
Redacció del projecte per a l’arranjament i la millora d’un camí fluvial 
al riu Tenes a Lliçà d’Amunt

ANTECEDENTS DEL PROJECTE 
Aquest projecte busca crear un recorregut en paral·lel al riu Tenes fàcilment circulable per a bicicletes i vianants, ordenant l’espai i 
els diferents senders de l’àmbit.
El riu Tenes neix a Sant Quirze de Safaja a la Sauva Negra i, després de recórrer el tram més de muntanya, arriba a Sant Miquel 
del Fai, on forma la gran cascada del Tenes. Aleshores, travessa els municipis de Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà 
d’Amunt, Lliçà de Vall i Parets del Vallès. Recull les aigües de torrents com el Merdanç o el Caganell i, a Montmeló, desemboca al 
Besòs, juntament amb la riera Seca que ve de Palaudàries.

OBJECTIUS DEL PROJECTE 

L’objectiu principal del projecte és la creació d’un recorregut transitable tant 
per vianants com per bicicletes lligat al riu Tenes al seu pas per Lliçà d’Amunt. 
Aquest objectiu té les següents finalitats:
- Arranjament dels senders actuals i obertura de trams nous per aconseguir 
un recorregut continu de nord a sud del municipi, incloent la gestió dels es-
correntius i els creuaments al riu i els seus afluents.
- Digitalització del recorregut segons els requeriments de la FEEC per si es 
vol legalitzar el camí o traça.
- Unificació de la senyalització existent, incloent el traçat descrit en aquest 
projecte.
- Millora ecològica de l’espai, aprofitant les actuacions lligades a l’arranja-
ment de la traça i promovent una diversificació d’hàbitats.
- Planificació de la futura gestió mitjançant l’elaboració d’un pla de manteni-
ment.
- Millora paisatgística de l’espai i de l´ús social, amb actuacions encamina-
des a la millora global de l’àmbit, mitigació de l’impacte visual de la zona ur-
banitzada circumdant sobre el riu en aquells casos en que sigui un conflicte 
o es pugui millorar, i creació de zones de miradors o zones d’estada des del 
camí fluvial al riu, entre d’altres.

Traçat proposat
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METODOLOGIA D’ESTUDI

Per a la redacció del projecte s’ha dut a terme, en primer lloc, la definició del 
traçat principal del camí fluvial del riu Tenes al seu pas pel terme municipal 
de Lliçà d’Amunt. La definició d’aquest traçat s’ha fet tenint en compte les in-
dicacions i les necessitats de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, així com l’estudi 
de traçats de camins publicats.
Seguidament s’ha fet una divisió per trams del traçat tenint en compte les ca-
racterístiques actuals i les de projecte per a poder-ne fer un treball de camp 
exhaustiu. En aquest, s’han valorat els següents aspectes:

- Estat del camí i valoració de les actuacions necessàries per a les 
millores. 
- Viabilitat del traçat.
- Detecció dels punts d’interès més propers.
- Definició dels punts on és necessària la implantació de senyalitza-
ció.

Un cop feta la valoració d’actuacions a camp, s’han definit exactament les 
actuacions amb els amidaments corresponents per tal de poder fer-ne una 
valoració econòmica executiva. 
A més de les actuacions de millora del camí, també s’ha contemplat la senya-
lització. En aquest cas s’ha definit un model genèric de senyalització i s’han 
indicat els punts on caldria senyalitzar i quins elements d’interès s’indicarien. 

ÀMBIT DEL PROJECTE 
L’àmbit de projecte segueix el riu Tenes per ambdós costats, fins a una distància de 100m a cada banda. El límit nord de l’àmbit del 
projecte és el barri de Can Sabater, a on comença el terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana, i el límit sud és el terme municipal 
de Lliçà de Vall, a l’alçada de la bassa de Can Dunyó. 
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Eliminació d’impactes:
Retirada de deixalles
Eliminació mecànica de la canya (Arundo donax)

Actuacions sobre el traçat i el ferm del camí:
Moviments de terres
Ampliació i millora manual del traçat del camí (diferents amplades)
Millora del ferm d’un camí (amb o sense aportació de material)
Obertura manual d’un camí (corriol o ferradura)
Obertura mecànica d’un camí (diferents amplades)
Trenca de drenatge (mecànica i manual)
Cuneta de drenatge
Pas de pedra
Passera de fusta
Escala model Gaià

Actuacions d’ordenació de l’ús social:
Vorada de fusta
Pilones de fusta (de castanyer sense pelar)
Tanca de fusta
Mur amb pedra collada
Banc amb bloc de pedra
Mobiliari urbà
Estructura trapezoidal de pedra
Estructura trapezoidal de troncs

Actuacions de millora ambiental:
Llaurat del terreny i sembra 
(possibilitat aportació terra vegetal)
Sembra
Plantació
Creació d’un refugi per fauna

Actuacions de bioenginyeria del paisatge:
Ret de coco
Feixina (viva i de branca seca)
Roll vegetalitzat
Palissada
Entramat simple

ACTUACIONS TIPUS DEFINIDES

Les actuacions proposades estan descrites per a cada zona en base a la tipologia d’intervencions a realitzar en termes més genèrics 
y incloent les característiques tècniques pròpies de cadascuna. Posteriorment es descriuen específicament les problemàtiques i els 
amidaments corresponents a cada punt detectat i per trams. S’inclouen també al projecte les actuacions específiques de senyalit-
zació.
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