Estudi tècnic d’estabilització i revegetació de talussos
a l’àmbit del projecte UA80 a Girona
INTRODUCCIÓ
Aquest estudi s’ha elaborat en resposta a l’arquitecte Jordi Estrada davant la sol·licitud de col·laboració en el projecte UA80 Girona,
en l’àmbit de tractament de talussos per a la seva estabilització.
El projecte global es tracta d’una urbanització de 4 parcel·les situades amb un desnivell respecte al carrer, de forma que es generen
una sèrie de talussos. Són aquests talussos els què Naturalea ha estudiat, partint de la proposta inicial que planteja la creació d’uns
murs de gabions i la revegetació de la resta de talussos.

PROBLEMÀTICA DE PARTIDA
La futura urbanització de la parcel·la genera diversos talussos, de pendents molt variables i en alguns casos pràcticament verticals.

PROPOSTA DE SOLUCIONS
Aquest estudi planteja diferents solucions per la estabilització i revegetació, tenint en compte la ﬂora i fauna existent.

ZONIFICACIÓ
S’ha treballat dividint els talussos en funció de les seves caracterítiques
morfològiques i posició geogràﬁca, elements que han determinat el disseny de les diferents solucions.
S’ha dividit l’espai en 4 àmbients:
- Parterre de les Alzines
- Talús de les Alzines
- Talús d’entrada
- Talús del carrer

Zonificació de l’espai

Planta general
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PARTERRE DE LES ALZINES
Aquest espai acompanya la traça principal del carrer, i busca el treball del parterre que queda entre el vial i l’escola Les Alzines, com
a entrada als futurs habitatges.
Es proposa treballar amb la tanca de xiprers de l’escola com a teló de fons. Aquesta proposta doncs, consisteix en crear una alineació d’alzines que acompanyi el traçat del vial, mitjançant la introducció d’agrupacions de plantes utilitzades en jardineria trencant
la linealitat. Es plantegen espècies amb una gran proporció de fulla perenne (Rosmarinus postratus, Dorycnium hirsutum, Lavanda
angustifolia, etc) i amb ﬂoracions d’interès paisatgístic i faunístic.
A la resta del talús es proposa la creació d’un prat ornamental mitjançant la sembra de gramínies, i un baix manteniment de jardineria.

Detalls del parterre

TALÚS DE LES ALZINES
Aquest talús també limita entre l’escola i el nou carrer. És un dels punts més complexes del projecte degut a que és necessari salvar
un gran desnivell en poc espai.
Les actuacions proposades busquen estabilitzar aquest talús i crear el màxim de situacions possibles per tal que la ﬂora i la fauna
es puguin desenvolupar. Es proposa la creació d’un mur de pedra vista que acompanyi l’entrada del nou vial, essent necessària en
algun punt la complementació amb un entramat tipus Loricata per permetre una superfície de talús vegetable.

Detalls constructius i de plantació del talús amb la
tècnica de bioenginyeria de l’entremat Loricata

www.naturalea.eu

Estudi tècnic d’estabilització i revegetació de talussos
a l’àmbit del projecte UA80 a Girona
TALÚS D’ENTRADA
Aquest talús és un espai residual entre el nou vial i el carrer existent, que ha de salvar una pendent en augment a la vegada que
marca l’entrada al complex.
Per aquest motiu es planteja el treball amb mur de pedra vista que encaixi estèticament amb la resta d’actuacions amb un perﬁlat del
talús (inclòs en els treballs de moviments de terres) i un petit enjardinament, que faci d’enllaç amb les dues tipologies de tractament
dels talussos plantejats.
L’enjardinament es farà obtenint un prat ornamental combinat amb la plantació d’una alineació de planta arbustiva aromàtica a la
base del talús.

TALÚS DEL CARRER
En aquest talús, que és el límit de la parcel·la amb el carrer, es proposa la creació d’un mur de pedra vista a la base amb un reperﬁlat
de tot el talús, intentant mantenir els roures existents, ja que són uns exemplars de grans dimensions i edat.
De cara a la vegetació de l’espai es proposa utilitzar el sotabosc característic de la roureda-alzinar, que són les que actualment es
troben en el talús i de les quals es pot esperar un banc de llavors a la mateixa terra (arítjol Smilax aspera, llentiscle Pistacia lentiscus,
etc.).

Planta i detalls de les actuacions proposades al talús del carrer
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