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Les solucions basades en la naturalesa és un concepte real que hauria de formar
part en les ciutats intelꞏligents. Hi ha molts exemples a tot el món, funcionant bé.
Les noves ciutats i pobles s'han de dissenyar / urbanitzar d'acord amb aquests
nous conceptes si volem gaudir de llocs més saludables, amb un manteniment
menys costós i amb un gran paisatge.
Aquest document ha estat motivat per la nostra participació dins el projecte
europeu OPERANDUM.
https://www.operandum-project.eu/
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1. Introducció
El canvi climàtic presenta un dels majors desafiaments ambientals per la societat actual.
Els efectes sobre la natura i les persones es preveuen especialment importants en les
ciutats amb gradients extrems de temperatura, i fins ara, aproximadament la meitat de
la població humana mundial viu en àrees urbanes.
El canvi climàtic té un impacte significatiu en el funcionament de l'ecosistema i el
benestar de les persones. L'estrès climàtic condueix a una disminució en la distribució
de les espècies autòctones i influeix en la societat a través dels efectes relacionats amb
la salut i els impactes socioeconòmics degut un major nombre d'onades de calor,
sequeres i inundacions. A més del canvi climàtic, la urbanització i els augments de les
ciutats en el nombre i grandària, estan afectant els ecosistemes amb una sèrie de
pressions interrelacionades. Aquestes pressions inclouen la pèrdua i degradació d'àrees
naturals, la impermeabilització del sòl, la difusió de contaminants i la densificació d'àrees
construïdes, que presenten desafiaments addicionals importants per a la funcionalitat
de l'ecosistema, la previsió de serveis ecosistèmics i el benestar humà en ciutats de tot
el món.

Fig. 1: Ilꞏlustració sobre el concepte risc. Font: IPCC AR5 WGII (2014)

La societat haurà de buscar noves estratègies a nous escenaris. Les solucions basades
en la naturalesa (Nature Based Solutions o NBS) tenen el potencial de fomentar i
simplificar les accions d'implementació tenint en compte els serveis proporcionats per la
natura. En molts casos, presenten solucions més eficients i rentables que els
enfocaments tècnics més tradicionals.
No obstant això, tot just estem començant a analitzar sistemàticament els seus efectes
(a llarg termini), l'efectivitat de l'adaptació i mitigació del canvi climàtic i la previsió de
beneficis complementaris.
En tota la terra s'estan implementat un nombre creixent de projectes on les solucions
basades en la naturalesa hi són presents, però encara es necessita coneixement sobre
la mesura de la seva efectivitat i com l'evidència disponible es pot traduir en estratègies
de gestió i instruments de polítiques.
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2. Integrant les solucions grises, verdes i blaves en les ciutats:
Solucions basades en la Naturalesa per a l’adaptació en el canvi
climàtic i els seus riscos
2.1 Infraestructures grises
La resposta a l'exposició de les comunitats als perills naturals depenia tradicionalment
de les Infraestructures grises. Aquestes estan construïdes, dissenyades amb material
de curta o de llarga durada que treballen entre el sistema humà i la variabilitat del
sistema meteorològic i climàtic.
Aquestes inclouen dics, comportes, terraplens, parets marines i esculleres per a la
protecció d'inundacions fluvials i costeres, sistemes de drenatge per a la gestió d'aigües
pluvials com clavegueres pluvials, canonades, conques de detenció i centres d'aire
condicionat o refrigeració per fer front al calor extrem. Els enfocaments d'enginyeria
ignoren en gran part o suplanten les funcions dels sistemes biofísics.
Les infraestructures grises proporcionen una eina important per adaptar-se als
desafiaments biofísics, inclosos els perills i els esdeveniments extrems impulsats pel
clima, però sovint són costosos d'instalꞏlar i de mantenir. Exclouen els ecosistemes
naturals i el seu paper, tendeixen a tenir poca flexibilitat i, quan fallen, poden generar
impactes catastròfics en els dominis socials i ecològics.
Les infraestructures grises poden fallar, especialment quan s'enfronten a esdeveniments
extrems impulsats pel clima i proporcionen una àmplia gamma d'inconvenients en la
majoria dels factors, però, d'altra banda, són fàcilment adaptables al context urbà.

Fig. 2: Exemples d’infraestructures grises (Plantes depuradores i Canals). Font: Recuperat de
http://www.butec.com.lb/activities/tripoli-wastewater-treatment-plant/ y http://www.watersafe.org/canals
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2.2 Infraestructures verdes i blaves
Les Infraestructures verdes estan constituïdes principalment per sistemes naturals
que funcionen resolent algunes tasques de tipus mecànic i estructural. Estan
representats per esculls d'ostres, aiguamolls costaners, manglars, esculls de coral,
pastures marines, platges de sorra i dunes en l'entorn costaner i principalment per
plantes silvestres, boscos, parcs, marges, i pastures.
Són mesures flexibles que ofereixen una àmplia gamma de beneficis complementaris,
que van més enllà de les funcions de protecció pels quals s’han dissenyat. Aquí entren
les tècniques de bioenginyeria del paisatge.
Les Infraestructures blaves inclouen tots els cossos d'aigua, incloent estanys,
aiguamolls, rius, llacs i rierols, així com estuaris, mars i oceans. Des de que l'aigua i la
terra s'uneixen de múltiples maneres, incloent àrees de ribera, platges, aiguamolls etc.
la combinació d'infraestructures verdes i blaves està guanyant importància tant en la
investigació com en la pràctica per l'ACC (Adaptació al Canvi climàtic) i el RRD (Risc de
Reducció de Desastres).
Les infraestructures verdes i blaves es basen principalment en ecosistemes saludables
i funcionals que s’adapten als canvis ja que són sistemes vius.
Les primeres investigacions i la practiques han demostrat que els ecosistemes ben
administrats i els seus serveis de regulació poden contribuir a la reducció del risc i,
sovint, són solucions rendibles, multifuncionals i beneficioses per a tothom.

Fig. 3: Exemples de infraestructures verdes y blaves (Restauració d’aiguamolls i boscos de ribera) Font:
Antiga mina de graves que va ser restaurada como a bassa. John D. Rockefeller, Jr. Memorial Parkway,
Wyoming (2012) i fotografia recuperada de https://landstudies.com/help-fund-riparian-buffer-project/

Actualment, hi ha molta investigació realitzada sobre el paper dels ecosistemes en la
mitigació de perills. Els resultats són prou precisos com per demostrar els beneficis de
la implementació de les solucions basades en la natura. A Montornès del Vallès
(Barcelona), hi ha un laboratori a l'aire lliure que treballa en aquesta línia, URL (Urban
River Lab), on estem treballant per conèixer millor els serveis ecosistèmics en temes de
millora de la qualitat de l’aigua.
Aquestes infraestructures es poden utilitzar en ciutats o àrees naturals com
infraestructures independents o, com podem veure a continuació, combinant diferents
punts de vista que fan ús de l'enginyeria clàssica i les funcions dels ecosistemes en
conjunt.

www.naturalea.eu

info@naturalea.eu

(+34) 937 301 632

Solucions basades en la Naturalesa (NBS)
una nova manera intelꞏligent de gestionar el urbanisme i l’enginyeria clàssica

3. Tipus de solucions basades en la naturalesa (NBS)
Les solucions basades en la naturalesa són una forma de "eco-innovacions" que
específicament promouen la natura com un mitjà per proporcionar solucions al canvi
climàtic (mitigació i adaptació) contaminants difusos, mala qualitat de l'aire, pèrdua de
biodiversitat, etc.
Les NBS poden proporcionar diversos tipus de serveis ecosistèmics. El primer d’ells és
el servei d'aprovisionament, com aliments, matèries primeres (és a dir, biomassa
d'arbres), aigua dolça i recursos medicinals. En segon lloc, es pot proporcionar serveis
de regulació com la regulació del clima local (és a dir, la lluita contra l'efecte illa de calor),
la regulació de la qualitat de l'aire, la protecció costera, la reducció del soroll,
l'emmagatzematge de carboni, la regulació d'inundacions, la purificació de l'aigua i la
polꞏlinització. En tercer lloc, proporcionen hàbitat per a les espècies, el que dóna suport
a la biodiversitat. Finalment, els serveis culturals es fomenten a través de l'espai de
recreació, el suport a la salut mental i física, el turisme, l'apreciació estètica i la inspiració
per a les arts, la cultura i el disseny.
Les diferents NBS per a mitigar i reduir els riscos hidrometeorològics són moltes. En
aquest document s’expliquen les següents:

Fig 4: Esquema de les principals infraestructures verdes i blaves utilitzades en àmbits urbans i naturals.
Font pròpia
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3.1 Reforestació, repoblament i conservació dels boscos
La reforestació i el repoblament es refereixen a les activitats en què els arbres
s'estableixen en terrenys sense cobertura forestal. El concepte de reforestació s'utilitza
generalment en referència a les àrees on hi va haver una cobertura forestal recent. Per
a les àrees sense un registre històric de la cobertura forestal, la plantació d'arbres es
refereix al repoblament. Una altra activitat que es podria incloure en aquest apartat és
la presa de decisions conscients per mantenir els boscos en les terres que d'una altra
manera es lliurarien per a altres tipus de desenvolupament de la terra, com a part de les
intervencions específiques de gestió de l'aigua.

Fig. 5: Exemple d’una activitat de reforestació Font: Recuperat de
http://www.mitsubishielevator.co.th/2018/en/news/155/CSR--Reafforestation-activity

3.2 Boscos de ribera com a zones tampó
Les zones tampó són àrees vegetades relativament extenses, sovint amb boscos, àrees
adjacents a rierols, rius, llacs i altres vies fluvials que protegeixen els ambients aquàtics
dels impactes de l'ús de la terra de la zona. L'ús de zones tampó de ribera per mantenir
la qualitat de l'aigua en rierols i rius es considera una de les millors pràctiques de gestió
forestal i de conservació i és obligatori en molts països.

Fig. 6: Exemple d’una zona de ribera. Font: Naturalea
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3.3 Restauració d’aiguamolls i zones humides
La restauració d'aiguamolls és la renovació de zones humides que han estat perdudes
com a resultat d'activitats humanes. Els aiguamolls que han estat perduts i convertits a
altres usos sovint conserven les característiques del sòl i la hidràulica i, per tant, poden
restaurar-se. En general, la millor manera de prevenir una major pèrdua de valor
ecològic i econòmic a causa de la degradació de les zones humides és eliminant les
pressions que provoquen la pèrdua i degradació d’aquestes.

Fig. 7: Exemple d’un aiguamoll restaurat Font: Recuperat de http://www.apacheco.com/wetlands.html

3.4 Tornant a connectar rius a les planes d’inundació
Al llarg de molts rius importants, s'han construït dics prop de la vora del canal del riu, el
que maximitza la quantitat de terra protegida per un dic. En posar els dics prop del canal,
els rius es converteixen en conductes més efectius per al drenatge però perden la seva
funció ecològica i varien la dinàmica de sediments afectant l’important paper del cabal
sòlid. Els dics propers al canal redueixen en gran mesura l'àrea disponible per a
transportar les inundacions, treballen per eliminar ràpidament les aigües d'inundació i
els sediments a través del sistema, però això significa que els dics estan exposats a
aigua d'alta velocitat al llarg de la vessant en contacte amb el curs d’aigua. Això pot
provocar erosió i alts costos de manteniment.

A causa de la vulnerabilitat a l'erosió, aquests dics sovint requereixen protecció per evitar
l'erosió i el serpenteig, disminuint encara més els valors de l'hàbitat natural de la riba del
riu, que generalment és l'hàbitat biològicament més valuós. A més, si bé els dics poden
evitar les inundacions en una ubicació, poden augmentar el risc d'inundacions aigües
amunt i / o aigües avall dels dics. Allunyar els dics del canal, sovint anomenats "dics de
retrocés", pot alleujar aquests problemes.

www.naturalea.eu

info@naturalea.eu

(+34) 937 301 632

Solucions basades en la Naturalesa (NBS)
una nova manera intelꞏligent de gestionar el urbanisme i l’enginyeria clàssica

Fig. 8: Descanalització d’un riu a Sant Hilari Sacalm. Font: Naturalea

3.5 Protecció/Restauració d’esculls (coralls/ostres)
Els esculls de corall i ostres es consideren tipus d'aiguamolls costers. Els esculls de
corall són ecosistemes marins d'aigües poc profundes caracteritzats per formacions
massives de carbonat de calci secretades per colònies de pòlips de corall i algues que
viuen en els seus teixits. Els esculls s'acumulen a mesura que cada espècie de corall
secreta esquelets de carbonat de forma única sobre les restes esquelètiques més velles.
Els esculls de corall alberguen una gran biodiversitat de peixos i invertebrats, tots
adaptats de manera única a la vida dels esculls, però que depenen fonamentalment de
la supervivència dels corals.
Durant molt de temps, les solucions grises han estat la primera opció per fer front als
perills costaners. Aquest inclouen l'enduriment artificial de la línia costanera o la creació
de barreres artificials mitjançant l'abocament de gabions fets de ciment i roca a l'aigua.
Això no només és perjudicial per als ecosistemes marins, sinó que també pot desplaçar
els impactes de les tempestes a les comunitats de la costa, fet que augmenta la
necessitat d'estructures de defensa addicionals.
Els esculls de corall proporcionen esculleres naturals que poden mitigar les inundacions
i els efectes erosius de les tempestes al llarg de les costes baixes, formant una barrera
natural. Els esculls són la primera línia de defensa costanera contra els impactes nocius
de les ones, l'erosió i les inundacions.

Fig. 9: Exemple d’un escull d’ostres Font: Recuperat de http://www.reefball.org/
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3.6 Protecció/Restauració de manglars, aiguamolls i dunes
Els aiguamolls costaners, com els pantans, les dunes i els manglars, són fonamentals
per reduir la vulnerabilitat i els perills de les zones costaneres densament poblades i són
també una font d'ingressos i suport per als mitjans de vida de milions de persones.
Les dunes de sorra costaneres són dipòsits de sorra formats pel vent natural que
representen un dipòsit de sediments a la zona just a terra de marees altes normals, que
funciona com una barrera de defensa natural entre el mar i la terra.
La plantació d'espècies com les gramínies, per exemple, pot ser una forma efectiva
d'ajudar a estabilitzar els sediments i mitigar l'erosió en la preparació per a la colonització
natural o plantada pels manglars. L'èxit i la supervivència de la colonització de manglars
és sensible a la profunditat, freqüència i durada de les inundacions de les marees (Lewis
2005). Cal restaurar les condicions que compleixen amb els requisits de les espècies
utilitzades per a una recuperació correcta i la supervivència de les comunitats de
manglars. Els llocs restaurats poden ser plantats amb espècies autòctones on no hi ha
una font natural de llavors.

3.7 Sostres verds
Un sostre verd és un sostre d'un edifici que està parcialment o totalment cobert amb un
sistema de vegetació en capes que comprèn plantes, medi de cultiu, membrana
impermeable, capes addicionals com barreres d'arrels i sistemes de drenatge i irrigació
(on el clima ho requereix). Els sostres verds tenen diversos propòsits per a un edifici,
com absorbir l'aigua de pluja, proporcionar aïllament, crear un hàbitat per a la vida
silvestre i ajudar a disminuir les temperatures de l'aire urbà i mitigar l'efecte de l'illa de
calor.

Fig. 10: Exemple d’un sostre verd a ciutats. Font: Recuperat de
https://zincogreenroof.com/systems/irrigated-extensive-green-roof
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3.8 Façanes verdes o murs verds verticals
Els murs verds es poden dividir en tres tipus principals: façana verda tradicional, on les
plantes enfiladisses utilitzen el material de la façana com a suport; Façana verda de
doble pell o una cortina verda, amb l'objectiu de crear una cortina de verda separada de
la paret; i testos perimetrals, on, com a part de la composició de la façana, es planten
testos o arbustos penjant al voltant de l'edifici per crear una cortina verda. Les parets
verdes també es poden utilitzar per a l’enjardinament d'aparcaments, serveis i per
proporcionar ombra

Fig. 11: Mur verd en el Paseo del Prado (Madrid). Font: Recuperat de
https://www.miradormadrid.com/paseo-del-prado/paseo-del-prado-24/

3.9 Jardins de pluja (Rain Gardens) y cunetes verdes (Bioswales)
Els jardins de pluja (Rain Gardens) tenen una lleugera depressió per ajudar a
emmagatzemar aigua i estan vegetats amb plantes que poden suportar règims d'humitat
que van des de inundats fins a secs. El sòl existent sovint es manté en la construcció de
jardins de pluja si aquest proporciona taxes adequades d'infiltració d'aigua, tot i que els
sòls existents també poden esmenar amb una mica de sorra o compost, si cal. Estan
dissenyats específicament per a suportar grans quantitats de pluja, vessament d'aigües
pluvials, així com altes concentracions de nutrients que generalment es troben en
l'escorrentia d'aigües pluvials, especialment nitrogen i fòsfor, el que minimitza la
quantitat d'aigua de pluja que arriba a les clavegueres
Les cunetes verdes (Bioswales) assoleixen els mateixos objectius que els jardins de
pluja en reduir i filtrar les aigües pluvials, però estan dissenyats per administrar una
quantitat específica d’escorrentia des d'un àrea gran i impermeable, com un
estacionament o una carretera. Degut a que necessiten cobrir majors quantitats d'aigües
pluvials, sovint requereixen l'ús de sòls dissenyats i són més profunds que els jardins de
pluja. També són sistemes lineals que tenen major longitud que amplada. Igual que els
jardins de pluja, es vegeten amb plantes que poden suportar tant el reg intens com la
sequera.
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Fig 12: Esquema i exemple d’un jardí de pluja Font: Recuperat de https://vaswcd.org/rain-garden

Fig 13: Esquema i exemple d’una cuneta verda (Bioswales) Font: 2007 Premi d’honor al disseny
professional residencial. NE Siskiyou Green Street, Portland, Oregon / Kevin Robert Perry, ASLA

3.10 Jardins de vida silvestre (Wildlife gardens)
Les zones vegetades urbanes poden ser amb especies naturals amb mínim o nul
manteniment, sempre sense neteges, i amb estructures simulant ecosistemes madurs;
és el que s’anomena wildlife gardens. Aquestes zones que un cop consolidades no
tenen cost de manteniment per la ciutat, permeten la cria natural de moltes espècies
útils per a la regulació dels ecosistemes urbans. És en la línia de la permeacultura. Els
paisatges residencials poden ser la llar dels éssers humans i la vida silvestre. Podem
compartir els nostres paisatges amb les plantes i els animals amb els que hem
evolucionat. El primer pas quan enjardinem per a la vida silvestre és determinar les
espècies prioritàries. Després, identificar els aliments, l'aigua, el refugi i altres recursos
que cada animal necessita. A continuació hi ha els elements essencials:
Proveir menjar / Proveir aigua / Crear espais per amargar-se, descansar i poder fer nius.

Fig. 14: Un prat autòcton en la zona de Berkeley, amb roselles de california (Eschscholzia californica),
casa morada xina (Collinsia heterophylla) y (Ranunculus californicus). Fotografia de Saxon Holt.
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3.11 Paviments permeables
Les alternatives de paviments convencionals, com l'asfalt, són superfícies impermeables
que eviten la infiltració de l'escorrentia. El paviment permeable està fet de materials que
permeten que l'aigua s'infiltri i recarregui l'aigua subterrània.
Els paviments permeables generalment tenen dues capes subjacents: una de sediments
més fina que funciona com un filtre, i una de grava que transporta i emmagatzema aigua
i dona suport estructural. En general, s'aconsella utilitzar-los per a àrees amb poc trànsit
i poca exposició a possibles contaminants, com carreteres residencials, estacionaments,
passadissos, entrades de vehicles, patis, etc. És un element essencial en places i grans
superfícies urbanes peatonals.

Fig 15: Paviments permeables. Font: Recuperat de https://texashomeandgarden.com/ideacenter/landscaping/permeable-paving/attachment/grass-growing-thru-pavers/

3.12 Aiguamolls artificials per a la millora de la qualitat de les aigües
Els aiguamolls artificials són un sistema de depuració natural basat en la creació d’unes
condicions òptimes per a les bactèries associades a la transformació de la matèria
orgànica o al metabolisme de nutrients. És de fet la imitació dels processos que es donen
en zones humides on les plantes tenen un paper fonamental com a suport físic i
biogeoquímic del biofilm fet que permet que sigui un ecosistema molt resilent.
Hi ha de diferents tipologies d’aiguamolls artificials però totes busquen la disminució dels
paràmetres contaminants recreant hàbitats humits mitjançant la construcció de llacunes
i llits de graves amb vegetació. La vegetació utilitzada són espècies autòctones de
ribera, en concret helòfits.
D’aquesta manera es creen les millors condicions possibles per als bacteris
responsables de la descomposició de la matèria orgànica utilitzats en els sistemes
biològics de depuració tradicional, associats als ecosistemes naturals humits.
Si s’ha realitzat un dimensionament adequat d’aquests sistemes, l’aigua sortint del
procés pot ser abocada al riu o reutilitzada com a aigua per a reg o neteja.
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Fig 16: Aiguamoll artificial. Font: Naturalea

4. La Bioenginyeria del paisatge, una eina clau per a l’aplicació de les
NBS
La bioenginyeria del paisatge és un conjunt de tècniques que faciliten la consolidació
d’un conjunt de plantes autòctones que al seu torn tenen propietats estructurals,
bioquímiques... que donen solució als problemes associats als sistemes urbans. Amb el
temps l’estructura de la tècnica desapareix i es crea un paisatge amb servei ecosistèmic
i estructural amb plantes autòctones. D’altres tècniques pretenen possibilitar que entri
la natura en espais difícils per retrobar-nos de nou amb el paisatge.
La bioenginyeria del paisatge es basa amb la selecció d’espècies autòctones amb
propietats d’interès i amb l’establiment d’un sistema d’introducció per sobre dels
impactes ordinaris i extraordinaris per assegurar l’èxit de la implantació. Aquests
sistemes d’implantació treballen especialment amb materials propers, fusta, pedra,
restes de poda...
Així quan la plantació o la sembra es fan també per un objectiu funcional (estabilitzar un
talús, millorar un sòl...) es considera una tècnica de bioenginyeria. Aquestes tècniques
esdevenen més complexes a mesura que són majors els reptes de partida que cal
afrontar. De la plantació d’una simple estaca podem passar a una estructura reforçada
de troncs simulant un mur de terra armada on les mateixes estaques tindran les
condicions d’estabilitat que necessiten per créixer. Garantiran el rebrot o
desenvolupament independentment de secades o avingudes.
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5. Discussió i conclusions
Les solucions basades en la naturalesa són una alternativa real per mitigar els perills
hidrometeorològics davant les solucions grises clàssiques. A causa de la pèrdua i la
disponibilitat limitada d'espais verds en les àrees metropolitanes, per culpa de la ràpida
urbanització en les últimes dècades, hi ha la necessitat de promoure ciutats sostenibles
per al futur.
No obstant això, les solucions basades en la naturalesa sovint es passen per alt en el
disseny i la planificació d'edificis a causa de la complexitat en el seu disseny i avaluació
i perquè hi ha una falta d'investigació en la identificació de vies per implementar les
accions verdes per la planificació i el disseny d'edificis.
Cadascun dels sistemes descrits té una funció específica en l'àrea urbana i natural i la
seva implementació millorarà el benestar i els serveis de l'ecosistema.
Les solucions basades en la naturalesa és un concepte real que hauria de formar part
en les ciutats intelꞏligents. Hi ha molts exemples a tot el món, funcionant bé. Les noves
ciutats i pobles s'han de dissenyar / urbanitzar d'acord amb aquests nous conceptes si
volem deixar els llocs més saludables, amb un manteniment menys costós i amb un
gran paisatge.
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