Redacció del projecte de construcció d’un gual a la riera de Polinyà a
l’entorn del carrer Lleida, a Polinyà
OBJECTIU DEL PROJECTE
La riera de Polinyà travessa pel mig del nucli urbà del municipi de Polinyà. En l’àmbit del carrer Lledia, tot i no existir cap pas actualment per creuar la riera, a força de passar-hi a peu s’ha marcat un corriol. L’alternativa per a bicis o persones amb mobilitat reduïda
és fer la volta pel pont de l’Avinguda de can Serra. L’objectiu principal d’aquest projecte és millorar la connexió entre els dos marges
de la riera de Polinyà a l’alçada del carrer Lleida i el carrer Girona amb els següents requisits: no incrementar el risc d’inundació ni
empitjorar les condicions hidràuliques, dissenyar una solució respectuosa integrada en l’entorn i assegurar l’accessibilitat al pas al
màxim possible.

SOLUCIÓ DISSENYADA
La solució adoptada és un gual empedrat amb unes
rampes d’accés el més suaus possibles (entorn al 10%)
tenint en compte les limitacions de l’orografia.
En el costat del carrer Lleida es proposa una rampa suau
(al voltant del 7%) i unes escales. Com que es tracta de
zona urbana i hi ha altres elements amb pedra, tots els
murs es plantegen amb un acabat en pedra.
En el costat del carrer Girona, la rampa d’accés segueix
el mateix traçat que el sender actual fins trobar el camí
més ample amb un pendent aproximat del 11%.
A diferència de l’altre costat del gual, en aquest marge
es proposa treballar amb fusta i plantes; els talussos generats per la nova rampa de baixada es tractaran amb
tècniques de bioenginyeria del paisatge. Es proposa fer
la tècnica de l’enreixat en el talús que queda del costat
de la carretera, mentre que al talús contrari es proposa
donar-li un pendent suau de 30º per tal que amb una
sembra d’herbàcies ja sigui estable.
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Redacció del projecte de construcció d’un gual a la riera de Polinyà a
l’entorn del carrer Lleida, a Polinyà
DETALLS CONSTRUCTIUS GUAL
Es proposa la construcció d’un gual empedrat i naturalitzat
per permetre que la seva secció enllaci amb la secció natural de la llera aigües amunt i aigües avall.
Per tal de prevenir fenòmens erosius, el gual es protegirà en
el tram central, tant del costat d’aigües amunt com d’aigües
avall amb blocs d’escullera enterrats fins a una profunditat
de 1,2m. per sota de la cota d’erosió transitòria. La primera filera de pedres, tant al costat d’aigües avall com aigües
amunt anirà enterrada arran de superfície.

DETALLS CONSTRUCTIUS ACCESSOS
Els murs que configuren la rampa seran de formigó armat i estaran revestits de pedra collada en les seves parts vistes per tal d’integrar-los paisatgísticament.
Es col·locarà una barana metàl·lica amb passamà de fusta al llarg de tota la rampa i també a la part superior del mur del carrer.
La rampa estarà empedrada seguint la mateixa tècnica que en el gual, per donar continuïtat estètica.

L’enreixat viu és una tècnica de bioenginyeria del paisatge
que permet protegir els talussos estables a nivell global però
que presenten problemes de consolidació de la capa superficial.
En aquest cas, l’observació de la zona ens porta a seleccionar espècies d’arbustives de petit port i aromàtiques que
es puguin desenvolupar bé en l’àmbit. Com que es tracta
d’espècies que no arriben a fer un gran desenvolupament
de les arrels, el talús es deixa a un angle no superior als 45º.
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