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Abans i després de l’arranjament

INTRODUCCIÓ
La Font de Can Tiraïres està situada a l’oest de
Rubí tocant a l’autopista C-16.
Es tracta d’una font d’aigua permanent que va
ser traslladada quan es va fer l’autopista,
deixant una estructura poc dimensionada pel
cabal que té i poc integrada als entorns.
Es tractava d’un espai força degradat per la
presencia de canyes i deixalles disperses.
L’actuació ha consistit en l’adequació i millora
de l’estructura de la font, la millora de l’espai
adjacent i l’aprofitament de la seva aigua per
diversificar els hàbitats a partir de la creació
d’una bassa vegetada.
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1. Actuacions
1.1 Eliminació de la canya
L’entorn de la font estava totalment ocupat per la canya. La font quedava amagada darrera la
vegetació i la sensació era d’espai marginal.
L’actuació ha consistit en l’arrencat de la canya i el rizoma.
Un cop eliminada aquesta vegetació s’ha generat un espai obert associat a la font.

1.2 Desmuntatge de l’estructura de formigó de la font i creació d’una nova estructura
S’ha eliminat l’estructura de formigó, que estava descalçada per la base, per crear-ne una de nova
totalment construïda amb pedra. S’ha mantingut l’obertura de la font per facilitar tasques de
manteniment, tot i que s’ha protegit amb una reixa.
Abans de començar amb les tasques de demolició s’ha retirat la vegetació existent a la base de la
font, s’ha acopiat a la zona protegida amb plàstics per evitar la pèrdua d’humitat i s’ha tornat a plantar
un cop finalitzada la nova estructura.
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Imatges del procés de desmuntatge i creació de la nova font
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Imatge 3 mesos després de l’actuació

Tot el frontal de la font s’ha empedrat per evitar que quedi una zona entollada i així facilitar l’accés de
les persones fins la surgència.
I s’ha reforçat especialment el creuament del camí amb un empedrat de pedra collada.
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1.3 Connexions entre la Font i la bassa per la fauna
L’aigua de la font es condueix per un canal picat a la mateixa pedra, creua per sota el camí i va a
parar a una bassa impermeabilitzada per la fauna a través d’un canal vegetat.
Es tracta d’un sistema molt funcional, amb fàcil manteniment i totalment integrada a l’estructura de la
font.

L’aigua a través d’una llosa de pedra picada cau sobre una pica que a amb un canal condueix l’aigua
a una arqueta. L’arqueta recull també aigua del freàtic que en aquest punt està proper a la superfície.
A partir de l’arqueta oberta, l’aigua es fa passar per sota el camí empedrat a través d’una
canalització.
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1.3 Creació d’una bassa per la fauna
S’ha volgut aprofitar que la font té aigua permanent per crear un punt d’aigua per a la fauna. La
bassa està connectada a l’estructura de la font mitjançant un canal vegetat amb unitats d’helòfits
estructurats en fibra de coco.
La impermeabilització de la bassa consta d’un butílic protegit per sobre i per sota amb geomalla
volumètrica. Finalment, per integrar la impermeabilització i permetre que els marges es vegetin, s’ha
afegit una capa de terra.
La instal·lació d’elements vegetals prefabricats als marges, en aquest cas rolls vegetats amb helòfits,
facilita que el medi de la nova bassa maduri ràpidament i evita els estadis inicials en que la vegetació
no està prou desenvolupada i poden aparèixer plagues de mosquits o altres que poden causar
molèsties.

Per protegir els marges de la bassa i vegetar-los de manera immediata s’han instal·lat rolls
estructurats en fibra de coco i vegetalitzats amb espècies d’helòfits com Scircpus holoschoenus, Iris
pseudacorus, Carex vulpina i Juncus inflexus.
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Un cop travessat el camí per sota, l’aigua va a parar a la bassa per la fauna a través d’un canal obert
estructurat amb travessers de fusta. S’ha reforçat la plantació d’helòfits al canal perquè es tracta d’un
terreny humit molt favorable a crear nuclis densos d’espècies com el lliri (Iris pseudacorus) i el jonc
(Scirpus holoschoenus).

Imatge de l’àmbit de l’actuació

Imatge 3 mesos després de l’actuació
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1.4 Estabilització dels talussos i plantació
A les zones on s’ha retirat la canya han quedat uns talussos sense vegetació i per tant fàcilment
erosionables. Per a protegir-los després de l’actuació i accelerar el procés de revegetació, s’han
realitzat feixines de branca seca que estabilitzen la terra i permeten estructurar la plantació darrera.
Amb el temps les feixines aniran degradant-se però la planta ja estarà prou desenvolupada com
perquè pugui estabilitzar el talús.
També s’ha sembrat per poder obtenir una ràpida cobertura d’herbàcies.

Imatges de feixines de branca seca i plantació
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1.5 Arranjament dels camins
A aquestes noves zones creades, quan de cop apareix un espai obert, és necessari delimitar bé els
camins. D’aquesta manera queda clarament diferenciada la zona trepitjable i la zona en que s’ha fet
la plantació i es pretén revegetar. En aquest cas s’ha utilitzat el mateix material de construcció de la
font per marcar els límits del camí.

Marge del camí delimitat amb pedres

PARAULES CLAU: Font, bassa per la fauna, revegetació, millora de l’hàbitat, integració
paisatgística.
TÈCNIQUES APLICADES: bassa per la fauna, feixina de branca seca, unitats de planta
estructurada en fibra, empedrat, estructura de pedra collada, empedrat, plantació d’arbres i
arbustos.
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