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1. Introducció 
 
Segur que l’estructura d’entramat va lligada a la història de la civilització. Hi ha fonaments d’entramats 
en ponts romans de 2.000 anys, probablement els murs dels poblats celtes eren un tipus d’entramat... 
però és difícil que deixin una empremta clara. Sens dubte la tecnificació de l’estructura 
desenvolupada a principis del segle XX als Alps per Austríacs i Italians ha estat el naixement de la 
tècnica com a eina de l’enginyeria de talussos. 
 
En aquests darrers anys hem constatat l’existència d’obres d’entramats que ometen aspectes bàsics 
per l’èxit d’aquestes estructures. La falta de preparació de la gent que dissenya i executa fa que es 
cometin greus errors com el fonament, l’alçada màxima admissible, l’estructura i el paper de la planta. 
Alguns d’aquests han colꞏlapsat posant en perill la credibilitat de la tècnica. Aquest document vol ser 
una guia per a dissenyar i construir un entramat. En el cas de la construcció recomanem però una 
formació pràctica per exemple en cursos com els que s’organitzen des de la AEIP. 
 
 

2. Què és un entramat i com es construeix 
 
L’entramat és una estructura de fusta constituïda per diversos troncs formant una celꞏla tridimensional 
que confereix un bloc que s’omple de terra amb un frontal amb estaques vives o planta en contenidor 
amb l’objectiu que el futur desenvolupament de la planta substitueixi l’estructura de troncs. En el 
frontal es colꞏloca una feixina per retenir el sòl. Aquesta feixina també té un paper important per 
retenir humitat. 
 

     
 

L’estructura sempre necessita d’una fonamentació, determinada segons la seva ubicació i la càrrega 
que suporta. La profunditat de l’entramat dependrà de les necessitats en cada actuació que 
determinaran l’alçada de fonamentació necessària. D’altra banda, si es fa ús d’aquesta tècnica com 
a mur estructural per estabilitzar marges, si és necessari que l’estructura suporti fortes càrregues es 
recomana l’entramat armat tipus Krainer. 

El frontal de l’entramat viu no ha de ser vertical, sinó inclinat a favor de la pendent. Segons es va 
aixecant l’entramat, els troncs paralꞏlels a la corrent s’enretiraran fins alinear-los amb la part posterior 
del tronc inferior.  
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Secció dels entramats amb la màxima pendent admissible: 

    

 

2.1. Els troncs 
 
La fusta seleccionada ha de ser aquella que es degradi prou lentament com per permetre el ple 
desenvolupament de la planta. Generalment conífera pelada, castanyer o acàcia. En alguns casos 
es pot aprofitar fusta d’exòtiques invasores com la robínia convenientment tractada per evitar que 
rebroti. En altres, es pot aprofitar la fusta disponible sempre i quan es pugui estimar (és difícil garantir-
ho en estructures vives) que la seva pèrdua d’estructura per la putrefacció serà després d’un correcte 
desenvolupament de la planta. 
 
Els troncs es fixen amb claus o varetes d’acer corrugat de forma que estructurin bé la fusta i que 
malgrat tingui certa mobilitat treballi com a bloc. 
La degradació de la fusta es dóna per bactèries, insectes xilòfags o termites i fongs que en són una 
de les principals fonts de degradació. Perquè un medi sigui favorable als fongs cal humitat i 
temperatura. Per un creixement òptim els fongs que causen putrefacció requereixen un contingut 
d’humitat pròxim al punt de saturació de les fibres. Amb humitats inferiors al 20% es tornen inactius 
però no moren. 
Per aquesta raó reduïm el temps de degradació si: 

 Fem el mínim de perforacions a la fusta per garantir solidesa. 
 Fem servir maquinària per tallar la fibra, per fer forats nets. 
 No fer encaixos a la fusta: no cal 

Per últim, és millor tallar la fusta en lluna creixent (INIA Instituto Nacional de Tecnología Agraria y 
Alimentaria). 
El millor és assecar les fustes, però poques vegades es fa pel que cal tenir present que al assecar-
se el diàmetre pot variar entre un 4 i un 6%. 
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2.2. La Planta 
 
La plantació s’ha de fer mentre es va construint per tal que l’estructura quedi ben segellada i per tant 
és difícil reposar la planta un cop finalitzat. Per aquest motiu es planta en densitats molt grans cada 
0,2 o 0,25 metres per fila, així, si hi ha alguna baixa no afectarà a l’estructura final. Es bàsic escollir 
una planta d’espècie, ecotip i qualitat adequats a la zona de l’obra, doncs la planta és la que ens 
garantirà la viabilitat futura de la tècnica. 
 
Si la zona té una humitat constant es pot fer servir estaca en cas contrari majoritàriament s’utilitza 
planta en format d’alvèol forestal. Plantes amb contenidors més grans es poden posar però en 
general per l’experiència de Naturalea una planta petita però amb una bona estructura radicular té 
major supervivència.  
 
No totes les espècies es poden utilitzar, les millors són les que tenen més aparell radicular que part 
aèria. No cal que inicialment es dugui a terme la plantació amb les espècies que a llarg termini 
colonitzaran l’espai, sinó, amb aquelles arbustives amb capacitat rebrotadora que aportin l’estructura 
al talús per permetre la seva consolidació en primera instància.  

Les espècies que millor responen a aquest tipus de tècnica són les que pertanyen al gènere Salix 
amb excepció del salze blanc (Salix alba), de port arbori i poc aparell radicular; i de la vimetera (Salix 
fragilis). Els saücs (Sambucus nigra) i el sanguinyol (Cornus sanguinea) també són interessants com 
espècies iniciadores. En ambients mediterranis també hem treballat amb èxit amb espècies com el 
tamariu (Tamarix sp.). 
 
És important per a un millor desenvolupament de l’estructura radicular fer dues podes al llarg dels 
primers quatre anys. Generalment aquestes podes es fan sense afectar la totalitat de l’àmbit per no 
deixar-lo sense vegetació, de forma que per completar la poda d’una estructura cal anar-hi en més 
d’una ocasió. 

Això permet que la vegetació es vagi ramificant i estabilitzi tot el talús ocupant-lo amb una massa tant 
radicular com aèria repartida. Si no es fan podes l’estructura pot funcionar però alguns peus acaben 
agafant protagonisme i la resta desapareixen. 

També s’ha de tenir en compte que la humitat del talús, especialment en espais fluvials pot variar 
molt, per tant les espècies seleccionades poden variar segons la distància al freàtic de cadascun dels 
nivells.  
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2.3. El Sòl 
 
Les terres amb que omplim l’estructura són importants. No cal compactar amb maquinària. 
Generalment es treballa amb la terra originària de la zona, i en cas que es faci una aportació externa 
de terres, aquestes cal que siguin de textura franco-argilosa i que tinguin un mínim contingut de 
matèria orgànica. 
Segons la textura del terreny varien els valors de cohesió del mateix fet que influeix tant en l’estabilitat 
del conjunt del talús i les estructures d’estabilització, com en el desenvolupament de la vegetació. 
 
En cap cas es poden omplir els entramats amb grava, a menys que sigui a la base i estigui 
permanentment inundada, ja que si no, serà un sistema drenant que no permetrà el bon 
desenvolupament de la vegetació per falta de disponibilitat d’humitat a l’aparell radicular o 
directament l’assecament de les arrels. 
 

2.4. La Construcció 
 
Els entramats es construeixen començant pel fonament, generalment hi ha entre 1 i 4 nivells 
d’entramat com a fonament, per sota la cota de la base del talús. Normalment es posa mínim 1pis en 
talussos terrestres i 2 pisos com a mínim en talussos fluvials.  
 
Aquests nivells responen a possibles oscilꞏlacions del nivell del sòl. Aquest és un dels aspectes 
bàsics de la confecció d’un entramat, tenir marcat el nivell de referència abans d’iniciar el procés 
constructiu. Durant l’execució, un cop s’inicien els moviments de terra és fàcil perdre el nivell de 
referència si no s’han indicat les cotes en un punt fix. 
Una primera decisió és si el pal corresponent al nivell 0 (cota del terreny) es situa paralꞏlel o 
perpendicular al frontal del talús, o en la direcció del flux en el cas d’un riu o riera. Com que el peu 
d’un talús és un punt d’erosió i com que el futur de l’estructura no hem d’oblidar que és la estabilització 
a conseqüència del desenvolupament de la vegetació, recomanem que coincideixi amb el 
perpendicular.  
Es podria canviar el criteri de disposició del primer tronc, a nivell 0 en les següents situacions: 
 

 Si és un entramat en un canal, per tant, amb cabals baixos i controlats.  
 Si és la base d’un talús en un lloc àrid que recull aigua d’una pista o un camp. 

 
Els entramats han de tenir un pendent molt lleuger cap a la part interna, sol ser un angle d’entre 10-
15º. En aquest sentit els troncs perpendiculars hi tenen un paper molt important. 
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Procés constructiu: 
 

1. Muntatge dels pals paralꞏlels al frontal del talús. En el cas de l’entramat simple, només es 
posa una línia de troncs a cada nivell, en el cas de l’entramat doble o Krainer, se’n posen 
dues  de línies (excepte en el nivell superior). 

 
2. Aportació de material de qualitat per omplir aquest nivell amb terra o terra i pedra si és part 

del fonament. 
 

 
 

3. Muntatge dels pals perpendiculars que conformaran el següent nivell. La distància entre ells 
ha de ser d’entre 1 i 1,5m, i de 2m màxim en el cas que els pals paralꞏlels al frontal siguin 
molt llargs. 
 

 
 

 
4. Ancoratge amb barres de ferro corrugat de 1m de longitud per fixar el troncs entre si i entre 

1,5 i 2m per fixar el fonament. 
 

 

1-1,5 m
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5. Plantació en l’espai lliure entre troncs amb la densitat indicada i les espècies seleccionades 

segons el criteri establert. 
 

6. Instalꞏlació d’una feixina o de un roll de fibra de coco d’alta densitat, HD. 
 

 
 

7. Nova aportació de material fins a cobrir el segon pis i recomençar el procés. 
 

8. Un cop completada l’estructura amb els nivells decidits en el disseny, es procedeix a fer la 
sembra i les actuacions escaients definides per a la protecció superficial del talús. 

 

Detalls executius: 
 

 És habitual que els troncs paralꞏlels a la direcció del flux es vagin desplaçant lleugerament 
per tal d’evitar línies verticals dels punts d’unió entre troncs. Si fos així serien punts dèbils i 
blocs individuals i no una estructura conjunta en tota la seva longitud. 
 

 
 

 És molt important plantejar la disposició dels troncs de manera que cada pal paralꞏlel al flux 
contingui dos de perpendiculars. 

 
 L’entramat s’acaba sempre amb un tronc paralꞏlel només a la part frontal. 
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 Hi ha dues grans tendències de com estructurar els troncs perpendiculars: intercalats o en 
línia. Nosaltres tendim a fer el sistema d’intercalats, ja que quan es podreix no hi ha una línia 
dèbil i l’estructura de les arrels està distribuïda de manera més homogènia pel talús. 
 

Mostra de l’aspecte frontal d’una estructura amb els pals 
perpendiculars intercalats: 

 

Mostra de l’aspecte frontal d’una estructura amb els 
pals perpendiculars en línia: 

 
 

3. Per a què serveix 
 
S’utilitza com a tècnica d’estabilització de la base de talussos, tant de ribera com de muntanya. Amb 
la seva implantació es pot estabilitzar la base o la superfície total d’un talús. Es pot aplicar en cursos 
d’aigua amb elevada energia i transport de sòlids coneixent el seu comportament i dimensionant 
l’estructura en base a les dades tècniques necessàries. Aquesta estructura permet càrregues a la 
part superior des del primer moment tal com es veu en la imatge. 
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4. Dimensionament i càlcul 
 
Els entramats es dissenyen amb una voluntat de durada permanent però amb un període d’evolució 
cap a la cobertura vegetal de 15 anys segons la fusta i el lloc. Generalment es situen en ambients 
naturals i naturalitzats on es poden generar impactes extraordinaris. Per exemple, un canvi en el 
drenatge d’una pista pot desmuntar un talús o un cotxe arrossegat pel riu pot xocar contra una 
estructura. Tot i així, un entramat és una estructura viva i resilient que si està ben feta té una gran 
capacitat de resistir i cicatritzar. 
Els entramats han de tenir una alçada de no més de 2m. Si l’alçada a protegir és superior, es poden 
fer entramats en terrasses (sempre realitzant els càlculs pertinents). Moltes vegades, si el talús és 
més alt a la part superior de l’entramat es continua amb una tècnica més senzilla d’estabilització 
superficial com és l’enreixat viu. 

Els  troncs perpendiculars al frontal no es dimensionen de més de 2m de longitud.  

Respecte al càlcul estructura i d’estabilitat cal tenir en compte: 

 Estabilitat interna: relacionada amb el dimensionament de l’estructura. 
 Estabilitat externa: que es compleixin bones condicions en referència al lliscament, la 

bolcada i la capacitat portant. 
 Estabilitat global: estabilitat del conjunt del talús i l’estructura. 

 

Estabilitat externa: 

Pel càlcul d’estabilitat externa d’un entramat és necessari conèixer i tenir en compte les dades que 
s’especifiquen a continuació: 

 Inclinació sobre la horitzontal (habitualment es dissenya amb un angle en contrapendent de 
10 a 15º). 

 La densitat (que dependrà del material de reompliment de l’estructura i del material que la 
conforma). 

 Angle de fregament intern i de fregament de l’extradós (cara de l’estructura en contacte amb 
el material contingut). 

Cal fer comprovacions de bolcada, lliscament i capacitat portant. 

 

Comprovació a bolcada  

Detalls pels càlcul del coeficient de seguretat a 
bolcada: 
Per saber el coeficient de seguretat en referència 
a la bolcada cal saber les forces d’estabilització 
(el pes de l’estructura en relació a la base) i les 
forces de desestabilització (les empentes actives 
en relació a l’alçada). 

És necessari conèixer el pes de l’estructura: s’obtindrà de les dimensions i la densitat que s’estableixi 
pels materials que el conformen. 
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Cal obtenir les components horitzontal i vertical de l’empenta activa. Pel càlcul del coeficient 
d’empenta activa s’utilitza la teoria de Coulomb. 

El coeficient de seguretat mínim ha de ser de l’ordre de 1,8-2. 

 

Comprovació a lliscament de la base  

Per aquest càlcul cal saber la resultant de 
forces verticals i horitzontals i l’angle de fricció 
entre l’estructura i el sòl.  

El coeficient de seguretat mínim ha de ser de 
l’ordre de 1,5.  

 

 

Comprovació capacitat portant 

Comprovar que no hi ha una plastificació 
excessiva del terreny i la tensió és admissible 
a la base pel terreny. 

  

Estabilitat interna: 

Comprovar si els diàmetres dels troncs suporten les forces de flexió existents. Per saber si l’estructura 
és resistent cal comprovar que el tronc que està a la base pot suportar la flexió que produeix la 
pressió del terreny sobre aquest. El valor no pot ser superior a la resistència del tronc, que variarà 
en funció de les característiques de la fusta utilitzada. 

La tensió màxima sobre aquest tronc compren: la pressió lateral que provoca el terreny de la base 
de l’estructura sobre el tronc, i ha de ser inferior a la tensió màxima del tronc sotmès a flexió, evitant 
arribar al punt de trencament. 

Estabilitat global: 

Comprovació de l’estabilitat global del conjunt, 
evitant lliscaments del talús que incloguin 
l’entramat (lliscament profund). Els mètodes 
de càlcul utilitzats són els d’equilibri límit. 
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Càlculs i validacions d’entramats en cursos fluvials 

D’altra banda, respecte la hidràulica en el cas dels entramats construïts en rius, es necessari conèixer 
les dades de cota d’erosió transitòria, tensions i velocitats a la base de l’estructura. Per obtenir 
aquestes dades per tal de validar estructures de bioenginyeria del paisatge es recomana la generació 
d’estudis hidràulics amb models de càlcul bidimensionals. 

En moments d’avingudes els valors que es poden donar de tensió i velocitat respecte a l’ordinari 
poden suposar un increment destacable. L’aigua i els elements arrossegats generen molta energia 
que pot derivar en afectacions, però cal definir una estructura resistent als valors calculats tenint en 
compte aquesta dinàmica. 
 
La determinació de tots aquests factors no és una tasca senzilla, i molt menys precisa. En la majoria 
de casos la disponibilitat de dades és francament escassa. És aquí on la tasca de les persones amb 
criteri tècnic en hidrologia, hidràulica i transport de sediments és imprescindible. Seva és la 
responsabilitat de realitzar el diagnòstic més concret possible, interpretant les dades existents i les 
proporcionades pels diferents models de simulació, basant-se en el coneixement i l'experiència (un 
dels valors imprescindibles en hidràulica). Perquè no hem d'oblidar que un model hidràulic, o 
hidrodinàmic, és precisament això, un model. Mai s'ha de confondre amb la realitat. Del model 
s'extreuen dades (molt valuoses) que, confrontades amb la resta de paràmetres, permeten interpretar 
la realitat i extreure conclusions per a trobar la millor solució al problema que es planteja. 
 
Per a una anàlisi preliminar podem utilitzar un 
càlcul del calat normal (tècnicament flux en 
làmina lliure permanent uniforme). 
Afortunadament, aquest ja no és el pas definitiu. 
D'aquí, s'ha passat al càlcul en règim permanent 
gradualment variat i règim variable en 1D (amb 
models com Hec-Ras, per exemple). En ells, 
s'assumeix una sola direcció del flux.  
 
En l'actualitat, i cada vegada amb més freqüència, s'imposen els models en 2 dimensions (amb 
models com IBER), que permeten avaluar el comportament del riu obtenint variables com la velocitat, 
amb les dues direccions del pla horitzontal, calat o tensions, així com mapes de risc. Aquests models 
permeten simular amb precisió trams o zones meandrificades, planes d'inundació, estuaris, on el 
comportament del flux no és en una sola direcció. Si bé hi ha moltes situacions en què no cal arribar 
a aquest nivell d'estudi, la seva amigabilitat i eficàcia empenyen al seu ús. Aquests models numèrics 
(basats en les equacions d'aigües someres) són molt demandats per les pròpies administracions. En 
resum, disposem d'un ventall molt ampli d'eines i nivells a l'hora de crear un model, però la tasca és 
escollir l'instrument apropiat i sobretot, una correcta interpretació de les dades obtingudes. 
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Exemple: 

    

Hidràulic bidimensional per dimensionar les causes de l’erosió del marge d’una casa en una riera, i  que ens 
aporten un requeriments als que cal afegir l’erosió transitòria. 

 

Estat inicial del talús, solució i obra realitzada: 

     

 

Evolució del talús en els primers mesos: 

    

  

 Velocitat total (m/s) Tensió total (N/m2) 
QMCO      2.81  448.53 
Q5      3.49  576.58 
Q100      2.81  545.29 
Taula 1: Velocitats i tensions tangencials per MCO, 5 i 100 anys. 
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5. Quins tipus d’entramats hi ha 
 
En els darrers anys s’han estudiat molt els entramats partint que un entramat és un mur de gravetat 
amb un present de fusta i un futur de vegetació. La recerca de nous sistemes d’entramat més fàcil 
de construir o que necessitin menys material és un treball de recerca que enginyers com Paolo 
Cornelini estan duent a terme. La idea és buscar l’optimització del temps de construcció i de la 
quantitat de material necessari però obtenint bons resultats. A continuació fem una ressenya dels 
més importants. 
 

5.1 Entramat simple 
 
És l’entramat més simple. Una estructura de fusta que consolida l’estructura del sòl i que treballa la 
part frontal de la mateixa. S’utilitza com a obra transversal per a l’estabilització de rases en llits 
escarpats i per la estabilització de talussos. Com a obra longitudinal per a la defensa de riberes 
subjectes a erosió. 
 

 
 

 
Aquesta tècnica resisteix valors iguals o inferiors a velocitats de fins a 3m/s i tensions de 250N/m2, 
tot i que cal tenir en compte també el pendent del terreny i l’estructura del sòl en cas de treballar en 
un riu. Les dades de resistència d’aquesta estructura és similar a la d’un mur verd armat. 
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5.2 Entramat doble o Krainer 
 
Estructura de fusta constituïda per un entramat de troncs (troncs de conífera pelats, de castanyer...) 
que formen una càmera, que s’omple de terra, en la que es planten estaques vives o planta en 
contenidor, en el frontal del qual es colꞏloca una feixina per retenir el sòl. Es tracta doncs d’una caixa 
de fusta plantada i és una de les tècniques de bioenginyeria del paisatge de major resistència. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

    
 
Aquesta tècnica resisteix valors iguals o inferiors a velocitats de fins a 6m/s i tensions de 550N/m2, 
tot i que cal tenir en compte també el pendent del terreny i l’estructura del sòl en cas de treballar en 
un riu. És una solució més resistent que l’anterior, ja que treballa com una estructura sòlida tipus mur 
de gravetat. Aquesta estructura pot admetre càrregues en la seva superfície. 
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5.3 Entramat simple o Krainer Naturalea 
 
Variant dels anteriors sistemes per millorar l’estanqueïtat de l’estructura fins al seu total 
desenvolupament amb dos elements significatius: 
 

 En el frontal enlloc d’instalꞏlar feixines es colꞏloca un roll de fibra de coco d’alta densitat 
estructurat en ret per retenir el sòl. El roll té més durabilitat que una feixina i no pateix 
variacions significatives de volum pels canvis en la humitat ambiental. 
 

 L’estructura sempre necessita d’una fonamentació, segons la seva ubicació i la càrrega que 
suporta. En aquest cas, en tractar-se d’una adaptació de l’entramat a llits fluvials, protegim la 
base del talús amb un gabió tubular tipus Rock Roll. Això permet construir una estructura 
continua que lliga tot el fonament, i amb un pes de 175kg/m que presenta poca resistència al 
pas de l’aigua. A més, les graves tenen un diàmetre que oscilꞏla entre 7 i 15cm fet que permet 
que pugui ser colonitzat i integrat per les arrels. En fonaments conformats per pedra de grans 
dimensions, com els blocs d’escullera, les arrels difícilment ho estructuraran. 

 

 
Gabió tubular tipus Rock Roll 

Tal com s’exemplifica en el següent 
esquema aquesta estructura de gabió 
també té avantatges davant la força de 
l’aigua ja que és més difícil de mobilitzar 
que altres estructures més monolítiques, 
a més de dissipar energia: 
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5.4 Entramat Loricata 
 
És una tècnica constructiva basada en una estructura metàlꞏlica, amb un marc frontal soldat a una 
barra en direcció al terreny, que finalitza en una plataforma plana que actua com a ancoratge dins el 
talús. A partir de principis bàsics de la mecànica es pot determinar sense problema quina és la força 
i la longitud de l’estructura de l’ancoratge amb un centre de gravetat, i podem compensar fàcilment 
el pes d’una façana de més de 8m². 

L’aparença frontal és molt similar a la de qualsevol entramat. Aquesta es pot vegetar fàcilment tot i 
que l’estabilitat de l’estructura ja no depèn de la vegetació. L’estructura té una resistència coneguda, 
estable i permanent des del moment de la seva instalꞏlació i permet a la vegetació desenvolupar-se 
sense cap impediment. 
 
Cal destacar que en aquest sistema s’evita foradar els troncs. 
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5.5 Entramat Krainer amb pedra 
 

En zones de muntanya o torrents amb 
pendents elevades, on el cabals líquids i 
sòlids es barregen donant una elevada 
energia als cursos fluvials en situació 
d’avinguda, es fan les estructures 
perpendiculars al corrent conegudes com 
actuacions hidrològic-forestals. Un 
entramat com a mur de gravetat format 
per una estructura celꞏlular de troncs de 
fusta, pedra i estaques vives o planta en 
contenidor, una tècnica viable si està ben 
construïda. 

 
 

5.6 Entramat Krainer amb gabió tubular tipus Rock-Roll 
 
Si en el sistema anterior aquesta estructura de pedra pogués ser colonitzada per les arrels sense 
perdre la seva estructura global (pes) facilitaríem el creixement inicial de les plantes i l’evolució de 
l’estructura. Aquesta propietat la dona el gabió flexible tubular estructurat en una xarxa de polietilè 
d'alta densitat i farcit de graves (Rock Roll). 
Aquesta estructura permanent impedeix que la terra sigui rentada mentre es desenvolupa la massa 
d’arrels. En el frontal es colꞏloca doncs un gabió tipus Rock Roll que en molts casos es situa a ambdós 
costats, ja que es construeix com un deflector.  

  
 
Un darrer avantatge és que queda com un bloc cohesionat al llarg de tota la longitud, doncs els 
gabions es lliguen entre ells. 
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5.7 Entramat llatí 
 
La singularitat de l’entramat llatí, dissenyat per l’enginyer Paolo Cornelini, és que es simplifica i, per 
tant, s’optimitza l’estructura interna de l’entramat economitzant fusta. Es situen els troncs a 45º del 
frontal del talús de forma que s’encavalquen en el seu interior. El frontal de l’entramat llatí no ha de 
ser vertical, sinó inclinat a favor de la pendent. Segons es va aixecant l’entramat, els troncs paralꞏlels 
a la direcció del flux s’enretiraran fins alinear-los amb la part posterior del tronc situat al nivell 
immediatament inferior. 
La profunditat de l’entramat dependrà de les necessitats en cada actuació que determinaran l’alçada 
de fonamentació necessària. 
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5.8 Entramat roma 
 
Entramat que treballa reforçant especialment el frontal i la base. Aquest tipus de construcció té un 
límit de grandària en relació amb l'altura (màxim 1,8 - 2,2m), a causa dels controls estàtics de creació, 
mentre que la profunditat (ample) l'estructura no és generalment més gran de 2,0 - 2,5 m. 
 

Esquema i imatge propietat de l’AIPIN 

 
 

6. Adaptacions per entramat en espais fluvials 
 
En el cas de construir l’entramat en llits fluvials el fonament és bàsic per la seva resistència. Cal 
calcular la profunditat del fonament de forma que estigui per sota de la cota d’erosió transitòria. La 
base es protegeix amb roca o materials més resistents com els gabions flexibles tubulars tipus Rock 
Roll. 
En aquest cas a més de l’estabilitat pròpia de l’estructura que depèn del material de reompliment o 
de la possibilitats d’assumir càrregues a la part superior cal avaluar els efectes de la dinàmica fluvial. 
Es fa un càlcul de velocitats i tensió tangencial al punt de construcció de la Q100. També es calculen 
les cotes dels calats al Q100 per saber si pot ser permanentment inundat i afegir elements que 
consolidin la part superior. Òbviament una avinguda és un fenomen de gran energia i els 
arrossegaments poden provocar afectacions però es parteix d’una estructura totalment consolidada.  
Posar material davant de l’estructura esperant que faci de protecció és anecdòtic. L’entramat treballa 
com un bloc i al punt de confluència entre el terreny i l’estructura es poden generar erosions locals. 
Finalment, tenir en compte que cal tallar els troncs seguint la línia d’inclinació del frontal perquè no 
sobresurti cap tronc. La vegetació desenvolupada si que sobresortirà del frontal, però tenint en 
compte que són espècies adaptades resistiran les avingudes doblegant-se en la direcció del flux però 
sense trencar-se.  
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7. Observacions per entramats en un talús fora de l’espai fluvial 
 
Els entramats en talussos terrestres normalment es fan fer zones on hi ha greus problemes 
estructurals, ja sigui pel tipus de sòl, o perquè recullen els escorrentius o perquè acullen 
infraestructures a la part inferior o superior. 
Com sempre cal analitzar el fonament necessari per assegurar l’estabilitat global del conjunt del talús 
i l’estructura. Per exemple, si el talús està format per terres d’aportació cal generar fixacions entre 
aquest talús i el terreny original.  
 
Hi ha dos aspectes clau per assegurar l’èxit de l’entramat en un talús terrestre: l’espècie seleccionada 
i la disponibilitat d’aigua. Es tracta d’una tècnica difícilment aplicable o que tindrà data de caducitat 
en zones àrides o semi-àrides. 
En el món mediterrani és essencial treballar aprofitant els escorrentius. Si els gestionem malament 
podem fer colꞏlapsar el talús però si els evitem eliminant l’aportació d’aigua al talús el podem assecar. 
Cal doncs crear sistemes que permetin l’entrada de petits escorrentius però que evacuïn les aigües 
en episodis de grans pluges. Una possibilitat és posar gabions o rolls que permetin l’entrada de 
l’aigua però que desviïn les aigües que no siguin capaces d’infiltrar-se en moments de cabal punta i, 
per tant, controlant el flux d’entrada en l’estructura. 
 
Els entramats poden entrar en l’espai urbà. 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 més sostenibles pel futur.  
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8. Entramats en medi urbà. Lluitant contra la crisi climàtica 
 
En el medi urbà, molt sovint associat a estructures “dures” i a l’ús del formigó, el fet de substituir 
elements de contenció tradicionals com esculleres, murs de formigó o gabions per tècniques de 
bioenginyeria del paisatge que, a més, asseguren la mateixa estabilitat, presenten molts avantatges 
pels seus serveis ecosistèmics: millora del paisatge, recàrrega d’aqüífers, humidificació del sòls, 
retenció de nutrients, fixació de CO2, gestió d’escorrenties, reducció de la contaminació difusa, 
reducció del risc d’inundació, regulació de temperatura i humitat, control del vent... aspectes bàsics 
en el marc de la crisi climàtica en què estem ja immersos. 
 
Els entramats estan inclosos dins de la línies dels NBS (Nature Based Solutions), concepte molt lligat 
als SUDS (Sustainable Urban Drainage Systems) que es desenvolupen dins el marc més ampli de 
les Smart Cities. 
 
 

     
Cardedeu 

 
 
 

   
Barcelona 
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Cementiri de Roques Blanques, El Papiol (Projecte de Batlle i Roig Arquitectes) 
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Exemple de l’escola Sant Jordi de Montmeló. Imatges d’abans de l’actuació 

 

  
 

   
Imatges de l’actuació finalitzada. 

 

     
I el nostre equip no va treballar sol. 
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Aquest document ha estat elaborat en el marc del projecte europeu OPERANDUM en què Naturalea 
participa conjuntament amb 21 socis més entre universitats, empreses i ONG de 12 països.   

El projecte està centrat en reduir els riscos hidrometeorològics de zones rurals d'Europa amb 
solucions basades en la naturalesa (Nature-based solutions NBS) per entendre millor el seu 
funcionament i mitigar els efectes d'aquests riscos davant els escenaris de canvi climàtic que es 
plantegen a Europa. 

 

https://www.operandum-project.eu/ 

 

 


