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INTRODUCCIÓ
Les obres de millora dels Aiguamolls de Can Salvi,
una zona humida de nova creació, però totalment
naturalitzada, es van centrar en el dragat de terres
per a la recuperació de làmina d’aigua.
En aquesta zona hi ha moltes espècies autòctones i
cal destacar la presència de cua de cavall, fet que
indica que la qualitat de les aigües és bona i que,
per tant, és important treballar per millorar altres
aspectes i potenciar que la bassa pugui ser un
refugi per la fauna.
Ja ho havia sigut, però en els últims anys, per
diverses causes ha disminuït el nombre d’individus i
espècies que s’hi han vist, per tant, la intenció des
del consorci de Gallecs es treballar per recuperar el
bon funcionament de l’aiguamoll com a ecosistema
ric i divers.
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Actuacions realitzades a la zona dels aiguamolls:
Problemàtica: Colmatació dels aiguamolls.
Actuació: Dragat.
Objectiu: Recuperació de la làmina d’aigua.
S’ha dut a terme un dragat important dels aiguamolls per tal de recuperar el nivell del freàtic i que
apareixes la làmina d’aigua en la màxima superfície possible.
El volum de terres extretes de la zona han estat 234m3: 84m3 reperfilats als talussos de la bassa de
Can Benito, 42m3 recol·locats als terrenys de Can Cruz i 108m3 reperfilats al talús del camí proper a
la zona dels aiguamolls.
El volum de terres excavat, inclou els 234m3, i 168m3 que es van recol·locar a la zona on hi ha la
plataforma de nova construcció per incrementar la cota.
S’ha respectat la topografia existent i s’ha conservat el màxim de vegetació intacta. A la zona
d’entrada d’aigua hi ha material sedimentat, però val a dir que la sequera observada als aiguamolls
no es deu únicament a un procés de sedimentació, si no, que el nivell del freàtic ha baixat.
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Problemàtica: Falta de diversitat d’hàbitats per atraure la fauna.
Actuació: Creació de diferents punts d’aigua.
Objectiu: Recuperar punts amb làmina d’aigua i creació de diversitat d’hàbitats per a fomentar
l’entrada de fauna als aiguamolls.
S’han creat tres zones diferenciades amb aigües lliures perquè treballin com a basses aïllades: una
situada davant de l’observatori existent, i dues més al voltant de l’illa i connectades a la làmina
d’aigua que la voreja. Estan situades en zones amb diferents condicionats per possibilitar la
diversificació d’hàbitat. Una, en una zona ombrívola amb vegetació, i l’altra, totalment descoberta i es
pot observar des del punt d’observació del camí del torrent del Caganell.
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Problemàtica: Impermeabilitat visual del punt d’observació.
Actuació: Desbrossada selectiva i creació d’una zona d’aigües lliures.
Objectiu: Recuperar la làmina d’aigua en la zona propera a l’observatori i recuperar la visual des
d’aquest als aiguamolls.
Imatges:
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Actuacions complementaries:
Problemàtica: Taponament del tub d’entrada d’aigua al aiguamoll.
Actuació: Tallar una part del tub i buidar de sediment.
Objectiu: Recuperar el punt d’entrada d’aigua des del torrent del Caganell als aiguamolls de Can
Salvi.
Des del torrent del Caganell hi ha un tub de connexió d’aigua que connecta amb els aiguamolls. S’ha
restituït el pas d’aigua i s’ha eliminat tot el tram de tub que estava trencat i taponat. Amb una mànega
amb aigua a pressió per treure part del tap fet per la sorra sedimentada amb el pas del temps. El punt
de sortida s’ha refet amb una peça de tub de formigó.
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Problemàtica: Presència d’espècies al·lòctones.
Actuació: Eliminació dels exemplars d’Arundo donax existents a la zona, principalment al tram de
torrent que voreja la zona humida.
Objectiu: Potenciar el desenvolupament d’espècies autòctones i pròpies d’espais humits, evitant la
colonització d’espècies invasores.
S’han retirat els nuclis de canya dels marges del torrent mitjançant extracció mecànica, assegurant
amb un repàs manual l’eliminació de tot el rizoma. Les restes vegetals, tant de part aèria com de
rizoma de la canya, s’han dut a un gestor de residus perquè en faci la gestió corresponent.
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Actuació: Creació d’un observatori.
Objectiu: Tenir una nova perspectiva de l’aiguamoll amb la nova orientació i apropar-lo a les
persones.
L’estructura de l’observatori es va situar físicament allunyada de la zona humida, i propera al camí.
S’ha guanyat en visibilitat i en protecció sonora i visual pels animals, donant-los més espai i més
marge.
L’estructura està feta de fusta, amb diverses finestres per veure l’aiguamoll. Entre l’observatori i el
camí hi ha una pantalla de fusta i bruc. L’objectiu és que les ombres de la gent que circula pel camí
no afectin a la fauna present a l’aiguamoll.
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Problemàtica: Problemes de colmatació del tub d’entrada d’aigua del torrent a l’aiguamoll.
Actuació: Creació d’una trampa de sediments.
Objectiu: Recollir una gran part de sediment evitant el taponament del tub, allargant la seva vida útil.
En cas de pluges torrencials s’hi acumulen els sediments previs al punt d’entrada d’aigua al torrent.
Durant les obres ja s’ha vist el funcionament de la trampa de sediments. Els murs que conformen les
parets estan fets amb mur de pedra vista collada. A la base es va fer una planxa de formigó per
donar-hi més resistència i posteriorment es va recobrir a pedra collada. És important comptar amb el
manteniment, per buidar-ho després de fortes pluges.

PARAULES CLAU: construcció observatori, trampa de sediments, dragat.
TÈCNIQUES APLICADES: Mur de pedra vista collada, extracció mecànica de canya (Arundo
donax)
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