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INTRODUCCIÓ
Al peu de la muntanya de Montserrat,
dins el municipi de Collbató, hi havia una
antiga bassa actualment colmatada per
la vegetació. Abans de l’actuació només
es percebien els murs de pedra exteriors
de la bassa que estaven en força mal
estat. Gràcies a la memòria dels veïns
de la zona se sabia que aquella bassa
havia tingut aigua feia menys d’un segle
i que s’omplia amb l’aigua de pluja que
circulava pels carrers de la part alta del
municipi.
Amb aquesta actuació es recuperà la
bassa i el sistema de recollida de l’aigua
per crear un punt d’aigua permanent tant
per la fauna com per recuperar la
vegetació típica de zones humides.

Bassa
recuperada
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Consolidació dels murs de pedra
Reconstrucció dels murs de pedra
Per poder recuperar la làmina d’aigua de la bassa calia reforçar els murs de pedra existents i que
marcaven els límits antics de la zona inundada. A les zones en que el mur estava caigut o era
inexistent es va refer utilitzant la pedra de la zona i el model constructiu de la resta de murs de la
bassa. Es tracta de la tècnica de la pedra seca, sistema constructiu que prové de molt antic, i que
destaca per la seva permeabilitat, plasticitat i el paper ambiental coma refugi de fauna.

Imatges del mur abans i després de recuperar-lo

Reforç dels murs de pedra
Per altra banda, una de les parets existents estava desplaçada degut a la pressió dels arbres
existents just al seu capdamunt i a un mal drenatge. Per allargar la vida útil de la paret en mal estat
es van realitzar dos contraforts amb pedra collada.
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Procés de construcció dels dos contraforts

Injecció de diferents peus
A més de realitzar els contraforts a la paret desplaçada s’injectà herbicida a diferents peus existents
al seu capdamunt. Eliminant els peus, que bàsicament eren de Ligustrum vulgare, s’evitarà que
segueixin exercint pressió que pot accelerar el procés de caiguda del mur.

Arbres injectats amb herbicida i que malmetien el mur
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Creació de la zona humida
La recuperació de la zona humida a un punt tan proper al Parc Natural de la muntanya de Montserrat
ha permès establir de nou un punt d’aigua molt recordat per la població de Collbató. A més, es
desenvoluparà la vegetació pròpia de les zones humides i així es podrà recuperar un hàbitat de
rellevant importància per la fauna de la zona.
Impermeabilització de la cubeta
Abans de dimensionar la nova cubeta de la bassa impermeabilitzada vam fer un càlcul de l’aigua que
hi podria arribar tenint en compte l’aigua de pluja caiguda directament sobre la superfície de la bassa
i l’aigua d’escorrentiu superficial recollida del carrer d’Amadeu Vives i direccionada a la bassa. En
base a aquestes dades s’impermeabilitzà una superfície de 30m2 que permetia tenir una làmina
d’aigua més o menys constant al llarg de tot l’any.
En un primer moment es va desbrossar la vegetació existent i es va excavar la zona de la cubeta.
S’instal·là una làmina butílica per impermeabilitzar i una geomalla volumètrica per sobre i per sota per
evitar que el butílic pogués ésser malmès per elements punxants del terreny o animals que
poguessin excavar.
Un cop impermeabilitzat es cobrí amb terra per integrar-ho i es plantà vegetació pròpia de basses
amb aigua.
La impermeabilització era necessària per poder mantenir el màxim temps possible l’aigua a la bassa i
evitar pèrdues per infiltració. Tot i així, un dels objectius principals era que la bassa quedés totalment
integrada a l’entorn, que no es detectés la presència del butílic i que pogués revegetar-se sense
dificultat. En aquest sentit és bàsic una bon disseny dels marges i els seus pendents previ a la
impermeabilització.
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Procés d’impermeabilització de la bassa
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Captació d’aigua
La captació de l’aigua d’escorrentiu superficial provinent dels carrers es fa mitjançant una reixa de
recollida d’aigües. A través d’un tub es condueix l’aigua fins la bassa. Per tal d’evitar processos
erosius, a la sortida del tub es creà una rampa amb pedres.
Es tracta del sistema utilitzat antigament però en aquest cas integrat en un carrer totalment
pavimentat i amb una circulació freqüent de vehicles.

Reixa de recollida de l’aigua al carrer

Plantació d’espècies de zones humides
Per accelerar el procés de revegetació de la bassa es plantà un herbassar amb espècies helofítiques
(Carex sp., Iris pseudacorus, Scirpus holoschienus, etc). En tot moment es respectà els peus
d’arbres presents per assegurar un punt d’ombra a la bassa.

Imatge d’un herbassar pluriespecífic de 5x1m
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Millora dels accessos
Entenent que la bassa està situada a una zona d’ús públic calia ordenar l’espai per tal que la
presència de visitants no afectés al desenvolupament de la bassa, en especial, en la primera fase de
desenvolupament de la vegetació.

Instal·lació d’una tanca i arranjament de l’accés
Per definir les zones trepitjables pels visitants de la bassa es marcà i compactar la plataforma d’un
camí. Per accentuar el contrast es sembraren tots els voltants, de manera que quan germini la llavor
encara es veurà més la diferència entre la zona de pas i els espais no trepitjables. També es construí
una tanca amb fusta de castanyer que fa de mirador cap a la bassa.
La fusta de castanyer sense tractar té una llarga durabilitat i resistència. A més, es tracta d’un
producte de proximitat ja que prové del Montseny. Per tant, podem dir que la petjada ecològica és
inferior a d’altres fustes perquè no se li ha fet cap tractament i a més es redueixen els costos del
transport.

Camí d’accés a la bassa des del carrer
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Protecció del talús
S’ha reperfilat el talús existent entre la zona superior o de mirador i la bassa perquè no tingués tant
pendent. A més, s’ha protegit amb ret de coco i s’ha sembrat amb espècies herbàcies per accelerar
el procés de vegetació.

Talús protegit amb ret de coco

PARAULES CLAU: Zona humida, impermeabilització, pluviometria, helòfits, fauna.
TÈCNIQUES APLICADES: Impermeabilització amb butílic, ret de coco, tanca de fusta de
castanyer, herbassar pluriespecífic.
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