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HI HAVIA UN RIU DARRERA LES CANYES...

Les actuacions que s’han realitzat en un tram del
marge dret del riu Besòs a l’alçada de Montmeló han
permès obrir de nou el riu a la població. La densa i
alta barrera de canyes situada a l’escullera feia de
pantalla visual en bona part del tram intervingut i per
tant, des del carrer no es podia veure el riu.
S’escollí la tècnica d’eliminació de la canya més
adient en funció de si aquesta estava a l’escullera o
en les primeres terrasses fluvials.
També s’han realitzat altres actuacions de millora de
l’espai fluvial, on més que repoblar l’espai amb
vegetació autòctona, s’han creat les condicions
favorables pel bon desenvolupament de la poca
vegetació existent o plantada. A partir d’aquí, un cop
aquesta estigui totalment establerta, ha d’actuar com
a focus de dispersió dins la llera.
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L’eliminació de la canya de l’escullera
permet tenir unes bones vistes del riu
Besòs des del carrer. S’ha creat un
espai molt més permeable.

Abans

Després
feb 2014
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L’eliminació de la canya ha permès
crear uns nous talussos més suaus i la
incorporació
de
planta
arbustiva
autòctona dins la llera

Abans

Després
Nov 2014
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Abans

“S’ha descobert el riu que hi havia
darrera les canyes”. La canya ja no
genera una barrera visual des del carrer.

Després
nov 2014
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Objectius
Objectius generals
- Obrir el riu a la població. Millorar la percepció de l’espai per part de la població.
- Millorar la qualitat ecològica del tram del riu Besòs aigües avall del Pont de l’avinguda Pompeu
Fabra.
- Reduir les necessitats de manteniment per garantir la capacitat hidràulica del riu.

Objectius específics
- Eliminar la canya (Arundo donax) del talús per evitar, en primer lloc, la pantalla visual densa cap el
riu Besòs i, en segon lloc, la ràpida colonització de nous espais que pot perjudicar la vegetació
autòctona present.
- Retirar els abocaments presents.
- Millorar la qualitat de la vegetació de ribera del marge dret del riu Besòs en aquest tram.

Actuacions
1. Eliminació de la canya (Arundo donax) i tractament de la zona intervinguda
Per eliminar la canya s’ha utilitzat la tècnica més eficaç en cada cas, és a dir, la que permet obtenir
els millors resultats amb el mínim de recursos utilitzats.

1.1 Eliminació de canya situada dins la llera
Per tal d’eliminar la canya situada dins la llera s’ha arrencat la part aèria i el rizoma amb
retroexcavadora. Aquesta tècnica, ben desenvolupada, permet obtenir uns resultats de pràcticament
el 100% de la canya eliminada. Per a obtenir aquests bons resultats, la màquina arrenca el rizoma i
un equip de dues persones rastreja el terreny per evitar que pugui quedar qualsevol fragment de
rizoma que a la llarga pugui tornar a rebrotar. En total s’ha retirat 940m2.de canya.

Imatges de la retroexcavadora arrencant rizoma i de piles de rizoma apunt per ser retirades
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1.2 Tractament de la canya situada a l’escullera
La impossibilitat de retirar l’escullera impedia extreure completament el rizoma situat a sota. Així
doncs, s’ha escollit la tècnica de cobrir l’escullera a les zones on hi havia canya. El plàstic amb que
es cobreix l’escullera impedeix que la canya creixi i l’acaba ofegant. D’aquesta manera perd totalment
la capacitat de rebrotar.
Per a dur a terme la tècnica, en primer lloc s’ha desbrossat amb un braç desbrossador la canya. Per
evitar que quedessin canyes que poguessin afectar el plàstic que es posaria a posteriori s’ha fet un
repàs manual per acabar de tallar les restes acabades en punxa.

Retro amb braç desbrossador per triturar les canyes

S’ha afegit una capa de terra abans de col·locar el plàstic per regularitzar el sòl i evitar que aquest es
pogués punxar amb arestes de l’escullera, i una capa de terra a posteriori que és la que permetrà
que el talús es vegeti i s’integri totalment a l’entorn fluvial.

Moviments de terra per cobrir l’escullera
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Entre les dues capes de terra aportades s’ha instal·lat el plàstic i s’ha cobert amb una ret de coco per
fer més resistència al moviment de la terra que es posa a sobre.

Imatge que permet veure tots els estadis de l’actuació. De dreta a esquerra: talús regularitzat amb terra /
col·locació del plàstic per tapar l’escullera / instal·lació de la ret de coco / aport de terres per tapar el plàstic i la
ret de coco / talús finalitzat i reperfilat.

Instal·lació del plàstic

Ret de coco instal·lada

Instal·lació de ret de coco

Cobriment de la rasa superior i el talús amb terra
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Talús finalitzat abans de ser hidromantat

Imatge del talús 3 mesos després
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El tractament final dels talussos s’ha fet mitjançant una hidromanta de cotó tipus HydraCx. Aquesta
permet una protecció inicial de les terres aportades i accelera el procés de creixement de la planta
per assolir una ràpida vegetació del talús.

Procés d’aplicació de la hidromanta des de la llera

Aplicació de la hidromanta des del carrer

Detall de l’acabat de la hidromanta

Detall de l’acabat de la hidromanta el mateix dia de l’aplicació
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Imatge de la zona hidromantada, una setmana després

Imatge de la zona hidromantada el febrer (passats 3 mesos) comptant que és el període
més fred i que dificulta la germinació de la llavor
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2. Plantació de comunitats arbustives
L’objectiu de la plantació no era ocupar tots els espais remoguts sinó, introduir pocs nuclis densos
situats en zones amb les condicions necessàries perquè la planta pugui sobreviure. Un cop aquests
nuclis estiguin ben desenvolupats seran el focus de dispersió de la vegetació autòctona a la zona.
Plantar directament a la llera d’aigües altes fa que la planta estigui massa lluny del freàtic i no tingui
garanties de la seva viabilitat. A més, de cara a les tasques de manteniment, és més viable localitzar
grans nuclis de vegetació que plantes individuals disperses per la llera.
La plantació s’ha realitzat bàsicament a les zones remogudes per la retirada de la canya. S’ha
modificat lleugerament la morfologia de la llera per tal de crear zones de depressió (o grans
escocells) on, per una banda, el nivell freàtic estigui més proper a la superfície i, per l’altra, pugui
acumular més l’aigua de pluja. D’aquesta manera, es poden reduir les tasques de manteniment i les
plantes segueixen tenint les condicions idònies per sobreviure amb èxit.
Espècies arbustives que s’han plantat:
Espècie
Salix atrocinerea
Salix elaeagnos
Vitex agnus-castus
Tamarix gallica
Cornus sanguinea
Sambucus nigra
Crataegus monogyna
TOTAL

Alçada (cm)
60-80
60-80
60-80
60-80
60-80
60-80
60-80

Quantitat
84
105
42
42
21
42
21
357

Moviments de terres per crear clots grans de plantació que permetin acostar la planta al nivell freàtic
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Vista de les plantacions en agrupacions i properes al freàtic

Zona de plantació d’arbustos i herbassars d’helòfits

Procés de plantació

3. Plantació d’helòfits estructurats en fibra tipus Plant Carpet
Per a la introducció d’helòfits propers al canal d’aigües baixes s’ha d’utilitzar alguna tècnica que
garanteixi la seva fixació des del primer moment. Plantar individualment amb alvèol forestal o petits
contenidors no garanteix que en el moment d’una petita avinguda aquests restin a la zona. El més
probables és que acabin arrencats.
Per aquest motiu, els helòfits s’han plantat amb herbassars prevegetats en viver. Aquests
s’incorporen al riu amb les arrels ben desenvolupades i fixats amb estaques al terreny. Les estaques
aguanten en un primer moment i seguidament, les arrels ben desenvolupades fixen el terreny a molt
curt termini. Amb la combinació dels dos assegurem que podran aguantar a la zona en el cas de
riuada.
Amidament

30m2 Iris pseudacorus
5m2 Carex vulpina
20 m2 Scirpus holoschoenus
5m2 Juncus inflexus

TOTAL

6 agrupacions
(60m2)
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Moviments de terra per adequar el terreny

Distribució dels herbassars

Zona de plantació amb els herbassar i els arbustos. Els herbassars estan localitzats en zones entollades però
separades de l’impacte de les avingudes

Detall dels herbassars de lliri (Iris pseudacorus)
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4. Llaurat i sembra d’herbàcies a la terrassa fluvial
La sembra s’ha realitzat manualment a aquelles zones on el terreny ha quedat remogut després de la
descompactació del sòl.
Normalment, en aquest tipus de lleres, un cop es remou el terreny és fàcil que sigui ràpidament
ocupat per espècies ruderals o invasores. Aquestes, fan una forta competència per la llum i aigua a la
vegetació plantada. Per evitar que això passi s’ha sembrat amb una mescla d’herbàcies autòctones i
de port baix que ràpidament colonitzen l’espai i eviten l’ocupació de les espècies ruderals o
invasores. La competència més evident es fa durant el primer any. A partir del segon, l’espai pot
tornar a ser recolonitzat per espècies ruderals però, en aquest moment la vegetació plantada té més
envergadura i està més adaptada i per tant, no li afecta tant.

Totes les zones compactades pel pas de la maquinària s’han llaurat i sembrat a posteriori. Sempre que
ha sigut possible s’ha respectat nuclis de vegetació existent creant formes orgàniques.
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5. Manteniment de les actuacions
És important realitzar un manteniment de les actuacions, especialment la primera primavera després
de realitzar els treballs. Les principals tasques de manteniment consten en:
- Detectar possibles rebrots de canya dins la llera. Aquests rebrots poden ser degut a que ha quedat
algun fragment de rizoma en el moment de la seva retirada. Un cop localitzat és fàcil d’extreure
manualment i per tant s’elimina totalment el problema.
- Tot i que és poc probable, pot ser que petites fissures al plàstic permetin el rebrot d’algun exemplar.
En aquest cas, caldrà retirar el rebrot i reparar la fissura.
- Controlar la plantació realitzada. Eliminació de males herbes que hagin pogut créixer als escocells i
puguin fer-li competència. No es preveu reg ja que la planta només s’ha plantat a zones amb el nivell
freàtic proper i per tant es preveu aportacions externes d’aigua.

PARAULES CLAU: Eliminació d’Arundo donax, millora de l’espai fluvial.
TÈCNIQUES APLICADES: Herbassars monoespecífics i pluriespecífics, cobriment de la canya
de l’escullera.
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