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INTRODUCCIÓ
L’actuació realitzada al talús del Parc de la Serreta
de Cardedeu ha solucionat els problemes d’erosió
que feien que contínuament calgués retirar terra de
la cuneta de drenatge evitant que aquesta tapi els
embornals i la mateixa cuneta deixi de ser funcional.
L’objectiu de l’actuació ha estat protegir el talús
perquè de manera immediata deixi de desprendre’s
terra cap a la cuneta i potenciar la seva ràpida
vegetació. Per tany s’ha eliminat el risc d’erosió,
l’efecte negatiu sobre les cunetes i s’ha millorat la
qualitat paisatgística de la zona. L’actuació queda
totalment integrada en un espai verd com és el Parc
de la Serreta.
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Protecció del talús al Parc de la Serreta a Cardedeu

1. OBJECTIUS
Es tractava de consolidar uns talussos amb unes pendents superiors als 45º, ja que calia treballar en base a la
topografia existent, no es podia guanyar espai al carrer ni tampoc es podien fer grans moviments de terres que
a més de transformar la orografia podrien afectar l’arbrat present amb la seva funció paisatgística i de
consolidació del sòl.
En funció de les possibilitats de tombar el talús i de buscar el mínim cost possible finalment es va decidir
utilitzar tres tècniques. Dues basades en l’ús d’arbustives:
- L’entramat Loricata per als trams de major pendent d’uns 60º.
- L’enreixat viu per aquells trams amb una pendent al voltant dels 50º.
Una basada en l’ús d’herbàcies:
- La protecció del talús amb ret de coco en els punts més suaus i l’entrega amb els laterals estables del
tram intervingut.

2. TÈCNIQUES UTILITZADES
2.1. Instal·lació dels entramats Loricata
S’han construït 4 entremats Loricata que han estat instal·lats en els trams de talús on hi havia més pendent i no
hi havia possibilitat de tombar el talús superior per reduir els graus d’inclinació. Aquesta tècnica ha premés
controlar els problemes d’erosió del talús, necessari per les zones que presenten una elevada pendent. A més,
s’ha vegetat amb arbustives i a la part superior del talús s’ha protegit amb ret de coco.

Esquema tècnic de l’entramat Loricata instal·lat
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Dades:
Unitats: 4 Loricatas.
2
Entramat Loricata de 4m de llargada i un total de 9,2m de superfície de protecció del talús.
Troncs de castanyer de 18cm de diàmetre i 4 m de llargada.
Planta en AF amb una relació de 90uts per estructura. Els AF instal·lats són de les espècies: Pistacea
lentiscus, Viburnum tinus, Tamarix gallica, Rosmarinus officinalis i Salvia officinalis.
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Imatges de l’instal·lació dels entramats Loricata i acabats finals

2.2. Instal·lació dels enreixats vius
Els enreixats vius són una tècnica amb menys requeriment de material que s’ha utilitzat als trams en que el
pendent és menys pronunciat i que a més es pot inclinar el talús fent moviments de terres a la part superior.
S’han instal·lat 5 enreixats vius, amb diferents mesures que es detallen a continuació:
Tipus d’Enreixat

Unitats

Dades
Estructura d’enreixat viu de 4m x 2.3m.
Travessers: troncs de castanyer de 8-12cm de diàmetre i 4m de llargada (5 ut per estructura)
A
3
Puntals: troncs de castanyer de 10-14cm de diàmetre i 2.5m de llargada (3 ut per estructura)
Planta en AF* amb una relació de 40 ut. per estructura.
Estructura d’enreixat viu de 3m x 2.3m.
Travessers: troncs de castanyer de 8-12cm de diàmetre i 3m de llargada (5 ut per estructura)
B
1
Puntals: troncs de castanyer de 10-14cm de diàmetre i 2.5m de llargada (2 ut per estructura)
Planta en AF* amb una relació de 30 ut. per estructura
Estructura d’enreixat viu de 2.5m x 2.3m.
Travessers: troncs de castanyer de 8-12cm de diàmetre i 2.5m de llargada (5 ut per estructura)
C
1
Puntals: troncs de castanyer de 10-14cm de diàmetre i 2.5m de llargada (2 ut per estructura)
Planta en AF* amb una relació de 25 ut. per estructura
* Els AF instal·lats són de les espècies: Pistacea lentiscus, Viburnum tinus, Tamarix gallica, Rosmarinus officinalis i Salvia
officinalis.

A més, la part superior del talús s’ha protegit amb ret de coco.
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Imatges de l’instal·lació de l’enreixat viu i acabats finals.

PARAULES CLAU: Protecció de talussos amb elevada pendent, integració paisatgística.
TÈCNIQUES APLICADES: Entramat Loricata, Enreixat viu, ret de coco.
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