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INTRODUCCIÓ 

Després de diverses obres d’adequació dels 
talussos externs de la planta envasadora de 
Nestlé Waters per tal de gestionar de manera 
eficient l’aigua d’escorrentiu superficial, es generà 
un talús de 16m de longitud i 40m d’amplada amb 
pendents d’entre 45-55º. 
 
El talús estava format amb material molt sorrenc 
que en feia disminuir de manera considerable la 
seva estabilitat. Per aquest motiu calia consolidar-
lo amb un sistema que permetés una protecció 
superficial immediata i accelerés el procés de 
vegetació del terreny. 
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Protecció del talús amb ret orgànica i rolls de con trol de l’escorrentiu 
 
Els treballs consistiren en la instal·lació d’una ret de coco cobrint la totalitat del talús i la disposició de 
rolls de control d’escorrentiu.  
Aquests rolls eviten que es puguin generar canals preferencials en l’aigua que circula superficialment 
pel talús ja que trenquen el seu recorregut, ajuden a soportar el sòl, i actuen com a reservori de 
matèria orgànica i humitat.  
La plantació es disposa sobre els rolls per aprofitar les bones condicions que generen i així, es 
redueix de manera considerable la necessitat de manteniment de la planta introduida. La plantació 
realitzada es basa en espècies bàsicament arbustives pròpies de la zona i una mescla de llavors 
d’herbàcies que colonitzaran ràpidament la superfície afectada i la protegiran davant l’erosió. 
 

           

Imatges inicials del talús i procés de l’actuació 

           

 

                     
Procés de realització de l’actuació 
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Imatges del talús un cop finalitzada l’actuació 

 
 
 

      
 

Imatges del talús passats uns mesos i en procés de revegetació 
 
 
 
 
CONCEPTES CLAU :  restauració de talussos. 
 
TÈCNIQUES APLICADES  :  ret orgànica, rolls de control de l’escorrentiu, sembra manual, 
plantacions. 

 


