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Valoració de la connectivitat ecològica a la franja
Montblanc-l’Espluga de Francolí
Una anàlisi territorial global d’abast supramunicipal amb la ﬁnalitat d’avaluar el potencial connector
en un àmbit amb diversos desenvolupaments industrials actuals i previstos
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Motivació
L’expectativa de nous desenvolupaments industrials en aquest àmbit de la Conca de Barberà és
susceptible de generar continus de sòl urbanitzat. Per aquest motiu, en paral·lel als procediments
preceptius d’avaluació ambiental estratègica, l’INCASÒL va decidir encarregar un informe que avalués
de forma integrada l’estat actual i el potencial de connectivitat ecològica en aquest àmbit territorial.
L’anàlisi s’ha centrat en el corredor d’infraestructures situat entre els nuclis de Montblanc i l’Espluga
–deﬁnit per l’autopista AP-2, la línia del TAV, la línia ferroviària convencional i la N-240– i el seu entorn
immediat, així com en el tram corresponent del riu Francolí. Aquesta anàlisi ha permès proposar un
seguit d’actuacions de millora per tal de millorar la permeabilitat en sentit Sud-Nord entre les
Muntanyes de Prades i la plana agrícola de la Conca de Barberà.

Resultats
Els principals resultats són:
Identiﬁcació d’una seixantena de passos transversals, i valoració del seu interès com a
connector atenent a diversos paràmetres: tipologia, característiques constructives, naturalitat
de l’entorn.
Identiﬁcació d’àrees amb un potencial més gran de connectivitat ecològica a escala local.
Proposta de 6 actuacions especíﬁques i 3 generals de millora per potenciar la connectivitat
Els aspectes més rellevants de l’informe són:

Combinació d’un exhaustiu treball de camp (localització de passos inferiors, caracterització
d’hàbitats i el seu grau de naturalitat) amb treball de gabinet (anàlisi cartogràﬁca,
documentació de la biodiversitat de l’àmbit).
Anàlisi multiescalar del fenomen de la connectivitat (local, regional) per ponderar
adequadament la rellevància dels diferents passos de fauna identiﬁcats.
Propostes d’actuació atenent a criteris de màxima eﬁciència, tot prioritzant les zones més
rellevants i/o amb més potencial
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