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INTRODUCCIÓ 
La riera de Caldes, creua el nucli urbà per l’oest. Es 
tracta d’un eix molt important dins el municipi. El 
projecte té l’objectiu de fer els primers passos cap a 
la recuperació de l’espai fluvial. 
 
Les actuacions han anat encaminades a la millora 
paisatgística de l’espai. S’han eliminat espècies 
al·lòctones i s’ha potenciat el bosc de ribera 
autòcton, s’han retirat les deixalles i els horts 
il·legals de dins la llera, i finalment, s’ha millorat 
l’entorn del gual del safareig de la Portalera. 
 
Longitud del tram intervingut: 1,5 Km 
Superfície estimada on s’ha actuat: 30.000m2 
Superfície de canyar eliminat: 1370 m2 
Runes retirades: 114 m3 
Arbres al·lòctons eliminats: 300 unitats 
Plantacions: 989 ut 
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1.Eliminació d’impactes 
 
Les actuacions d’eliminació d’impactes dins el tram d’intervenció, es van centrar en l’eliminació 
d’espècies exòtiques i la retirada d’horts, deixalles i abocaments. 
 
Degut a la gran quantitat de canya (Arundo donax) es va haver de crear una estratègia per prioritzar 
l’eliminació completa de la canya i el rizoma a les zones més fràgils i la desbrossada o aplicació 
d’herbicida en d’altres zones allunyades del canal principal. 
 
Tractament de la canya i el bambú  
 
S’eliminà la canya i el bambú amb mitjans mecànics en base a les següents prioritats: 
- Zones properes al curs d’aigües baixes per evitar que la canya sigui un obstacle en moments 
d’avingudes. 
- Trams amb potencial alt de recuperació del bosc de ribera degut a que són zones amb el nivell 
freàtic proper. 
- Zones amb interès paisatgístic ja que la canya impedia la visual des de punts concorreguts del nucli 
urbà com el gual del safareig de la Portalera. 
 

  
 

     
Desbrossat part aèria, extracció de rizoma, acumulat i portat a planta de tractament. 

 Terreny amb la canya ja retirada 
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Extracció bambú i nyàmera 
 
En nuclis puntuals es desbrossà la canya per el posterior tractament amb infraroig o herbicida a les 
zones en que: 
- hi havia la presència de nuclis de canya més aïllats i envoltats de vegetació, especialment 
esbarzers.  
- s’hagués generat un impacte elevat si s’havia d’entrar amb maquinària a la zona. No interessava 
afectar la vegetació existent, ja que si la canya es va controlant, la colonització de l’espai per la 
vegetació del voltant juga un paper clau. 
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Eliminació de llenyoses exòtiques 
 
L’aplicació es realitzà mitjançant una xeringa amb la que s’introdueixen 5m.l. de barreja en forats fets 
a la soca de 10mm de diàmetre. Aquest forats es situen al voltant de tota la soca i part de les arrels 
més superficials. Un cop fet el forat i introduït l’herbicida, es tapa amb fang. Aquests herbicides 
actuen directament a les arrels bloquejant el pas de nutrients a la part aèria, minvant així la capacitat 
de creixement i de sobreviure.  
 
Barreja utilitzada 
50% d’aigua 
25% de Roundup 
12,5% Banvel Triple 
12,5% Tordon 
 
A continuació es mostra la relació d’arbres injectats. El primer repàs realitzat a l’abril de 2013 va 
servir  per tornar a injectar aquells peus que havien tornat a rebrotar tot i haver estat injectats. Es 
tracta de menys del 7% de rebrots, fet que permet qualificar l’actuació d’èxit. 
 
 
INJECCIÓ DE LLENYOSES EXÒTIQUES 

 
Peus injectats a la fase inicial (desembre 2012) 
Truanes 24 u. 
Acàcies 276 u. 
Ailants 40 u. 
TOTAL 300 u. 
Peus injectats en el primer repàs (abril 2013) 
Ailants  5 u. 
Acàcies 15 u. 
TOTAL 20 u. 

 
 

 

 
Tasques d’injecció dels ailants situats al talús. 

Utilització de sistemes de subjecció per a treballs 
en zones de pendent pronunciada 
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Eliminació d’horta i retirada de deixalles  
 
Es retiraren els horts il·legals situats dins la llera i on s’acumulaven quantitats importants de deixalles, 
entre elles pneumàtics o plaques d’uralita. Es realitzà la segregació dels residus en funció de la 
tipologia i es transportaren fins al gestor de residus competent en cada cas.  
 

  
 

  
 

    
 

      

Durant les tasques d’injecció 
d’acàcies es van descobrir restes 
d’obres realitzades fa anys i que 
havien quedat a la zona tapades 
per la vegetació. També es van 
retirar restes d’encofrats 
preparats per seguir construint un 
mur, actualment ja sense 
llicència. 
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2. Millora del tram de llera entre el molí de l’Esclop i el safareig de la 
Portalera 
 
L’espai comprès entre el molí de l’Esclop i el safareig de la Portalera és un dels trams de la riera més 
freqüentats per la població. A més, aquest tram encara no s’havia recuperat de l’impacte generat per 
les obres de construcció del mur de gabions. Els treballs per a la seva recuperació van consistir en 
reobrir la secció del canal principal del riu recuperant el perfil irregular de substrat gravós dels trams 
ben conservats de la riera. 
 
Reperfilat del terreny 
 

  
Degut a les obres dins la llera s’havia creat una pista per a vehicles amb material de reompliment. Imatges de 
l’estat inicial. 
 

   
Vista de la llera un cop reperfilat el terreny (febrer-maig 2013) 
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Creació del gual al safareig de la portalera 
 
Per creuar la riera es realitzà un pas amb blocs de pedra. Aquesta opció té clars avantatges respecta 
altres tècniques com per exemple que no obstrueix el pas de l’aigua en moments d’avingudes ja que 
l’aigua passa per sobre sense afectar l’estructura, i que permet integrar-se completament a l’entorn. 
Per garantir la resistència de l’estructura ens va caldre a més fer un reforç aigües avall amb pedra 
inserida al terreny falcant la passera. 

 
Esquema de l’actuació de construcció d’un gual 
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Millora paisatgística dels entorns del gual  
 
L’objectiu de l’actuació fou el de protegir els entorns del gual a la vegada que millorava la qualitat 
paisatgística d’un dels punts de la llera més accessibles per a la població. Per consolidar el marge i 
millorar la vegetació de la zona es va optar per la instal·lació de rolls vegetalitzats en un costat i 
herbassars estructurats en fibra de coco, tècniques que creen de forma immediata uns herbassars 
d’espècies autòctones ben resilents, que poden resistir tant avingudes com sequeres. 
 

   
 

   
Procés d’instal·lació dels rolls vegetalitzats (febrer 2013). La instal·lació de brancatge sota el roll vegetalitzat 
ajuda a evitar problemes d’erosió a la base de l’estructura fins al ple desenvolupament de la planta. 
 

 Vista d’herbassar pluriespecífic amb helòfits instal·lat (abril 2013) 
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Instal·lació de dues 

baranes a l’escala del 
marge dret de la riera i 

pintat amb sulfat de ferro 
de l’estructura de formigó 

per integrar-la més a 
l’entorn. 

   

 
3. Plantacions 
 
Les plantacions es realitzaren en base als següents criteris: 
- Prioritzar la plantació en zones amb el nivell freàtic proper en funció dels requeriments hídrics de 
cada espècie, sempre amb l’objectiu de no dependre de les tasques de manteniment per a la 
supervivència de les plantes.  
- A les zones properes al curs d’aigües baixes es plantà en formes longitudinals al corrent per exercir 
la mínima resistència al pas de l’aigua en moments d’avingudes. 
- Plantació de freixes grans en zones on es prioritzava la millora visual o paisatgística immediata de 
l’espai. 
- A les zones on la planta podia ser afectada pel pas del ramat, s’instal·là una tanca ramadera per 
assegurar que durant com a mínim els dos primers anys, les plantes creixen sense dificultats. S’ha 
instal·lat un total de 224m de tanca cinegètica de 1m d’alçada i subjectada amb pals de fusta de 
castanyer de 1.5m. 
- Sempre que va ser possible es plantaren els arbustos en escocells grans i amb 3-5 individus per 
olla. 
- Es sembrà tots els espais que havien sigut remoguts o plantats. La barreja utilitzada fou la següent: 
 
Triofolium repens 25%, Lolium perenne 25%, Cynodon dactylon 20%, Agropyrum repens 15%,  
Festuca Arundinacea 5%, Dorycnium pentaphyllum 5% i Medicago sativa 5%. 
 
En total es plantaran 989 unitats de planta en diferents formats (contenidors d’1 i 3L, alvèol forestal, 
arbres de 10-12cm de perímetre en pa de terra, unitats de planta estructurada en fibra i estaca) de 
les espècies següents: Salix cinérea, Salix elaeagnos, Sambucus nigra, Fraxinus angustifolia, Salix 
alba, Cornus sanguínea, Salix fragilis, Populus alba, Rhamnus alaternus, Quercus ilex, Iris 
pseudacorus, Carex vulpina i Lythrum salicaria. 
 
És important destacar la plantació de vimeteres (Salix fragilis) dins la llera a la zona propera al 
safareig de la Portalera on antigament hi havia aquesta espècie d’on se n’obtenia el vímet que es 
remullava al safareig per després fer els cistells. 
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Tasques de plantació             Detall d’un freixe acabat de plantar 
 

  
Plantació de salzes a primera línea formant bandes longitudinals al curs 

fluvial 
  Plantació de freixes de port gran 

   
   Estaca de Salix atrocinerea   Fraxinus angustifolia plantat  Imatges de la tanca pel ramat 
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4. Senyalització 
 
S’instal·laren 4 cartells dins el nucli urbà de Caldes, en zones amb vistes a la riera. Cada un dels 
cartells conté informació sobre un element destacat de la riera de Caldes i els entorns associats 
(flora, fauna, zona d’horta i la geologia). 
 

 
 

    
Imatge del cartell instal·lat al Molí d’en Ral Imatge del cartell instal·lat al carrer Raval Canyelles 
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5. Parc de Can Rius 
 
Les millores realitzades al Parc de Can Rius són les següents: 
- Es retiraren els arbres morts i els tombats de dins la llera. També es realitzà la desbrossada i poda 
d’arbres, en especial dels que travessaven la tanca i envaïen el parc. 
- Arranjament dels punts d’entrega de l’aigua: A la zona superior del parc, l’aigua d’escorrentiu 
superficial no evacuava correctament a la llera del torrent i provocava problemes d’erosió 
especialment al marge d’unes escales presents. En aquest sentit es realitzà el següent: 
• Reperfilat del terreny per evacuar l’aigua de la plana del parc directament a la llera. 
• Retirada del tub de plàstic i substitució per una canal de pedra amb més qualitat estètica i 

integrada al parc. 
• Recuperació del marge de l’escala erosionat amb la instal·lació de feixines de branca seca i 

posterior cobriment amb terra. 
• Eliminació de tubs en desús que hi havia al talús del torrent. 

- Al tram final del torrent hi havia un punt al marge esquerra amb certa erosió. La tanca que delimita 
amb el parc s’estava veient afectada per aquesta erosió. Davant aquesta situació es va optar per 
protegir la base del talús amb una palissada realitzada amb els troncs d’arbres morts extrets de la 
llera. 
- Arranjament de la tanca: s’arranjà diferents peus de la tanca que estaven descalçats i es substituí la 
malla de la porta que estava trencada. 
 

  
Palissada realitzada amb els troncs resultants de la neteja del torrent. 

Es pot observar l’encaix de l’estructura amb amb el mur existent. 

     
Tub de plàstic existent abans de la intervenció. Creació d’un drenatge de pedra. 

Reperfilat del terreny per evacuar l’aigua d’escorrentiu superficial al torrent de manera ràpida 
 
 
PARAULES CLAU : millora fluvial, eliminació d’al·lòctones invasores, gual, bosc de ribera, tanca 
ramadera. 
TÈCNIQUES APLICADES : plantació, gual amb pedra, roll vegetalitzat, herbassar estructurat en 
fibra de coco, sembra. 




