Redacció del Projecte d’arranjament de la pista de la Foia al Parc
Natural de la Serra de Montsant
LOCALITZACIÓ
La pista de la Foia connecta l’ermita de la Mare de Déu de la Foia
amb el Mas de l’Extrem, un refugi
gestionat pel Parc Natural de la
Serra de Montsant. L’accés a la
pista és restringit i actualment hi
ha un cadenat que controla el pas
de vehicles.

Localització

PROBLEMÀTICA ACTUAL

OBJECTIUS

La pista és circulable però té problemes associats per la falta de gestió de
l’escorrentiu al llarg dels 3.4km. Els talussos també tenen problemes d’estabilitat en alguns trams. Tot plegat fa necessari un manteniment continu per
fer la pista funcional. A més, es veu afectat de manera greu en dos punts
molt concrets. En un d’ells degut a la combinació de forts pendents i l’emergència de la roca mare. En l’altre punt, hi ha forts pendents, i degut als girs
del camí, les aigües d’escorrentiu de les parts altes s’acumulen més avall,
per tant, el problemes s’agreuja a mesura que avança la baixada.

Els objectius del projecte són:
- Gestionar els escorrentius correctament evitant
afectacions al ferm.
- Millorar el ferm de la pista.
- Definir mesures complementàries per a la integració de la pista.
- Reduir les necessitats de manteniment de la pista.

Gràfic del perfil longitudinal

Dades tècniques de la pista:
Distància: 3,4km
Alçada màxima: 832m
Alçada mínima: 584m
Ascens: 30m
Descens: 245m

ACTUACIONS DE MILLORA
Les actuacions de millora de l’estat de la pista és resumeixen en:
- Reperfilat del ferm.
- Peraltat del ferm.
- Gestió de l’escorrentiu:
- Creació de cunetes laterals.
- Creació/reforç de trenques de terra per a la conducció d’aigües fora de pista.
- Millora dels talussos, tant interns com externs, afectats per l’erosió.
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INTERVENCIONS TIPUS

Mota de terra per contenir possibles esllavissades

Per tal d’assolir els objectius plantejats i resoldre totes les problemàtiques
detectades, s’han definit les següentse intervencions tipus:
- Subsolat, reperfilat i compactat del ferm i trenques de drenatge.
- Línia de blocs de pedra.
- Mur de pedra vista.
- Feixina de branca seca amb herbassar prevegetat.
- Palissada amb restes de poda de vinya.
- Cuneta amb costelles de pedra.
- Mota de terra per a contenir possibles esllavissades.
- Mulch amb vegetació desbrossada.
- Ret de coco.
- Pous d’inflitració.
- Gual empedrat.
- Cunetes de pedra grava.
Esquema d’una feixina de branca seca amb herbassar prevegetat

SOLUCIONS ADAPTADES A LES PROBLEMÀTIQUES
PUNTUALS

Esquema de cuneta amb costelles de pedra
per evitar la incisió

Definició de la solució per a l’ordenació d’un àmbit on es crearà una zona d’aparcament

Imatge d’una palissada

Definició del traçat i tots el punts de microintervencions detectats sobre
mapa topogràfic de l’àmbit
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