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INTRODUCCIÓ
Dins el marc de l’execució del Pla de Millora de
l’espai fluvial del riu Tenes a Santa Eulàlia de
Ronçana, Naturalea Conservació ha estat
contractada per a la realització dels treballs
específics de bioenginyeria, com a empresa
especialista.
Els principals objectius han sigut els de
estabilitzar talussos fluvials erosionats o
inestables, crear proteccions als marges,
establir amb garanties la vegetació pròpia de les
riberes del riu Tenes a Santa Eulàlia i la millora
paisatgística de l’espai.
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1. Introducció
Durant les darreres dècades, la llera del riu Tenes al seu pas per Santa Eulàlia de Ronçana ha patit
una pressió antròpica important a causa de l’ocupació dels terrenys dels seus marges i la modificació
dels usos del sòl, fet que modificà la seva dinàmica natural i agreuja el problemes derivats de la
inundació en bona part del tram urbà.
Tot i la gran presència d’espècies al·lòctones invasores com la canya (Arundo donax) que ocupaven
la major part de la superfície dels marges del riu, aquest tram del riu Tenes conserva encara avui
algunes comunitats de ribera com les vernedes, gatelledes, omedes i alberedes.
El pla de millora de l’espai fluvial del riu Tenes a Santa Eulàlia de Ronçana, ha donat resposta a la
voluntat de millorar el riu de manera integral. Els objectius principals de les actuacions realitzades
han sigut:
o Recuperar l’estructura vegetal potencial amb la finalitat d’incrementar les comunitats
de ribera de fauna i flora. Una millor qualitat del bosc de ribera implica la protecció
física de la ribera, aportació d’ombratge reduint la temperatura de l’aigua, augment de
la capacitat d’autodepuració i conseqüentment aconseguir una millor qualitat de
l’aigua, millora de l’hàbitat com a corredor biològic, refugi de fauna, regulació de les
avingudes i una millora paisatgística i d’ús social.
o Estabilitzar els marges en cas necessari tot minimitzant els efectes de processos
erosius mitjançant les tècniques més adients en cada cas i sempre d’acord a la
Directiva Marc de l’Aigua.
o Gestionar la vegetació de ribera existent per a reduir l’obstrucció amb restes vegetals
de les infraestructures i obres de fàbrica sobre el riu.
o Reperfilar els talussos per a l’estabilització dels marges, incrementar el vincle entre el
bosc del ribera i el sistema aquàtic i conseqüentment crear nous hàbitats.
o Recuperar les fonts existents i crear nous espais de parc situat a les vores del riu.
o Millorar la connectivitat longitudinal del riu.
o Establir nous criteris de gestió de la llera i ribera amb costos baixos de manteniment i
que potenciïn els valors ecològics.
o Potenciar les activitats divulgatives a l‘entorn del riu per a implicar la ciutadania en la
seva conservació i preservació.

Un aspecte clau en el projecte ha estat la utilització de tècniques de bioenginyeria per tal d’assolir els
objectius esmentats. Es tracta d’un exemple clar i un dels primers casos al nostre país en que s’ha
utilitzat la bioenginyeria per tal de solucionar de manera global les problemàtiques d’erosió,
degradació d’hàbitats i millora dels impactes paisatgístics en un tram de riu a nivell de terme
municipal. En base a l’estudi hidràulic del riu s’han dimensionat i calculat cada una de les actuacions
per adaptar-les a la realitat de cada tram.

La millora de l’espai fluvial del riu Tenes en xifres:
4,8
1,1
14
1,5

Km corresponents al tram de riu Tenes a Santa Eulàlia de Ronçana on s’ha actuat
Km marges del riu Tenes protegits amb tècniques de bioenginyeria
Tècniques de bioenginyeria diferents utilitzades, adaptades a la realitat de cada tram
Mesos de duració de l’execució dels treballs
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2. Actuacions
A continuació es descriuen les actuacions per ordre de disposició al riu, començant des d’aigües
amunt al polígon industrial de Can Magre fins el límit del terme municipal.

2.1 Instal·lació de feixina viva

Localització: Tram del riu Tenes entre el pont de Cal Unyó i
la passarel·la de la Campinya.
Objectiu: Defensa del marge davant l’erosió i introducció de
les espècies de ribera pròpies de la zona amb una tècnica que
n’augmenti el recobriment inicial i l’èxit de la planta. La feixina
impedeix el rentat del material de la base del talús, accelera la
deposició de fins i millora les condicions del marge per a la
seva revegetació. Un cop rebroti el material vegetal es formarà
una franja lineal a primera línia formada per una salzeda
arbustiva que farà de pantalla vegetal de manera que evitarà
la recolonització del marge per fragments de canya provinents
d’aigües amunt.
Detalls de l’actuació: Per tal d’instal·lar la feixina amb
garanties de no ser afectada en moments de crescudes i
assegurar la viabilitat de l’estaca viva, s’ha realitzat una rasa
amb mitjans mecànics al peu del talús, on s’ha fixat la feixina
en profunditat, deixant a la superfície només 10cm dels 3040cm de diàmetre totals dels feixos.
El material per a la confecció de les feixines és el gatell (Salix atrocinerea) majoritàriament, i en
menor proporció el salze blanc (Salix alba). Aquest material prové de planta mare del mateix curs
fluvial en la majoria dels casos i la resta és procedent de la mateixa conca. La proximitat geogràfica i
la similitud de les condicions del medi asseguren la ràpida adaptació de la planta al nou indret.
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Imatges de les feixines instal·lades. És difícil de percebre la feixina, ja que té ¾ parts dels seu diàmetre enterrat
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2.2 Instal·lació de Plant Carpet al tram de la verneda de Sant Isidre
Localització: Marge dret i esquerra del riu Tenes aigües amunt
del gual de Sant Isidre.
Objectiu: Introduir amb garanties espècies d’helòfits per
revegetar els marges fluvials.
Detalls de l’actuació: S’ha instal·lat 20m2 d’herbassars
pluriespecifics d’helòfits tipus Plant Carpet (10m2 a cada
marge). Les espècies presents són Iris pseudacorus, Carex
vulpina, Scirpus holoschoenus i Juncus inflexus.

En l’imatge superior els herbassars tipus Plant Carpet
instal·lats, i en l’inferior passats 4 mesos.

Imatge superior de detall del Plant Carpet,
i inferior amb zona ja vegetada.
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2.3 Protecció dels marges al nou gual de Sant Isidre
Localització: Marge dret i esquerra del riu Tenes al gual de
Sant Isidre
Objectiu: Protegir els marges aigües amunt i avall del nou gual
de Sant Isidre a la vegada que es consolida una pista adjacent
per on hi circulen camions.
Detalls de l’actuació: Al marge dret s’ha optat per la
construcció d’entramats Krainer tipus Naturalea que
protegeixen de manera eficient el marge a la vegada que
permeten mantenir amb garanties la base d’una pista amb
circulació de vehicles pesats. Aquest entramat incorpora un roll
de fibra de coco per retenir el sòl. La presència de plantes
assegura una major estabilitat del marge un cop la fusta s’hagi
descompost i s’incrementa la integració de l’actuació en el
paisatge. Al marge esquerra, per minimitzar l’impacte d’una
sèquia de formigó s’han reperfilat els marges i protegit amb
geomalla permanent fixada a la base amb un roll vegetalitzat.
Per complementar la vegetació de l’espai s’han instal·lat
herbassars pluriespecífics.
Entramat Krainer tipus Naturalea al marge dret

Vista de la zona abans de l’actuació

Procés de realització dels treballs
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Imatge de l’entramat un cop finalitzat.

Imatges de l’entramat amb diferents graus de vegetació,
i finalment ja vegetat i estructurat.
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Protecció del marge esquerra amb geomalla permanent i roll vegetalitzat amb helòfits.

Imatge de la sèquia de formigó dins
la llera, abans de la intervenció.

Imatges de la zona abans de la intervenció

Procés de reperfilat dels marges

Geomalla permanent tipus C350 Vmax amb roll
vegetalitzat a la base

Procés inicial de vegetació de la geomalla
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Els herbassars estructurats en fibra, el roll vegetalitzat
amb els lliris florits i la geomalla permanent.

La geomalla ja vegetada i el roll
vegetalitzat amb els lliris florits.

Imatge de la zona 4 mesos després de les intervencions.

10 de 34

Pla de millora de l’espai fluvial del riu Tenes, a Santa Eulàlia de Ronçana

2.4 Enfeixinat de salze amb rolls de fibra de coco per a l’estabilització del marge dret
al barri de Sant Cristòfol
Localització: Marge dret del riu Tenes al barri de Sant Cristòfol
Objectiu: Aigües avall del Pont de Can Font hi ha la presència
d’algunes finques de la urbanització de Sant Cristòfol, els murs de
les quals es trobaven clarament en zona inundable i tan sòls
recoberts per herbàcies de port baix, fet que les feia vulnerables a
possibles avingudes. L’objectiu de l’actuació ha sigut el de protegir
el talús amb garanties hidràuliques i estabilitzar el seu peu tot
introduint la vegetació pròpia d’aquests espais. A la vegada, s’ha
creat una franja densa vegetada que evitarà que la canya
provinent d’aigües amunt pugui recolonitzar altra vegada l’espai.
Detalls de l’actuació: Al llarg de 115m.l. de talús s’ha instal·lat
geomalla permanent tipus C350 Vmax, prèvia aplicació
d’Hidromanta de cotó tipus HydraCX2, i s’ha protegit la base amb
dues línies de fiber roll amb espècies arbustives de ribera
intercalades. L’aplicació de la hidromanta sota la geomalla permet
una ràpida cobertura herbàcia del talús, que reforçarà la protecció
superficial en cas d’avinguda. L’enfeixinat de rolls de fibra de coco
a la base permetrà la seva protecció de manera immediata i a
mitjà o llarg termini, un cop el coco es degradi, seran les espècies
arbustives amb les propietats biotècniques de les seves arrels les
que estructuraran el terreny i crearan una pantalla vegetal.

Les espècies i quantitat de planta utilitzada es detalla a continuació (plantació a raó de 2ut/m.l.): Salix
atrocinerea AF 100ut, Salix eleagnos AF 50ut, Salix purpurea AF 50ut, Cornus sanguínea AF 10ut,
Sambucus nigra AF 20ut (Total: 230ut).
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Imatges de la zona abans i després de l’eliminació de la canya

Talús reperfilat i amb l’aplicació de la hidromanta amb
fibres de cotó tipus HydraCX2 realitzada.

Imatge de la zona un cop realitzades les actuacions.

Imatges de la zona després de 4 mesos.
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Imatge de l’actuació des del marge esquerra.
.
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2.5 Restauració del talús previ a la font de Sant Cristòfol amb entramat i enreixat.
Localització: Marge dret del riu Tenes immediatament aigües
amunt del gual de la font de Sant Cristòfol.
Objectiu: Protegir el marge amb importants problemes d’erosió
localitzats a la base.
Detalls de l’actuació: S’ha optat per la combinació d’un entramat
a la base i un enreixat de 60º a la resta de talús que permeti la
seva revegetació. Per unir les dues tècniques i enfortir la zona on
actualment l’erosió es més forta, s’ha recobert el primer metre
d’enreixat amb una línia de gabió laminar tipus rock roll recolzada
en l’últim nivell de l’entramat i tot seguit una línia de rotllo de fibra
de coco tipus Fiber Roll. A continuació, s’ha protegit els següents
1.5m d’enreixat amb geomalla permanent que ens permet
aguantar amb garanties els efectes d’avingudes, i ret orgànica de
coco fins el coronament del talús per estabilitzar-lo superficialment
i permetre una ràpida vegetació.

Esquema de l’entramat i l’enreixat.

Les espècies i quantitat de planta utilitzada es detalla a continuació:
1r i 2n nivell (proper al freàtic): Salix atrocinerea (55ut) i Salix eleagnos (25ut).
3r, 4t i 5è nivel: Pistacea lentiscus (60ut), Viburnum tinus (20ut), Cornus sanguine (45ut), Ligustrum
vulgare (15ut), Corylus avellana (25ut), Sambucus nigra (55ut).
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La zona abans de l’actuació

El procés de construcció de la base i l’inici de
l’entramat

Imatges del procés de construcció de la base i l’inici de l’entramat

Imatges del procés de construcció de l’entramat.
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Imatge de detall del talús
finalitzat

Vista de l’entramat finalitzat

Imatge general del talús finalitzat.

Imatge general de l’entramat en procés de revegetació.
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2.6 Recuperació de la vegetació de ribera i d’espai fluvial aigües amunt del gual de
Sant Cristòfol amb plantació d’herbassars monoespecífics i pluriespecífics
Localització: Esplanada al marge esquerra a la zona de la font
de Sant Cristòfol.
Objectiu: Recuperació de part de l’espai inundable, suavitzar
l’entrega de les aigües laterals en aquests punts i diversificar els
ambients en una zona amb un gran potencial degut a la
proximitat amb el nivell freàtic.
Detalls de l’actuació: Després dels moviments de terres per
rebaixar la cota en aquest punt, s’ha plantat herbassars
monoespecífics tipus Plant Pallet de Typha sp. (10m2) i
Phragmites australis (10m2) i herbassars pluriespecífics tipus
Plant Carpet (70m2). Per protegir el marge del riu a la zona on
s’ha instal·lat els herbassars, s’ha utilitzat una línia de gabions
flexibles tipus rock rolls amb una línia de rolls vegetalitzats amb
helòfits.
Instal·lació d’herbassars pluriespecífics i monoespecífics

Imatges de la zona abans d’actuar-hi

Procés d’execució

Herbassars pluriespecífics ja instal·lats
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Els herbassars instal·lats des de diferents òptiques.

Imatges dels herbassars estructurats 3 mesos després de la seva instal·lació
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2.7 Confecció d’una ribalta a l’àrea de la font de Sant Cristòfol
Localització: Esplanada al marge esquerra a la zona de la font
de Sant Cristòfol.
Objectiu: Reproducció del bosc galeria propi dels espais
riberencs en que podem trobar una franja arbustiva en una
segona línia paral·lela a la d’helòfits. Tanmateix, ajuda a
separar visualment l’espai pel lleure i la zona destinada a la
recuperació del bosc de ribera on l’accés per part de la població
ha de ser molt restringit.
Detalls de l’actuació: Realització d’una ribalta de 21m i 4 línies
d’alçada amb feixina viva de gatell (Salix atrocinerea) i salze
blanc (Salix alba). Per evitar una ràpida dessecació del material
viu i possibilitar el correcte arrelament, s’ha cobert parcialment
amb terra de la mateixa zona.
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Confecció de la Ribalta

Imatge de la zona abans de la realització de la ribalta

Procés d’execució de la ribalta

La ribalta des de diferents angles

Imatge de la ribalta
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2.8 Millora del talús de la font de Sant Cristòfol amb trenats
Localització: Talús situat sobre la font de Sant Cristòfol
Objectiu: Protegir el talús de sobre la font davant l’erosió i
possibilitar una ràpida vegetació amb espècies tapissants i
arbustives. El fet que l’actuació estigui en una zona
emblemàtica i molt freqüentada ha fet decantar per una
tècnica que a part de funcional reforcés la vesant estètica i
paisatgística del talús.
Detalls de l’actuació: Creació de trenats amb vares llargues
de salze. En total s’han instal·lat 33m de trenat, disposat en
diferents trams que cobreixin tot el talús i evitin la generació
de camins preferencials de l’aigua de circulació superficial. La
plantació realitzada ha consistit en una primera fase
d’espècies tapissants que exerciran una protecció superficial
del talús a la vegada que l’integraran amb l’entorn (60ut
d’Hedere helix i 40ut. de Vinca minor 20ut.) i el Viburnum tinus
com a espècie arbustiva que donarà volum a l’espai i en
millorarà l’estètica.

Perfil d’un trenat tipus.
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Confecció de trenats vius

Imatge inicial del talús

Procés de construcció

Diferents imatges de detall dels trenats

Imatge general del talús de la font de Sant Cristòfol
un cop finalitzada l’actuació

Imatge del talús ja vegetat després de tres mesos
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2.9 Recuperació del talús contigu a la Font de Sant Cristòfol amb feixina de branca
seca
Localització: Talús situat aigües avall de la font de Sant Cristòfol,
en una rampa erosionada degut al continuat pas del ramat.
Objectiu: Revegetar el talús per tal de posar fi els importants
fenòmens erosius que s’hi estaven produint i tancar l’espai per
evitar que s’hi pugui seguir circulant.
Detalls de l’actuació: El talús totalment erosionat necessitava
d’un aport de terra per poder recuperar la seva morfologia i
possibilitar la revegetació. A partir del material resultat de diverses
podes realitzades a la zona s’han construït feixines de branca
seca de 40cm de diàmetre. Aquestes s’han clavat al terreny
mitjançant vares de ferro corrugat. A continuació s’ha fet l’aport de
terra vegetal, que ha quedat totalment confinada i estabilitzada
entre les diferents franges de feixines. Finalment, s’ha procedit a
la plantació d’espècies arbustives pròpies de zones properes a
espais fluvials. En total s’han instal·lat 7 nivells de feixines d’entre
2.5 i 4m de llargada.
La plantació va consistí en espècies arbustives de 60-80cm: Pistacea lentiscus 18ut, Cornus
sanguinea 14ut, Corylus avellana 9ut i Sambucus nigra 9ut.

Estat inicial del talús

Coronament del talús erosionat
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Imatge general inicial

Instal·lació de feixines

Feixines instal·lades

Talús vegetat des de diferents punts de vista
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2.10 Rollada viva riparial al marge dret a l’alçada de Can Sabater
Localització: Marge dret del riu Tenes a l’alçada de Can
Sabater. El barri de Can Sabater és un dels trams més
conflictius del riu Tenes al seu pas per Santa Eulàlia de
Ronçana, especialment pel que fa al risc d’inundació. Es tracta
d’un tram en el que la secció de desguàs del riu es redueix i
les edificacions estan situades dins la zona de domini públic
hidràulic.
Objectiu: Protegir la base del marge dret tot reproduint la
vegetació en galeria dels boscos de ribera. S’ha col·locat una
línia de gabió flexible tipus Rock Roll a la base i formant un
talús de tres línies de rotllo de fibra de coco tipus Fiber Roll a
sobre. Aquesta estructura permetrà evitar l’erosió a la base i
recuperarà una part del talús en aquest marge. També
permetrà crear una pantalla vegetal per impedir que la canya
arrossegada pugui recolonitzar l’espai.

Amb la instal·lació de Fiber rolls es pretén crear una gradació de la vegetació pròpia de ribera, des
dels helòfits més propers al nivell freàtic, passant per les salzedes arbustives en una segona línia i
acabant amb una tercera línia d’arbustos propis de la zona amb menys requeriments hídrics respecte
la resta com el saüc, el sanguinyol, l’arç blanc o l’avellaner. La revegetació del marge utilitzant
aquesta tècnica assegura la protecció immediata i la revegetació de la ribera amb tot el conjunt
d’espècies que li pertoca, i així, es maximitza la seva naturalització.
Es tracta d’una tècnica d’alta resistència que pot substituir perfectament un entramat, sent més
econòmica i molt més fàcil d’aplicar.
Tanmateix, el tipus d’espècies i disposició permetrà crear una pantalla vegetal que taparà les façanes
en mal estat dels patis construïts i millorarà de manera considerable la qualitat paisatgística de
l’espai.
Aquesta tècnica va ser definida en una reunió de treball amb Paolo Cornellini, Paola Sangalli i Albert
Sorolla en una visita de treball AEIP-AIPIN d’obres a Suïssa.
S’ha aplicat per primera vegada al riu Tenes a Santa Eulalia de Ronçana l’hivern del 2011.
Detalls de l’actuació: S’ha instal·lat 357m de la Rollada viva riparial al marge dret. La fixació dels
diferents elements és la base per a l’èxit de l’actuació. Cada peça va lligada per diferents punts amb
les adjacents amb corda de polipropilè. Igualment per fixar-ho amb el sòl s’ha utilitzat vares de ferro
corrugat i estaques de fusta de castanyer.
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La plantació en alvèol forestal s’ha realitzat seguint els criteris de necessitats hídriques de la planta i
la distància al freàtic, així, la plantació es pot resumir de la següent manera:
Nivell inferior: Rotllo vegetalitzat amb espècies d’helòfits amb Iris pseudacorus, Scirpus
holoschoenus, Juncus inflexus i Carex pendula.
Nivell entremig: Salix atrocinerea (450ut), Salix elaeagnos (450ut) i salix purpurea (225ut)
Nivell superior: Crataegus monogyna (275ut), Cornus sanguinea (325ut), Corylus avellana (150ut)
Sambucus nigra (375ut).
Al tram final abans de la presa, el curs del riu s’eixampla i hi ha sedimentació de material. Reproduint
la vegetació potencial d’aquests espais, s’ha protegit els marges amb herbassars de canyís
(Phragmites australies).
També, s’han protegit les sortides de sobreeixidors per evitar que puguin ocasionar problemes
d’erosió als espais adjacents.

Esquema de la Rollada viva riparial
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Rollada viva riparial

Procés de lligat de les diferents línies de rolls
Realització de la rasa amb mitjans mecànics

Imatge en detall de la tècnica

Imatge de la Rollada viva riparial
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Imatges generals de la Rollada viva riparial un cop instal·lada.

Imatges de la zona després de 4 mesos amb els talussos vegetats i ben estructurats.

Herbassars monoespecífics de Phragmites australis tipus Plant Pallet

Imatges dels Plant Pallet instal·lats des de diferents òptiques
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Protecció i integració de la sortida d’un col·lector

Imatge de la zona sense actuar

Detall de la sortida del col·lector

La zona un cop acabada, protegida i integrada amb la
Rollada viva riparial

La sortida del col·lector després de 3 mesos.
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2.11 Enfeixinat de rolls vegetalitzats al marge dret al tram final del terme municipal
Localització: Tram situat entre la presa i el final
de terme municipal.

Objectiu: Protegir el marge dret de manera que
es consolidi immediatament la base del talús i que
potenciï la seva vegetació amb espècies d’helòfits
que seran les que a la llarga consolidaran l’espai.
Així com crear una pantalla vegetal perquè la
canya arrossegada no recolonitzi l’espai.
Detalls de l’actuació: Instal·lació de dues línies
de rolls vegetalitzats al llarg de tot el tram. La
fixació s’ha realitzat bàsicament amb vares de
ferro corrugat degut a la presència de roca mare
propera a la superfície que impedia clavar
estaques de fusta de castanyer. El total de rolls
instal·lats ha sigut de 195m.

Imatges del tram abans i després de la retirada de la canya.

El tram del riu amb els rolls vegetalitzats
un cop instal·lats.

I el mateix tram després de 4 mesos.
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2.12 Estabilització del talús del marge esquerra a Can Sabater amb enreixat i
protecció de la base amb rolls vegetalitzats
Localització: Marge esquerra del riu Tenes a l’alçada de Can
Sabater.
Objectiu: Estabilitzar el marge mitjançant una actuació que
permeti connectar visualment el barri amb el riu. Prèviament
s’han realitzat moviments de terres per eixamplar la llera i
millorar la capacitat de desaigua del riu i disminuir d’aquesta
manera el risc d’inundació.
Detalls de l’actuació: Al llarg de 96m dividits en dos trams s’ha
realitzat un enreixat per tal d’estabilitzar el talús i facilitar-ne la
vegetació. Els primers 1.5m de talús, s’han protegit
addicionalment amb una geomalla permanent tipus C350 per
tenir més garanties hidràuliques en cas d’avinguda. Al llarg de
tot el tram s’ha instal·lat un roll vegetalitzat amb helòfits.

Esquema de l’actuació proposada en el tram inicial i final:

Imatge esquemàtica del perfil de l’actuació.
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Tram del riu abans d’actuar-hi

Tram amb la canya retirada

Procés de construcció de l’enreixat

Tasques de reompliment de l’enreixat

Talús amb l’enreixat hidromantat
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Imatge del talús amb l’enreixat en procés avançat de revegetació.

2.13 Aplicació d’Hidromanta amb fibres de cotó tipus HydraCX²
Localització: Les zones afectades per moviments de terres i als talussos protegits amb tècniques de
bioenginyeria al llarg de tota l’àrea d’intervenció.
Objectiu: Estabilitzar superficialment els marges i facilitar una ràpida vegetació amb una mescla
d’espècies herbàcies adaptada a la realitat del riu Tenes a Santa Eulàlia.
Detalls de l’actuació: La hidromanta (tipus HydraCX2) s’ha realitzat amb un mínim de 0.34 kg/m2, i
s’ha aplicat de manera uniforme i en direccions oposades per tal d’assegurar que el sòl quedi
totalment cobert per la mescla.

Projecció de la hidromanta tipus HydraCX2 al marge esquerra
del riu Tenes aigües avall de la Font de Sant Cristòfol
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CONCEPTES CLAU: diversificació d’hàbitats, recuperació
impermeabilització, recàrrega aqüífer, protecció de talussos.

sèquia,

zona

humida,

font,

TÈCNIQUES APLICADES: Rollada viva riparial, enreixat viu, feixina viva, geomalla permanent,
herbassar multiespecific Plant Carpet, herbassars monoespecífic Plant Pallet, hidromanta de cotó
tipus HydraCX2, manta orgànica, roll vegetalitzat Fiber roll, trenat viu, ribalta, ret orgànica,
enfeixinat Fiber roll, entramat Krainer tipus Naturalea.
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