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INTRODUCCIÓ

En el terme municipal de Collbató prop de l’àrea d’esplai de
la Salut a 394 metres d’altura i amb unes coordenades UTM
(x: 402398m y: 4603194) es troba la bassa de Joan
Romanyà, al peu d’una alzina centenària. Aquesta
construcció data del 1848 i es composa per un dipòsit de
3
30m adossat a la seva part superior esquerra a un Safareig
d’uns 1000 l. Del cantó SW de la bassa s’intueix un conducte
obrat en pedra i morter de calç que és el començament d’un
sistema de recollida de canalitzacions de pedra d’uns 300
m.l. que recull l’escorrentiu de tota la vessant de la
Muntanya. Aquest sistema de recull de l’escorrentiu picat a
la roca, amb pedra en sec o morter de calç estava totalment
perdut entre la vegetació i parcialment desmuntat, el projecte
ha consistit en recuperar aquest patrimoni
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1. Primera fase executiva
1.1. Neteja del sistema principal de canals
Malgrat que la xarxa de canals presents a la zona és molt extensa n’hi ha uns pocs que són
principals. Una primera fase bàsica ja es va realitzar per un grup de voluntaris de Collbató, sense el
seu treball resultaria difícil poder caracteritzar les dimensions de l’obra.
S’han fet doncs uns treballs bàsics per retornar la funcionalitat del sistema:
a) S’han retirat quatre grans roques del canal. En diversos cassos ha calgut esmicolar la roca
amb un martell neumàtic.
b) S’han refet el murs de pedra i retirat la terra refent la mota del canal.

Vista inicial de la mota del canal

Vista final després de les actuacions, refent el mur de pedra

Vista final després de les actuacions,
actuacions, refent la mota del canal
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1.2. Creació d’un sorral-trampa de sediment.
Adaptant-nos a la orografia i característiques de la zona un cop netejat el tram es va decidir dividir el
sorral previst en dos unitats.
El primer se situa a l’entrada de la bassa i presenta dues estructures, en la inferior si la pluja no es
molt gran l’aigua entrarà primer al safareig. D’aquesta forma garantim un punt d’aigua accessible a la
fauna en èpoques de sequera

Tub de connexió en rajola del canal al safareig

Sortida

El segon punt es tracta d’una zona on s’ha fet una petita poua que al seu temps s’ha impermeabilitzat
ja que en aquesta zona hi havia una filtració important de l’aigua. Aquesta retindrà el sediment abans
que entri a la bassa.

Vista d’una petita poua
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1.3. Neteja del sediment present a la bassa.
Retirada dels 4m3 de terra i brossa que omplien la bassa.

1.4. Consolidació i millora dels marges de la bassa.
Un cop buida la bassa es van realitzat treballs de consolidació i millora de la impermeabilitat de la
bassa i el safareig:
a) Rascat de l’arrebossat present malmès en molts trams.
b) Arrebossat de nou.
c) Aplicació d’una capa pintura impermeabilitzant.
Finalment es va refer amb llosa els marges de la bassa i instal·lació d’una barana de ferro de 0,8 m.
per garantir la seguretat dels visitants

Abans
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Abans

Després

Abans

Després

Abans

Després
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1.5. Mesures de potenciació de la fauna
A més de restaurar i afavorir la presència d’aigua al safareig es van fer dues intervencions més:
Col·locació d’uns pals de fusta per facilitar la sortida de la bassa de la fauna.
Confecció i instal·lació d’una manta flotant vegetada de 2m2. Aquesta es va retirar amb el temps
degut a la forta incidència del vandalisme.

2. Segona fase executiva
2.1. Neteja del sediment present a la bassa
Degut a les neteges del canal realitzades el 2008-2009, les primeres aigües han rentat les terres que
han omplert la bassa i el safareig. Es tracta d’un tema previsible després del gran nivell de
transformació de la zona. Igualment al llarg del canal realitzat es van fer trampes de sediment. La
primera tasca realitzada a la zona va ser revisar, netejar i reforçar el sistema.

2.2. Neteja del sistema de canals
Malgrat que la xarxa de canals presents a la zona és molt extensa n’hi ha uns pocs que són
principals. Per aquesta raó es van netejar acuradament els 138 m.l. principals i es van netejar i
desbrossat la resta de la xarxa.
Els treballs intensius de canals han comportat les següents tasques:
a)
b)
c)
d)
e)

Eliminació de la terra.
Extracció de la vegetació que creix als canals fins a les arrels.
Reconstrucció dels murs de pedra en sec que acompanyaven el canal.
Consolidació dels murs i millora de la impermeabilització amb morter de calç.
Ordenació dels entorns, recol·locació de terres
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Vista anterior de la part alta del sistema un cop es bifurca

Vista després de realitzar les actuacions de la part alta del sistema un cop es bifurca

Vista abans de realitzar-se la desbrossada

Imatge després de la primera desbrossada
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Vista abans de realitzar-se la desbrossada

Vista un cop nets i consolidats els marges

Detalls d’estructures presents abans de restaurar

Vista anterior de la neteja d’un tram pendent només de fer els acabats

Vista posterior de la neteja

Part baixa del sistema un cop es bifurca. Just després de la desbrossada el sistema estava del tot colmatat
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Esquema del procés de restauració d’un mur de l’estat inicial, neteja i consolidació

2.3. Bassa per la fauna del drenatge de la bassa
Degut a l’èxit de la capacitat de retenció d’aigua de la bassa de Joan Romanyà s’ha realitzat un
sobreeixidor amb un canal integrat de pedra que arriba cap una depressió del terreny i permet la
creació d’una bassa temporal de 4 m2 amb finalitats útils per a la fauna.

CONCEPTES CLAU: bassa, drenatges, pedra en sec
TÈCNIQUES APLICADES: murs de pedra en sec
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