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1. Introduccio

La zona endorreica de la Manxa es una area relativament vasta que s'esten entre els rius

Tajo i Guadiana. Constitueix, per la seva extensio i la seva singularitat ambiental, un dels

complexos palustres mes interessants de les aigues continentals. Les cubetes lacustres son

de diversos origens: carstic, hidrogeologic o fluvial, i presenten una gran diversitat (Armengol

et al, 1975; Marfil et al, 1975; Ordonez et al, 1973).

La Ilacuna de San Benito es troba situada en un extrem de la zona endorreica, entre els

termes municipals d'Aiora (la Vall de Cofrents) i d'Almansa (Albacete) (mapa 1). La conca

endorreica, dunes 13.000 hectarees, es troba limitada per: a Pest, el vessant occidental del

massis del Caroig; a l'oest, els vessants orientals del Puntal del Arciseco (1.020 m) i el Murgo

(1.154 m). La hisoipsa de 680 m, tanca una area de 450 hectarees de superficie que deuria

equivaler a I'antiga extensio de la (lacuna. Pel nord i pel sud de la conca es passa insensible-

ment a la Vall de Cofrents i a I'altipla d'Almansa. Tambe se'n podria ampliar ('area fins els

limits assenyalats en el mapa 1 amb linia discontinua quan, a causa de les intenses pluges,

s'ompli el panty d'Almansa (de 1,6 hectometres cubics de capacitat), la conca del qual, en el

moment de ser ultrapassada, desguassa sobre la (lacuna. En aquestes condicions, ('area de

la conca endorreica seria superior a les 41.500 hectarees.

Aquesta (lacuna temporal to unes proporcions maximes duns 3.000 m en I'eix major,

uns 1.500 m en el menor i 1 m de fondaria, les quals coincideixen amb les epoques de

plugues (juliol 1986, octubre 1987). Fou dessecada artificialment mitjanpant un canal de

drenatge el 1847 (Feliu, 1972). El novembre de 1984, durant unes pluges torrencials, es va

inundar tota l'antiga cubeta de la (lacuna i es va deteriorar el drenatge fins al punt de no poder

evacuar les aigues de la zona. Des d'aquest moment, les pluges omplen la cubeta i I'evapora-

cio i els pous dels voitants la buiden. La seva extensio maxima en aquestes circumstancies

es troba en unes 300 hectarees, de les quals tres quartes parts radiquen en el terme d'Aiora i

I'altra quarta part ho fa en el d'Almansa.
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Mapa 1. Conca endorreica de la llacuna de San Benito i situacid en el nostre Pais. . . . . . . .

Rambles i barrancs. Carreteres ++++ Limit comarcal. --- • . • Limit de conca. Cor-

bes de nivel. A Muntanyes. 1. San Benito i la llacuna. 2. Almansa. 3. Alpera. 4. Bonete. 5. Montealegre del

Castillo. 6. Murgd. 7. Meca. 8. Arciseco. 9. Galliner. 10. Cabezo. 11. Creu d'Alpera. 12. MalatOn. 13.

Rambla del Panty. 14. Rambla Nova. 15. Rambla de Martin Moreno. 16. Panty d'Almansa.

2. Antecedents bibliografics

Fins al principi del segle xix el fons de la depressio va estar ocupat per una Ilacuna que

mantenia les gigues estancades i era un focus de paludisme, segons diu Floridablanca en una

carta datada a Madrid el 1785, i en la qual s'indica que cal socorrer els afectats per la febre

tergana que produeix I'aigua estancada a la Ilacuna de San Benito.

La primera citacio feta d'aquests paratges data del segle xiii. El 9 d'octubre de 1264 a

Sevilla, el rei Alfons X El Savi escriu la Concessio del fur de Conca i d'algunes heretats als

pobladors d'Almansa: a...otrossi por fazer les merged damos les el heredamiento que dizen

el Honddn del Almugron ass, como va del algibe que esta en la carrera de Ayora contra

Almansa...s (Petrel, A. 1981).

La primera descripcio moderna de la zona es to de Cavanilles, qui tambe suggeri la idea

de dessecar la Ilacuna i aprofitar les terres: aHallase esta laguna dos leguas al sudeste de

Ayora on las raices del monte Meca y ocupa to mas hondo de la dilatada llanura que desde

Almansa se prolonga hasta el septentridn. Es el deposito de las muchas aguas que bajan de

las alturas y montes vecinos y podran tener Como media legua de largo y un cuarto de ancho.

(...) Sus aguas embalsadas y sin movimiento alteran y corrompen la atmosfera, de donde

provienen las epidemias frecuentes en San Benito, aldea de 22 vecinos. Para cortar la raiz del
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mal y reducir a cultivo el precioso fondo de la laguna. convendra dar curso libre a sus aquas,

dirigiendolas por un canal al barranco, distantes entre Si' como una legua.» (Cavanilles,

1795).

Ates ago, i sobre tot a causa de les queixes dels veins d'Almansa, s'efectua el projecte

de I'arquitecte director de la Reial Academia de San Caries de Valencia per al desguas de la

(lacuna, amb data de 22 d'octubre de 1799. Segons aquest s'hi construiria una galeria amb

un desnivell de 6,1 m entre la boca i la desembocadura, amb una Ilargaria de 6.826 m. Chaix,

1802, estima ('area de la (lacuna en 5.500 fanecades i diu que son estranys els anys que

arriba a assecar-se completament, durant el segle XVIII sols ho fa tres vegades, i defensa el

projecte de dessecament.

El 31 de gener de 1804 ja s'han comengat les obres, que son paralitzades durant la

invasio francesa i continuades el 1814. Per fi, el 1815 s'acaba l'obra del desguas i resta

pendent la construccio duns petits canals que hauran de portar I'aigua pel fons de la Ilacuna

fins a la galeria. Aquests s'acabaran en anys vinents.

El 3 de novembre de 1884, es torna a embassar una altra vegada i s'acumula tal quanti-

tat d'aigua que arriba a les parets de les cases de San Benito. La galeria queda fora de servei

durant deu anys fins que es reparada en un tram de 3 quilometres que havia quedat inuti-

litzat.

L'ultima referencia d'una nova reparicio de la Ilacuna es del periode compres per les

plugues de 1957, data des de la qual, i fins les pluges de 1982 que deterioren I'aconduiment i

les de 1984 que el deixen fora de servei de bell nou, no s'hi havia tornat a embassar.

3. Estudi geologic

Segons les dades obtingudes del mapa geologic (IGME, 1980), el fons de la (lacuna esta

format per materials sedimentaris, els quals litolbgicament estan compostos per materials

solts, calcaris i heterometrics de petit tamany, arenes i Him. El gruix hi es petit, i mai no arriba

a ultrapassar potencies de mes de dos metres.

Els terrenys que encerclen la Ilacuna en superficie pertanyen a ('era quaternaria, periode

plistoce, i s'hi troben constituits per glacis, argiles, Ilims i conglomerats encostrats en superfi-

cie. Tot aixo es desenvolupa en els diferents massissos calcaris de la zona d'Almansa i una

franja que va en direccio nord-sud i que ocupa la zona endorreica o depressio compresa des

d'Almansa fins uns set quilometres abans d'Aiora. Litologicament es constitueixen per ele-

ments de naturalesa calcinal i es relacionen amb les calcaries i les dolomies del cretaci-

jurassic. La matriu que engloba aquests cbdols es, en un percentatge prou elevat, de natura-

lesa argilosa.

Per sota aquests materials apareixen argiles roig-vinoses i guixos amb quars idiomorfs,

que pertanyen al triasic superior, el gruix dels quals es variable, entre 20 i 70 metres. Darrera-

ment, per dessota de ('anterior, hi ha una alternanga d'argiles i d'arenoses del triasic superior.

Son diposits fonamentalment detritics de gra fi, estratificats amb finor i amb abundoses

estructures sedimentaries. De vegades hi ha nivells de guixos dintre els diposits argilosos

i altres vegades hi ha nivells petits de dolomies. El gruix hi pot oscil lar entre 40 i 100

metres.
Junt a la Serra del Murgo, pero prop dels terrenys que ocupa la Ilacuna de San Benito,

les caracteristiques del terreny son terrasses fluvials i esllavissades dels vessants del periode

plistoce, a mes de glacis, argiles, Ilims i conglomerats encostrats en superficie del periode

turolia, que pertanyen al neogen de ('era terciaria.
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4. Estudi hidrologic

El conjunt hidric que aporta I'aigua a la Ilacuna esta format per la Rambla del Panta,

embassada al Panta d'Almansa i a la Rambla Nova. Les obres per a la realitzacio de I'autovia

Madrid-Alacant en les proximitats d'Almansa canalitzaran la Rambla del Panta, la Rambla

Nova i la Rambla de Martin Moreno (veure mapa 1), part dels cabals dels quals van a parar a

la Ilacuna de San Benito. Ateses les dades del projecte, basades en les precipitacions maxi-

mes previsibles del MOPU (1978), les dues primeres rambles presenten un cabal maxim

afluent per a un periode de retorn de 100 anys de 147 m3/s. La tercera presenta un maxim de

30 m3/s per a I'area corresponent que actualment aboca a la Ilacuna. El cabal d'entrada

maxim resultant seria de 177 m3/s. A mes caldria afegir-hi I'aigua que prove de les faldes del

Murgo cap a la Ilacuna i que no es canalitzada en aquesta rambla.

Traduit en precipitacions, es troba al voltant de 60 mm de pluja, precipitacio similar a la

caiguda durant el 25 de juliol de 1986 i el 5 d'octubre de 1987. Podem estimar que 1'extensi6

de la Ilacuna per aquestes pluges es de 260 hectarees, segons els amidaments obtinguts en

les dates esmentades.
A la taula I presentem les dades de les pluges des de 1964, les quals evidencien que

precipitacions amb aquest ordre de magnitud es produeixen a la Ilacuna amb un termini ciclic

i, fins i tot, el superen Ileugerament (no hi considerem la precipitacio catastrbfica de 1984 amb

164 mm). Concretament, per una precipitacio maxima diaria de 40 mm I'extensio de la Ilacuna

es situaria, d'acord amb les notres estimacions, en 143 hectarees. Els anys en club s'ha
superat aquesta precipitacio han estat: 1966, 1968, 1971, 1972, 1974, 1975, 1977, 1978,

1982, 1984, 1986 i 1987; son dotze dels vint-i-quatre anys dels quals disposem de dades, en

els quals la Ilacuna abastaria una extensio superior a les 100 hectarees. Les dades coinci-

deixen amb les precipitacions de pluja maxima per un periode de retorn de tres anys, cosa

que ens dona una idea de la gravetat de la situacio.

Quan la precipitacio maxima diaria es inferior a 20 mm, tenint en compte el vessament

que presenta el terreny i la seva morfologia, es poc probable que arribe a embassar-se

I'aigua, Ilevat de les ocasions en cue es produeixen pluges successives. Quan la precipitacio

se situa entre 20 i 40 mm la quantitat d'aigua que embassa la Ilacuna augmenta fins arribar a

les magnituds esmentades.

Per altra part, la influencia que presenten els pous que extrauen aigua per a usos

agricoles en les proximitats de la Ilacuna no s'ha pogut avaluar de manera real, i a mes a mes

en els ultims tres anys se n'han construct de bell nou. L'estudi dels requeriments de Ies

plantacions de dacsa i de girasol, que ocupen aproximadament la tercera part de les terres de
la zona propera a la Ilacuna, ens permeten afirmar que s'extrauen quantitats d'aigua de
I'ordre de 4 hectometres cubics de ('aquifer. Per ser terrenys al luvials actuen a manera

d'esponja, omplint I'aigua els buits que s'hi deixen. Les extraccions dels pous provoquen

aviat I'extincio de la Ilacuna, la qual en condicions favorables arriba a tenir fins un hectometre

cubic d'aigua. La primera que se n'extrau provoca la desaparicio de la Ilacuna i tot seguit

descensos del nivell freatic que poden assolir els 20 metres.

L'informe de I'IRYDA d'Albacete (Consejeria de Agricultura de la Junta de Comunidades

de Castilla-La Mancha) situa cinc pous legalitzats en el terme d'Almansa, a la partida de El

Hondo, la mes propera a la Ilacuna i parcialment inundada en els moments de la seva aparicio.

Les fondaries d'extraccio oscil len entre els 53 i els 78 metres, i els cabals aproximats son

des de 14 a 79 I/seg.

Fins ara no ha estat estudiada la influencia que les extraccions d'aigua de ('aquifer de la

zona endorreica en questio poden produir en la salinitzacio, tant de les aigues subterranies

com de les terres de conreu. La presencia de guix a la zona provocara, a mig termini, un

augment progressiu de la quantitat de sals en I'aigua, les quals s'aniran dipositant sobre el
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sol i li faran perdre part de la seva fertilitat. El fet del reg per aspersio fara mes acusat el fenomen I

contribuira alhora a la deterioracio de les canalitzacions i les conduccions d'aigua.

5. Estudi biologic

Des de principi d'agost de 1986 es pensa en l'interes que podria tenir I'evolucio de la

(lacuna de San Benito des del moment d'omplir-se fins al d'assecar-se (Els resultats de

I'estudi limnologic de la (lacuna es poden consultar a Soria et al, (1987).

Si ens centrem a ('area de la (lacuna i la perillacuna, que considerem mes importants,

podem afirmar que la vegetacio lacustre esta molt influenciada per les practiques agricoles

que porta a terme ('home. Les mes importants i que produeixen un major impacte en I'ecosis-

tema en son, per una part el conreu de les terres de la Ilacuna quan s'assequen, cosa que

impedeix el desenvolupament de la flora propia i per una altra part la transformacio en cultius

de regadiu, cosa que necessita d'aigua subterrania i que origina la baixa del nivell en la

(lacuna, especialment des de la primavera a la tardor. Tot aqo comporta que la vegetacio de

I'ecosistema lacustre s'hi trobe en les primeres fases de la successio i, a mes a mes, que

aquesta siga poc estable i forga fragil a les activitats humanes.

6. La conservacio de la Ilacuna

La propietat de les terres de la (lacuna es troba repartida entre Aiora i Almansa. Els

propietaris viuen en els dos pobles i les terres se situen en els seus termes. En el d'Aiora hi ha

un total de 85 parcel-les, que equivalen a un total de 212 hectarees i en el terme d'Almansa en

son 93 les hectarees que ocupa la Ilacuna i tan sols en son 20 les parcel les (a Almansa s'ha

realitzat una concentracio parcel.laria).

Les 300 hectarees que, mes o menys, es requeririen per a la conservacio de la Ilacuna de

San Benito son actualment una petita part del regadiu mitjangant aigues subterranies. Mal-

grat aixo, potencialment i amb unes inversions adequades, tota la superficie es de regadiu i

amb terres de bona qualitat, segons l'informe del cap del Servicio de Estructuras Agrarias de

la Delegacion Provincial de Albacete de la Consejeria de Agricultura de Castilla-La Mancha.

Naturalment, aquesta produccio comporta el bombament des de ('aquifer de la quantitat

d'aigua necessaria i des de fondaries duns 70 metres.

Des de la riuada de 1982, en la qual es va avariar el canal de drenatge de la Ilacuna, fins

ara, el valor mitja de les despeses dels camperols deu superar els guanys obtinguts. L'unica

solucio per cultivar aquestes terres d'una manera rendible es procedir a la reparacio definitiva

del desguas, fins que una nova inundacio extraordinaria el torne a inutilitzar, com esdevingue

el 1983, a carrec de I'IRYDA, i la seva destruccio el 1984.

7. Conclusions

La conservacio de la Ilacuna requeriria, si mes no, una extensio de terra de 300 hecta-

rees, la major part de les quals serien inundades amb periodicitat. La resta serien zones de

vegetacio de perillacuna que actuarien com a tampo que esmorteiria els sorolls i les influen-

cies agricoles properes alhora que protegiria ('avifauna.

L'aconduiment, previst en el projecte d'autovia suposa que els aportaments d'ai-

gues pluvials arriben rapidament al pla de la Ilacuna per la Rambla del Panta. Logicament, cal

donar una solucio al problema de I'embassament.
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La influencia dels pous en la conservacio del nivell de I'aigua en la Ilacuna es decisiva,

perque atesa la seva fondaria, es clar que els mes gropers extrauen I'aigua del propi aquifer

que mante la Ilacuna.

Cal declarar zona humida I'area de la Ilacuna i, en consequencia, emparar-se en els

beneficis de la Llei d'Aigues per a la conservacio de les zones humides i la protecci6 dels

aquifers afectats.

Cal mantenir la prohibicio de capa a I'area de la Ilacuna a fi de conservar la tranquil-

litat de les aus en epoca d'inundacio. L'area de la perillacuna, amb una suficient humitat

edafica, ha de mantenir una zona de vegetacio palustre de canyisser per tal de protegir-se de

les activitats agricoles dels voltants. A mes a mes, no s'ha d'autoritzar la instal lacio de linies

electriques entre la serra del Murgo i la Ilacuna per tal de defensar les aus rapaces que

nidifiquen als roquers i baixen a la Ilacuna.

Es clar que els propietaris de la terra no poden pagar la reparacio de la galeria dels

desguas, per aixo, cal que ho fapa qualsevol organisme oficial a carrec dels seus pressupos-

ts, com ho assenyala l'informe de la Consejeria de Agricultura de Castilla-La Mancha. Ates

aqo proposern que, com que cal invertir amb els diners de tothom, es fapa en benefici de tota

la societat i es compren les terres als afectats per a la creacio d'una area de reserva biologi-

ca, en la qual es puguen realitzar una serie d'aprofitaments tant d'esplai com cientifics i

alhora, es protegesca una zona que durant les epoques d'inundacio es configura com a area

d'hivernada i de descans per a les aus aquatiques.

TAULA 1. Precipitacio anual i maxim diari en els anys 1964 - 87, en mm.

Any Anual Diari

1964 232.6 39
1965 248.7 28
1966 296.0 77
1967 251,5 37
1968 361,4 47
1969 561,5 28
1970 242,0 30
1971 621,9 77
1972 81,2 47
1973 369,2 35
1974 518,2 52
1975 498,5 56
1976 436.5 35
1977 523,5 64
1978 347,0 53
1979 332,0 33
1980 280,0 42
1981 250,0 33
1982 493,1 71
1983 305,8 25
1984 512,3 165
1985 281,2 25
1986 53
1987 59
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Les precipitacions maximes previsibles en un dia segons els estudis del MOPU ( MOPU, 1978)

son:

Periode retorn Pluja maxima

3 anys 50 mm
5 60

10 70
15 70

20 80
25 80
50 90

100 90
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