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Millora del tram final del torrent de la Vallençana, Montcada i Reixac
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Inici/finalització: Març/desembre 2017
Clients: Parc de la Serralada de Marina i Ajuntament de Montcada i Reixac

INTRODUCCIÓ
El torrent de la Vallençana recorre el
Parc de la Serralada de Marina fins que
desemboca al riu Besós en el seu pas
per Montcada i Reixac.
Al tram final hi ha una gran quantitat
d’aloc, una espècie molt interessant i poc
present als torrents i rieres de terra baixa.
En aquest tram final del torrent
l’Ajuntament de Montcada i Reixac i el
Parc de la Serralada de Marina estan
unint esforços per millorar la qualitat
ambiental de l’àmbit.
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Resum de la intervenció
L’obra executada al torrent de la Vallençana el passat 2017, ha estat un pas endavant per a la millora
ambiental d’aquest torrent, amb l’eliminació de la canya (Arundo donax) que estava colonitzant per
complet el torrent. La ràpida colonització de l’espai per aquesta espècie provocava una competència
molt forta amb l’alocar present a aquesta zona, molt interessant a nivell botànic i ecològic.
L’aloc (Vitex agnus-castus) és un arbust caducifoli natiu de la costa mediterrània, amb una floració
molt vistosa i característica, d’un blau lilós amb les flors agrupades en llargues i estretes espigues,
durant els mesos d’estiu.

Imatges de l’aloc (Vitex agnus-castus)

S’ha dividit l’àmbit de treball en 3 trams, el primer dins del Parc Natural, el segon un espai central
amb menys presència de canya, i el tercer el tram de connexió amb el riu Besós.
Per al treball de millora de l’espai han estat necessàries unes actuacions prèvies de retirada de
canya i de residus de l’àmbit. Un cop realitzades aquestes actuacions, s’ha fet una sembra a la
superfície remoguda i plantacions arbustives i arbòries amb l’objectiu de permetre la colonització de
l’espai per la vegetació autòctona.
Aquests treballs s’han complementat amb diverses tècniques de bioenginyeria del paisatge per a la
estabilització dels talussos, la seva revegetació i la construcció d’un dic d’entramat per retenir la
canya que pugui baixar arrossegada d’aigües amunt i dificultar la recolonització de l’espai intervingut.
Aquestes actuacions s’han completat amb una jornada de participació ciutadana per aproximar la
població al projecte i sensibilitzar-la amb els treballs duts a terme.
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Retirada de runes i deixalles
Al llarg de les intervencions s’han anat trobant deixalles disperses en tots els trams. S’han recollit i
gestionat amb un gestor de residus.

Imatges de deixalles disperses trobades al tram 1

Imatges de deixalles disperses trobades al tram 2 i 3

Eliminació de la canya, sembra i plantacions
L’eliminació de la canya (Arundo donax) era l’objectiu final de l’actuació, doncs els nuclis s’anaven
desenvolupant i colonitzant pràcticament tota la superfície del torrent, perjudicant considerablement
la ecologia i la biodiversitat.
L’eliminació s’ha fet amb tècniques mecàniques i manuals, eliminant part aèria i el rizoma.
Per permetre la colonització de l’espai per vegetació autòctona, fins ara ocupat pel canyar, s’ha
realitzat una sembra de tota la superfície remoguda i s’han fet plantacions de diverses espècies
arbustives i arbòries, prioritzant l’aloc (Vitex agnus-castus).
La selecció de les espècies s’ha coordinat amb els tècnics del Parc de la Serralada Marina, utilitzant
espècies autòctones i potencials de la zona. La plantació d’arbrat s’ha centrat en àlbers (Populus
alba), freixes (Fraxinus angustifolia) i oms (Ulmus minor). Les espècies arbustives utilitzades han
estat aloc (Vitex agnus-castus), saüc (Sambucus nigra), arç blanc (Crataegus monogyna), marfull
(Viburnum tinus) i aranyoner (Prunus spinosa).
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Imatges del tram 1: abans de l’actuació i tres mesos després.
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Imatges del tram 2: abans de l’actuació i tres mesos després.
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Imatges del tram 3: abans de l’actuació i tres mesos després.
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Detall de les plantacions realitzades

Aprofitament d’arbres morts
Al llarg de tot el tram de torrent intervingut s’han trobat arbres de grans dimensions talats i deixats a
l’àmbit fluvial, especialment a sota la línia elèctrica que travessa el tram 1.
S’han aprofitat per a construir estructures de bioenginyeria, com una trampa per a la canya o el
tancament de l’accés.

Imatges de troncs d’arbres morts al tram 1

Imatges d’aprofitament dels troncs
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Per tal de reduir l’arribada de rizoma al tram intervingut procedent dels nuclis de canya situats aigües
amunt, s’ha realitzat una estructura que creï un punt de retenció en crescudes del torrent.
En aquesta estructura basada en la tècnica de l’entramat (bioenginyeria del paisatge) s’han col·locat
estaques i branques de salze amb l’objectiu d’instaurar una salzeda transversal a la llera que pugui
funcionar com un filtre en un futur, quan l’estructura de fusta es degradi i deixi de ser funcional.

Malla de fibra de coco
envoltant branques i
estaques de salze i
altres espècies
autòctones presents a
la zona

Estructura amb
troncs ja existents
a la llera

Esquema en planta de l’estructura

Barra de corrugat

Estructura amb
troncs ja existents
a la llera
Esquema en alçat de l’estructura

Estructura amb
troncs ja existents
a la llera
Malla de fibra de coco
envoltant branques i
estaques de salze i altres
espècies autòctones
presents a la zona

Barra de corrugat

Esquema en perfil de l’estructura
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Procés de construcció de l’estructura i passats tres mesos en l’imatge inferior dreta.

Acumulació de troncs com a reservori de fauna
Al llarg del tram 3 s’ha aprofitat material vegetal recollit al llarg de la llera per crear dues
acumulacions de brancatge amb l’objectiu de crear un espai de reservori de fauna, mentre la
vegetació implantada es desenvolupa i ofereixi aquesta protecció a la fauna.

Acumulació dels troncs
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Instal·lació de feixines
Al tram 3, amb la retirada de canya, ha quedat una zona amb els talussos força verticals que s’han
treballat per tal de poder-los vegetar de nou amb feixines.
En un punt s’ha fet amb feixina viva d’aloc a partir del material existent a la zona mitjançant una poda
lleu de formació.
En la resta, s’ha utilitzat material de la zona per fer feixines de branca seca que retinguin la humitat i
puguin donar més viabilitat a les plantacions situades just al seu darrere.

Feixines instal·lades

Jornada de participació ciutadana
El 2 de desembre de 2017 es va realitzar una jornada de participació ciutadana dirigida per tres
responsables per part de Naturalea.
A la jornada es va treballar en dues tasques, la construcció de l’entramat i part de la plantació del
tram 3. Es van realitzar dos grups que, a la meitat de la jornada, van intercanviar les tasques.
La plantació es va realitzar agrupant les plantes en olles de 3 exemplars, de mides de contenidor
diferents per tal d’aconseguir nuclis no uniformes a partir d’on la vegetació es pugui reproduir, un cop
desenvolupada, i colonitzar el torrent a llarg termini. Les plantacions es van complementar amb un
reg gràcies a l’Agrupació de Defensa Forestal de Montcada.
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Imatges de la jornada. Plantacions

L’entramat realitzat està situat l’inici del tram 3 per tal d’estabilitzar l’inici del talús després del pont i
crear una activitat interessant i diferent per la jornada participativa.
Aquesta actuació buscava netejar la llera d’arbres morts i utilitzar-los com a material base per a la
construcció de l’entramat, una tècnica de bioenginyeria del paisatge que permet estabilitzar el talús
de sota el camí que baixa per creuar la carretera.
L’entramat és un mur de gravetat format per una estructura cel·lular de troncs de fusta amb estaques
vives o planta en contenidor amb l’objectiu que el futur desenvolupament de la planta suplanti
l’estructura de troncs. S’utilitza en l’estabilització de pendents fins a 60º, com a mur de contenció.
Els troncs utilitzats van ser arbres morts que s’havien talat i deixat a l’àmbit fluvial situats al final del
tram 2 i inici del tram 3.
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Esquema de l’entramat construït

Imatges de la jornada amb l’entramat

PARAULES CLAU: Eliminació de canya Arundo donax, restauració fluvial, alocar.
TÈCNIQUES APLICADES: feixina, feixina de branca seca, entramat simple, deflector d’entramat,
plantacions.
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