Redacció de les actuacions de naturalització dels marges dels torrents afectats pel
Projecte de renovació de la xarxa de clavegueram als torrents de Buscarons i de Saladrigues,
entre el carrer de Cupré de la Floresta i el carrer de Safareigs, a Sant Cugat del Vallès

INTRODUCCIÓ

Considerem molt interessant fer aquest informe pel fet que en aquest projecte de clavagueram s’ha tingut en compte des d’un inici
la integració del traçat a l’entorn, i la millora ambiental de l’espai aprofitant la magnitud d’aquesta obra.
Aquest projecte ha estat iniciat per l’Ajuntament de Sant Cugat amb l’objectiu de renovar el colector d’aigües que passa pels torrents
de Buscarons i de Saladrigues (afectant en part als torrents de Can Trabal i Llobet).
L’empresa “Temax Enginyeria” està al càrrec del projecte i Naturalea ha dissenyat la part de millora ambiental del projecte centrantse en la naturalització i estabilització dels talusos dels marges de la riera i en la protecció i integració dels pous de registre i dels
disòsits de laminació.

LOCALIZACIÓ I TRAMIFICACIÓ
Els torrents de Buscarons, Llobet i Can Trabal estan ubicats a la part
sud de Sant Cugat, a l’est del barri de Valldoreix, a l’alçada del club de
Golf Sant Cugat i transcorren des de la Floresta en direcció nord-est.
El projecte divideix l’espai en 6 trams, en funció de la tipificació de la
secció i les característiques de l’espai.
- Tram 1: Longitud 196m. Àmbit: entre el carrer Chopin i el camp de
Golf.
- Tram 1B: Longitud 550m. Camp de Golf.
- Tram 2: Longitud 813m. Àmbit: entre el carrer Rusc i el carrer de
l’Albercoc.
- Tram 3: Longitud 353m. Àmbit: entre el Passeig dels Til·lers i l’Avinguda d’Emeterio Escudero.
- Tram 4: Longitud 412m. Àmbit: entre el carrer de Vallvidriera i el
carrer Cupré.
- Tram 5: Longitud 550m. Àmbit: tram del Torrent Can Trabal comprès
entre Passeig de Can Móra fins al Carrer dels Safareigs.

OBJETIUS DEL PROJECTE
- Potenciar una comunitat de ribera continua en el traçat del torrent.
- Integrar els pous de registre i els dipòsits de laminació correctament
en el paisatge

CRITERIS DE DISSENY DEL PROJECTE
El projecte divideix les actuacions en sis grups, en funció de l’objectiu o fase d’execució.
- Actuacions preliminars, que s’han de fer previ al moviment de terres per passar el col·lector.
- Actuacions de revegetació dels marges afectats pel pas del col·lector.
- Actuacions d’integració dels pous de registre.
- Actuacions d’integració dels dipòsits de laminació.
- Actuacions de millora de punts crítics, a on les tensions són molt elevades i és necessari un disseny específic pel punt.  
- Actuacions enfocades a la millora de l’hàbitat.
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ACTUACIONS
Complementant aquestes actuacions, s’han previst les actuacions preliminars que bàsicament consisteixen en la retirada de canya
(Arundo donax), l’eliminació de deixalles i la retirada i acopi de terra de valor agronòmic. D’aquesta manera es podrà partir d’unes
bones condicions inicials per a la resta d’actuacions previstes.
Per a cada tram s’ha fet una tipificació de les seccions en funció del pas del col·lector, les tensions hidràuliques que s’hi produeixen
i la inclinació dels talussos estimats resultants dels moviments de terres previstos.
A partir d’aquesta tipificació s’han pogut agrupar les solucions en actuacions tipus, tant per a la revegetació com per a la integració
dels pous de registre.

En les actuacions d’integració dels dipòsits de laminació i de millora de punts crítics s’han analitzat punt per punt per buscar la millor
solució, en la majoria dels casos per suportar tensions superiors als 300N/m2.

Per acabar d’arrodonir el projecte, s’han definit algunes actuacions per a la millora d’hàbitat com són plantacions arbres i arbustos,
col·locació de caixes niu, instal·lació d’hotels d’insectes, creacions de piles de fusta morta i roques i, finalment, afavorir la presència
de la bardissa.
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