Bassa de les Planes
Sant Pere de Riudebitlles
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament

Alt Penedès
Camí de les Planes a les Toeses
Plana al costat del riu de Bitlles

Coordenades:

Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.45774
1.68506
390179
4590407

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Any
Estat de conservació
Protecció
Observacions protecció:
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:

08232-87
Patrimoni natural
Zona d'interès
Contemporani
XX
1995
Bo
Legal
POUM 12/05/2012
Restringit
Productiu
Pública
Agència Catalana de l'Aigua. Generalitat de Catalunya, Pça. Sant
Jaume 08002 Barcelona

Fitxes associades:
Rec de Dalt / Rec de la Vila
Les Planes
La Muntanyeta
Les Planes / Les Planes Velles / Can Festís / Mas Lotats
Les Planes Noves
ARQUEOCIÈNCIA - J.M. Huélamo
Autor de la fitxa
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Descripció
Bassa artificial de forma irregular, amb base de plàstic negre que s'omple d'aigua del rec de la Vila, que
passa al costat. Té 200 metres de llargada i 90 d'amplada màximes, amb una capacitat de 63.000 metres
cúbics. La bassa és un dipòsit de regulació que, a més de cobrir un servei necessari per a l'agricultura i la
indústria locals, serveix com a punt de càrrega d'aigua dels helicòpters i camions de bombers. De fet, es va
construir per assegurar en estius secs l'aportació d'aigua a les rescloses de cal Bielet (rec de l'Horta) i dels
Borrissols (rec dels Plans de Terrassola i Lavit) i permet el transvasament del rec de Dalt al rec de l'Horta
Subirana de manera que s'aconsegueix que tingui assegurat un cabal constant. Està localitzada en un indret
on els dos recs anteriors coincideixen, en un punt on el desnivell d'ambdós es aproximadament d'uns 6
metres. En aquest hàbitat hi conviuen barbs, carpes, anguiles i moltes granotes, a més d'alguns crancs
americans.

Observacions:
Es aquesta l'aportació més recent al sistema hidràulic del municipi.

Història
El seu origen es estrictament funcional. Vist en el temps, obre la perspectiva de recuperar aquest espai per
al lleure. Sota la bassa hi ha una partida de terreny de propietat municipal.
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