Informe d’obra executada
Reparació del talús al camí de Castellví
Client: Oficina de Collserola del Districte de Sarrià-Sant Gervasi ꞏ Ajuntament de Barcelona
Proposta i execució: Naturalea

Inici i finalització: Juny-Juliol 2020

INTRODUCCIÓ
Les actuacions proposades s’emplacen
en el barri de Mas Guimbau, al Districte
de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, i
estan motivades pel deteriorament que
ha sofert una part del talús situat a
l’alçada del Camí de Can Castellví, 46.
Aquesta actuació s’emmarca dins de les
actuacions de manteniment i millora de
l’espai forestal amb la finalitat d’evitar
esllavissades i despreniments que posin
en perill la seguretat dels ciutadans, les
seves propietats o les vies de
comunicació de la zona. La finalitat és
evitar l’erosió i millorar la seguretat dels
torrents i talussos afectats pels agents
atmosfèrics i les diferents activitats
humanes que transformen el territori i
modifiquen el curs natural de les aigües
de pluja als barris de muntanya.
La solució executada amb tècniques de
bioenginyeria del paisatge té l’objectiu de
garantir l’estructura del talús millorant-ne
el paisatge.
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Gestió dels escorrentius
L’origen del problema era que el talús està conformat per materials abocats, sobretot a la part
superior que es va reomplir incrementant la pendent que ara s’ha regularitzat i consolidat Però un
segon factor es l’aigua de l’escorrentiu, en aquest sentit a la zona s’han fet algunes intervencions per
reduir el volum de l’aigua, la velocitat i laminar-la en la mesura del possible.

Inicialment una vorada de formigó va intentar parar l’efecte de l’aigua, ara es el propi talús.
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Preparació de la base del terreny
La part inferior no presenta sols afegits i és més estable, i s’ha consolidat mitjançant palissades i
plantació en aquells punts on l’aigua havia creat un xaragall.

Muntatge de l’estructura de baix cap a dalt
Des de sota cap a dalt es van muntant unes terrasses amb entramata Loricata als llocs amb les
terres menys inestables. En concret s’han fet tres terrasses que conformen un nou perfil que seguia
un nou model digital del terreny definit per crear espais entre les Loricates, de pendents similars i
poder fer l’acabat de la part superior.
Estat inicial:

Es busca que el fonament quedi consolidat amb el sòl original i amb alguns ancoratges addicionals.
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Primer nivell:

Segon nivell:
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Tercer nivell:

Colꞏlocació de geomalles i xarxes orgàniques
Un cop finalitzat, a les zones amb un sòl menys consolidat, corresponent a la part superior, es va
instalꞏlar una geomalla, i a les zones inferiors una xarxa de coco, amb l’objectiu de tenir una massa
de verd.
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Resultats:

PARAULES CLAU: restauració talussos, talús pista forestal, bioenginyeria del paisatge, gestió
escorrentius.
TÈCNIQUES APLICADES: palissades, entramats Loricata, entramat simple, geomalla
permanent, red de coco, sembra.
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