Redacció del projecte de millora de talussos al riu Gaià a Santa
Coloma de Queralt
INTRODUCCIÓ
El projecte vol millorar les condicions del marge dret del riu Gaià a l’alçada de la resclosa o Peixera Major o de l’escorxador en el
municipi de Santa Coloma de Queralt a la Conca de Barberà. La peixera està feta amb blocs en sec d’alt valor patrimonial. Es tracta
d’un espai medieval, probablement del segle XIII. Té uns 4m d’alçada i forma semicircular. Des d’aquest punt es desviava l’aigua
cap ala sèquia dels Molins que abastia els sis molins que van des del Molí Nou de Santa Coloma fins al Molí Nou de Sant Gallard,
al llarg d’un recorregut d’uns 2,6km.

Localització del projecte dins de Santa Coloma de Queralt

PROBLEMÀTICA ACTUAL

Àmbit d’actuació

La resclosa o peixera major es el punt del riu Gaià on deixa el tram més urbà i entra en una llera més natural.
En aquest punt detectem que:
- L’arribada d’escorrentius urbans a la zona està creant una erosió a la base de la peixera que provoca la seva degradació i que pot
comportar la seva destrucció. La zona també està afectada pels flotants, típics dels col·lectors unitaris, que degraden l’àmbit.
- La presència d’espècies al·lòctones invasores com la canya i pollancres de varietats de jardineria de creixement ràpid estan afectant la vegetació de ribera i posen en risc l’espai en cas d’avinguda.
- Els talussos adjacents són fruit d’abocaments diversos, bàsicament terres, i també tenen afectacions per l’escorrentiu dels carrers.
Aquest fet provoca que siguin poc estables i molt erosionables. A més, la vegetació de ribera té dificultats per a desenvolupar-s’hi
correctament.
- L’ocupació de la llera per l’horta i pels abocaments de terres ha fet que la secció hidràulica es vegi molt reduïda.

DIAGNOSI HIDRÀULICA
La zona presenta tres punts d’entrada de l’aigua: la natural, amb un salt des de la peixera, l’entrada d’escorrentius del sobreeixidor
i el de l’escorrentiu que prové directament del carrer de la Font dels Carters. Aquest fet fa que la zona en règim torrencial presenti
elevades tensions i velocitats puntuals que estan causant danys i per tant cal intervenir per a atenuar els seus efectes.

Plànols de treball de l’estudi hidràulic

www.naturalea.eu

Redacció del projecte de millora de talussos al riu Gaià a Santa
Coloma de Queralt

Resultats de l’estudi hidràulic amb IBER pel cabal conformacional

Resultats de l’estudi hidràulic amb IBER per un periode de retorn de 100anys

OBJECTIUS DEL PROJECTE
En base a l’anàlisi de l’estat actual i als resultats obtinguts en l’estud hidràulic es defineixen els objectius del projecte:
L’objecte d’aquest projecte és definir les actuacions necessàries per realitzar la protecció del marge dret del riu Gaià, aigües avall de
la resclosa que es troba a 250 metres del nucli urbà, al municipi de Santa Coloma de Queralt.
Els objectius complementaris que han marcat les línies de treball són:
- Eliminar de la zona la vegetació al·lòctona invasora, que en moments de crescudes pot ser arrossegada provocant afectacions
per obturació de la llera en punts concrets no permetent el pas de l’aigua. D’aquesta manera incrementaria el calat aigües amunt
d’aquests punts. Per evitar-ho caldrà eliminar aquestes espècies.
- Crear estructures que permetin reduir l’energia de l’aigua en els punts en que s’incorpora al flux.
- Protegir els talussos davant l’erosió hidràulica i l’afectació dels escorrentius urbans.
- Crear sistemes utilitzant la bioenginyeria del paisatge que permetin assolir la qualitat paisatgística i ambiental desitjada, treballant
amb espècies autòctones pròpies de l’àmbit i que resisteixin les tensions i velocitats que acompanyen els moments de crescuda.
El projecte, en cada una de les actuacions, segueix la filosofia dels NBS (Nature Based Solutions) per compatibilitzar necessitats
d’ordenació de infraestructures amb la millora ambiental. S’assoleix tant la protecció de l’espai davant el risc hidràulic com la millora
dels serveis ecosistèmics.
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ACTUACIONS

ACT1. Retirada de tres pollancres de la llera
ACT2. Retirada del formigó de la base
ACT3. Consolidació talús amb escullera revegetada i integració dels col·lectors

ACT4. Recollida flotants i dissipador energia

ACT5. Consolidació del talús principal

ACT6. Baixant de pedra revegetat

ACT7. Creació d’un sistema de reutilització de l’escorrentiu per al reg
ACT8. Tanca de fusta
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