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INTRODUCCIÓ
El
manteniment
i
conservació
d’estanyols o basses, presents en
l’àmbit rural com a reserva d’aigua, és
essencial per a la supervivència de
moltes espècies d'amfibis, insectes i
aus, especialment en les contrades
més seques, on constitueixen l’únic
refugi per a les espècies aquàtiques.
La construcció de noves basses o la
reconversió de les antigues per
dedicar-les a nous usos és també un
bon pretext per a actuar a favor de la
vida silvestre.
En una antiga cantera restaurada s’ha
creat un espai impermeabilitzat per
facilitar que es mantingui una làmina
d’aigua més permanent.
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Descripció de les actuacions
Actuació 1

Creació d’una cuneta de recepció.

El peu de la cascada es tractava d’un cubeta natural de recepció formada per un conjunt de rocs
procedents dels treballs miners de la zona. Quan el torrent porta aigua, aquesta es filtra totalment
malgrat haver-hi un cabal continu, i al filtrar-se en el subsòl ja no es veu per la zona la sortida en
superfície.
Per aprofitar aquesta aigua es va millorar la cubeta de recepció i el seu contacte amb el canal.

Imatges del punt de captació abans i durant la obra.

Actuació 2

Creació d’un canal de pedra

Malgrat que en situacions de cabals punta importants l’aigua pot anar directe torrent avall, per a la
majoria de pluges un canal naturalitzat amb aspecte de torrent conduirà l’aigua de forma ordenada
dissipant més energia cap a la bassa naturalitzada.
Els treballs van consistir en obrir un
canal pel costat dret en el sentit del
torrent (esquerra en la imatge).
De seguida es va veure que es
tracta d’un estrat de pedra solta de
0,5-0,8 metres i a sota trobem la
roca mare. Per tant es pot
interceptar bé l’aigua.

Fotos abans i després primera obertura.
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Tot seguit vam veure que per tot el frontal de la
nova llacuna arribava aigua, pel que vam crear
un canal de recollida al llarg de tot el frontal.
Aquest canal s’assenta a la roca i està consolidat
amb morter. L’aigua circula cap al canal
principal.
Per facilitar el drenatge i possibilitar en el futur
una franja d’arbusts que en les riuades frenin
l’aigua i retinguin sediments, es va omplir el
frontal amb una feixina viva de Salix atrocinerea.

El nou canal presenta un costat de roca i en
l’altre terra i pedres. Per a la seva estabilització
es va decidir posar una feixina viva de salze a un
dels costats del nou canal.

Finalment, per retenir sediments, es van fer dues
petites preses al curs del canal consolidades
amb la tècnica de la pedra en sec.
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En el lateral del canal es van col·locar algunes estaques de castanyer en els llocs on es podien
clavar bé en un substrat rocós. Aquestes estaques frenaran l’aigua i els sediments mentre no creixi la
vegetació. Finalment es va reperfilar i sembrar el terreny.
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Actuació 3

Creació d’una bassa naturalitzada

Per impermeabilitzar la bassa es proposa la utilització d’una làmina d’EPDM. Degut a la seva
localització en un espai natural, aquesta làmina s’ha protegit tant per la part inferior (elements
punxants al terreny) com per la superior (presència d’animals). La morfologia de la bassa permet
vegetar i naturalitzar els marges .

Fases del Treball en odre d’execució:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Retirada dels exemplars de repoblació afectats per l’obra i posterior replantació.
Excavació.
Muntatge impermeabilització.
Geomalla tridimensional per sota.
Làmina EPDM.
Geomalla tridimensional per sobre.
Feixina viva.
Recol·locació de 0,4 m de terra.
Plantacions i sembra.

Excavació:

La zona de la bassa presentava una capa
superficial de terra amb molta pedra. No va ser
possible retirar gleves de l’herba present doncs
no tenien prou estructura.
Per sota hi havia un estrat amb una potència
variable de graves fins arribar a la roca mare.
L’entrada del canal creat a la bassa és en base
de pedra.
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La potencia dels estrats de pedra és variable a la
primera zona i s’ha pogut excavar fins a una
mica més de un metre, i a la part baixa fins a
més de 1,6 m. Profunditats que van fer viable
tirar endavant.
Malgrat que al fer l’excavació es va inundar la
zona, de seguida l’aigua va retrobar el pas entre
pedres.

6 de 10

Informe Final · Creació de la bassa del torrent de Samont · Parc Natural del Montseny

Impermeabilització:

Un cop repassats els marges i preparades les
superfícies laterals d’ancoratge, es va procedir al
muntatge d’una geomalla volumètrica per evitar
perforacions de l’EPDM.

A continuació es va posar la làmina EPDM que
garantirà la impermeabilització. I finalment la
segona capa de geotèxtil que servirà per
protecció i amb la seva rugositat millorarà la
subjecció de la terra.

Finalment es reposa de nou terra en els marges
per integrar la bassa.

Finalment ja tenim la bassa preparada amb els
marges consolidats.
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Tractament dels marges:
S’ha buscat donar la màxima biodiversitat potenciant diferents tipus de tractament del marges.

Feixina viva d’ecotips locals. Una part de la
bassa esta coberta per arbusts, en concret de
Salix cinerea La seva introducció s’ha fet amb
feixina viva a partir d’exemplars de torrents
veïns als quals s’han podat algunes branques
sense que aquests perdin estructura.
Aquests arbusts que podran assolir un dos
metres donaran ombra i protecció en alguns
dels marges

La feixina principal està en tota la zona
perpendicular al torrent aigües amunt i en algun
marge. En alguns punts es van fer dues línies,
actualment només es visualitza la superior de
funció més estabilitzadora del marge, la feixina
en si està soterrada.

També s’han realitzat algunes agrupacions de
lliri groc Iris pseudacorus. Per crear zones amb
cobertura helofítica. A més les fulles del lliri
resulten un espai idoni per a la metamorfosi
dels odonats (libèl·lules) que com a
depredadors naturals són un grup molt
important per un equilibri ecològic de les
basses.
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A la zona també s’ha afegit un tronc per la
millora de la biodiversitat.

I amb la voluntat de diversificar s’ha connectat
la rocalla amb la bassa.
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Finalment s’ha procedit a remoure el ferm del camí d’accés a la bassa per descompactar i s’han
sembrat totes les zones alterades amb sòl apte per al creixement de la vegetació:
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PARAULES CLAU: creació de basses naturalitzades, impermeabilització, naturalització.
TÈCNIQUES APLICADES: feixina viva, geomalla tridimensional, helòfit estructurat en fibra.
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