Projecte d’homologació i arranjament de tres senders
del municipi de Matadepera
LOCALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
El projecte es centra en l’estudi de l’estat actual, les actuacions i la senyalització dels tres
itineraris circulars existents a Matadepera que s’inicien i finalitzen a la plaça Sant Jordi del
municipi. El projecte té per objectiu la preparació d’un document per a tramitar la homologació
dels itineraris per part de la FEEC (Federació d’entitats Excursionistes de Catalunya) i també
plantejar les actuacions que es considerin per a la millora dels camins i la revisió de la
senyalització dels mateixos.

MATADEPERA
(nucli urbà)

TERRASSA

ESTAT ACTUAL
Es va dur a terme un treball de camp exhaustiu per determinar:
- Informació rellevant de la zona que pogués influir en l’ús dels itineraris; com la
coincidència amb altres rutes.
- L’observació de l’estat de conservació dels camins en cada punt i les possibles
accions de millora en aquells en què cal actuar.
- Detecció del patrimoni cultural associat a cada itinerari i a la necessitat de senyalització i la localització d’aquest.
- Altres possibles actuacions necessàries per al bon ús dels camins.

OBJECTIUS DEL PROJECTE
- HOMOLOGAR els itineraris existents.
- REVISIÓ per possibles millores del traçat.
- MILLORAR l’estat dels itineraris existents i els entorns.
- UNIFICAR la senyalització existent.

Intervencions tipus
Per les actuacions de millora es defineixen unes Intervencions
tipus definides. Per a cada WP es detallen els amidaments específics de l’actuació que es correspon en el document.
Llistat d’intervencions tipus: desbrossada, retirada de deixalles
i pintades, moviments de terres, reperfilat del camí, millora del
ferm, obertura manual de camí, trenques de drenatge, cuneta de
drenatge, feixina de branca seca, eliminació de drecera, integració paisatgística, esglaons, sembra d’herbàcies, palissada, pas
de vianants, ret de coco, empedrat com a pas de riu.

ACTUACIONS
Les actuacions per a cadascun dels itineraris s’han dividit en dos
grans blocs:
- Les que tenen l’objectiu de millora
- Les que tenen per objectiu la unficació de la senyalització. Contempla la senyalització de continuïtat, la informativa i la de zona
inundable.
Cada punt en què cal actuar (millora/senyalització) està relacionat amb un WP (waypoint) geolocalitzat que es situa en els plànols de cadascun dels itineraris.

Dades tècniques dels itineraris
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