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INTRODUCCIÓ
L’emplaçament de l’espai fluvial objecte del present
projecte és el tram de la riera de Vallicrosa al seu pas
per Sant Hilari Sacalm. L’àrea d’intervenció en
concret és l’àmbit de la Font del Pic on hi havia una
antiga fàbrica embotelladora d’aigua abandonada.
La proposta dels treballs de millora de l’espai fluvial
estan concentrats al domini públic hidràulic, entenent
aquests com la zona ocupada per la llera pública i els
terrenys de titularitat privada o pública que l’envolten
i que integren el corredor biològic associat al riu, la
vegetació de ribera i la zona inundable.
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1. Eliminació dels murs i estructures de l’antiga planta embotelladora.
1.1 Retirada de runa i deixalles de la llera.
Es procedeix a la deconstrucció de totes les estructures presents i a la retirada a un abocador
controlat. Al costat de la font la deconstrucció es va dur a terme fins a dos metres de l’actual mur, el
qual connecta amb el talús que va ser fruit d’una altre obra per part de l’Ajuntament. Tot l’entorn de la
riera va quedar lliure de murs, fonaments o altres estructures que no siguin pròpies de l’estructura
natural de la riera.

Estat de la llera abans de l’actuació

Estat de la llera després de l’actuació

2. Trasllat del col·lector que actualment circula penjant del mur.
2.1 Trasllat del col·lector.
Actualment el col·lector està penjat d’un dels murs que voreja el riu i s’ha de traslladar per darrera de
la zona d’influència d’aquest. Es tracta d’una obra menor, ja que el tram afectat no presenta gran
longitud però va ser imprescindible per a poder realitzar l’actuació anterior.
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3. Treballs de millora de l’estructura vegetal al llarg de tot el riu.
El torrent presenta un tram amb vegetació de ribera però també ha patit els impactes d’estar al costat
d’un nucli urbà. L’Ajuntament de Sant Hilari ha controlat futurs impactes mitjançant una tanca propera
a la part edificada. Els treballs a realitzar són, principalment, d’eliminació d’al·lòctones, seguit de
podes formacionals i retirada de branques mortes i cúmuls de materials sedimentaris. El material
obtingut servirà per fer feixines de branca seca per estabilitzar els talussos i facilitar el creixement
dels arbres.
Al llarg de tot el riu, la llera es trobava plena de branques mortes i cúmuls de materials sedimentaris,
pel que es va procedir a la seva retirada manual, uns 4m3. També es van eliminar tres robínies
localitzades al marge esquerre. Es van eliminar amb mitjans mecànics d’extracció de la mateixa,
incloent la part aèria i les arrels.

4. Restauració del marge de la font antigament recollit pel mur.
Es tracta del marge més problemàtic ja que cal donar continuïtat al tram reconstruït a uns talussos
fluvials presents abans i després, amb una pendent d’uns 70º. A l’hora de definir les intervencions es
van tenir en compte els condicionants d’aquest talús:
- Alçada de 4 metres amb una pendent entre 65-75º.
- Cabal constant en un riu en un tram a la part alta; el que vol dir una fàcil erosió dels marges de
base.
- La zona estarà a l’ombra dels arbres que envolten l’esplanada de la font, i, malgrat que molts dels
arbres van ser substituïts per especies pròpies de la ribera, el seu futur serà ombrívol.
Per tots els motius expressats es va optar per fer un entramat de paret doble o Krainer amb dos
nivells de salzeda i verneda.
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4.1 Excavació per l’emplaçament de l’estructura de bioenginyeria.
Per tal de poder portar a terme la construcció de bioenginyeria, primer calen uns treballs previs de
preparació del terreny, principalment una excavació per poder encabir-hi l’estructura, ja que és de
grans dimesions. En total, es van moure 240m3 de terres.

4.1 Construcció Krainer
Amb la finalitat d’estabilitzar i construir riberes fluvials amb una velocitat de corrent superior a 4 m/s i
sotmeses a erosió, es procedeix a la construcció d’un mur de gravetat format per una estructura
cel·lular de troncs de fusta distribuïts en dues parets, combinat amb la inserció de plantes vives. Per
confeccionar-ho s’ocupa una àrea de 120 m2, amb 12 nivells totals (6 paral·lels i 6 perpendiculars),
240 m.l. de feixina viva i 1782 estaques de salze i vern.

0,5 m

2m

Esquema Krainer Riera Vallicrosa
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6. Restauració del marge del costat de Sant Hilari antigament recollit pel
mur.
En el marge del balneari el talús es va tombar fins uns 45º, de nou es pot entrar en una definició dels
condicionants:
- Alçada de 4 metres amb una pendent entre 45º.
- Cabal constant en un riu en un tram a la part alta, el qual equival a una fàcil erosió dels marges de
base.
- La zona estarà a la soleia, tot i que la tendència és a formar un bosc galeria.
Si un talús de 45º té una base ferma pot aguantar-se de forma natural. Hi ha espècies que
resisteixen el pas de l’aigua degut a que es pleguen del tot sense patir danys importants.
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Cal ressaltar a més que, en plegar-se, protegeixen el sòl, pel que també fan una funció protectora.
Un bon exemple és el lliri groc (Iris pseudacorus) amb unes arrels molt profundes adaptades a la
seva presència al primer front de l’aigua. Aquesta estratègia és molt bona per fenòmens d’avinguda, i
resulta insubstancial quan apareixen les màquines excavadores que modifiquen les lleres dels rius.
Per aquest motiu aquestes són les espècies autòctones que han desaparegut en molts dels sistemes
fluvials actuals.

El repte tècnic és com introduir aquestes espècies de forma que tinguin aquestes capacitats de
resistència des del minut 1 de la seva instal·lació i que els treballs de plantació i restauració no
perjudiquin l’estabilitat dels sistemes presents. Aquest problema es soluciona amb tècniques de
bioenginyeria amb una presentació de la planta en una estructura permanent de fibra. En concret
proposem per a la seva implantació el roll vegetalitzat Fiber roll per estructurar la base del talús.
A continuació es va reperfilar el talús, es va sembrar amb una barreja d’espècies autòctones de l’àrea
del Montseny i es va protegir amb una ret de coco, aquesta dona estructura al talús en els propers 3
o 4 anys fins que la vegetació es consolidi.
Finalment es procedirà a la plantació d’arbusts i arbres a la part alta del talús.
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6. Millora de l’estructura de ribera dels marges no afectats per l’antic mur.
La resta de trams de la riera ja millorats presenten nombrosos processos erosius i clars problemes
derivats d’aquests, pel que cal plantar i reforçar l’estructura del sòl fins que les espècies estiguin
plenament adaptades. Per aquest motiu es proposa la consolidació de marges amb feixines de
branca morta i la posterior plantació d’arbres, arbusts, herbàcies i alguns helòfits.

6.1 Repoblació.
El bosc de ribera és una rica comunitat formada per moltes espècies degut al fet de trobar-se en una
zona especialment favorable per a la vida. Un bosc de ribera madur és un bosc sovint atapeït amb
arbres, arbusts, lianes, aus, amfibis, rèptils, miriàpodes, coleòpters i un llarg etcètera.
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L’objectiu de la intervenció es facilitar el desenvolupament vegetal de les espècies potencials en
aquells trams prop del riu que avui dia acullen alguns exemplars generalment aïllats en la zona de
treball. Alguns d’aquests exemplars són els darrers representants d’una antiga comunitat de ribera.
Resulta molt important escollir adequadament les espècies i la seva distribució a la zona, i cal
adaptar-les a les condicions microgeogràfiques que comporta el riu. També cal tenir en compte els
efectes del creixement d’aquesta comunitat en els marges consolidats per espècies herbàcies que
toleren poc les ombres.
La comunitat pròpia de la zona és la verneda (Alnetum catalaunicum) i la salzeda (Saponario
salicetum-purpureae). Les espècies plantades (80) van ser: Alnus glutinosa, Corylus avellana,
Cornus sanguinea, Sambucus nigra, i Salix ealeagnos.

6.2 Confecció de feixines en branca morta
Allà on el talús es troba més desestructurat, es va consolidar amb feixines de branca morta fetes amb
el material desbrossat a la zona, per tal d’ajudar a estructurar millor el marge i com a suplement de
l’acció principal, la plantació del bosc de ribera.

Feixines acabades d’instal·lar

Feixines al cap de 6 mesos
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7. Treballs de naturalització de la llera o canal d’aigües baixes.
Per tal que el tram deconstruït presenti el mateix aspecte que els trams naturals anterior i posteriors,
s’han de millorar els nínxols associats a la llera i oxigenar l’aigua, pel que es proposa la instal·lació de
diversos blocs de pedra.

7.1 Instal·lació de blocs de pedra.
Per dur a terme aquesta actuació, s’utilitzaran blocs de pedra amb la mateixa litologia i coloració dels
trams naturals en els trams recuperats, durant 40m de la llera del riu, utilitzant un total de 10m3 de
pedra.

8. Altres treballs de millora de l’espai.

8.1 Hidromanta.
L’hidromanta tipus HydraCX2 amb fibres de cotó, és una sembra d’aplicació hidràulica biodegradable
per a talussos verticals amb la necessitat immediata de protecció.
Aquesta hidromanta crea una capa continua de protecció contra l’erosió en superfície, és porosa,
absorbent, flexible i accelera el creixement de la vegetació. Es tracta d’una tècnica que pot substituir
les mantes temporals de control de l’erosió. Es va aplicar un cop finalitzada l’obra a totes les
superfícies remogudes.
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8.1 Drenatges amb geomalla permanent.
Es van consolidar drenatges amb geomalla permanent.
Es tracta d’un sistema de canalització en verd que combina la sembra d’herbàcies (per a la
implantació d’una cobertura vegetal) i una geomalla permanent tipus C350 Vmax adaptada als
condicionants hidràulics.
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8.2 Restauració de talussos i consolidació del camí.

CONCEPTES CLAU: diversificació d’hàbitats, recuperació riera, protecció de talussos,
bioenginyeria.
TÈCNIQUES APLICADES: Herbassar pluriespecífic Plant pallet, roll vegetalitzat Fiber roll,
entramat tipus Krainer, plantació, ret orgànica, hidromanta de cotó, geomalla permanent, canals de
drenatge amb geomalla permanent.
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