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INTRODUCCIÓ
L’actuació ha consistit en la protecció dels talussos
del torrent de Can Cabassa a l’alçada del carrer
Tenerife, sota una parcel·la de carrer Galícia,
mitjançant tècniques de bioenginyeria. Prèviament
hi havia importants fenòmens d’erosió al marge
dret del torrent coincidint amb el talús que delimita
amb els patis de les edificacions del carrer Galícia.
Les dades hidràuliques que tenim de la zona,
obtingudes a través d’una modelització del torrent
en dues dimensions, mostren que realment la zona
presenta unes tensions elevades.
L’actuació realitzada solucionarà els problemes
d’estabilitat del marge i protegirà les edificacions.
S’han utilitzat tècniques que a part de la
estabilització immediata del talús, contribueixen a
la millora ecològica del torrent i a la seva ràpida
revegetació. És important destacar que es tracta
d’actuacions resilients amb estructures que, sense
perdre capacitat de protecció, tenen flexibilitat i no
contribuiran a agreujar el problema aigües avall.
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DADES TÈCNIQUES DE BASE
Longitud del tram: 32m.
Es tracta d’una zona on, tal i com s’ha esmentat anteriorment, es donen tensions elevades, com es
mostra en la següent taula:
Velocitat total (m/s) Tensió total (N/m2)
QMCO 2.81
448.53
Q5
3.49
576.58
Q100
2.81
545.29
Taula 1: Velocitats i tensions tangencials per MCO, 5 i 100 anys.

És per això que es precisa necessari protegir la zona afectada amb tècniques de bioenginyeria
capaces de resistir a les tensions calculades.
S’ha determinat, en la zona d’estudi, l’Erosió General Transitòria (EGT) pel mètode de Blench per als
diferents períodes de retorn de referència.
Els valors obtinguts es representen en la següent taula:
Període de retorn (anys)
MCO
5
10
50
100
500

EGT (m)
0.42
0.42
0.64
1.01
1.17
1.29

Taula 2: Alçades d’erosió general transitòria en la zona pels diferents períodes de retorn.

Imatge 1: base del talús l’any 2011, i a l’octubre del 2016 previ a la intervenció amb soscavacions.
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PROPOSTA TÈCNICA REALITZADA
S’ha consolidat el talús amb la tècnica de l’entramat. En l’espai que suporta més tensions (zona
adjacent a la piscina de la parcel·la en qüestió), l’entramat es de dos parets o tipus Krainer per
garantir l’estabilitat d’un talús darrera del qual hi ha patis i edificacions. Així doncs, s’ha realitzat un
entramat en tres trams tal i com es representa a continuació:

6m
12m

A
B

C
14m

Figura 1: Solució proposada.

Tram A:
Tram B:
Tram C:

6 m Entramat Simple.
14 m Entramat Krainer “Naturalea”.
12 m Entramat Simple.

L’esquema de la solució realitzada es el següent:

Entramat simple:

Entramat Krainer:

Figura 2: Esquemes dels diferents trams de la solució proposada.
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Actuació 1 Treballs previs realitzats de desbrossada i neteja.
-

Retirada de la tanca de la finca.
Retirada i ordenació dels nombrosos tubs que arriben a la llera.
Desbrossada de la zona.
Retirada d’alguns arbres secs del marge extern.
Arrancat de la canya retirant rizoma per evitar rebrot.
Retirada de les runes en abocador autoritzat.

Imatge 2: Estat del talús després de la desbrossada.

Imatge 3: Mostra del talús mentre es retiraven, runes, canya y es tractaven els trams inestables del talús.
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Actuació 2 Estabilització del marge dret darrera les cases amb entramats.
S’ha construït un entramat amb una longitud de 32 metres i una alçada al voltant de 1,2 metres. En el
punt central de màxima tensió s’ha fet la variant de doble paret o Krainer. La zona on s’ha muntat un
entramat tipus Krainer correspon amb el tram de talús adjacent a la piscina de la parcel·la i té una
longitud de 14 metres.
Els entramats simples tenen 12 i 6 metres respectivament.

Descripció

Amidaments

Entramat Krainer tipus Naturalea

14 m

Entramat simple

18 m

Actuació 3 Consolidació del talús superior amb geomalla i ret de coco.
Aquesta tècnica es basa en la consolidació de l’estructura del sòl mitjançant geomalla o ret de coco,
oferint protecció davant de les avingudes, de les pluges torrencials o de la simple escorrentia de
l’aigua. Aquesta estructura reté la humitat i facilita el restabliment de la vegetació. Amb una sembra
anterior i/o posterior s’afavoreix la colonització herbàcia que amb el pas del temps arribarà a
substituir la fibra de coco.
Un cop desbrossada la zona i reperfilats els nous talussos s’ha vist que aquests eren més alts que el
que mostrava el topogràfic, segurament per canvis en la cota de la llera. Per les zones de més
pendent i a la base de l’entramat s’ha instal·lat una geomalla permanent C350 Vmax que ofereix una
elevada resistència a les avingudes d’aigua. A la part superior s’ha mantingut la ret de coco prevista.

Descripció

Amidaments

Sembra i instal·lació de ret de coco de 700gr/m²

100 m2

Sembra i instal·lació de geomalla C350 Vmax

120 m2
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Actuació 4 Moviments de terres al marge esquerre
Com que la construcció dels entramats al marge dret ocupa part de la secció hidràulica en aquest
tram del torrent, s’han realitzat moviments de terres al marge esquerra amb l’objectiu de mantenir la
secció hidràulica.

Descripció

Amidaments

Moviments de terres per ampliar la llera al marge esquerre.

128 m3

Imatge 4: Materials utilitzats en la construcció

Imatge 5: Inici dels treballs i resultat final.
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Imatge 6: Procés de construcció de l’entramat on s’observa el pendent recuperat i resultat final.

Imatge 7: Muntatge entramat i resultat final.

Imatge 8: Abans i després dels treballs
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Imatge 9: Abans i després dels treballs

Imatge 10: Tram aigües avall on va caldre afegir dos pisos a l’entramat per disminuir la pendent generada.
El perfil del talús va condicionat al talús continu.

Imatge 11: Abans i després dels treballs

8 de 10

Estabilització tram marge dret torrent Can Cabassa entre carrer Tenerife i Lanzarote, Sant Cugat del Vallès Desembre 2016

Imatge 12: El final del carrer Tenerife abans de la intervenció.

Imatge 13: Detall on s’observen les plantacions, la planta es un element bàsic per al futur dels entramats.

9 de 10

Estabilització tram marge dret torrent Can Cabassa entre carrer Tenerife i Lanzarote, Sant Cugat del Vallès Desembre 2016

Imatge 14: Vista del talús acabat aigües amunt durant les tasques de revisió final de l’obra.

PARAULES CLAU: protecció marge fluvial, bioenginyeria del paisatge, millora paisatgística.
TÈCNIQUES APLICADES: entramat, entramat Krainer, geomalla permanent, ret de coco.
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