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INTRODUCCIÓ
Delimitant el complex miner d'explotació de
les mines de sulfat sòdic es troba el riu
Tirón, al terme municipal de Cerezo del río
Tirón.
L'objectiu de les obres ha estat la
consolidació i protecció d'alguns marges
del riu erosionats per avingudes anuals i
extraordinàries, que posaven en risc les
infraestructures de la zona i del complex.
Les obres segueixen el projecte executiu
desenvolupat per Naturalea, a partir d'un
estudi hidrodinàmic bidimensional que ens
va permetre conèixer els requisits tècnics
que aquestes intervencions havien de
resoldre.
Totes les actuacions s'han realitzat
respectant els paràmetres de resistència i
al seu torn la màxima integració ambiental.
Amb aquesta finalitat s'han realitzat
diverses intervencions amb tècniques de
bioenginyeria.
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Actuacions de protecció de la llera del riu Tirón a Cerezo del río Tirón, Burgos

Protecció dels talussos amb Geomalla permanent

L'objectiu les actuacions és la d'uns marges fluvials completament vegetats i estables, protegits
enfront de l'acció hidrodinàmica del riu, i atenent també a la voluntat paisatgística, ambiental i
d'integració en l'entorn.

S'han consolidat diversos talussos, amb una longitud total acumulada de 300m i una altura de 4,5m.
La protecció s'ha realitzat amb una geomalla permanent C350 Vmax. Aquesta geomalla incorpora
una matriu de fibra de coco que ajuda a la germinació de la vegetació reduint els efectes de la
meteorologia, estabilitzant la temperatura i conservant la humitat. Així mateix, les formes ondulades
de la triple malla de polipropilè reforcen la planta ajudant al seu creixement i posterior resistència al
tall en el cas d'avingudes. La seva funció és afavorir la revegetació augmentant d'aquesta manera la
resistència davant l'erosió.
Amb la instal·lació d'aquesta geomalla s'aconsegueix un comportament similar al d'una cuirassa viva,
formada per la pròpia geomalla, la part aèria de la planta, el rizoma i les grapes que fixen la geomalla
al terreny.

Aquesta geomalla ha d'estar ancorada sota la cota d'erosió general transitòria, és a dir, el descens de
la llera del riu en un episodi d'avinguda. Aquesta cota es recupera (parcialment) en el període final de
l'avinguda. La geomalla es fixa mitjançant un gabió flexible tubular (tipus Rock Roll) de 40 cm de
diàmetre. Es tracta d'un element flexible que s'adapta a les dinàmiques del riu i que treballa com un
element monolític ja que els gabions van units entre ells pels extrems.

La geomalla permanent C350 Vmax és resistent fins a velocitats de pas d'aigua de 6m/seg. i tensions
de fons de 576 N/m2 (Pa). Es va comprovar en el corresponent estudi hidràulic que aquests valors no
són superats, en un marge molt ampli, atès que la velocitat més desfavorable és de 4,42m/seg. i la
tensió de 85 N/m (Pa).
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Es va prestar especial atenció als punts de transició ja que és la part més feble del conjunt. En
aquest cas, el tram aigües amunt i aigües avall, on té lloc el pas del talús protegit per la geomalla al
talús natural, es va protegir mitjançant un gabió flexible tubular disposat de tal manera que s'endinsa
en el talús, amb direcció obliqua, quedant parcialment enterrat, i confinant així tot l'àmbit d'actuació.

Per millorar el rendiment de la sembra es va projectar una hidromanta amb fibres de cotó amb les
llavors de les mateixes espècies vegetals utilitzades en la restauració del talús del runam com:
Agropyrum cristatum, Brachypodium phoenicoides, Brachypodium retusum, Dactylis glomerata
Hispánica, Festuca arundinacea, Atriplex halimus, Dorycnium pentaphyllum, Helichrysum stoechas,
Lavandula latifolia, Santolina chamaecyparissus, Salvia lavandulifolia, Sedum sediforme, etc. També
es va procedir a la plantació d'espècies arbustives en les primeres línies del talús, en base a
estaques de salicàcies com: Salix salviifolia, Salix triandra i Salix neotricha.
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Procés constructiu de la protecció dels marges amb geomalla permanent C350 Vmax
i gabions flexibles tubulars tipus Rock Roll a la base.

Imatge d'un dels trams amb la geomalla acabada d'instal·lar.
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Imatge d'un dels trams abans de la intervenció

Imatge del talús després de la intervenció i amb la superfície en procés de revegetació.
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Imatges d'un altre tram abans i després de la intervenció.

Construcció d'espigons mixtes d'escullera i material vegetal
En un altre tram, sensiblement més curt que els altres, es presentaven fenòmens o processos
erosius augmentats per l'estrenyiment del salt aigües avall, provocant una sèrie de corrents
secundaris importants, i que per tant, posaven en risc una solució de protecció amb geomalla.
Aquesta està dissenyada per resistir esforços en forma de tensió tangencial, de manera que podria
no ser capaç d'assumir les sol·licitacions que es donaven.

Assumida l'anterior hipòtesi, es va plantejar una solució basada en actuacions que modelin la seva
morfologia, aprofitant la pròpia acció del riu. Es va proposar la construcció d'una sèrie d'espigons
mixtes, a base d'escullera (exterior) i material vegetal (nucli). Els espigons són una manera de
protecció activa, ja que a part de consolidar i protegir el marge, transformen l'acció de l'aigua,
disminuint la velocitat, desviant el corrent principal i allunyant l'eix (thalweg) del marge, afeblint així
els corrents secundàries. Així mateix, afavoreixen la sedimentació de les graves.
Atès que el riu té un gran transport i és mòbil, aquesta alternativa es va considerar efectiva. Aquests
espigons, 4 en total, tenen una forma triangular, de longitud de 20m el de més aigües amunt i de 10m
els altres tres, aigües avall, tot i que la longitud vista no és aquesta, sinó menor (sobresurten 6
metres). La seva altura és de 2.5m (amb 1m de fonamentació) i són ultra-passables per avingudes
extraordinàries. El primer dic, de major longitud, té la seva raó que s'encasta en el camí, evitant que
el riu flanquegi l'estructura.
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Els espigons tenen una inclinació declinant (aigües
avall) i amb una separació de 18m aproximadament
(3 vegades la seva longitud vista, associat a un
angle de dispersió de 15º respecte a la riba formada
per les puntes dels mateixos).

Un cop el marge està consolidat, en un procés que depèn de la freqüència i intensitat de les
avingudes (i per tant, del corresponent transport de sediments associat) es va proposar la plantació
d'espècies arbustives en les primeres línies del talús, utilitzant les mateixes espècies vegetals de
llavors i estaques que les especificades per a les zones protegides amb geomalla.

Procés constructiu dels espigons

7 de 9

Actuacions de protecció de la llera del riu Tirón a Cerezo del río Tirón, Burgos

Imatges del tram abans i després de l'actuació

PARAULES CLAU: restauració marge fluvial.
TÉCNIQUES APLICADES: geomalla permanent, gabió flexible tubular.
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