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INTRODUCCIÓ
S’ha dut a terme la creació d’una bassa
per fauna amb la voluntat de millorar la
biodiversitat de la zona. Per tal que la
bassa
realitzada
pogués
acollir
organismes propis d’aquests ambients
de forma ràpida per actuar com a refugi
per la fauna, s’han dut a terme
tècniques de bioenginyeria del paisatge.
També cal destacar l’estabilització d’un
talús amb enreixat viu vegetat amb
arbusts que afavoreixen les papallones.
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Creació d’una bassa per fauna en un canal de drenatge d’aigües
Treballs de creació de la bassa
Treballs d’excavació i impermeabilització
Per tal de crear una bassa amb una profunditat màxima al punt central d’1m, s’han dut a terme
treballs d’excavació controlats amb un nivell de topografia per generar les terrasses pertinents i
col·locar-hi material prevegetat amb helòfits.
Per a la impermeabilització s’ha instal·lant en la superfície excavada una làmina de geotèxtil, una
làmina impermeable tipus EPDM i geomalla permanent tipus C350 Vmax.
En l’esquema que hi ha a continuació es mostra com s’impermeabilitza.

Treballs d’excavació

Geotèxtil instal·lat un cop feta l’excavació.
Làmina EPDM instal·lada sobre el geotèxtil i la geomalla permanent tipus C350 Vmax en procés d’instal·lació.
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Instal·lació de geomalla permanent / Material vegetal prevegetat acopiat a la zona

Detall de l’encaix entre la geomalla permanent tipus C350 Vmax
i el mur de pedra existent.

Un cop col·locats els tres materials, s’ha recol·locat part de la terra damunt de la geomalla, una capa
de terra d’entre 20 i 30cm aproximadament.

Revegetació dels marges de la bassa
Per tal de facilitar la integració i revegetació dels marges de la bassa, s’han instal·lat materials
diversos, generant espais diferents que incrementen la biodiversitat.
S’han instal·lat:
-

9 m de rolls vegetalitzats tipus Fiber Roll, al marge sota el mur de pedra i al punt on es rep
l’aigua d’entrada des del canal.
5 m2 d’herbassars pluriespecífics tipus Plant Carpet.
Pedra de la zona amuntegada generant forats entre el fang al punt de sortida de l’aigua.
5 m de feixina viva de salze al punt d’entrada de l’aigua a la bassa, enterrada i per sobre la
línia del roll vegetalitzat.
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Herbassar pluriespecífic tipus Plant Carpet instal·lat en un marge de la bassa (esquerra).
Roll vegetalitzat instal·lat a la base del mur de pedra i a l’entrada a la bassa (dreta).

Visió general de la bassa

Aquestes diferències en la composició dels marges permeten millorar la diversitat i incrementar les
possibilitats de què la bassa es naturalitzi ràpidament.
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Altres actuacions complementàries al voltant de la bassa
Plantacions per a la millora de l’hàbitat
S’han plantat:
-

35 helòfits al marge extern de la bassa, a prop de la mota del canal.
35 arbustives als talussos de la mota en agrupacions de 5-7 exemplars de la mateixa
espècies per afavorir el seu creixement.
6 freixes i 2 roures de 1m d’alçada plantats al llarg de l’àmbit al marge extern de la mota del
canal.

Treballs de plantació d’arbres al marge de la mota desplaçada per encabir la bassa,
i plantació d’helòfits i arbustives als talussos que delimiten amb la bassa

Plantació d’helòfits i arbustos darrera de la zona amb herbassar.
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Trampa de sediments amb salze
Bona part de l’aigua que arribarà a la nova bassa ho farà a través d’un canal de drenatge entre
camps. Per evitar la colmatació de la bassa per l’aportació de fins del canal, s’ha fet una estructura
que un cop vegetada reduirà la velocitat de l’aigua provocant sedimentació i per tant, reduint
l’arribada de sediments a la bassa.
En una amplada de 2m al llarg del canal de drenatge, aigües amunt de la bassa creada, s’han
instal·lat dues feixines transversals al pas de l’aigua, totalment enterrades. A més, s’han plantat 20
exemplars de Salix eleagnos, entre les dues feixines, per tal de reforçar la densitat.

Imatge de l’àmbit on s’ha situat la trampa de sediments abans i després de les actuacions.

Excavació de les dues rases on s’han col·locat les feixines vives de salze.
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Instal·lació de tanca de fusta tractada i creació d’una rampa d’accés a la bassa
Per tal de permetre la observació de la bassa s’ha generat una rampa d’accés feta amb les terres
sobrants de l’excavació per a la creació de la bassa. D’aquesta manera es pot observar la bassa des
d’un punt elevat i còmode.
En el punt de connexió entre la bassa i la plataforma s’ha instal·lat un tram de 6m de tanca de fusta
tractada.

Treballs d’instal·lació de la tanca de fusta del marge de la bassa.

Tanca de fusta del marge de la bassa instal·lada.

Visió frontal de la rampa d’accés / Transició entre la rampa d’accés i la mota de terra que delimita el canal.

7 de 10

Creació d’una bassa per fauna en un canal de drenatge Maig 2017

També s’han instal·lat 6 m addicionals de tanca a continuació d’una existent a la part superior del
mur de pedra.

Treballs d’instal·lació de la tanca de fusta de la part de sobre la bassa

Construcció d’un punt per l’atracció de papallones
Instal·lació d’un enreixat viu i neteja del mur de pedra
S’ha instal·lat un enreixat viu de 4,5m de longitud i 3m d’alçada per estabilitzar un tram de talús
vertical afectat per la d’estructuració d’una part d’un mur.
S’han retirat les terres acumulades a la base, s’han dut a terme treballs de reperfilat i posteriorment,
s’ha generat l’estructura de l’enreixat amb pals de fusta, 2 verticals ancorats al terreny i els
horitzontals ancorats als primers.

Imatge de l’àmbit del talús on s’ha construït l’enreixat abans d’iniciar els treballs,
i el talús reperfilat amb la màquina i preparat per a instal·lar-hi l’enreixat.
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Imatge del talús finalitzats els treballs amb l’enreixat i les plantacions.

A continuació hi ha el detall de la plantació realitzada a l’enreixat per afavorir la presència de
papallones, amb espècies d’interès per elles i d’altres per a donar estabilitat al talús amb l’estructura
del seu sistema radicular.
Espècie

Salix atrocinereea
Rosmarinus officinalis
Thymus vulgaris
Thymus citriodorus
Santolina chamaecyparissus
Vinca minor
Total

Base

Pis 1

Pis 2

Pis 3

Pis 4

Total

5
3
2
3
2
15

4
3
3
3
2
15

4
4
3
2
2
15

2
4
3
2
4
15

15
15
14
11
10
10
75

15

15

Estat inicial del mur de pedra / Mur de pedra net i refeta l’entrega entre el mur de pedra i l’enreixat viu instal·lat.

PARAULES CLAU: diversitat, fauna, bassa temporal, helòfits, atracció de papallones, mur de
pedra, mirador, rampa.
TÈCNIQUES APLICADES: Herbassar pluriespecífic tipus Plant Carpet, roll vegetalitzat tipus Fiber
Roll, feixina viva, enreixat viu.
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