

 

 

Figura 24: Evolució de les variables de temperatura mitjana anual i precipitació  

anual a la Cerdanya i escenaris futurs (font: Estudi preliminar sobre el canvi climàtic als  

Pirineus: caracterització i efectes previsibles sobre els recursos hídrics (Miquel, 2012: 768)). 

 

L’estudi de les variables als Pirineus presenta certes dificultats donat que és una zona 

muntanyosa amb sèries de dades difícils de comparar. Però climatològicament es pot deduir el 

clima i les tendències de les variables a nivell regional a través d’aproximacions 

geoestadístiques i les tècniques d’interpolació. En el nostre cas, per a la Cerdanya i segons els 

estudis publicats, es constata un augment de les temperatures mitjanes anuals i un descens de 

les precipitacions tal com apuntaven les gràfiques de les sèries mostrades a les pàgines 

anteriors. Durant el període 1950-2010 hi ha hagut un increment de temperatura de 0,2ºC per 

dècada i un descens de la pluviositat d’uns 20 mm per dècada, tendències que s’espera que es 

mantinguin al llarg de la resta de segle XXI. 

 

5.2. Cartografia de les àrees favorables per a la vinya a la Cerdanya 

 

A continuació podem veure la taula resum amb les dades dels factors limitadors del conreu i 

la font cartogràfica utilitzada. Hem descartat incorporar variables com vent, higrometria o les 

corresponents a l’anàlisi edafològic (estudi físic i químic dels sòls) per la seva complexitat i 

perquè només fem una aproximació a partir de l’estudi climàtic, topogràfic i d’usos del sòl. 
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Taula 3: Variables, valors límit i bases cartogràfiques per a delimitar  

àrees favorables per al cultiu de la vinya a la Cerdanya (font: elaboració pròpia). 

A continuació podem veure el mapa de les àrees favorables per al conreu resultat de l’anàlisi 

multicriteri i la metodologia de superposició de capes-SIG. Per dur a terme l’operació amb 

MiraMon hem densificat els mapes climàtics de temperatura i radiació (costat de cel·la de 

180m a 30m), reclassificat i expandit el d’usos del sòl (costat de cel·la de 2m a 30m) i 

reclassificat el de pendents. 

 

Figura 25: Mapa d’àrees potencials per al cultiu de la vinya a la Cerdanya (font: elaboració personal). 

La superfície potencial total apta per a la vinya és de 7.765,7ha, un 14,21% de la superfície 

total de la comarca (54.560ha). Aquesta es concentra majoritàriament en les solanes del 

vessant nord-oriental, principalment en els municipis de Puigcerdà, Llívia, Guils de Cerdanya, 

Bolvir, Ger, Fontanals de Cerdanya, Das i Isòvol. A continuació podem veure l’àrea potencial 

representada damunt del mapa topogràfic. 

Variable Llindars Cartografia

Temperatura mitjana anual TMA > 8ºC Atlas Climàtic Catalunya (ràster cel·la 180 m)

Gelades (temperatures mínimes) Altura < 1.050 m Selecció a partir MDE IGCC (r. cel·la 30 m)

Precipitació mitjana anual PMA > 350 mm Atlas Climàtic Catalunya (r. cel·la 180 m)

Radiació solar mitjana anual RS ≥ 1.400  10 KJ·m
-2

·dia
-1 Atlas Climàtic Catalunya (r. cel·la 180 m)

Pendent del terreny P ≤ 45 % Interpolació a partir MDE IGCC (r. cel·la 30 m)

Usos del sòl (zones aptes)

Zones de conreus herbacis, bosquines, 

prats i sòls amb vegetació escassa o 

nul·la

Mapa d'usos del sòl versió MCSC-4 (2009)        

del CREAF (r. cel·la 2 m)

Àrees protegides
S'exclouen les àrees de la Xarxa Natura 

2000 (LIC+ZEPA)

Mapa de la Xarxa Natura 2000 (LIC+ZEPA) del 

Departament de Territori i Sostenibilitat (vector) 
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Figura 26: Mapa topogràfic i àrees potencials per al cultiu de la vinya a la Cerdanya. 

(Font: elaboració personal a partir de la cartografia 1:250.000 de l’ICGC). 

Les parcel·les actuals de vinya a la Cerdanya es troben dins d’àrees considerades favorables 

(a excepció de la de Girul a Meranges). 

 

Figura 27: Localització de les parcel·les de vinya conreades en l’actualitat 

dins d’àrees potencials per al conreu a la Cerdanya (font: elaboració personal). 

 

5.3. Estudi de les parcel·les de vinya reintroduïda a la comarca 

 

5.3.1. Característiques de les parcel·les i dades de treball de camp 

 

En aquest apartat podem veure una seqüència temporal amb dues ortofotografies de 

cadascuna de les tres parcel·les on es conrea la vinya a la Cerdanya. La primera és del vol 

americà “sèrie B” de l’any 1956 i la segona és la darrera imatge aèria de l’ICGC de l’any 

2015. Això ens permet copsar els canvis en els usos del sòl en les finques amb vinyes en 

l’actualitat durant el transcurs d’aquests gairebé 60 anys entre les dues imatges. 
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Figura 28: Comparativa dels usos del sòl entre els anys 1956 i 2015 en les finques de  

vinyes de la Cerdanya: 1) Riu de Cerdanya; 2) Isòvol; 3) Guils de Cerdanya (font: ICGC). 

Les àrees actuals de vinya ja eren terres agrícoles en èpoques anteriors, segurament dedicades 

al conreu de cereals com el blat, l’ordi, la civada o el sègol. A la finca de Riu de Cerdanya 

s’abandonaren els camps més difícils de treballar (en feixes) fins a la seva recuperació actual 

per a la vinya. A l’entorn de la petita finca de vinya d’Isòvol i a la de Guils de Cerdanya 

encara es conreen camps però la superfície agrícola s’ha reduït, en espais on antigament hi 

havia conreus ara hi ha erms, prats, matollars i en d’altres llocs el bosc ha anat guanyant 

terreny. 

En el mapa de la pàgina següent es pot diferenciar la superfície agrícola total de la Cerdanya 

entre els anys 1956 i 2009, tot comparant el mapa de cobertes del sòl (polígons agrícoles) 

d’un treball de digitalització de les imatges de 1956 que es va fer a la UAB amb el del 

CREAF de l’any 2009. En aquest període aquesta superfície agrícola ha passat de les 

20.140,8ha a les 9.352,8ha, una reducció del 46,4% en 53 anys. 
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Figura 29: Canvis en les cobertes del sòl agrícoles de la Cerdanya entre els anys 1956 i 2009.  

(Font: elaboració personal a partir de dades de la UAB i del mapa de cobertes del CREAF de 2009). 

A continuació podem veure una taula i una imatge amb les dades recollides en cada finca i 

necessàries per al càlcul de l’erosió hídrica. Les superfícies i longituds d’escolament de les 

parcel·les s’han mesurat amb el SIG MiraMon després de la digitalització. 

 

Taula 4: Dades recollides en les àrees de vinya i els punts de mostreig (font: elaboració personal). 

(*) La longitud d’escolament en aquesta parcel·la es calcula fent una mitjana ja que són feixes. 

 

Figura 30: Càlcul de pendents i direccions d’escolament del terreny (font: elaboració personal). 

Parcel·la Municipi
Punt de 

mostreig

Mostra (dins o 

fora la vinya)

Punt de recollida 

(UTM-ETRS89)

Pendent 

terreny 

(

⁰

)

Longitud 

d'escolament 

superficial (m)

Recobriment 

vegetal (%)

Tipus de 

recobriment 

vegetal

P1M1 Interior 403493.7, 4689541.7 14 35,25 (*) 0 −−

P1M2 Interior 403480.7, 4689538.0 21 9,5 0 −−

P1M3 Exterior 403456.9, 4689554.0 21 4,5 100 Herbaci

P2M1 Interior 402678.9, 4695642.4 9 5,7 0 −−

P2M2 Exterior 402644.1, 4695683.1 16 15,9 85 + 15 Herbaci + Arbustiu

P3M1 Interior 408751.7, 4698099.2 5 52,0 0 −−

P3M2 Exterior 408708.9, 4698113.1 5 63,5 90 Herbaci

P1
Riu de 

Cerdanya

P2

Guils de 

Cerdanya
P3

Isòvol
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5.3.2. Anàlisi de les mostres edàfiques 

 

De l’anàlisi de l’estructura de les mostres amb la lupa binocular es desprèn que totes tenen 

estructures granulars amb grans fins o molt fins. A continuació s’exposa la taula amb les 

dades de densitat i temperatura mesurades al laboratori i els percentatges de materials trobats 

en cada mostra després d’aplicar el mètode Bouyoucos descrit en l’apartat de metodologia.                       

 

Taula 5: Lectures mètode Bouyoucos al laboratori i textura de les mostres (elaboració personal). 

 

Amb els percentatges dels materials podem determinar la classe textural i el codi de 

permeabilitat USLE (nomograma i taula ANNEX 1). En la següent taula s’hi exposen els 

valors trobats, juntament amb codi d’estructura de les mostres i el substrat geològic on es 

troben les vinyes (font: mapa geològic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya). 

 

Taula 6: Estructura, classe textural, codi de permeabilitat i substrat geològic (elaboració personal). 

Trobem finalment els percentatges de matèria orgànica de les mostres. A continuació podem 

veure una taula amb els resultats d’aplicar la metodologia LOI. En les columnes hi tenim 

successivament els pesatges inicials de cada mostra en un gresol (pes 1), els resultats una 

P1M1 25,0 19,5 22,9 13,0 20,0 11,0 54,3 23,7 22,0

P1M2 32,0 19,5 29,9 22,0 20,0 20,0 40,3 19,7 40,0

P1M3 30,0 19,5 27,9 19,0 20,0 17,0 44,3 21,7 34,0

P2M1 38,0 19,5 35,9 25,0 20,0 23,0 28,3 25,7 46,0

P2M2 30,0 19,5 27,9 12,0 20,0 10,0 44,3 35,7 20,0

P3M1 26,5 19,5 24,4 13,5 20,0 11,5 51,3 25,7 23,0

P3M2 22,0 19,5 19,9 16,5 20,0 14,5 60,3 10,7 29,0

Guils de 

Cerdanya

Densitat 

corregida 

(g/l)

MostraVinyes

Riu de 

Cerdanya

Densitat 

corregida 

(g/l)

Densitat       

(g/l)

Temp. 

(°C)

Densitat       

(g/l)

Temp. 

(°C)

%  

Llims

%  

Argiles

Resultats

Isòvol

Localització i codi Primera lectura (40'') Segona lectura (4h)

%  

Sorres

P1M1 Granular 2 Argilosa 6

P1M2 Granular 2 Argilosa 6

P1M3 Granular 2 Argilosa 6

P2M1 Granular 2 Francoargilosa 4

P2M2 Granular 1 Argilosa 6

P3M1 Granular 1 Argilosa 6

P3M2 Granular 1 Argilosa 6

Conglomerats, gresos i lutites 

del Miocè-Pliocè (Neogen)

Conglomerats i gresos del Miocè 

sup. (Neogen)

Conglomerats i lutites roges del 

Miocè sup. (Neogen)

Substrat geològicVinyes Mostra Classe textural

Riu de 

Cerdanya

Isòvol

Guils de 

Cerdanya

Estructura Permeabilitat
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vegada evaporada la humitat al forn (pes 2), els pesos després de la combustió de la matèria 

orgànica (pes 3) i els percentatges finals obtinguts. 

 

Taula 7: Pesatges i determinació de la fracció de matèria orgànica (MO) al laboratori. 

(Font: elaboració personal). 

Una vegada obtinguts en el laboratori tots els paràmetres per a calcular el factor K de la USLE 

dels punts de mostreig podem passar a fer els càlculs amb l’equació. 

  

5.3.3. Estimació de l’erosió hídrica mitjançant la USLE 

 

Una vegada tenim els resultats de les anàlisi i conegudes les mesures topogràfiques que ens 

sol·licita la USLE només ens resta calcular els valors del factor R. Elaborem el mapa de 

l’índex modificat de Fournier (IMF) a partir de les sèries de precipitacions de l’Atles Climàtic 

Digital i el mapa del factor R d’erosivitat de la pluja a partir de la funció exponencial que els 

relaciona. Fent consulta en el mapa obtindrem els valors de R per a cada punt de mostreig. A 

la Cerdanya el IMF oscil·la entre valors de 53mm i 123mm que es consideren entre baixos 

(60 a 90) a moderats (90 a 120) (CEC, 2002). 

 

Figura 31: Mapes del IMF i del factor d’erosivitat (R) de la Cerdanya (font: elaboració personal). 

P1M1 78 20,77 33,26 32,91 32,01 2,80 7,41

P1M2 53 19,99 30,75 30,37 29,75 3,53 5,97

P1M3 35 19,57 29,64 29,29 28,49 3,48 8,23

P2M1 51 20,11 33,42 33,02 31,82 3,01 9,30

P2M2 69 21,46 34,89 34,59 33,46 2,23 8,61

P3M1 15 20,1 33,95 33,69 33,07 1,88 4,56

P3M2 58 19,73 31,96 31,48 30,01 3,92 12,51

Humitat   

(% )

Matèria 

orgànica  

MO (% )

Riu de 

Cerdanya

Isòvol

Guils de 

Cerdanya

Núm. 

gresol (g)

Tara 

gresol (g)

Pes 1 (g)    

(Gresol i 

mostra)

Vinyes Mostra

Pes 2 (g)    

(Sense 

humitat)

Pes 3 (g)    

(Sense mat. 

Org.)
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A sota tenim la taula amb tots els paràmetres que intervenen en el càlcul de l’erosió. 

 

Taula 8: Paràmetres per al càlcul dels diferents factors de la USLE (font: elaboració personal). 

En la següent taula tenim calculats els valors dels factors de l’equació USLE, les taxes de 

pèrdues anuals de sòl per erosió hídrica (A) i les pèrdues anuals totals en cada vinya.  

 

Taula 9: Valors dels factors de la USLE i pèrdues de sòl per erosió hídrica (font: elaboració personal). 

A sota podem veure una taula que ens servirà per interpretar els resultats i comparar els valors 

trobats en les parcel·les amb la pèrdua de sòl USLE tolerable (10 t·ha
-1

·any
-1

). 

 

 

Taula 10: Grau d’erosió hídrica en funció de les pèrdues de sòl (font: FAO: 1979). 

P1M1 54,3 23,7 22,0 7,41 2 6 24,9 35,3 0 −−

P1M2 40,3 19,7 40,0 5,97 2 6 38,4 9,5 0 −−

P1M3 44,3 21,7 34,0 8,23 2 6 38,4 4,5 100 Herbaci

P2M1 28,3 25,7 46,0 9,30 2 4 15,8 5,7 0 −−

P2M2 44,3 35,7 20,0 8,61 1 6 28,7 15,9 85 + 15 Herb. Arb.

P3M1 51,3 25,7 23,0 4,56 1 6 8,7 52,0 0 −−

P3M2 60,3 10,7 29,0 12,51 1 6 8,7 63,5 90 Herbaci

Granulometria, MO, codis estructura i permeabilitat, dades topogràfiques i recobriments

Pendent 

(s) (% )

Longitud 

pendent 

(λ) (m)

Recobrim. 

veg. (% )

Tipus de 

recob. 

vegetal

Matèria 

orgànica  

MO (% )

Estruct. 

(b)

Perm. 

(c)

%  

Argiles

Riu de C.

Isòvol

Guils de 

Cerdanya

Localització i codi

Vinyes Mostra
%  

Sorres

%  

Llims

P1M1 Interior 24,9 211,2 0,20 11,3 0,45 0,10 21,0

P1M2 Interior 38,4 211,2 0,16 6,6 0,45 1,00 97,9

P1M3 Exterior 38,4 211,2 0,17 3,1 0,003 1,00 0,3 −− −−

P2M1 Interior 15,8 207,1 0,08 0,8 0,45 0,90 5,6 1152,5 0,6

P2M2 Exterior 28,7 207,1 0,16 6,5 0,012 1,00 2,6 −− −−

P3M1 Interior 8,7 196,0 0,17 11,3 0,45 0,80 138,7 5049,0 70,0

P3M2 Exterior 8,7 196,0 0,14 13,8 0,003 1,00 1,1 −− −−

Riu de 

Cerdanya

Isòvol

Guils de 

Cerdanya

1964,5 6,4

Pèrdua de 

sòl (t·any
-1

)

Superfície 

conreus (m
2
)

Vinyes Mostra
Lloc 

mostreig

Pend. 

(% )

Factor      

R                     

Factor      

K

Factor    

LS

Factor      

C

Factor      

P

Pèrdua de sòl (A) 

(t·ha
-1

·any
-1

)

PÈRDUES (t·ha
-1

·any
-1

) GRAU D'EROSIÓ HÍDRICA

< 10 Lleugera

10 - 50 Moderada

50 - 200 Alta

> 200 Molt Alta

PÈRDUES DE SÒL TOLERABLES (USLE)
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6. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS 

 

La Cerdanya és una comarca amb temperatures fredes a l’hivern i estius suaus, però 

l’evolució del clima en les darreres dècades, amb un augment constant de temperatures i una 

lleugera disminució de les precipitacions, ha facilitat la reintroducció de certes varietats de 

vinya en la comarca, una espècie tradicionalment de secà però que ja fou conreada en la regió 

segles enrere. També hem vist en una primera aproximació i en funció de determinades 

variables que la comarca disposa d’àrees on potencialment és viable el conreu de la vinya. 

Analitzem els resultats obtinguts en l’estudi de l’erosió hídrica per a les tres localitzacions: 

 

 A la vinya de Riu de Cerdanya tenim unes pèrdues anuals de 21,0 t/ha (moderada) en 

l’àrea de conreu amb terrasses i feixes i de 97,9 t/ha (alta) en la zona de conreu en contorn 

amb fort pendent. Les pèrdues en els erms herbacis exteriors són de 0,3 t/ha (lleugera), tot i 

que s’ha fet el càlcul en un punt amb longitud d’escolament petita i segurament 

s’infravalora aquest resultat. Caldria calcular el factor LS per a una àrea més extensa. Les 

pèrdues totals anuals de sòl a la vinya (0,2 ha) són de 6,4 tones. 

 

 A la vinya d’Isòvol la taxa de pèrdua de sòl anual és de 5,6 t/ha (lleugeres) (0,6 tones cada 

any en les 0,11ha que té). És una parcel·la allargada amb poca longitud d’escolament, cosa 

que fa decréixer l’energia cinètica de la làmina d’aigua i el seu poder erosiu. La 

composició granulomètrica de les mostres també influeix en el grau de cohesió dels 

agregats. En aquesta finca el percentatge de sorres és molt menor que en les altres 

parcel·les d’estudi i les argiles en doblen el seu contingut. Aquestes darreres tenen una 

textura fina amb baixos valors d’erosionabilitat (K de 0,05 a 0,15), baix coeficient de 

permeabilitat i una capacitat de drenatge molt menor respecte les sorres i els llims, cosa 

que n’incrementa la cohesió i impedeix la ruptura dels agregats per l’impacte de les gotes o 

per l’escolament de les làmines de pluja. L’erosió annexa a les vinyes és de 2,6 t/ha per 

any (lleugeres). 

 

 A la parcel·la de Guils de Cerdanya és on trobem la taxa anual d’erosió més elevada, amb 

138,7 t/ha de pèrdues (alta) (70 tones en un any en les 0,5ha). En aquest cas el pendent en 

els conreus era moderada (8%) però la longitud mitjana d’escolament era molt més elevada 

que en les altres parcel·les. El contingut granulomètric del sòl amb elevat percentatge de 

sorres (51,3%) també afavoreix els processos de degradació per erosió hídrica. 

 

Si comparéssim les pèrdues de sòl que tindrien les àrees de conreu de vinya si aquest conreu 

no existís i la coberta vegetal fos la mateixa que en els espais perimetrals, sense roturació, 
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veuríem que les taxes anuals de pèrdues de sòl serien molt menors (al voltant del 95% 

inferiors). Això és degut principalment a la representativitat del factor C en el càlcul de les 

pèrdues ja que una superfície herbàcia, arbustiva o arbòria i amb alt recobriment genera una 

major cohesió dels agregats del sòl en el terreny i en dificulta l’erosió superficial. 

 

7. CONCLUSIONS I SUGGERIMENTS 

 

A partir del resultat cartogràfic d’àrees favorables per al conreu podem confirmar la primera 

hipòtesi on afirmàvem que a la Cerdanya hi havia àrees potencials per a conrear la vinya. En 

la segona hipòtesi afirmàvem que algunes de les àrees favorables trobades es podrien 

localitzar en llocs on ja hi havia hagut vinya ancestralment abans de la fil·loxera, en municipis 

com Baltarga, Alp, Montellà, Pedra, Ger, Sanavastre o Isòvol. A partir de la cartografia 

elaborada podem afirmar que hi ha una gran correlació entre les àrees potencials localitzades i 

aquests municipis on ja hi havia hagut vinyes segles enrere. També es confirma la tercera 

hipòtesi on dèiem que la roturació de terres per als conreus incrementava el risc d’erosió 

hídrica. A la vista de les pèrdues de sòl trobades amb la USLE en les tres àrees de vinya i en 

els espais contigus podem afirmar que el conreu incrementa considerablement la 

susceptibilitat del terreny a patir processos erosius en cas d’esdeveniments plujosos de certa 

intensitat i durada. El desproveïment de la coberta vegetal en els conreus obliga sovint a 

prendre mesures de preservació i conservació dels sòls per tal d’evitar-ne l’erosió (aplicació 

de coberta vegetal, canalitzacions, barreres naturals, murs de pedra seca, etc.), sobretot en sòls 

fràgils o zones de fort pendent. 

 

El canvi global incideix en les variables climàtiques de les regions. Àrees amb factors 

limitadors per a certs conreus, com les baixes temperatures, veuen com l’escalfament 

progressiu dóna peu a la reintroducció de certs cultius que antigament es trobaven al límit de 

la supervivència en aquests espais. A la comarca de la Cerdanya s’han reduït els factors 

climàtics limitadors per a la vinya, i un segle després de la fil·loxera s’ha reintroduït el seu 

cultiu en diverses localitzacions, com ha passat en d’altres àrees del Pirineu i Prepirineu. Això 

pot revitalitzar un sector primari que ha perdut efectius i molta superfície agrícola al llarg de 

les darreres dècades. 

 

Són múltiples els factors condicionadors d’un conreu; climàtics, edàfics, topogràfics, 

econòmics, etc. La tècnica de combinació de capes en el  SIG ens han permès fer una primera 

aproximació per a determinar àrees favorables per a la vinya a la Cerdanya en funció de les 

principals variables climàtiques, topogràfiques i d’usos del sòl. La manca de dades 
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climàtiques completes (vent, humitat, temperatures mínimes absolutes de la plana cerdana, 

etc.), o la no disponibilitat per a l’àrea d’estudi d’un mapa de sòls, ha condicionat en part la 

recerca en no poder delimitar amb més precisió les àrees susceptibles a patir gelades o a no 

poder excloure espais amb sòls pobres per als conreus. Un estudi més ampli i amb més 

disponibilitat de dades també hagués pogut integrar altres variables climàtiques, com per 

exemple els requeriments de la vinya en els diferents estadis de desenvolupament de la planta 

(brotada, de floració al verol, maduració i latència hivernal), o classificar les àrees idònies en 

rangs de menys a més favorables segons diferents valors de les variables. 

 

En referència als processos geomorfològics modeladors del paisatge ens hem limitat a fer un 

càlcul de les possibles pèrdues de sòl per erosió hídrica laminar, en solcs i entre solcs en 

parcel·les concretes, no podent extrapolar els resultats a d’altres àrees. Un dels principals 

problemes ha estat la manca de dades de precipitació semihorària per a calcular l’erosivitat de 

la pluja, cosa que s’ha solucionat a partir d’índexs i fórmules de regressió amb alts graus de 

correlació. El model empíric de la USLE ha permès comparar les pèrdues de sòl en tres àrees 

de diferents característiques. També comparar les pèrdues de sòl en espais conreats respecte a 

les que tindrien aquestes àrees amb una vegetació zonal semblant a la del seu entorn (erms 

camí de la comunitat climàcica). El model empíric és de fàcil aplicació però amb certes 

restriccions a tenir en compte per no arribar a resultats erronis. La limitació del treball ha 

impedit incloure un mapa d’erosió hídrica potencial de tota la comarca i comprovar quines 

són les àrees més vulnerables a patir processos erosius. En propers estudis també seria 

interessant avaluar altres tipus d’erosió, com l’eòlica, així com incrementar la precisió en els 

càlculs utilitzant models digitals d’elevacions obtinguts a partir de tecnologia LIDAR o fer els 

càlculs d’erosió amb models paramètrics més avançats, com per exemple amb la USLE 

Revisada (RUSLE). 
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ANNEXOS 

 

ANNEX 1: Triangle de textures per a determinar la classe textural i taules USLE de codis 

d’estructura granular i permeabilitat en funció de la classe textural (font: USDA). 
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ANNEX 2: Taula del factor C de cobertura del sòl (font: USDA a partir de Wischmeier i 

Smith (1978)). 

 

 

ANNEX 3: Taules del factor P de pràctiques de conservació del sòl (font: USDA). 
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ANNEX 4: Sèries de temperatura i precipitació de les estacions meteorològiques de la Molina 

i Puigcerdà i sèries històriques de la Cerdanya obtingudes per interpolació. 

 

Font:  - La Molina: AEMET 

- Puigcerdà: XEMA (SMC) 

- Cerdanya: Albert Bladas Lluch (Universitat de Barcelona) 

Any La Molina Cerdanya Puigcerdà La Molina Cerdanya

1950 −− 7,52 435,3 −− 579,4

1951 −− 6,35 749,1 −− 1214,8

1952 −− 7,63 664,8 −− 665,5

1953 −− 7,71 692,3 −− 949,2

1954 −− 6,71 410,3 −− 814,0

1955 −− 7,83 699,8 −− 1008,5

1956 −− 5,90 559,5 −− 785,0

1957 −− 6,94 648,8 −− 864,3

1958 −− 6,98 598,0 −− 935,5

1959 −− 7,27 806,1 −− 1276,0

1960 5,57 6,59 736,4 −− 1174,3

1961 7,13 7,88 633,0 1037 891,3

1962 5,71 6,64 659,5 1398,8 1075,4

1963 4,56 6,17 705,5 1615,9 1175,7

1964 5,63 7,35 723,8 1428,1 901,4

1965 4,73 6,39 623,5 1334,4 1156,8

1966 5,32 7,05 573,1 1257 1084,5

1967 5,59 7,56 477,6 1371,6 799,4

1968 5,00 6,81 624,7 1249,6 1092,9

1969 4,11 6,19 583,3 1346,4 1434,8

1970 5,21 7,04 582,0 1019,6 891,5

1971 4,42 6,70 616,5 1446 1431,2

1972 6,08 5,74 687,1 1179,2 1350,5

1973 5,81 6,62 449,6 898,9 760,1

1974 5,35 6,16 617,9 1243,1 1006,3

1975 5,54 6,78 611,8 1169,7 890,0

1976 4,88 6,76 574,4 1226,7 1311,4

1977 5,45 6,57 657,4 1319,3 1478,4

1978 5,80 6,55 500,5 843,5 856,9

1979 5,99 6,81 711,7 1494,6 1206,1

1980 5,46 6,69 498,8 943 913,6

1981 6,46 7,47 561,3 1185,8 897,1

1982 −− 7,79 743,6 1716 1281,4

1983 −− 8,03 419,2 1002,5 889,0

1984 6,03 6,13 527,5 957,8 1156,2

1985 6,93 7,18 430,1 462,9 776,3

1986 6,91 7,58 454,2 729,4 872,7

1987 7,21 7,81 659,0 1050,8 1001,4

1988 7,25 8,36 490,6 864,9 961,7

1989 7,64 8,41 515,1 981,3 663,5

1990 7,14 8,18 624,4 955,4 863,5

1991 6,51 7,06 555,1 987 944,2

1992 6,50 7,72 724,0 −− 1147,9

1993 6,37 7,18 487,3 −− 990,7

1994 7,97 8,68 535,9 −− 1019,8

1995 7,17 7,67 588,2 −− 789,2

1996 6,08 6,88 974,2 −− 1589,3

1997 7,99 8,75 698,9 −− 953,7

1998 8,30 7,97 386,3 −− 829,4

1999 7,57 7,68 722,1 −− 819,5

2000 7,58 8,29 518,6 −− 911,5

2001 7,24 8,06 518,5 −− 763,6

2002 8,58 8,33 723,7 −− 1024,0

2003 −− 8,75 631,0 −− 920,6

2004 −− 7,76 470,7 −− 826,6

2005 9,01 7,69 464,9 −− 690,7

2006 8,16 8,87 445,5 −− 567,6

2007 7,87 8,51 342,7 −− 601,0

2008 8,63 7,43 600,3 −− 1089,5

2009 8,34 8,66 614,1 −− 746,1

2010 6,83 7,46 576,0 −− 1098,1

2011 8,71 8,61 450,8 −− 999,0

2012 8,11 −− 443,6 −− −−

2013 7,07 −− 690,4 −− −−

2014 −− −− 836,4 −− −−

Temperatura mitjana anual (TMA) Precipitació total anual (PTA)


