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INTRODUCCIÓ 

La zona objecte d’actuació és la confluència del 
torrent Caganell de Mollet del Vallès amb el riu 
Besòs. Tram inclòs dins la Xarxa Natura 2000. 
La importància de millorar el torrent recau en els 
seus efectes al riu Besòs com a focus important 
d’introducció d’espècies al·lòctones al mateix.  
Els objectius de les actuacions dutes a terme són 
l’eliminació d’espècies al·lòctones, potenciar la 
presència de vegetació, i crear una zona 
d’aiguamolls a la desembocadura per diversificar 
l’hàbitat i millorar la qualitat de l’aigua del torrent del 
Caganell que entrega al Besòs.  
El riu Besòs al seu pas per Mollet del Vallès està 
inclòs a la Xarxa Natura 2000 amb el nom de “Riu 
Congost” com a Lloc d’interès comunitari (LIC).  
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Actuacions realitzades: 
 
 
Problemàtica:  Presència d’espècies al·lòctones invasores, canya (Arundo donax) 

Actuació:  Eliminació amb mitjans mecànics de la canya. 

Objectiu:  Millora de la qualitat de la vegetació present als marges fluvials del torrent.  

 
S’han eliminat mecànicament 800m2 de canya (Arundo donax) extraient tant el rizoma com la part 

aèria. Una màquina retroexcavadora ha anat extraient tota la canya i reperfilant els talussos. Tots les 

restes vegetals s’han retirat. En aquestes zones s’hi ha dut a terme una sembra amb llavor 

d’espècies autòctones.   

 

  
Zones on es va extreure canya i es van reperfilar (aigües amunt del pont de Can Prat) 

 

 

  
Zones on es va extreure canya i es va reperfilar (aigües avall del pont de Can Prat) 
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Problemàtica:  Talussos generats després de l’extracció de canya amb forta pendent i sense 

protecció.  

Actuació:  Instal·lació en dos trams de ret de coco.   

Objectiu:  Protecció davant l’escorrentiu superficial dels talussos per facilitar la germinació de les 

herbàcies sembrades.   

 
S’ha instal·lat ret de coco en dos trams al marge esquerre: 

- El primer tram, de 15m de llargada, està situat just abans del plataner que hi ha aigües amunt del 

pont. Aquesta zona es veia especialment vulnerable per la seva situació i la pendent generada. Està 

en una zona més ombrívola, fet que allargarà el termini en què les herbàcies podran fer un bon 

recobriment (Tram 1). 

- El següent tram discorre al marge esquerre al llarg de 80m. Aquest no es contemplava en el 

projecte inicial, però s’ha vist necessari actuar-hi, ja que el talussos generats de 7 a 9m d’alçada, 

poden patir processos erosius per les aigües d’escorrentiu amb molta facilitat. Amb la ret de coco es 

millora la seva protecció fins que les herbàcies (Tram 2).  

 

   
Tram 1 / Tram 2 

 

 
Localització dels trams  
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Problemàtica:  Falta de cobertura vegetal en els talussos generats. 

Actuació:  Sembra d’herbàcies, plantació d’estaques i instal·lació d’herbassars pluriespecífics tipus 

Plant CarpetTM.   

Objectiu:  Potenciar la vegetació helofítica, arbustiva i herbàcia.   

 
A la base dels talussos coberts amb ret de coco s’hi han plantat estaques de Salix eleagnos, 75 

unitats, enlloc de les feixines que hi havia previstes. Amb aquesta plantació s’ha cobert més longitud 

de base de talús que es podrà vegetar fixant la base dels mateixos. 

L’actuació de plantació de plàtans, s’ha vist que és inviable, ja que el pas de serveis pel marge dret 

està protegit per una llosa de formigó que no permet el desenvolupament radicular dels arbres. S’han 

retirat 6 exemplars morts que hi havia plantats. Amb els costos previstos per a aquesta actuació s’ha 

ampliat la superfície de ret de coco, per tal de protegir el tram 2, mencionat en l’anterior apartat i a 

més a més, s’han plantejat plantacions.  

Plantació de 15m2 d’herbassars pluriespecífics amb Juncus inflexus, Iris pseudacorus, Scirpus 

holoschoenus i Carex vulpina. A llarg termini d’aquestes 4 espècies s’instauraran les que es puguin 

desenvolupar amb més facilitat en aquest ambient i amb la qualitat de les aigües que arriben a la 

desembocadura del torrent. 

 

   

 

Zona rascletada i sembrada. / Sortida de clavegueram amb problemes d’erosió  

protegida amb herbassar pluriespecífic tipus plant CarpetTM. 
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Estat d’un tram amb plantació d’herbassars ja desenvolupats (Juny 2014) 

 

El canvi de la tècnica d’instal·lació de feixines prevista inicialment a estaques i herbassars 

pluriespecífics tipus Plant CarpetTM, ha estat objecte de l’anàlisi de la zona un cop reperfilats els 

talussos i la valoració del tipus de material pedregós que conformava la base del talussos.  

 

A tota la superfícies remoguda, 1.300m2, s’hi ha fet sembra amb barreja de llavors autòctona, amb un 

rascletat previ i posterior, per trencar els primers centímetres de terra i després tapar la llavor.  

 

     
Herbassar pluriespecífic tipus Plant CarpetTM. /  Instal·lació de gabió flexible laminar tipus Rock RollTM  

per protegir la base del talús just després del pont. 
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Novembre 2013 

 

Juny 2014     Foto general del tram aigües avall del pont.  
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Problemàtica:  Aigües del torrent de baixa qualitat i erosions degudes a un salt d’aigua creat per la 

presència d’una plataforma de formigó. 

Actuació:  Arranjament del salt amb blocs de pedra i reperfilat dels talussos i el canal per crear una 

zona d’aiguamolls amb vegetació helòfitíca als talussos, canyissar a la base del canal d’aigua i 

vegetació arbustiva als talussos. 

Objectiu:  Potenciar la vegetació helofítica i arbustiva creant una zona d’aigües lentes on es permeti 

millorar la qualitat de les aigües del torrent abans de desembocar al Besòs.   

 
 

Una màquina retroexcavadora a recol·locat blocs de pedra a la zona erosionada i ha reperfilat el 

canal, creant terrasses on s’han plantat les agrupacions arbustives amb Salix atrocinerea i Salix 

eleagnos, delimitades a ambdós marges per una línia de 12m de roll vegetalitzat amb vegetació 

helofítica. A la base dels talussos i propers al pas d’aigua, s’han instal·lat els herbassars 

monoespecífics de Phragmites australis, més propers al curs de l’aigua per fer complir la funció de 

depuració de les aigües que queden estancades en aquest espai.  
 

   
Plantacions d’arbustives en olles al marges esquerre, delimitat pels rolls vegetalitzats tipus Fiber RollTM  

(novembre 2013 / juny 2014) 
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Rolls vegetalitzats tipus Fiber RollTM ancorats amb estaques de fusta i lligats.  

 

 
Estructura de rampa feta amb pedra i enterrada 1m.  
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Vista general de la zona de desembocadura des del pont de vianants del riu Besòs (novembre 2013). 

 

 
Vista general de la zona de desembocadura des del pont de vianants del riu Besòs (juny 2014). 

 
 

 
 
PARAULES CLAU :  Eliminació al·lòctones invasores, millora fluvial, bioenginyeria. 
 
TÈCNIQUES APLICADES :  Plantació d’estaques, herbassars pluriespecífics tipus Plant Carpet i 
monoespecífics tipus Plant Pallet, roll vegetat tipus Fiber Roll, ret de coco. 




