Millora del torrent de Ca n’Oriol a Rubí
LOCALITZACIÓ
El projecte es centra en el tram final del torrent de Ca n’Oriol, des d’on deixa d’estar canalitzat aigües avall del parc de Can Sedó i
fins el pont de la Renfe.

PROBLEMÀTICA ACTUAL
Les problemàtiques que s’han detectat actualment són:
- La llera recull el sobreeixidor d’un gran col·lector fet
que implica una gran presència de flotants ocupant el llit i
els marges, i l’arribada regular d’aigües de mala qualitat.
- Tendència del torrent a erosionar.
- Tolles amb aigua molt eutrofitzada, que deriva en problemes de males olors.
- Escullera del tram mig estable però descalçada.
- Moltes runes disperses entre el material original de la
llera.
- Descalçament i obturació del gual existent.

Localització

IMATGE OBJECTIU
Es tracta d’un espai que es troba a continuació d’un parc urbà
però que en estar situat en una zona perifèrica té un tractament
de baix manteniment, i amb trets d’espai natural. El principal element paisatgístic és el torrent. A aquest potencial de l’àmbit hi
destaca un element vertebrador: el camí que connecta la zona
verda situada aigües amunt amb el passeig de les Torres, que
vehicula l’ús social de l’àmbit. El torrent és una font d’aigua que
ha de possibilitar un paisatge i una vegetació mediterrània de
ribera, amb espècies com el salze, el canyís…. La vegetació, a
més, té les funcionalitats de millora de la qualitat de l’aigua i de
control de l’erosió dels talussos. La morfologia del torrent amb
lleugers meandres, dóna qualitat paisatgística a l’àmbit.
Per tant, es busca un torrent natural amb aigües el més netes
possibles que aculli la vegetació que li es pròpia generant un
paisatge pel gaudi dels ciutadans de Rubí.

OBJECTIUS
El projecte té com a objectiu principal millorar l’estat del tram del torrent de Ca
n’Oriol que discorre des de la sortida del tram soterrat fins al pont de la Renfe
de manera que es ressalti el seu valor natural i ecològic. Per assolir aquest
objectiu es farà front als següents aspectes:
- Millorar la morfodinàmica del torrent per evitar les erosions i la incisió.
- Millorar el paisatge de ribera.
- Millorar el sistema vegetal: eliminar d’espècies al·lòctones invasores com
la canya (Arundo donax) on sigui possible i potenciar la vegetació autòctona
existent.
- Eliminar els impactes existents: arbres morts o moribunds, retirada de residus i elements aliens a la zona.
- Reduir els efectes de la mala qualitat de l’aigua i gestió dels elements de
vegetació per a que contribueixin a mantenir una millor qualitat de l’aigua.
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