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INTRODUCCIÓ
Les actuacions que s’han dut
a terme estan encaminades
a millorar l’estat de la zona
humida del Campus del Baix
Llobregat de la UPC. S’han
enfocat a l’eliminació de les
espècies exòtiques, a la
millora de la qualitat de
l’aigua i a la gestió de l’ús
públic al voltant de la zona
humida.
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Breu història de la zona humida de l’Olla del Rei
La zona humida del Campus del Baix Llobregat de la UPC va ser creada l’any 1998. Recentment ha
sigut inclosa dins l’inventari de zones humides de la Generalitat de Catalunya, fet que implica que
quedi protegida per la Llei d’Espais Naturals.
L’estany té una rellevància important pel seu valor ecològic, paisatgístic i recreatiu. S’hi ha pogut
trobar espècies pròpies del Delta del Llobregat com bernats pescaires, martinets rossos i menuts,
cabussets, i la tortuga de rierol, una espècie de tortuga autòctona protegida que ha estat reintroduïda
pel Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. Pel que fa a la vegetació, els marges estan
resseguits per bogues i canyissos. Tot i així, en els darrers anys la qualitat de l’aigua s’ha vist força
afectada i han aparegut espècies invasores de flora i fauna.
Les actuacions que es descriuen a continuació han tingut la voluntat de treballar de cara a la
recuperació del bon estat ecològic de la zona humida, treballant tant des de la gestió de la flora i la
fauna com de l’ús social.
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Actuacions realitzades
Eliminació d’espècies vegetals al·lòctones
Els marges de l’estany tenen una vegetació molt ben desenvolupada, bàsicament canyís (Phragmites
australis) i boga (Thypha sp.). Tot i així, a punts concrets es va localitzar canya americana (Arundo
donax) i la cortaderia (Cortaderia selloana). Per tal d’evitar que la troballa suposés un punt de
dispersió d’aquestes espècies invasores al llarg de tota la bassa es va proposar retirar-ho, ara que la
quantitat present era petita i s’hi podia fer front fàcilment.
La canya (Arundo donax) s’arrencà mitjançant la utilització d’una màquina retroexcavadora que
extreia tot el rizoma. La màquina sempre ha d’estar recolzada per un equip humà per tal de dur a
terme un repàs exhaustiu de restes puntuals de rizoma que puguin quedar en les terres remogudes.
De la mateixa manera, la Cortaderia s’arrenca d’arrel. Prèviament però, es retiraren curosament els
plomalls per evitar que es pogués escampar la llavor i germinar de nou.

Imatge de l’abans i després de l’eliminació de la Cortadèria

Miniexcavadora retirant el rizoma

Operaris fent el repàs manual
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Ensacat del rizoma per poder-lo retirar de la zona sense afectar el terreny i assegurant que no queden restes

Imatges de les zones on s’ha retirat la terra

Instal·lació d’illes flotants vegetades a l’entrada i la sortida de la zona humida
Calia actuar per tal de millorar la qualitat de l’aigua que entrava a l’estany des del canal a la vegada
que es creava una estructura que retingués els sòlids flotants. I per això es va recórrer a les illes
flotants vegetades. Aquestes tenen una gran capacitat depuradora i a la vegada naturalitzen punts
d’aigua. Les illes consten d’una plataforma alveolar de polietiè reciclat amb el sistema flotant integrat i
uns herbassars estructurats en fibra de coco vegetats amb helòfits com el càrex (Carex sp.) , el lliri
groc (Iris pseudacorus) i el jonc (Scirpus holoschoenus).
Les illes flotants vegetades utilitzen el principi de la cultura en hidroponia: plantes aquàtiques
(helòfits) instal·lades en l'estructura flotant per desenvolupar la seva arrel en l'aigua i arribar a tenir
els nutrients necessaris per al seu desenvolupament, contribuint així al procés de depuració de
l'aigua. El desenvolupament de la vida microbiana en la rizosfera completa el procés.
Com que a l’estany hi ha un elevat nombre de tortuga de florida era molt possible que de seguida
colonitzessin les illes i que es mengessin els brots petits de la planta incorporada, i per tant,
impedissin el seu desenvolupament. Per aquest motiu s’instal·là una xarxa al voltant que impedia
l’accés de les tortugues.
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Les illes s’instal·laren a l’inici i al final de l’estany coincidint amb les zones amb necessitat de retenció
de flotants. A l’entrada es reté tots els sòlids provinent del sobreeixidor del canal exterior i al final
impedeix que aquests elements entrin al conducte de desguàs.

ENTRADA

SORTIDA

L’amplada mitjana de la illes és de 2m i en funció de la llargada van instal·lades amb una o tres
peces. D’aquesta manera es té una major flexibilitat i adaptació als canvis sobtats del nivell de l’aigua
a la zona de l’inici que rep l’efecte de l’aigua del sobreeixidor. Totes les illes van fixades mitjançant
unes estructures de pesos col·locades als extrems i al centre, fetes amb sacs de xarxa de poletilè
reomplerts amb pedra, cadascun d’ells de 60kg de pes.
La superfície total de les illes és de 54m2 a l’entrada i 24m2 a la sortida.

Imatge de la construcció de les illes flotants vegetades i instal·lació de la tanca perimetral de 30cm
per evitar que hi accedeixin tortugues i ànecs
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Imatges del procés constructiu de les illes flotants vegetades a la zona

Imatges de les illes flotants ja construïdes
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Ancoratge de les illes amb gabions tubulars farcits de pedra

Procés d’instal·lació de les illes flotants vegetades a l’estany
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Instal·lació d’una tanca amb fusta de castanyer al camí existent
Una de les altres problemàtiques de l’estany és que la sobrefreqüentació de la gent a punts concrets
fa que els marges es trepitgin i per tant impedeixen el desenvolupament de la vegetació. Per evitar
que la gent s’apropi massa a la zona humida i que visualment es tingui la percepció que es tracta
d’un espai no trepitjable s’ha instal·lat una tanca amb fusta de castanyer i corda.
La tanca té 60cm d’alçada i consta de puntals de fusta de castanyer sense tractar estacada sense
formigó i units amb una corda de 16mm de diàmetre.
Des de Naturalea es busca sempre la minimització de la petjada ecològica de les seves actuacions.
La fusta de castanyer sense tractar té una llarga durabilitat i resistència i no ha de passar per
processos químics per a la seva protecció. A més, es tracta d’un producte de proximitat ja que prové
del Montseny. En el mateix sentit de reduir l’impacte al medi de les nostres actuacions, no s’ha
utilitzat formigó per a la fixació de la fusta sinó que s’ha estacat amb pedres. Utilitzant aquesta
tècnica, per una banda, es minimitza la despesa de recursos i s’evita un producte provinent de
canteres i amb un procés d’elaboració associat a diversos impactes al medi. I per altra banda, el
formigó en molts casos forma una cubeta impermeabilitzada al voltant de la fusta que fa que l’aigua
infiltrada (de pluja o reg) quedi embassada entre el formigó i la fusta i per tant acceleri de manera
notable el procés de podriment.
D’aquesta manera no només minimitzem la petjada ecològica sinó que millorem el resultat i
durabilitat de la tècnica de fixació utilitzada.

En l’ortofotomapa que hi ha a continuació es situen els trams de tanca instal·lats.

24m
24m

24m

237m
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Imatges de l’abans i el després de col·locar la tanca

Imatges del procés d’instal·lació de la tanca de fusta de castanyer

Imatge de la tanca ja col·locada

9 de 10

Millora de la zona humida Olla del Rei al campus de la UPC a Castelldefels

PARAULES CLAU: Illes flotants vegetades, millora de l’estat ecològic, eliminació d’espècies
exòtiques invasores, tanca de fusta de castanyer, minimització petja ecològica.
TÈCNIQUES APLICADES: Tanca de fusta de castanyer, illes flotants vegetades.
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