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Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS) en el marc de les Solucions Basades
en la Naturalesa (NBS)
Els pobles i les ciutats han de fer un pas endavant amb un canvi absolut de criteris en la gestió dels
escorrentius. Fer zones urbanes modernes, entre altres coses, vol dir millorar la qualitat de vida
millorant la qualitat del medi urbà. Els pobles i les ciutats han de recuperar els espais verds i han de
gestionar una part dels seus problemes en la mateixa urb.
Sanitat, aire, escorrentius... són aspectes que les ciutats del futur han de treballar. No és un problema
de noves inversions, és un tema de que les inversions de sempre s`han de dissenyar de forma
moderna buscant els avantatges dels serveis ecosistèmics que trobem en les solucions basades en
la naturalesa (NBS).
Aquest document vol parlar d’això, de com hem de reinventar l’espai públic urbà per fer-lo més
ecosistèmic. Es basa en crear vida, la vida està molt relacionada amb l’aigua, per tant, es basa en
gestionar l’aigua de la pluja.
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1. Introducció
La lluita per mantenir la biodiversitat en el planeta i atenuar les conseqüències de la crisi climàtica
també s’han de treballar a les ciutats. Actualment, gràcies als avenços tecnològics en les diverses
disciplines i al coneixement dels ecosistemes, podem començar a viure de forma harmònica amb la
natura. L’espai urbà no en pot quedar al marge.
Associats a conceptes com les solucions basades en la naturalesa (NBS), els serveis ecosistèmics,
SUDS, SDUS (Sustainable Urban Drainage Systems) en el Regne Unit, BMPs (Best Management
Practices) als Estats Units, Mejores Prácticas de Control (MPC) a l’Amèrica Llatina o la ciència del
biomimicry (innovació basada per la naturalesa), la gestió dels escorrentius urbans permet potenciar
la vegetació, i al seu torn crear un ecosistema urbà més madur i resilient, i per tant, més sostenible.
Alguns dels avantatges d’aquests sistemes són:
Paisatge
Recàrrega aqüífers
Gestió escorrentius: reducció incidències
Gestió escorrentius: economitzar infraestructures
Regulació temperatura i humitat
Control del vent
Reduir els costos de manteniment de l’espai verd

Humidificació sòls
Reducció contaminació difusa
Reducció risc inundació
Retenció CO2
Millora biodiversitat
Reducció dels cabals punta
Control de plagues

El verd s’ha d’introduir més a les ciutats. tant amb espais enjardinats com naturalitzats.
L’espai enjardinat comprèn aquells jardins dissenyats i mantinguts per crear unes formes, uns colors
i una atmosfera per generar unes sensacions benestants. També comprèn espais d’alt manteniment
que ens ajuden a millorar o possibilitar la convivència entre el verd urbà i les infraestructures; així
com la creació d’estructures “impossibles” com ara els murs verds. Els jardins són expressions
artístiques que transmeten sensacions i enriqueixen l’espai públic, un poble o ciutat que no tracti
aquests espais com elements de patrimoni a preservar i potenciar, perd una gran oportunitat.
Però també hi ha els espais naturalitzats, el que els britànics anomenen wildlife gardens. Es tracta
d’un espai públic on es vol mantenir la vegetació que seria pròpia de l’entorn. Una vegetació que un
cop implantada no necessita reg i el seu manteniment és baix o nul. L’ús social associat a aquestes
formacions mai és intensiu, per tant es tracta de zones més tranquilꞏles que poden acollir ecosistemes
més complexos que permetran un major equilibri ecològic. Per exemple, poden permetre crear espais
aptes per a la cria d’insectívors, com les mallerengues, que faran un treball de control dels insectes
a la ciutat. Els espais naturalitzats també poden tenir components antròpics com nius artificials per
orenetes, que es poden integrar als murs de les ciutats, o per eriçons, un mamífer insectívor inofensiu
present als grans parcs. En moltes ciutats també s’ha fomentat la presència de rapinyaires, com els
falcons o xoriguers, que ajuden a controlar i mantenir en bon estat de forma natural poblacions com
la dels coloms.
Per tant, l’espai urbà ha de generar una combinació d’espais enjardinats que necessiten un
manteniment continu i professional, amb espais naturalitzats de baix cost i manteniment.
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2. La gestió de l’aigua a pobles i ciutats
Que necessitem aigua és molt evident. En el passat la gent vivia prop de fonts, de pous d’aigua o
dels rius per tenir accés a aquest recurs. En molts edificis com castells i masies recollien l’aigua de
pluja.
En els anys 90 vam treballar en l’ordenació dels entorns d’unes runes d’una vilꞏla romana a La Garriga
on malgrat no hi havia cap paret de més d’un metre, l’aigua seguia circulant pels canals i
emmagatzemant-se en la cisterna. Durant el segle passat la nostra capacitat tecnològica, i la voluntat
de negoci, va potenciar el transport d’aigües entre conques, desvaloritzant les recollides en zona.
Aquesta gestió també té avantatges ja que rarament patim les conseqüències d’una sequera.
A dia d’avui, la gestió de l’aigua de pluja dels nuclis urbans és un desastre, amb honroses excepcions.
La gestió de les aigües pluvials acostuma a ser la seva recollida i evacuació, fins al punt d’escopir
l’aigua del verd urbà, gastant després una quantitat ingent d’aigua per al reg.
Però amb l’augment de la superfície urbanitzada i la torrencialitat, sembla que accentuada per la crisi
climàtica, a més de perdre aquest recurs estem generant grans problemes secundaris. La gestió
actual de “take out” ens està generant uns costos molt importants:







S’està incrementant l’efecte de les inundacions: l’aigua es mou i s’acumula més ràpid. Genera
grans cabals punta que provoquen efectes secundaris molt importants en entorns naturals
dins i fora dels municipis. Els efectes de les grans avingudes es veuen accentuats pel fet de
no recollir aigua a pobles i ciutats.
Cal fer una xarxa paralꞏlela o mixta (unitària) dimensionada per valors màxims, per tant molt
més costosa i que necessita més espai.
No té en compte la “neteja” dels materials que trobem en els sòls impermeables fruit de la
nostra activitat diària (olis, microplàstics, nutrients...) que van a parar al riu.
Genera una gran demanda externa d’aigua per a tots els éssers vius de la ciutat, afectant una
altre conca.
Redueix les zones d’infiltració reduint el volum de les aigües subterrànies.

Per aquest motiu resulta bàsic gestionar l’aigua de la pluja; no com un problema, sinó com a un
recurs.
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3. Que són els SUDS
Les sigles SUDS equivalen a Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible, unes tècniques que tenen
l’objectiu de que el medi urbà gestioni l’escorrentiu de forma que el volum de l’aigua que s’entrega al
medi extern s’acosti al que arribaria si no fos un espai urbà. Un concepte que necessita d’una decisió
tècnica en relació a la hidrologia, ja que l’escorrentiu en un espai natural depèn molt de la vegetació.
Però un aspecte clau dels SUDS, i amb una estreta relació amb el sistemes naturals, és la voluntat
de reduir la càrrega contaminant d’aquests escorrentius
Per tant, els principals objectius són:




Reduir els cabals punta.
Millora de la qualitat de l’aigua d’escorrentiu.
Disposar d’aigua en l’espai urbà.

En zones urbanes, el fet que no plogui durant mesos fa que s’acumulin partícules en les superfícies
(calçades, voreres, cobertes, etc) i que, en la següent pluja, la seva mescla comporti una mala qualitat
de l’aigua d’escorrentiu. Els primers 10-15 mm de l’aigua de pluja fan un rentat del 80-90% de la pols
de la superfície (de l’ordre de 0,1-2Tn/Km2/mes). Es coneix com aigua del primer rentat (first flush),
els primers 5-10mm poden arribar a ser més contaminants que les aigües grises convencionals. En
la majoria de pobles de l’estat espanyol quan plou les xarxes de clavegueram es barregen amb l’aigua
de pluja i es descarreguen directament a la llera dels rius. En principi, hi ha un càlcul de dilució del
contaminant de partida (aigües grises dels colꞏlectors) però aquest parteix de la idea de que les
aigües de pluja són netes, fet que ja hem vist que no és així.
Un estudi preliminar va analitzar les aigües que arriben en un riu d’una àrea metropolitana un cop els
colꞏlectors entren en carrega després de la pluja. Indicaven nivells de DQO de 3.000-6.000 mgO2/l
(el límit d’abocament a colꞏlector per a ser tractat en sistemes de depuració convencional és de 1.500
mgO2/l) i nivells de sòlids en suspensió de l’ordre de 2.000 mg/l (el límit d’abocament a colꞏlector per
a ser tractat en sistemes de depuració convencional és de 750 mg/l).
Aquestes càrregues punta contaminants són la principal raó que, malgrat la gran millora de la majoria
dels rius en països i zones més urbanitzades per acció de les plantes depuradores, estiguin ara en
una situació d’estancament enlloc de seguir millorant cap a la seva plena naturalització. Aquest
problema, és un tema actiu que cada dia està més present en tots els fòrums internacionals de gestió
ambiental.
Malgrat tots els esforços realitzats en els sistemes de depuració d’aigües residuals, els escorrentius
segueixen alliberant al medi una gran quantitat de contaminants que segueixen enverinant el nostre
entorn amb uns efectes difícils de valorar per a la salut dels ciutadans, però sí evidents per la falta
de maduresa dels nostres ecosistemes fluvials.
Els SUDS també van associats a una altre línia de treball al territori com són les Infraestructures
Verdes, que es caracteritzen per l'ús de la vegetació com a element de control i regulació de l'aigua
pluvial. Aquestes infraestructures tenen diversos avantatges, com la millora estètica dels barris on
s'implanten o la reducció de l’efecte d’"illa de calor" dins les urbs.
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Exemples de NBS associades a Infraestructures verdes dissenyades per Naturalea:

Estudi de sistemes de depuració d’aigües d’escorrentiu en projectes d’infraestructura viaria. Generalitat de Catalunya.

4. Què són les NBS
Les Solucions Basades en la Naturalesa són un conjunt d’accions en l’espai modificat pels humans:
urbs i infraestructures destinades a recuperar processos naturals com el verd urbà per a millorar la
qualitat de l’entorn.
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.
Arreu s'estan implementat un nombre creixent de projectes on les solucions basades en la naturalesa
hi són presents, cada vegada tenim més evidències i coneixement sobre la seva efectivitat i com
l'evidència disponible es pot traduir en estratègies de gestió i instruments de polítiques.
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Esquema de les principals infraestructures verdes i blaves utilitzades en àmbits urbans i naturals. Font pròpia.

5. Actuacions en la capçalera de torrents per sobre de l’àmbit urbà
Entenem que les NBS adreçades a la millora dels escorrentius urbans en molts municipis comencen
en les conques hidrogràfiques que drenen directament sobre el nucli urbà. Per tant, abans de resoldre
els escorrentius propis de l’àrea, cal treballar els que arriben directes de la conca receptora. Moltes
vegades aquests fluxos d’aigua han estat modificats per les infraestructures que concentren aigua
en nous punts o redueixen els baixants naturals d’aigua.

5.1 Sistema Keynote
De forma natural quan plou les aigües agafen el camí més directe seguint els desnivells i acaben
recollint-se en un punt baix o torrentera que a mesura que avança va agafant cos convertint-se en
una riera i acabar generant un riu o desembocant directament al mar.
El sistema Keynote consisteix en crear uns drens o terrasses que recullin l’aigua seguint les corbes
de nivell i/o amb lleugeres inclinacions per tal que aquesta, abans de seguir cap avall, es distribueixi
de forma regular al llarg de tot el perfil de la muntanya potenciant la seva infiltració i, per tant, millorant
la humidificació del sòl.
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En l’agricultura, de forma històrica i tradicional, es poden observar bones aproximacions a aquest
sistema. Un exemple serien els camps d’arròs seguint les corbes de nivell per a permetre una
inundació fàcil i uniforme. Un altre exemple d’aquesta tècnica serien les zones agrícoles
mediterrànies amb marges de pedra en sec. Existeixen milions de metres de feixes seguint les corbes
de nivell i creant zones planes que frenen, recullen i permeten la humidificació i la recàrrega del
subsòl. La conservació dels marges de pedra també resulta important si no es recupera la seva
estructura forestal. Si es destrueixen s’agreugen els fenòmens de pèrdua de sòl.

Camps d’arròs a Vietnam i China

Lògicament quan ara es dissenya un sistema Keynote, s’aplica en vessants sense cobertura arbòria
o amb poca, és a dir, generalment en espais alterats.

5.2 Preses
Els torrents encara que normalment no portin aigua són un element important per la connectivitat
longitudinal. Tot i així, es pot plantejar una estructura que freni i/o acumuli l’aigua, fet que pot ajudar
a reduir la velocitat, disminuir cabals punta, afavorir la infiltració i crear punts d’acumulació d’aigua
útils per la fauna.
Òbviament, cal que siguin elements fabricats amb materials naturals. Aquesta intervenció pot també
afavorir dues situacions: el creixement del bosc de ribera amb la creació de punts per evitar la
dispersió d’espècies alꞏlòctones invasores i també, l’afavoriment de processos de bioremediació de
la qualitat de les aigües si hi ha urbanitzacions o altres que hi aboquin directament.
Presa temporal per afavorir la inundació i crear condicions per al creixement de la vegetació, obra al
Torrent de la Betzuca a Sant Quirze del Vallès. Promoguda per Sant Quirze Natura:
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Presa temporal per crear condicions per a la colonització vegetal a la riera de Vallvidrera. Consorci del
Parc Natural de Collserola:

Presa per retenir canya Arundo donax de capçalera i frenar la força de l’escorrentiu. Exemple d’una presa
feta per Naturalea a la Riera de Vallensana gràcies al Parc de Serralada Marina i l’Ajuntament de Montcada i
Reixac:
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Presa per a crear condicions per a la colonització vegetal amb Fundació Natura al transvasament de CocaCola:

Presa temporal per afavorir la bioremediació, a Cànoves en el marc d’un projecte de recerca amb la
Universitat de Barcelona i el CEAB-CSIC:
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Presa de defensa hidrològico-forestal al Parc del Vesuvi, fetes per l’enginyer Gino Menegatzi:

5.3 Comunitats de ribera
La recuperació de les comunitats de ribera de les zones de capçalera de rius i torrents també és un
bon sistema per a reduir energia i cabals punta, i de millorar, si s’escau, la qualitat de l’aigua. Cal fer
diverses observacions al respecte:
-

Pot tractar-se de sòls pobres, erosionats o desestructurats i per tant, cal crear sòl, generar
les condicions idònies perquè la vegetació s’hi pugui establir.
Pot ser necessari començar per comunitats que no són pròpies de ribera de forma que
aquestes creïn les condicions per tal que la vegetació de ribera pugui anar arribant a la zona.
Molt interesants les espècies de rambles mediterrànies com el Vitex agnus-castus o el Nerium
oleander.

Per crear condicions que afavoreixin la potència i estructura del sòl i la retenció d’humitat es poden
fer servir tècniques de bioenginyeria del paisatge. Un exemple pot ser la instalꞏlació de feixines de
branca seca amb incorporació de mulch, millorant així les condicions d’humitat i de contenció del sòl,
per a facilitar la instauració de vegetació als talussos. Es colꞏloquen línies de feixines de branca seca
amb l’amplada del torrent i separades 1,2m entre elles. Darrera de les feixines es procedirà a
reperfilar les terres per poder afegir-hi el mulch, creant la zona de retenció d’humitat.

1,2m

Esquema de les feixines de branca seca amb mulch.
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Es tracta d’una tècnica que hem utilitzat en zones afectades per incendis i el rentat del sòl amb pluges
posteriors a la Vall d’Horta al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Es va fer en els torrents
secundaris, i actualment hi ha un autèntic bosc de ribera.

Un altre sistema per afavorir el creixement de la vegetació són els rolls de control de l’escorrentiu,
que frenen la velocitat de l’aigua, la retenen i milloren les condicions per al creixement de les plantes.

És un bon sistema per ajudar a crear una estructura edàfica. Enlloc de rolls de fibres naturals també
es poden fer servir restes de poda estructurades com feixines.

5.4 Sistema Cross Vane
Les estructures Vane són uns elements antròpics naturalitzats que, amb troncs o pedres i en tota la
secció de la llera, protegeixen els marges i mobilitzen els sediments. Es tracta d’una estructura amb
uns pendents concrets a nivell horitzontal i transversal i amb un efecte immediat en els rius com és
la creació de poues. Es tracta d’un sistema que concentra les avingudes al centre reduint energia,
creant poues i millorant la connectivitat de la columna d’aigua amb els estrats de sòl per sota
d’aquesta, anomenada la zona hyporreica.
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Com en el cas de les preses, s’acostuma a fer en lleres molt alterades i està molt lligada a millorar
les condicions per a permetre una millora de la biodiversitat.

6. Actuacions en espai urbà
6.1 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.
És una estructura complexa per plantejar en un edifici existent però que caldria anar incorporant en
els nous projectes i noves construccions, ja que intercepten i aprofiten bona part de l’escorrentiu al
temps que generen tots els avantatges ambientals mencionats.

Exemple d’un sostre verd a ciutats. Font: https://zinco-greenroof.com/green-roof-systems

Per a disposar de més informació sobre aquests sistemes es pot consultar la NTJ 11C: 2012
Cobertes verdes.
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6.2 Jardins de pluja (Rain Gardens)
Només que totes o bona part de les zones enjardinades, enlloc d’ubicar-se de forma elevada es
muntessin en una depressió, podríem arribar a recollir importants quantitat d’aigua, i reduiríem així
les necessitats de reg i afavoriríem la bioremediació. L’acció potencia tots els beneficis ambientals
mencionats com la reducció de l’aigua que arriba al clavegueram en episodis de pluja o la potenciació
de la infiltració.
Els jardins de pluja (Rain Gardens) es dissenyen amb 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 també es poden esmenar amb una mica
de sorra o compost, si cal.
Segons la taxa d’infiltració del sòl, ens podem trobar tres escenaris:
a) Gran capacitat d’infiltració que només recull la punta pel que les espècies a plantar poden no
estan condicionades a la inundació.
b) Capacitat mitjana d’infiltració o zones de pluges abundants pel que a la part inferior del jardí
cal posar-hi espècies que tolerin la inundació.
c) Mala infiltració i per tant la zona pot estar inundada bona part de l’any.
Segons la tipologia del sòl en que es recull l’escorrentiu, els jardins poden estar dissenyats
específicament per a suportar altes concentracions de nutrients que generalment es troben en
l'escorrentia d'aigües pluvials, especialment nitrogen i fòsfor. Aquesta millora es fa bàsicament creant
una superfície apta per bactèries i gestionant la concentració d’oxigen mitjançant els diversos tipus
de graves, en funció de les dimensions però també de la litologia, que pot condicionar el pH.
El sistema en un medi urbà minimitza la quantitat d'aigua de pluja que arriba a les clavegueres.

Esquema i exemple d’un jardí de pluja. Font: https://vaswcd.org/rain-garden

La majoria de jardins d’aigua es dissenyen per absorbir com a mínim l’aigua associada a un període
de retorn Q10.
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6.3 Parterre entre vies ràpides

Aquesta es una imatge força habitual en molts espais urbans.
És un parterre situat per damunt de l’asfalt quan seria molt fàcil fer-lo baix amb unes peces
intermitents per tal que els cotxes no l’envaïssin. Així l’aigua podria entrar, milloraria sensiblement la
qualitat de la planta i seria fàcil incorporar estructures al sòl per afavorir la bioremediació.
Fins i tot unes graves de diàmetres grans que afavorissin la millora dels materials dissolts a l’aigua
en punts estratègics, poden reduir el creixement herbaci i reduir el manteniment.
Aquests mateixos contaminants també limiten el creixement herbaci com ens han comentat equips
de manteniment de cunetes verdes en carreteres a la Gran Bretanya.
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Exemple de gestió de l’escorrentiu. Secció proposada en un projecte de Naturalea l’any 2009 a l’Avinguda
de Torre Mateu:

Detalls constructius amb les caixes drenants i punts d’entrada associats a infraestructures presents
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Exemple d’una obra finalitzada:

6.4 Aparcaments a l’aire lliure
Quan un cotxe aparca és especialment contaminant ja que hi ha més fregament de neumàtic i una
combustió més accelerada. Per altre banda els aparcaments a l’aire lliure dels centres comercials
recullen i mobilitzen ràpidament molta aigua. Fer uns bioswales, o un enjardinament tipus jardí
d’aigua amb sistemes de bioremediació aportaria molts beneficis.
Fer aquest canvi estratègic no suposa un increment de cost en l’obra i en el cas de la següent imatge,
probablement seria inferior el cost de l’actuació creant jardins d’aigua que el de les cunetes d’obra.
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Detalls d’una zona d’aparcament dissenyada per a recollir, depurar i reutilitzar l’escorrentiu a
Collbató. L’aigua d’escorrentiu de tota la superfície de l’aparcament es distribueix en els diferents
parterres i permet reduir la capacitat d’erosió del paviment de tot-ú que anava a parar a la via pública,
i a més, aporta aigua a les plantacions:
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6.5 Rotondes
Les rotondes són espais amb molt potencial per tractar les aigües, per sort ja en trobem els primers
exemples funcionant.
El més habitual es trobar rotondes elevades com la de les imatges. Espais per sobre el nivell de
circulació amb necessitats de manteniment intensiu tant de regs com de segues.

Les rotondes són espais on resulta fàcil fer una depressió i recollir l’escorrentiu, de nou en un punt
que la parada o canvi de velocitat dels vehicles pot accentuar la contaminació.

Per tal d’afegir els avantatges de la gestió dels escorrentius als beneficis dels serveis ecosistèmics,
revegetar aquests espais segons les característiques del regim de pluges és important.
La capacitat de càrrega d’aquests sistemes, el regim de pluges que poden gestionar i com cal
evacuar l’aigua en cas de pluges molt excepcionals, són càlculs previs i de disseny que cal realitzar,
però sempre més simples que la gestió d’una rotonda com un petit turó.
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També es pot gestionar la base amb sistemes que afavoreixin la infiltració per augmentar la
capacitat de càrrega.

6.6 Cunetes verdes (Bioswales)
Els Bioswales (cunetes verdes) 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 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.
Però el principal paper d’un bioswale és l’acció de bioremediació. Per aquest motiu presenten
substrats drenants i tenen sempre un petit desnivell al llarg del seu recorregut.
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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

Així, un bioswale és una cuneta vegetada amb un substrat drenant que facilita la infiltració al terreny.
En concret la proposada conté una llit de graves, amb un substrat vegetal drenant (mínim un 50%
arenes) i a sobre de tot una capa de mulch orgànic.

Exemples de seccions tipus de bioswales dissenyats per Naturalea:

Com sempre, la tipologia de les graves, tant en diàmetre com en litologia, ens generen condicions
diferents. La grava més gran té més capacitat de càrrega i té major acció drenant, si no es fa un bon
equilibri, en època de poques pluges pot assecar el terreny.
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6.7 Jardins de vida silvestre (Wildlife gardens)
Els jardins de vida silvestre (Wildlife gardens) són sistemes de vegetació en àmbits urbans que creen
zones naturalitzades, prioritzant espècies pròpies de la vegetació potencial de l’àmbit on s’ubiquin.
El manteniment es preveu mínim o nul donat l’ús d’espècies autòctones i adaptades i sense neteges.
Es solen utilitzar estructures simulant ecosistemes madurs.
Cal tenir present que per definir les espècies vegetals s’ha de tenir en compte la ubicació de la zona,
el tipus i potencia de sòl i l’escorrentiu que recull. 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. Aquest tipus d’actuacions van en la línia de la permacultura. Els paisatges
residencials poden ser la llar dels éssers humans i de 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 amagar-se, descansar i poder fer nius.

Exemple de restauració dels efectes d’escorrentiu en un talús amb la creació de condicions
per a la creació d’un espai naturalitzat.

www.naturalea.eu

info@naturalea.eu

(+34) 937 301 632

6.8 Aiguamolls artificials per a la millora de la qualitat de les aigües
En alguns espais públics es generen el que s’anomena aigües grises (aigües sense residu fecal de
punts de bany, activitats de bar o altres) que habitualment es connecten al clavegueram. Però de fet
són un recurs abans que un problema i la seva gestió relacionada amb els escorrentius pot millorar
el verd urbà. Per a fer-ho es fan servir aiguamolls artificials, que 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, el que permet que sigui un ecosistema molt resilient.
Gràcies als treballs realitzats a l’URL (www.urbanriverlab.com) hem constatat la importància del
paper de la planta, que alguns consideraven secundari. Les plantes milloren la capacitat de depuració
del sistema en un odre del 30% i a més, ajuden a conservar el biofilm. 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.
Hi ha 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. En zones
urbanes generalment es fan servi fluxos subsuperficials en graves, de forma que no es veu l’aigua i
no fa cap tipus d’olor.
Si s’ha realitzat un dimensionament adequat del sistema, l’aigua sortint del procés pot ser abocada
al riu o reutilitzada com a aigua per a reg o neteja.

Aiguamoll artificial. Font: Naturalea
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6.9 Dipòsits de tempesta
Es tracta d’un dipòsit, generalment associat al clavegueram, que reté aigües de pluja amb dues grans
finalitats:
a) Recollir el first flow, el primer escorrentiu més contaminat per a poder-lo depurar.
b) Recollir l’aigua en precipitacions molt intenses per evitar inundacions reduint el cabal punta.
És un recurs molt útil per xarxes de clavegueram fetes amb sistemes unitaris infradimensionats.
Muntant tancs de tempesta es poden mantenir diàmetres més petits en la xarxa. És habitual trobar
nuclis urbans amb sistemes que no tenen un diàmetre adequat pel cabal que transporten, bàsicament
pel creixement urbà o l’increment de la impermeabilització del territori.

6.10 Permeabilització de superfícies
No cal dir que fer que el màxim de ferms urbans siguin permeables és també una gestió molt
important:
-

Sistema drenant.
Pou d’infiltració.
Tancs soterrats.

També és fonamental traslladar aquesta filosofia a l’àmbit particular, dissenyant patis urbans
permeables i amb presència de vegetació:
El verd redueix la temperatura. Segons estudis realitzats als EUA les gespes tenen un important
paper de refrigeració (Mississipí Estate University) així en una mateixa zona mentre la temperatura
sobre dels camins era de 38º la de la gespa del seu voltant era de 24º.
El verd produeix oxigen. 24 m2 de gespa (Kentucky bluegrass) produeixen l'oxigen necessari per a
una família de quatre persones (Riverbanck Acoustical Laboratory. Geneve. Illinois).
El verd fixa CO2 Una hectàrea de terreny amb gespa és capaç de fixar 2,2 Tn de CO2 a l'any (SAR
Universitat de Colorado).
El verd reté partícules en suspensió Les zones de gespa fixen grans quantitats de partícules en
suspensió en l'aire; la gespa estructura el sòl d'una manera àmplia i eficaç i per tant redueix la taxa
erosiva.
El verd redueix el soroll També hi ha dades interessants sobre la reducció de soroll per la vegetació.
L'Institut d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Regió Île-de-France, adopta una postura
favorable a les pantalles vegetals, i admet que poden arribar a produir-se reduccions de fins a 10 dB
(A) per cada 10 metres de franja amb vegetació molt densa.
Per aquesta raó seria important implicar als ciutadans en relació als seus patis particulars, primer per
aconseguir sòls permeables, i segon per mantenir vegetació, òbviament la gespa artificial no presenta
cap benefici pels serveis ecosistèmics.
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6.11 Basses de laminació
Les basses de laminació són una estratègia necessària perquè la urbanització i la conseqüent
impermeabilització de noves zones del territori no comportin problemes d’inundació. Es tracta d’una
tècnica cada vegada més implantada en polígons industrials i grans zones comercials arreu del món.
Consisteix en retenir aquell increment d’escorrentiu que comporta la urbanització de noves zones.
La importància d’aquestes basses és que a més poden ser uns espais naturalitzats de gran valor
ecològic i paisatgístic.
Un bon exemple és la bassa de laminació de Viladecans amb una capacitat per laminar 80.000m3 on
s’ha realitzat un aiguamoll amb un conjunt d’entrades laterals d’aigua amb un sistema de biofiltració.

Bassa de laminació de Viladecans.
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Exemple d’una bassa de recollida d’escorrentiu a la Universitat de Birmingham.

Bassa d’infiltració al bosc de la Concòrdia de Sabadell.
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6.12 Gestió de l’escorrentiu per al reg
Tècnica que fem servir cada dia més i que recull l’escorrentiu i el reparteix pels talussos amb tub
exsudant com un sistema keynote intern. Cal posar la mida justa per facilitar el reg sense
desestructurar el talús i cal crear sobreeixidors per l’aigua sobrant.
Exemple de gestió de les aigües d’escorrentiu a l’àmbit de la Font del Racó del Parc de Collserola:

Exemple d’una plaça dissenyada per aprofitar l’escorrentiu a Vacarisses:
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6.13 Nou concepte de patis escolars
Els patis escolars acostumen a ser grans superfícies impermeabilitzades on no es concep l’aigua i la
vegetació, com a recurs. Apostar per la implementació de les NBS en aquests espais, no només
permet augmentar la infiltració, reduir l’erosió o el consum d’aigua de reg. També permeten potenciar
la vegetació i generar espais d’ombra tan necessaris durant les hores centrals del dia, crear espais
de joc més tranquils i en definitiva, crear noves oportunitats de joc pels infants més harmòniques amb
la natura.

Exemple d’una actuació de Naturalea al pati d’una escola municipal de Montmeló.
L’objectiu va ser reduir l’erosió existent al patí a partir de diferents terrasses, crear zones d’infiltarció
que potenciessis punts de vegetació densa, augmentar les zones d’ombra i fent-ho tot compatible
amb l’augment de la superfície de joc disponible pels infants
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Situació inicial

Esquema del perfil original i de la solució constructiva proposada

Imatges un cop acabada l’actuació.
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Un altre exemple és el disseny d’un pati realitzat per Naturalea en què es soluciona l’erosió produida
per l’aigua recollida a les teulades un cop evacuava al pati. Es generen petits riuets pel joc dels infants
finalitzant a una rasa d’inifltració naturalitzada. Tota l’actuació està adaptada a les necessitats de jocs
dels usuaris el pati.

Disseny per a la millora d’un pati escolar realitzat per Naturalea

7. Conclusions
Com demostren el seguit d’exemples exposats, una gestió més eficient de l’aigua és possible a les
nostres ciutats i pobles. No es tracta d’actuacions econòmicament no assumibles ni tècnicament
inviables. Només es tracta de tenir voluntat tècnica i política per a canviar els termes amb els quals
estem acostumats a tractar l’espai urbà.
Ja no és moment d’incorporar aquestes tècniques com a fet excepcional o innovador. Ara ja hi ha
prou bagatge, exemples i professionals treballant-hi com per poder-ho integrar al dia a dia de totes
les noves obres. Només així, actuant tant en l’àmbit públic com en el privat, podrem millorar el nostre
sistema de gestió de l’aigua i podrem palꞏliar els afectes adversos que genera la seva mala gestió.
Cal pensar globalment i treballar localment per a fer possibles els canvis efectius a la societat per a
lluitar contra el desequilibri ecològic i el canvi climàtic.
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