
Redacció del projecte de millora ambiental, hidràulica i d’ús públic del 
torrent de la Casa Nova de Segur al seu pas pel nucli urbà a Segur de 

Calafell

OBJECTIUS DEL PROJECTE 

- Millorar la qualitat ambiental i paistagística de la llera. 
- Millorar la capacitat hidràulica de la llera per a reduir l’afectació per inundacions de la trama urbana.
- Ordenar l’ús social en els espais fluvials.
- Establir les línies estratègiques amb sistemes SUDs i NBS per a la gestió dels escorrentius reduint cabals punta i les seves afec-
tacions.
- Afavorir els serveis ecosistèmics de la riera en millora de la qualitat dels escorrentius, regulació tèrmica, millora fitosanitària, qualitat 
atmosfèrica, biodiversitat, etc. 
- Potenciar la riera com un element de vàlua patrimonial de cara als veïns. 

Plànol de localització

  www.naturalea.eu

Imatges de l’estat actual del torrent

INTRODUCCIÓ

El projecte està centrat en la millora de diversos aspectes del torrent de la Casa Nova de Segur. Principalment des del punt de vista 
ambiental i paisatgístic, però a la vegada tenint en compte la hidràulica i les problemàtiques associades al torrent, al seu ús social i 
la relació amb l’entorn.

LOCALITZACIÓ 

L’àmbit objecte del projecte es situa dins el terme municipal 
de Calafell, concretament al nucli urbà de Segur de Calafell. 
Contempla el torrent de la Casa Nova des del creuament amb 
la C32 fins al creuament amb la C31.

PROBLEMÀTICA DETECTADA

- Gran urbanització en ambdós marges del torrent.
- Desaparició d’algun tram de traçat del torrent degut a la urba-
nització.
- Presència d’infraestructures transversals de secció insuficient.
- Erosions puntuals en zones de canvi de la llera.
- Presència d’abocaments puntuals i deixalles disperses.
- Presència d’al·lòctones.
- Falta d’estructura forestal i inexistència de bosc de ribera.
- Poca diversitat d’espècies arbòries i arbustives.
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Plànol de línies estratègiques
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LÍNIES D’ACTUACIÓ

En els trams en els quals es proposa una memòria executiva es 
segueix el següent guió general per tal de definir les actuacions 
necessàries:
- Actuacions preliminars:
 Eliminació i correcció d’impactes.
 Eliminació d’espècies al·lòctones.
 Correccions morfològiques.
- Actuacions de restauració i consolidació de l’espai (patrimoni 
natural).
- Ordenació de l’ús social.

DADES GENERALS DEL PROJECTE

LONGITUD GLOBAL: 2.055m
LONGITUD D’ACTUACIONS: 1.322m 
SUPERFÍCIE GLOBAL: 4600m2.
DEIXALLES: retirada de 181m3.
ARBRES AL·LÒCTONS: retirada de 38u
TALA D’ARBRES: per correccions morfològiques 62u.
ELIMINACIÓ D’AL·LÒCTONES: superficie retirada de 1.810m2.
INCREMENT VOLUM LLERA: retirada de terres 3.880m3.
DESBROSSADA SELECTIVA: millora estructura en 17.280m2.
SUBSOLAT DEL TERRENY: per sembra i plantació en 930m2.
PLANTACIÓ D’ARBRES: 279u.
PLANTACIÓ D’ARBUSTOS: 4.613u.
SEMBRA HERBÀCIES: en una superfície de 13.355m2.
CAMINS: longitud de camins recuperats i nous de 1.476m.
CUNETES: per aprofitament de les aigües d’escorrentiu en 94m.
GUALS DE PEDRA: 2u.
PASSERES: 1u.
ESCULLERA: 25m2.
MUR DE BLOC EN SEC: 8m2.
DEFLECTORS VANE: 2u.

Llit natural

Carrer (Soteraments)

Infraestructures hidràuliques

Millores ambientals i paisatgístiques

Millores d’ús públic

Millores hidràuliques

DOCUMENTS DE PROJECTE

TÈCNIQUES DE BIOENGINYERIA DEL PAISATGE:
- Feixines de branca seca: 209m.
- Rolls d’escorrentiu: 950m.
- Enreixat viu: 405m2.
- Ret de coco: 3580m2.
- Gabions tubulars flexibles: 56m.
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ACTUACIONS PRELIMINARS

Eliminació d’espècies al·lòctones

Al llarg del tram s’han detectat diverses realitats en referència 
a les espècies al·lòctones:
- Canya Arundo donax.
- Palmàcies: Phoenix sp. i Washingtonia sp.
- Miraguà fals Arauja sericifera.
- Iuca Yucca sp.
- Cyperus papyrus.
- Bambú Phyllostachys aurea.
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Correccions morfològiques

- Recuperació de la llera en certs trams.
- Increments de la secció de la llera en tots els àmbits en que ha estat morfològicament possible per reduir velocitats i calats. 

Seccions moviments de terres. Tram 3

Planta d’actuacions. Detalls tram 3.

- Figuera de moro Opuntia ficus-indica.
- Atzavara Agave americana.
- Robínia Robinia pseudoacacia.
- Cercis siliquastrum.
- Melia acederach.
- Troanes Ligustrum lucidum.
- Morera de paper Broussonetia papyrifera



Detalls de gestió de les aigües. Tram 7

Gestió de les infraestructures a la llera en relació a la dinàmica fluvial 

L’objectiu d’aquestes actuacions és tenir en compte la dinàmica fluvial per a la integració d’infraestructures necessàries, la protecció 
d’altres i la millora de la dinàmica amb noves infraestructures integrades.

- Deflectors tipus Vane a la llera.
- Sistemes amb gabions tubulars flexibles com a dissipadors d’energia en zones de transició de formigó a llera natural. 
- Proteccions per a millorar l’estabilitat de talussos.
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Deflectors Vane. Tram 1

Enreixat. Tram 4



  www.naturalea.eu

Redacció del projecte de millora ambiental, hidràulica i d’ús públic del 
torrent de la Casa Nova de Segur al seu pas pel nucli urbà a Segur de 

Calafell

Seccions de revegetació. Tram 4

Tanca i camí. Tram 3Esgalons de fusta. Tram 7 i 8

ACTUACIONS D’ORDENACIÓ DE L’ÚS SOCIAL

Camí al llarg del torrent en tot l’àmbit d’actuació.
Passera de fusta.
Esglaons de fusta.
Tanques i altres per ordenació d’accesssos. 

ACTUACIONS DE RESTAURACIÓ DEL 
PATRIMONI NATURAL

Definició de comunitats vegetals 

Anàlisi dels hàbitats més pròxims a l’àmbit de projecte segons 
la cartografia digital vegetal de la Generalitat de Catalunya, es-
tablerta segons la classificació CORINE CHC50. 
De totes les espècies vegetals que es troben presents en 
aquests àmbits s’han llistat les llenyoses, que són les suscepti-
bles de ser introduïdes mitjançant plantacions. Aquestes s’han 
agrupat segons si es troben en àmbits relativament humits o 
ombrívols o si es troben en situacions més seques i assolella-
des.
Amb el llistat definitiu s’han conformat 5 grups de plantació amb 
diverses característiques i espècies:

BOSC DE RIBERA: Àlber, Om, Freixe de fulla petita, Murtra, 
Llentiscle, Romegueró, Lligabosc, Aranyoner, Saüc.

COMUNITATS ARBUSTIVES DE RIBERA: Tamariu i Aloc. 

BOSC MEDITERRANI: Carrasca, Pi blanc, Romaní, Aladern, 
Ullastre, Càdec, Llentiscle, Farigola.

MÀQUIA MEDITERRÀNIA: Càdec, Bruc d’hivern, Coscoll, 
Arçot, Argelaga, Gatosa. 

BROLLA MEDITERRÀNIA: Bruc d’hivern, Farigola, Romaní, 
Esteperola, Albada, Matabou. 

SEMBRA D’HERBÀCIES: Cynodon dactylon, Festuca eliator 
arundinacea, Lolium perenne, Agropyrum repens, Trifolium re-
pens, Medicago sativa.


