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Abans

Després

INTRODUCCIÓ
El pas del torrent Fondo estava format per
una passera de fusta en mal estat i envoltat
per una massa densa de canya que
generava un espai molt marginal i creava
taps darrera la passera amb molta facilitat. A
més, l’accés al pas del torrent es feia a
través d’un sender molt estret i amb molt
pendent, que en moments en que el terreny
estava humit era molt difícil transitar-hi a
peu.
L’actuació ha consistit en la construcció d’un
pas per a vianants sòlid amb pedra, la
millora del torrent en els entorns immediats i
l’arranjament de l’accés per reduir-ne el
pendent.
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Actuacions
El pas del torrent Fondo estava format per una passera de fusta en mal estat. A més, la presència de
canya creava un espai molt tancat i poc agradable al pas dels vianants.
Amb l’actuació s’ha retirat la passera existent, s’ha eliminat la canya del voltant del pas i s’ha
reperfilat el tram de torrent.

Passera existent abans de l’actuació

Actuacions d’eliminació de la canya del voltant del pas del torrent.

La dificultat d’accés impossibilitava l’entrada a camions per carregar el material vegetal.
Tot el material s’ha dipositat en sacs i s’ha retirat de la zona amb l’ajuda d’una giratòria.
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Per a la creació del pas amb pedra, els blocs utilitzats s’han col·locat sense lligant, de manera que el
conjunt no és monolític. L’estabilitat del conjunt es deu principalment al pes propi dels esculls i a la
seva imbricació. La separació dels blocs d’escullera permet, per una banda, el pas normal de l’aigua i
sediment transportat de manera que no es facin taps darrera l’estructura i, per l’altra, el pas de les
persones.

A continuació del pas de pedra s’ha realitzat una escullera enterrada per evitar que hi pugui haver
erosió aigües avall del pas. L’escullera crea una zona de transició entre l’element rígid del pas de
pedra i la llera sense protegir.
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La dificultat principal de l’actuació era l’accés a la zona. Només s’hi accedia per uns senders estrets i
amb pendents molt elevats. Un cop realitzada l’actuació, s’ha reperfilat el camí, creant una traça molt
més sinuosa que redueix el pendent inicial i facilita el pas als vianants.
Imatges de l’àmbit 3 mesos després de l’actuació:

PARAULES CLAU: pas en pedra, reperfilat del camí, millora paisatgística.
TÈCNIQUES APLICADES: passos en pedra, eliminació de la canya.
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