
OBJECTIUS DEL PROJECTE
- RECUPERAR la funcionalitat de l’estanyol
- MILLORAR el sistema vegetal
- APROPAR l’estanyol a la població

CRITERIS DE DISSENY DEL 
PROJECTE
Divisió de l’espai en funció de la intensitat d’ús social:
- Espai natural: zones de vegetanció autòctona densa 
com a refugi de fauna.
- Espais d’interacció directe amb l’estanyol: zones 
habilitades perquè els visitants puguin acostar-se a 
l’aigua (platja de graves passarel·les flotants, etc).
- Zona d’estada d’ús extensiu: praderia amb la 
possibilitat d’acollir diversos usos no dirigits.
- Zona d’estada d’ús intensiu: zona de pícnic, miradors, 
etc.
- Accessos: diferents punts d’entrada a l’estanyol 
que permeten arribar als miradors (sent alguns d’ells 
punts d’observació elevats amb bones visuals sobre 
tot el conjunt de l’estanyol i entorn immediat), camins 
perimentrals, etc.
Materials:
Sense deixar de tenir en compte que l’estanyol està 
situat en un espai amb un ús intensiu, a través de 
la utilització de material natural es vol generar un 
efecte d’ ”illa natural” en una àrea molt urbanitzada. 
S’utilitzarà bàsicament vegetació, fusta i pedra. 

Restauració paisatgística, ordenació i millora ambiental dels entorns 
de l’Estanyol de la Guinardera a Sant Cugat del Vallès

  www.naturalea.eu

LOCALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
L’Estanyol de la Guinardera està situat al nord-oest del terme municipal de Sant Cugat 
del Vallès, concretament a la superfície resultant de l’encreuament de l’avinguda Europa 
a l’oest i l’avinguda Via Augusta al nord.

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès té la intenció de restaurar paisatgísticament i 
millorar ambientalment l’estanyol de La Guinardera ordenant el seu entorn i accessos, 
sent un punt i centre d’interès paisatgístic, social i ambiental potent dins el parc 
empresarial i centre comercial que l’embolcalla, en un dels accessos importants i porta 
d’entrada al municipi a través de la ctra. de Rubí. La coordinació del projecte per part de 
l’Ajuntament de Sant Cugat s’ha realitzat a través del Servei de Parcs i Jardins de l’Àmbit 
de Qualitat Urbana i Mobilitat , depenent de la Tinència d’Alcaldia  de l’Entorn Urbà, 
Mobilitat i seguretat Ciutadana.

ESTAT ACTUAL
- Làmina impermeabilitzant en mal estat que provoca importants filtracions d’aigua i que 
per tant, impedeix que el nivell de la cota d’aigua augmenti recuperant l’estat orginal.
- Marges de l’estany degradats. Manca de vegetació a la vora de l’estany.
- Aport d’aigua a l’estanyol limitat a la capacitat de la riera adjacent.
- Falta d’ordenació del lleure als entorns de l’estanyol.
- Espècies exòtiques invasores com les tortugues de florida.
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ACTUACIONS
Les actuacions incloses al projecte es poden agrupar de la següent manera:
- Actuacions prèvies i eliminació d’impactes (buidat de l’estanyol, millora de la vegetació existent, retirada de la part visible de la 
impermeabilització, etc)
- Moviments de terres i impermeabilització.
- Definició estructural dels marges (platja de graves, sobreeixidors,proteccions, etc.)
- Creació de camí perimetral al voltant de tot l’estanyol. Es tracta d’un itinerari de descoberta de l’estanyol i el seu immediat entorn 
(itinerari social i pedagògic).
- Revegetació dels marges de l’estanyol.
- Instauració d’illes flotants per refugi de l’avifauna.
- Ordenació de l’ús social (platja de graves, zones d’estada, miradors, accessos i tancaments, passarel·les flotants, grades, zona de 
pícnic etc.)
- Millora de l’equipament de funcionament de l’estanyol.
- Acabats finals.
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