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INTRODUCCIÓ
La Riera Major es troba dins del Espai Natural
Guilleries-Savassona. Aquesta riera presenta
algunes problemàtiques pel que fa a la seva
qualitat ecològica. D’una banda, hi ha un
increment del transport de sorres probablement
a resultes de l’ampliació de l’Eix Transversal, i
que sedimenta a la llera del riu en aquells punts
on la velocitat disminueix. La sedimentació
d’aquest material genera el canvi morfològic de
la llera i la colmatació del material de la
mateixa. Aquesta sedimentació del material fi
transportat per la llera fa que hi domini el
material sorrenc, material massa fi i poc
adequat per a la fresa de diferents espècies
aquàtiques, impedint, així el seu correcte
desenvolupament.
D’altra banda l’encaix de l’estructura del
viaducte de l’eix i la riera major no ha estat ben
resolta i s’observa una alta degradació per la falta de
restauració post-obra i per efecte dels escorrentius.
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1. Talussos sota l’eix transversal
La riera Major està creuada per un vial de l’Eix Transversal. Amb les obres de l’Eix, la riera es va
veure afectada tant per la construcció dels pilars del pont del viaducte com pels moviments de terres
als talussos fluvials.
Els treballs posteriors en el tram fluvial afectat pels pilars del pont només van tenir en compte la
protecció dels pilars amb escullera, treballs poc acurats ja que l’escullera es va desmuntar poc
després en un dels punts. Per altra banda, els drenatges del pont també estaven afectant
sensiblement els talussos.
Els treballs realitzats en connexió amb altres treballs realitzats són:
a) Crear estructures, llits de graves, torrents artificials per facilitar la filtració i millora dels
escorrentius abans que aquests arribin a la riera.
b) Aprofitar els escorrentius que abans desestabilitzaven al talús com a recurs (rec) del talús un
cop restaurat.
c) Estabilitzar i naturalitzar els talussos presents amb material vegetal provinent de la mateixa
zona.

1.1 Millora de l’escullera i el canal de drenatge
Desmuntatge del canal de formigó, creació d’un torrent artificial, restauració i revegetació de
l’escollera.

Drenatge abans de l’actuació.
Es tracta d’una llengua de formigó poc integrada i amb erosió als laterals.
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Drenatge després de l’actuació. Utilitzant el material de la zona s’aconsegueix una major integració
i permet que puguin vegetar-se els marges.

A més, en el procés de refer l’escullera malmesa es van inserir estaques de salze perquè puguin créixer
i integrar l’escullera dins l’espai fluvial.
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1.2 Arranjament del marge dret amb entramat Krainer
Per protegir el talús es va optar per un entramat tipus Krainer. La clau de l’estructura és que es van
utilitzar uns verns que es veien afectats per l’eliminació d’una presa i s’havien de tallar. Per tant,
s’assegura que la vegetació que hi creixerà és de la mateixa zona i no s’utilitzen recursos externs.

Talús abans d’actuar-hi.

Procés de realització de l’entramat tipus Krainer amb material de la zona.
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Imatges del Krainer un cop finalitzat.
La ret de coco protegirà el talús superior i accelerarà el procés de vegetació.

5 de 8

Informe dels treballs de millora a la riera Major 2017

1.3 Arranjament del marge esquerre amb feixines en forma d’espina de peix.
L’aigua del sobreeixidor del viaducte de l’eix impactava sobre el cap de talús i provocava fortes
erosions. L’actuació té com a objectiu, millorar la qualitat de l’escorrentiu amb un filtre de graves,
frenar l’impacte de l’aigua, i utilitzar-la com a recurs al reconduir-la fins la part baixa del talús a través
d’estructures vegetades.

Estat inicial del talús

Procés d’instal·lació de feixines vives de salze en forma d’espina de peix de manera que condueixin l’aigua
fins la part baixa del talús i creïn una massa arbustiva que consolidi el talús.

Esq: El drenatge superior amb grava canalitza l’aigua del camp cap a les diferents feixines verticals.
Dreta: talús amb les feixines vives de salze distribuïdes.
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Imatges del talús un cop acabada l’actuació
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2. Deflectors a la riera d’Espinelves
La riera d’Espinelves just abans de desembocar a la riera Major presenta una zona força plana i amb
acumulació de sorres. S’han construït uns deflectors amb l’objectiu de diversificar la llera
especialment per la fauna. Els deflectors obliguen l’aigua a modificar el seu recorregut i es creen
zones on la velocitat de l’aigua s’accelera i altres zones on es sedimenta el material. Per tant, es
creen zones més profundes que poden servir de refugi de fauna i es potencia un dragat natural en els
moments d’avinguda.

Situació inicial de la llera. Acumulació de sorres homogènia a tota l’amplada,
nivell d’aigua baix, pocs refugis per la fauna, etc.

Deflectors de pedra (marge dret) i amb estructura tipus Krainer (esquerre).

PARAULES CLAU: restauració fluvial, erosió, utilització de material de la zona.
TÈCNIQUES APLICADES: Entramat tipus Krainer, escullera vegetada, espina de peix amb
feixines vives, torrent artificial, deflectors.
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