





























 








 


  


  




       

 

       














 



vista-composició carcabà i torre

situació E: 1/50.000 din a-3 emplaçament E: 1/20.000 din a-3

topogràfic E: 1/5.000 din a-3 ortofotomapa E: 1/5.000 din a-3

Ajuntament de Siurana (Alt Empordà)

referència cadastral:

planejament vigent:

titularitat:

qualificació urbanística:

coordenades:

classificació del sòl:

UTM 31N (ED50) E (x) 502.026,6 m - N (y) 4.673.396,5 m

17057A002000730000RG

privada

POUM de Siurana

24 - d'interès ecològic i paisatgístic

SNU - sòl no urbanitzable

P-41

vista general de la bassa, de sud-oest a nord-est

Bassa del Mas Pastells

catàleg de béns a protegir

vista de sud a nord de la part esquerre de la bassa vista de sud a nord de la part dreta de la bassa

vista general de la bassa, de sud a nord

LOCALITZACIÓ

A uns sis-cents metres de la C-31, accessible des del camí de Baseia a

Mas Pastells, dins de l'àmbit de l'antic estany de Siurana.

DESCRIPCIÓ

Part que encara s'utilitza com a bassa d'aigua i que és una petita part de

l'antic estany de Siurana. La resta es troba dessecat (veure fitxa anterior).

Segons dades cadastrals ocupa una superfície de 8,35Ha.

De dades històriques, el llibre d'Antoni Egea Aspectes històrics de Siurana

d'Empordà (939-1803), en diu que també fou anomenat amb el nom

d'estany de Basella. Diu també que a l'extrem oriental d'aquest estany hi

havia una resclosa que controlava el pas de l'aigua d'aquest estany al de

Vilacolum. Afirma que els treballs de dessecament d'aquest estany

s'iniciaren la segona meitat del segle XVIII, per iniciativa d'un tal Pujol,

segons consta en document datat el 1769, però l'assecament definitiu no

s'aconseguí fins a mitjans del segle XIX.

JUSTIFICACIÓ PER A LA SEVA CATALOGACIÓ

Tot i no trobar-se inclós en cap catalogació anterior a l'elaboració d'aquest

POUM, trobem correcta la seva inclusió en aquesta catalogació per raons

dels seus valors propis naturals i paisatgístics, sent un element singular

dins del terme municipal de Siurana d'Empordà.

GRAU DE PROTECCIÓ

Queda inclòs dins la categoria de bè d'interès local amb un grau de

protecció alt.

TIPUS D'INTERVENCIONS O ACTUACIONS POSSIBLES

Manteniment de l'ús actual de bassa, no permetent-ne la seva total

dessecació.


