Visites, tallers i activitats educatives
cada dia de la setmana amb prèvia concertació

Castell de Concabella
Carrer de la Font, s/n
Tel. +34 973 554 151
www.concabella.cat
castelldeconcabella@gmail.com

fotografia portada: sisó (Jordi Bas)

Horari
Dissabtes, diumenges i festius de 1O a 14h

EL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DELS SECANS DE LLEIDA

El seus ecosistemes, sovint infravalorats i associats a la idea de zones pobres i poc productives,
són, en realitat, d’una gran riquesa natural i cultural; uns paisatges de gran bellesa dibuixats al
llarg de generacions de la mà dels seus pobles,
que segueixen conservant les tradicions i formes
de vida lligades al medi rural.
La tradició secular del treball de la terra té com
a protagonistes els cultius herbacis, sobretot
l’ordi i el blat, alternats per erms i guarets, així
com les fileres i camps d’ametllers i oliveres, i
les tradicionals pastures extensives d’ovelles,
cada cop menors. En són testimoni i patrimoni
les nombroses manifestacions que es conserven

El Centre d’Interpretació dels Secans de Lleida,
al Castell de Concabella, ens permet descobrir
el particular paisatge estèpic de les terres de
Ponent, amb una fauna i una flora sorprenents,
úniques i extraordinàriament fràgils, actualment
en forta regressió. Coneixerem quines amenaces
i oportunitats tenim davant d’aquest patrimoni
natural i com podem viure’l amb tots els sentits
recorrent-lo a través de diferents itineraris.
Els secans de Lleida formen part de la gran plana de les terres de Lleida, de baixa altitud i línies
horitzontals, on es perd la vista entre la terra i el
cel. El seu clima és d’escasses pluges i amb
un fort contrast entre el fred i la boira de
l’hivern i els estius, secs i calorosos, per
això se les anomena terres de secà.
Timó

Esparver cendrós. Fotografia Jordi Bas.

Aiguamolls de la Serra de Queralt

d’arquitectura popular associada a l’aprofitament dels recursos naturals i la feina al camp:
marges de pedra seca, cabanes de tros, pletes,
peixeres i peixorucs, entre d’altres.
La climatologia i l’orografia, però sobretot l’activitat agrària, són les que any rere any i al llarg
dels segles ha contribuït a perpetuar unes condicions ecològiques semblants a les de les estepes
naturals d’altres indrets del món, amb una rica
biodiversitat pròpia sovint desconeguda i que cal
valorar, difondre i preservar.
En el cas de la flora hi trobem espècies singulars associades a herbassars i matollars estèpics,

Gaig blau. Fotografia Jordi Bas.
Guineu

flora arvense associada als conreus de secà o
flora lligada a ambients humits. Els animals de
la plana presenten adaptacions particulars als
ambients àrids. D’entre els diferents grups, destaquen determinades espècies d’ocells, com el
sisó, l’esparver cendrós, el xoriguer petit, l’àliga
cuabarrada i el gaig blau, i també altres grups
de vertebrats, com la guineu, els escurçons i els
gripaus, i invertebrats, com les llagostes, les papallones i les aranyes.
Gran part dels secans de la plana de Lleida formen part de la Xarxa Natura 2OOO, la xarxa europea de protecció dels hàbitats i espècies naturals
de la qual formen part les zones d’especial protecció d’aus (ZEPA).

