Redacció del projecte de recuperació ambiental de la llera del Ripoll a Ripollet
LOCALITZACIÓ
El tram del riu Ripoll inclòs en el projecte es troba situat al tm de Ripollet entre el
complex esportiu de Ripollet, al marge dret, i el polígon industrial molí d’en Xec,
al marge esquerre.
L’àrea total d’actuació està dividida en 2 grans zones (marge dret i esquerra) que
al mateix temps es subdivideixen en zona 1 i zona 2. La superfície total on es
plantegen les actuacions és de 32.702m2, de la qual 19.666m2 està ocupada per
l’horta, situada majoritàriament al marge dret de la zona 2 (12.117m2), on precisament hi trobem major presència d’arbres fruiters.

ESTAT ACTUAL
Destaca el volum de residus totals observats a l’àrea, concentrats majoritàriament
al marge dret zona 2, on hi ha més influència antròpica per la localització de major
nombre d’horta.
La presència de vegetació al·lòctona invasora se centra bàsicament amb la canya
(Arundo donax) amb una superfície total de 10.383m2.

OBJECTIUS
Imatge objectiu:
Recuperar les dinàmiques naturals d’aquest tram del riu Ripoll i potenciar la vegetació de ribera autòctona.
Objectius específics:
- Eliminar els elements impropis dins la llera com la zona d’horta i les espècies
vegetals invasores.
- Donar llibertat al riu dins la zona establerta pels murs perquè la llera es vagi
naturalitzant sense que això posi en perill les estructures de defensa hidràulica.
- Crear les condicions idònies perquè la vegetació autòctona que li pertoca a
aquest tram del riu Ripoll es pugui desenvolupar correctament, a la vegada que
s’introdueixen exemplars per accelerar el procés de revegetació de l’espai. Tot,
sense restar capacitat hidràulica al riu. Està comprovat, i més dins els espais fluvials que són ambients molt dinàmics, que les grans plantacions no sempre són
la millor solució. Es plantarà de manera estratègica, en zones molt concretes on
les condicions siguin favorables. Aquests punts actuaran com a agents dispersors
aigües avall.
- Crear els mecanismes per tal d’evitar que la vegetació al·lòctona present aigües
amunt pugui acabar recolonitzant l’espai d’intervenció.

Imatges de l’estat
actual

ACCIONS PROPOSADES
1. ELIMINACIÓ D’IMPACTES
1.1 Gestió de residus
1.2 Eliminació de vegetació al·lòctona invasora
2. MILLORA AMBIENTAL DE LA LLERA. RECUPERACIÓ
DE DINÀMIQUES NATURALS I EL BOSC DE RIBERA AUTÒCTON
2.1 Creació d’una salzeda arbustiva com a barrera de la canya aigües amunt
2.2 Creació de deflectors
2.3 Creació de nous canals per donar llibertat al riu
2.4 Creació de nuclis d’arbrat a l’espai proper als murs
2.5 Acabats finals
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2.1 Creació d’una salzeda arbustiva com a barrera de la
canya aigües amunt
Aigües amunt de l’àmbit d’actuació hi ha una alta presència
de canya. Per molt que es treguin els canyars aigües avall les
canyes arribaran arrossegades per les riuades. Per tal de protegir les intervencions descrites en aquest projecte, es proposa
crear una salzeda perpendicularment al riu amb l’objectiu de
dificultar el pas de restes de rizoma en petites crescudes.

2.2 Creació de deflectors
El tram objecte d’estudi està canalitzat i de moment no es
contempla la descanalització. S’observa una tendència del riu
d’obrir meandres cap al marge. En altres trams del Ripoll a
Ripollet aquest fenomen ja s’ha donat, per tant, és necessari
prendre precaucions. Per aquest motiu en els punts més conflictius es proposa la utilització de deflectors per reduir aquesta
tendència i evitar problemes d’erosió a la base dels murs al
temps que creem nuclis de biodiversitat.

2.3 Creació de nous canals per donar llibertat al riu
Un dels principals objectius del projecte és retornar al riu la llibertat que ha perdut per la fixació del canal principal per part dels nuclis de canya, per una banda,
i pels hortolans, per l’altra. Una manera de donar llibertat el riu és obrir diferents
canals que ajudin al riu a ocupar més superfície i a accelerar els processos
d’erosió/sedimentació que li són propis. A més, l’obertura d’aquests canals permet generar uns punts on la superfície està més propera al freàtic i per tant, es
pot plantar amb garanties que la planta tindrà disponibilitat d’aigua.

2.4 Creació de nuclis d’arbrat a l’espai proper als murs
Es proposa la creació de nuclis arbrats a l’espai
que queda entre la zona dels canals i els murs
laterals. Sempre es situaran propers al mur i
disposats de manera longitudinal per evitar que
suposin un impediment pel pas normal de l’aigua en moments d’avinguda.

Exemple de perfil de l’estat
actual i el futur projectet
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