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Les Madrigueres

Conca:

Riera de la Bisbal

Comarca:

Baix Penedès

Municipi:

Vendrell, el

A. DESCRIPCIÓ GENERAL
A.1. Tipologia: tipus i subtipus
Zones litorals lligades o no a la dinàmica fluvial (antigues desembocadures, aiguamolls, llacunes litorals,
antics meandres, etc.)
Desembocadures històriques de rius i rieres

A.2. Descripció
La zona humida "Les Madrigueres" és un espai litoral d'unes 30 Ha, que comprèn l'antiga llera de la riera de la Bisbal i
els terrenys inundables adjacents, situats al Nord de la llera nova, entre la línia de ferrocarril i la mar. Es tracta d'un
espai que no ha estat urbanitzat (només s'hi ha construït algunes edificacions aïllades i alguns equipaments relacionats
amb la platja) i en general conserva encara els usos agraris tradicionals. De fet, és un dels darrers llocs del litoral català
on es poden trobar vinyes, presseguers, oliverars i garrofers ben arran de platja.
Originàriament la riera de la Bisbal travessava l'espai conegut com "Les Madrigueres" i desembocava a la platja d'aquest
mateix nom, al municipi del Vendrell. Als anys 50 o 60 la riera va ser desviada més cap al sud i canalitzada. Avui dia, la
llera actual separa les platges de Sant Salvador i de les Madrigueres.
La llera no porta aigua en superfície, habitualment, i únicament s'inunda per sobreeiximent del nivell freàtic en èpoques
de pluja. Conserva, a banda i banda, franges de tamarigar (amb Tamarix africana i T.gallica, de tamany considerable)
així com taques de canyissar i jonquera. També, vora la platja, hi ha dunes mòbils secundàries (dunes blanques) amb
Ammophila arenaria i dunes fixades.
Entre els hàbitats d'interès comunitari s'hi ha citat els següents:
2120 Dunes movents del cordó litoral, amb borró (Ammophila arenaria)
2230 Dunes amb pradells dels Malcolmietalia.
92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea).
La zona presenta diverses edificacions i instal·lacions, sobretot al sector proper a la platja i relacionades amb usos
turístics (carpa, aparcament de vehicles, cobert metàl·lic, dutxes, edifici, etc.). Hi ha també, vora la platja, un búnker de
la guerra civil i diversos contenidors. La zona presenta abocaments de runes i deixalles a nombrosos punts. També,
vora un conreu del sector NE, s'acumulen deixalles de tot tipus. L'espai és travessat per la carretera (o carrer) que uneix
la platja de Calafell amb Sant Salvador i limita al nord amb la línia de ferrocarril i a l'oest amb la llera nova, canalitzada.
Es tracta d'una zona d'elevat interès paisatgístic i conservacionista, pel seu caràcter singular en un entorn litoral
totalment urbanitzat.

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

Les Madrigueres

Codi:
Codi Inventari anterior:

11001201

Codi mollera:
Complex:
Nom del complex:
Altres noms:
C. LOCALITZACIÓ, SUPERFÍCIE I CARACTERITZACIÓ
C.1 Localització administrativa
Província:
Comarca:

Baix Penedès

Municipi/s

Vendrell, el
C.2 Localització geogràfica
UTM_X:

378.536,86 UTM_Y:

4.560.625,09 Altitud (m):

2 Superfície (Ha):

30,80

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Zona humida: 11001201

Les Madrigueres

Pàgina 464

Conca:

Riera de la Bisbal

Subconca:

Rieres de la Bisbal

núm.d'estanys/llacunes: 0

Origen: natural

existència: E

Recup.?:

D. USOS I ALTERACIONS
D.1. Usos
D.2. Alteracions hidrològiques
D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua
D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna
D.5. Captacions i abocaments
E. DIAGNOSI
E.1. Estat ecològic (ECELS/QAELS)
E.2. Estat de conservació observat
Molt deficient

E.3. Valoració
Zona humida litoral, molt degradada per l'excessiva freqüentació i diversos usos i ocupacions.

E.4. Particularitats ecològiques i biològiques
E.5. Hàbitats: Unitats de la llegenda de la cartografia CHC50
Unitat

Nom

16a

Platges arenoses nues o amb vegetació nitròfila de teròfíts

24a

Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa densa

CHC50

83a

CHC50

86a

Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d'oliveres (Olea europaea),
d'ametllers (Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua),…
Fruiterars, principalment de regadiu: sobretot conreus de pomeres (Pyrus malus),
de presseguers (Prunus persica), de pereres (Pyrus communis) i d'altres rosàcies
Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada

87a

Conreus abandonats

CHC50

83b

Font de les dades
CHC50

E.6. Hàbitats d'Interès Comunitari (* HIC prioritari)
Codi
Nom
3270

CHC50
CHC50

Font de les dades

Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del
Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.)

CHIC50

F. RÈGIM DE PROTECCIÓ I GESTIÓ
F.1: Figures de protecció
F.2. Masses d'aigua
F.3. Gestió de l'espai
F.4. Gestió d'espècies
G. URBANISME I RÈGIM DE PROPIETAT
H. SITUACIÓ A L'INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA I A L'INZH
01/11/2006

Data inclusió:
Codi_situació

Data inici Tipus mod.

M

01/11/2006

I

01/03/2001

Ampliació significativa de l'àrea

INZH (codi, nom, tipus,estat):
I. ACTUACIONS I PRIORITATS
Actuació

Prioritat(1max,2,3) Observacions

Adequació morfològica i revegetació de zones degradades

1

Delimitació i control d'invasions del domini marítimo-terrestre (ZMT)

1

Millora de la senyalització

1

Millora d'hàbitats

1

Retirada de runes i/o deixalles

1

Retirada estructures artificials al conjunt de la zona humida
(embarcaders, llocs de pesca, anuncis.....)

1

Adequació d'accessos (itinerari, barreres, etc.)

2

Control de la hiperfreqüentació (regulació de visitants, etc.)

2
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carpa, contenidors, aparcament, etc.
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Instal·lació o condicionament de tanques (ramaderes, per a
vianants, etc.)

2

Regulació d'usos de lleure (picnic, acampada, etc.)

2

Retirada d'espècies exòtiques o invasores

2

Regulació accés fauna domèstica

3

Senyalització com a zona humida de l'Inventari

3
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378200

378400

378600

378800

4561200

4561200

4561000

4561000

4560800

4560800

4560600

4560600

4560400

4560400

4560200

4560200

Títol de l'estudi :

INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

Títol del plànol :

ORTOFOTOMAPA

CODI: 11001201
SUPERFICIE: 30,80 Ha

Escala :

Nº del plànol :

MUNICIPI: el Vendrell
1:5.000

4560000

4560000

NOM: Les Madrigueres

1

Data :

378200

378400

378600

DESEMBRE 2006

ECAFIR S.L.

378800

