
OBJECTIUS      
Els objectius principals d’aquest projecte són:
- Eliminar la inestabilitat dels talussos
- Evitar l’estancament d’aigües a la llera del torrent
- Reduir el risc hidràulic
- Naturalitzar el torrent
- Millorar la qualitat paisatgística

Estudi hidràulic i redacció del projecte executiu de restauració d’un 
tram del Torrent Llibre a Cardedeu
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LOCALITZACIÓ 
El treball es centre al Torrent Llibre al tram on entra més en contacte amb el nucli urbà de Cardedeu, en concret al tram que es troba 
entre la línia de tren i l’encreuament amb la C-35, al barri del Poble Sec.

PROBLEMÀTICA ACTUAL

Es tracta d’un tram urbà amb alguns talusos inestables, edifica-
cions molt properes al marge dret i amb problemes estacionals 
d’estancament d’aigües en alguns punts.

PROPOSTA DE SOLUCIONS
A partir d’un estudi hidrològic i hidràulic de l’àmbit s’han ava-
luat els problemes existents, i s’han indicat les mesures que 
cal aplicar per a la seva correció analitzant els efectes en la 
dinàmica fluvial, les millores aportades i la seva viabilitat.

Localització

Resultat de la simulació hidràulica de futur per a la T10 i la T100 
que marca l’estrategia a seguir en totes les intervencions

SIMULACIÓ HIDRÀULICA     
Actualment, el torrent no té prou capacitat. Els calats en els ca-
rrers inundats poden ser importants per a períodes de retorn a 
partir dels 50 anys. L’efecte dels ponts no és destacable, ja que la 
secció de la llera és insuficient en tot el tram per a tots els perío-
des de retorn estudiats.
Com a conclusió de l’anàlisi de les tensions màximes, podem dir 
que la sortida del pont de la RENFE és el punt més problemàtic, 
on es donen tensions més altes. Aquestes tensions són degudes 
al gir sobtat que ha de fer l’aigua per encarar el torrent, sumat a la 
velocitat que porta quan surt del calaix.

L’estudi hidràulic es va fer amb el model IBER, de dos dimen-
sions, que ha permès avaluar el comportament del riu obtenint 
variables com la velocitat, en les dues direccions del pla horitzon-
tal, calat o tensions, així com mapes de risc. 
Aquests models permeten simular amb precisió trams o zones 
meandrificades, planes d’inundació, estuaris, o altres on el com-
portament del flux no és en una sola direcció, per tant, s’ha treba-
llat amb detall cadascuna de les zones de tot el torrent.
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES   
Les línies de treball estratègiques s’han determinat en base als 
resultats de la simulació hidràulica i als objectius de millora am-
biental i paisatgística. 

Des del punt de vista hidràulic es proposen les seguents accions:
- Proteccions hidràuliques
- Ampliació de la secció de la llera
- Ampliació de la secció de les estructures transversals
- Eliminació d’estructures transversals sense ús
- Regularització del perfil longitudinal de la llera
- Descanalització d’un tram del torrent
- Creació de planes d’inundació
- Retirada d’escullera 

Des del punt de vista paisatgístic es proposen les següents 
accions:
- Diversificació d’hàbitats
- Millora paisatgística dels marges del torrent 
- Introducció de vegetació autòctona: helofítica, arbustiva i arbòria
- Ús de tècniques de bioenginyeria del paisatge per a l’estabilitza-
ció de talussos

TRAMIFICACIÓ 
El torrent s’ha dividit per àmbits segons la seva caracteritza-
ció per tal de definir solucions globals per a cadascun d’ells.
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Exemple de plànol amb les línies estratègiques des del punt de 
vista hidràulic d’alguns dels àmbits del torrent

Llegenda:

ESTAT ACTUAL - LÍNIES D’ACCIÓ
Per a cada àmbit s’ha generat un document específic on s’ha 
definit l’estat actual i la necessitat d’actuacions seguint les lí-
nies estratègiques generals. En base a tota aquesta informa-
ció, per a cada tram s’han establert les línies d’acció especí-
fiques.

Per fer-ho s’ha tingut en compte tres aspectes principals:
- Accions Preliminars
- Accions sobre la hidromorfologia
- Accions de consolidació i millora ambiental de l’àmbit

Exemple de taula de línies d’Acció de l’àmbit 1



DEFINICIÓ D’ACTUACIONS
Per a cada àmbit s’ha generat un document executiu amb la definició de 
les actuacions. En els casos en què dins un mateix àmbit hi havia diferents 
seccions o dades hidràuliques (velocitats i tensions), que han afectat en el 
disseny de les solucions, hi ha taules amb les justificacions específiques 
explicant les decisions preses.
Totes les actuacions estan definides amb amidaments, esquemes espe-
cífics de les solucions i la descripció de les característiques tècniques ne-
cessàries de les tècniques que es proposen. El principal objectiu de les 
actuacions és la consolidació dels talussos i la millora ambiental del torrent. 
S’han utilitzat tècniques de bioenginyeria del paisatge per tal d’assolir 
aquests objectius conjuntament. 
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Exemple de taula de definició d’actuacions de consolidació i millora ambien-
tal de l’àmbit 4
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Exemple de plànol en planta d’actuacions per l’àmbit 2B
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