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INTRODUCCIÓ
L’objectiu principal del projecte fou el de millorar
morfològicament el torrent per a continuació iniciar el
procés de restauració ambiental. Per tal de poder
realitzar-ho s’eliminà el col·lector que circulava per
dins la llera del torrent i es reubicà al carrer Tossa
d’Alp. La traça inicial del col·lector resseguia el torrent
però al haver roca es va reomplir aquest amb runes
que l’aigua anava arrossegant provocant problemes
més avall. Aquest es el principal problema que es va
solucionar. Tota la runa va ser retirada. Finalment es
realitzaren diverses actuacions per tal d’integrar l’ús
social de la zona amb la recuperació paisatgística del
entorn.
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1. Antecedents
Les actuacions realitzades per a la millora ambiental d’un tram de torrent a la Creu de l’Aragall,
tingueren com a base el projecte “Restauració fluvial, àmbit 2, a la Creu de l’Aragall 1. Tm de Corbera
de Llobregat.” Tot i així, en la fase d’execució es realitzaren modificacions del projecte original
d’acord amb les recomanacions realitzades per l’Agència Catalana de l’Aigua, en que es demanava
una major integració a l’entorn i la conservació del caràcter natural del torrent.
Per tal de validar les noves propostes de restauració i consolidació dels marges del torrent es realitzà
un estudi hidràulic “Estudi hidràulic per a la modificació del projecte de restauració fluvial de la Creu
de l’Aragall (Àmbit 2) TM de Corbera de Llobregat.”
L’actuació tingué una fase inicial en que s’eliminà un col·lector de dins la llera del torrent per reubicarlo sota el traçat d’un dels carrers urbanitzats de la Creu de l’Aragall i així eliminar l’ impacte que
aquest generava dins la llera.
Les actuacions que es mostren a continuació són les orientades a la millora morfològica i ambiental
del torrent un cop eliminat l’antic col·lector i aquelles encaminades a l’ús integrat de l’espai per a la
població del municipi i rodalies.

2. Millora de la morfologia del terreny i restauració ambiental
2.1 Definició de les noves seccions
A partir l’estudi hidràulic realitzat, es definiren les noves seccions de la llera per tal que absorbissin el
període de retorn dels 500 anys i així evitar inundacions a les edificacions veïnes.

Moviments de terres per tal de definir una nova secció del torrent
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2.2 Protecció dels marges fluvials

Els marges es protegiren mitjançant la combinació de diferents tècniques de revegetació i
bioenginyeria, totes elles validades prèviament per l’estudi hidràulic. Aquestes tècniques protegeixen
de manera eficient els marges i permeten la naturalització i integració paisatgística de l’obra resultant.
A. Mur de geocel·les
Es realitzà un mur de geocel·les per tal de crear uns talussos fluvials estables, vegetables i que
poguessin suportar un pendent pronunciat que permetés ampliar de manera considerable la secció
de pas de la llera.

Imatge de l’estat inicial del torrent

Instal·lació de les geocel·les amb el marc i grapat dels
diferents panells

Reompliment amb terres de les geocel·les i compactat del material aportat
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Vista del mur de geocel·les finalitzat abans i després de l’aplicació d’hidromanta

B. Millora del ferm amb geocel·les de recobriment
Al llarg del tram de camí que des del carrer ressegueix el torrent s’instal·là geocel·les de recobriment
de 2.56m d’amplada. Amb aquesta actuació s’aconsegueix un ferm estable del camí ja que s’eviten
fenòmens d’axaragallament, pèrdua de sòl, entollament, etc. deixant una traça de prat però trepitjable
en tot moment.

Imatge d’abans de l’actuació
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Camí estabilitzat amb les geocel·les

C. Instal·lació de gabions flexibles a la base del torrent
Per aconseguir minimitzar l’impacte de l’aigua a les zones d’entrega de les canonades al torrent, es
recobrí la base amb gabions flexibles tipus Rock roll. D’aquesta manera es dissipa l’energia de
l’aigua després de la canalització a través del primer tram de torrent i s’eviten els fenòmens de
soscavació, rentat del sòl, etc. que ocasiona l’aigua quan surt del tub de recollida de l’escorrentiu a
grans velocitats.

Imatges del procés d’instal·lació dels gabions flexibles
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D. Instal·lació de geomalla permanent als talussos fluvials
Aigües avall de la zona recoberta per gabions es protegí la llera amb geomalla permanent tipus C350
Vmax, excepte a aquelles zones amb aflorament de roca mare en que només es protegiren els
talussos fluvials i es deixà vista la roca. El fet de deixar la roca vista permet augmentar de manera
considerable la integració de l’actuació a l’espai i potenciar els elements naturals presents.

Imatges de l’abans el durant i el després de la instal·lació de geomalla permanent
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2.3 Revegetació
A. Plantació
La plantació es realitzà amb els següents criteris:
-

-

Utilització de vegetació autòctona adaptada a la zona.
Plantació arbustiva en agrupacions de 3 o 5 individus en un sol escocell. Densitat de plantació
arbustiva: 1ut/4m2, excepte a les zones on s’ha instal·lat la geomalla C350 per evitar que perdi
funcionalitat amb la inserció de planta.
Plantació arbòria amb una densitat màxima de 1ut/6m2. S’instal·laren tutors de fusta de 1.5m
de llargada i 5cm de diàmetre a la totalitat d’arbres plantats.

Imatges de la plantació
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2.4.2 Hidromanta
S’aplicà una hidromanta de coto tipus HydraCX2 a tota la superfície intervinguda per tal d’aconseguir
una ràpida revegetació de l’espai. La hidromanta a més dels elements habituals de la hidrosembra
incorpora més mulching i un polímer que aglutina aquest amb els primers centímetres del sòl.

Procés d’aplicació de la hidromanta

Fases en el procés de revegetació d’un dels talussos principals
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3. Actuacions per a l’ús integrat de l’espai
3.1 Adequació del camí d’accés
Per tal de fer accessible aquest espai d’un interès paisatgístic remarcable, s’arranjaren els senders,
sempre buscant la seva màxima integració a l’espai adjacent.

Vistes d’abans i després de la construcció d’esglaons en una rampa d’accés al mirador

Elements construïts per facilitar l’accés a la zona i possibilitar-ne l’ús social
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3.2 Arranjament del mirador
El mirador situat al final de la zona d’actuació té unes vistes molt interessants del terme municipal de
Corbera. Es millorà el ferm mitjançant un empedrat de pedra collada i es delimità l’espai mitjançant
una barana que a més de garantir la seguretat dels usuaris, tingués una bona permeabilitat visual
sense obstaculitzar la visió de l’espai circumdant. Tanmateix, s’instal·là un plafó panoràmic per tal
d’interpretar la vista des del mirador.

Imatges de la zona de mirador abans de l’actuació

Imatges de la zona de mirador després de l’actuació

Ús social de l’espai

Plafó panoràmic

CONCEPTES CLAU: restauració fluvial, zona inundable, talussos fluvials, ús públic.
TÈCNIQUES APLICADES: Mur verd de geocel·les, Geomalla permanent, Gabió flexible Rock roll,
Ret orgànica, Empedrat en pedra collada, Hidromanta.
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