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INTRODUCCIÓ
L’objectiu principal del projecte ha estat la millora de
l’espai fluvial d’un tram acotat a la riera de Sentmenat
al seu pas per Palau-Solità i Plegamans.
En aquest tram entre el meandre de Can Costa Nou i
el gual del carrer Sant Jaume, s’han realitzat feines
d’eliminació d’al·lòctones i d’eliminació de barreres
morfològiques presents en dos punts determinats.
Amb les actuacions s’ha incrementat el valor ecològic
de la zona, que a més, està resseguida per un camí
fluvial a través del bosc contigu que permetrà acostar
la població a la zona i permetre també una millor
valoració del patrimoni d’aquests espais naturals
fluvials.
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1. Estudis preliminars
La present proposta es basa en uns estudis de la riera de Sentmenat al terme de Palau-Solità i
Plegamans realitzats l’any 2010 amb el corresponent estudi de dinàmica fluvial i validació de
propostes.
Àmbit del projecte inicial

Seccions utilitzades per al càlcul

2. Eliminació d’al·lòctones
2.1 Eliminació d’Arundo donax
S’han retirat 207m2 d’Arundo donax present a la zona prèvia al gual del carrer Sant Jaume, al talús
del marge esquerre. L’objectiu de l’actuació ha sigut la total eliminació de la canya, extraient tot el
rizoma present al subsòl i fent-ne la gestió de residus vegetals corresponent.
Posteriorment i per assegurar la recuperació de la vegetació típica de ribera a la zona, s’han fet
plantacions d’alguns exemplars arbustius i sembra manual amb llavors d’herbàcies autòctones.
El creixement de la vegetació pròpia de ribera és l’únic sistema natural per impedir la recolonització
de la zona per la canya.

3 de 17

Projecte de millora de l’espai fluvial de la riera de Sentmenat, a Palau-Solità i Plegamans

Imatge inicial del talús amb presència de
canya (Arundo donax) que s’ha eliminat.

Extracció de la part aèria de canya

Eliminació del rizoma de la canya i reperfilat del talús.

Acopi de part aèria de canya i rizoma a la zona per
gestionar el residu.

Talús acabat amb la sembra manual realitzada

Estat del talús un any després (novembre 2012).
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2.2 Eliminació d’altres espècies al·lòctones
Aprofitant que s’estava treballant a la zona, s’han eliminat altres espècies al·lòctones. D’aquesta
manera s’ha potenciat millorar la biodiversitat i el creixement d’espècies autòctones i típiques de
ribera en tot el tram d’intervenció.
Eliminació completa de: Boussingaultia cordifolia, Cortaderia selloana, Ligustrum japonicum, Mirabilis
jalapa, Morus alba, Tradeschantia sp. i Yucca sp.
Eliminació parcial de:
- Robinia pseudoacacia
S’ha dut a terme la injecció d’herbicida en 40 exemplars de tota la
zona als voltants del tram d’actuació. El motiu de l’extracció d’aquests exemplars ha estat
potenciar els pollancres i plataners ja establerts, que donen més valor a l’estructura forestal.
Les robínies s’expandeixen amb facilitat i tendeixen a ocupar tot l’espai, i per tant, inhibeixen
el creixement de les espècies de ribera pròpies d’aquest ambient, que s’estan intentat
recuperar i potenciar amb el present projecte, un bosc de ribera autòcton amb més diversitat.
La fusta, un cop comprovat l’efecte del tractament, va servir com a material base per els
treballs de bioenginyeria del paisatge que es van realitzar posteriorment.

Eliminació de robínies presents a la mota del marge esquerre en la zona del meandre.

-

Phytolacca americana
Extracció de rizoma de 15 exemplars, estassada i aplicació
d’herbicida a coll d’arrel de 12 exemplars i estassada de 25 exemplars.
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3. Eliminació de runes i residus
S’han fet una intervenció de millora i dignificació sobre un tram de 540 metres lineals. Es van
extreure en total:
- 8m3 de deixalles disperses, principalment a banda i banda del camí.
- 6m3 de runes (peces de formigó, restes de totxanes, etc), en abocaments molt puntuals en
zones properes a l’accés pel gual del carrer Sant Jaume.

Runes presents a la zona que ja s’ha eliminat.

Zona on hi havia peces de formigó que s’han extret.

4. Correccions morfològiques
El projecte ha millorat la connectivitat longitudinal del riu i ha incrementat l’espai fluvial amb
l’eliminació d’abocaments de terres a l’alçada del meandre de Can Costa Nou així com el tractament i
retirada de diverses robínies plantades per guanyar terra el riu i que provocaven fenòmens erosius en
altres espais més naturals.

4.1 Protecció del talús erosionat al meandre de Can Costa Nou
4.1.1 Construcció d’un entramat i reperfilat del talús
Els troncs de les robínies s’han aprofitat per dur a terme un entramat de dos pisos emplenat amb
graves, terra i branca seca per evitar el rentat de les terres de farciment. Sobre aquesta base s’ha
reperfilat el talús d’uns 40º. Com correspon a una estructura d’entramat simple a mesura que es feien
els diversos pisos s’ha anat plantant. Aquesta actuació de millora morfològica i paisatgística ha
permès protegir un col·lector que travessa aquest tram i han quedat protegides les arrels dels dos
arbres que hi ha al talús. Aquest entramat simple no està lligat amb cap element extern i s’ha
treballat, amb excepció de les plantacions, amb el 100% de materials provinents de la zona
d’intervenció. La combinació de troncs, arrels i pedres convenientment col·locades ha conformat una
estructura compacte que aguanta l’embat de les avingudes de l’aigua.
Les plantacions dutes a termes han estat:
- 12 estaques de Salix atrocinerea a la base de l’entramat.
- 20 uts de Salix atrocinerea
- 35 uts de Cornus sanguinea
- 30 uts de Sambucus nigra
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-

Talús erosionat del meandre
abans de la intervenció.

Procés d’execució de l’entramat de
dos pisos a la base.

Intervenció al talús del meandre
de Can Costa Nou finalitzada.

Estat de la intervenció un any després (novembre 2012)

4.1.2 Construcció d’uns espigons d’escullera
Finalment, s’ha executat la construcció de 5 espigons inclinats aigües avall. La línia que uneix els
seus extrems serà el futur marge teòric, que es crearan a partir de la sedimentació entre espigons
degut a les corrents secundàries.
Aquests espigons frenaran l’erosió d’aquest marge dret i acceleraran el procés de recuperació de
l’espai fluvial del marge esquerre. Protegeixen infraestructures i recuperen el perfil original del riu.
Els espigons s’han col·locat al llarg de 40m aigües amunt del punt erosionat, just en el punt d’inici de
l’entramat. La longitud dels espigons vist varia des de 4 a 1,5m de forma gradual aproximadament,
per crear un marge amb corba continua. La separació dels espigons és entre 7 i 8m.
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Posteriorment s’han fet les plantacions seguint el següent esquema:

Espigó
1

Espècie arbustiva
14 uts de Salix atrocinerea

2

7 uts de Salix atrocinerea
7 uts de Cornus sanguinea
14 uts de Sambucus nigra

3
4
5

7 uts de Salix atrocinerea
7 uts de Sambucus nigra
14 uts de Cornus sanguinea

Zona prèvia al meandre abans de
l’intervenció.

Execució dels espigons finalitzada

Helòfits
10 uts de Carex
5 uts de Scirpus holoschoenus
7 uts de Carex
5 uts de Scirpus holoschoenus
5 uts de Carex
5 uts de Scirpus holoschoenus
5 uts de Carex
5 uts de Scirpus holoschoenus
5 uts de Carex
4 uts de Scirpus holoschoenus

Procés d’execució de la construcció
dels espigons

Espigons 1 i 2 amb la plantació
realitzada

Estat de la zona un any després (novembre 2012)

4.1.3 Col·locació d’una tanca cinegètica provisional
S’ha instal·lat una tanca cinegètica provisional per evitar el pas del ramat i assegurar així la
revegetació de tot el tram i l’èxit de les plantacions dutes a terme. S’ha dividit en dos trams, un
primer de 60m.l. en el punt del meandre, tal com estava previst en el replanteig del projecte i, a més
a més, s’han col·locat 10m.l. en un punt crític aigües avall entre el meandre i el gual, que de pujada
amb el ramat també podia ser complicat.
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Tram del meandre col·locat.

Inici del tram del meandre, justa a sobre del talús refet amb
l’entramat a la base.

Tram aigües avall, punt crític previ a l’actuació.

Tram aigües avall, on s’ha col·locat una part de la tanca
en un punt crític.

Estat de la zona un any després de les actuacions (novembre 2012)
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4.2 Arranjament del gual del carrer Sant Jaume
El gual del carrer Sant Jaume presentava en el seu origen uns tubs com mostra la fotografia
actualment trencats probablement per el pas d’un col·lector, per aquesta mateixa raó la peça no es
pot retirar. Per tant s’ha fet una estructura dimensionada a partir de l’estudi hidràulic que es basa en
uns ràpids de pedra i uns enreixats vius en els nous marges. La intervenció ha permès integrar
baixants i problemes varis d’escorrentiu.

4.2.1 Col·locació de base d’escullera a la llera
S’ha col·locat una base d’escullera seguint el següent esquema constructiu:

L’únic canvi que s’ha dut a terme està relacionat amb el tub existent al inici del talús que entrega a la
base de l’escullera. Aquest s’ha hagut d’allargar i integrar-lo entre el talús i la base de l’estructura.
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Inici del procés constructiu: desviament de l’aigua de la
riera i excavació de la llera per fer la base a la cota
calculada.

Excavació del punt més profund on la base d’escullera
parteix de la cota -2m (profunditat).

Excavació finalitzada i preparació de la base del terreny
per col·locar l’escullera.

Recobriment amb geotèxtil de la base d’escullera per
evitar el rentat de les terres o el sediments i que no
rebaixi la cota per sota l’estructura.

4.2.2 Construcció dels enreixats als talussos
S’han construït enreixats als dos costats per consolidar els nous talussos. L’estructura ha estat feta
amb fusta provinent de les robínies de la mateixa zona de treball prèviament tractada per evitar el
rebrot. Per reforçar la base s’han col·locat rolls de fibra de coco tipus Fiber Roll. Posteriorment hi ha
dos pisos amb troncs paral·lels als rotllos.
Per consolidar l’estructura en un futur s’ha dut a terme la plantació amb les següents unitats de
planta:
- 22 uts de Salix atrocinerea
- 30 uts de Sambucus nigra
- 30 uts de Cornus sanguinea
- 12 uts de Coriaria myrtifolia
- 3 uts de planta estructurada en fibra de Scirpus holoschoenus
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A continuació hi ha el detalls constructius de la proposta:

Situació inicial del marge dret

Situació final del marge dret
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Reperfilat dels talussos partint de la base d’escullera.

Enreixat finalitzat al marge dret, amb la base de rotllo de
fibra de coco, estructura de troncs recoberta amb terres i
plantacions realitzades.

Vista general de la zona d’actuació previ a l’execució
(febrer 2011).

Vista general de la zona d’actuació posterior a
l’execució.

A banda, s’ha inclòs una millora en els punts d’inici de l’enreixat, seguint amb la mateixa estructura
perpendicularment al riu. L’objectiu és protegir ambdós laterals de l’arribada de l’aigua amb força un cop
superat el gual, on degut al canvi de secció, reben un impacte important.

13 de 17

Projecte de millora de l’espai fluvial de la riera de Sentmenat, a Palau-Solità i Plegamans

Millora de protecció del lateral del marge dret en el punt
crític.

Integració del tub allargat

Situació inicial en el marge esquerre (febrer 2011)

Marge esquerre, alineació d’escullera per contenció de
terres i connexió del tub que s’ha allargat.

Marge esquerre, vista prèvia del enreixat sense el
recobriment de terres.

Marge esquerre acabat. Enreixat realitzat, aportació de
terres i plantacions realitzades.
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3.2.3 Ordenació dels talussos i la llera aigües amunt del gual
S’ha realitzat una tasca de moviment de terres aigües amunt del gual dirigint la traça del curs fluvial
per tal d’evitar el impacte directe en punts crítics dels talussos generats aigües avall. A més a més,
permet una millor evacuació de l’aigua en cas d’avingudes.

Situació inicial de la zona aigües amunt del gual. (febrer
2011)

Treballs de moviment de terres i reperfilat.

Moviments de terres, reperfilat i plantació aigües amunt del gual
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A continuació hi ha un recull d’imatges de l’estat de la intervenció al gual i aigües amunt al novembre
de 2012:
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CONCEPTES CLAU: diversificació d’hàbitats, recuperació de vegetació de ribera, modificació de
traçat, protecció i reperfilat de talussos, protecció de la llera, pas de ramat, eliminació al·lòctones.
TÈCNIQUES APLICADES : Col·locació d’una tanca provisional, Plantació arbustos, Enreixat viu,
Entramat, Escullera revegetada, Rotlle estructurat en fibra de coco tipus Fiber roll.
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