
Informe de l’Estudi hidràulic i projecte executiu de restauració d’un 
tram de la riera de Rafamans a Corbera de Llobregat

  www.naturalea.eu

LOCALITZACIÓ DEL PROJECTE
La riera de Rafamans fa de límit entre els termes municipals de Corbera de Llobregat (marge esquerre) i Cervelló (marge dret). No 
obstant, el municipi que té contacte directe amb la riera, ja sigui per la connexió directa amb la trama urbana com de visual és Cor-
bera de Llobregat. Es tracta d’una riera força encaixonada. El marge esquerre està resseguit en la major part, per zona urbanitzada 
que arriba ben bé fins el cap de talús fluvial. El marge dret en canvi, està resseguit per zones boscoses o zones d’horta situades en 

les diferents terrasses fluvials. El tram objecte d’estudi té una longitud d’uns 4km.
 

Ubicació de la zona d’actuació

ANÀLISI DE L’ESTAT ACTUAL
DEBILITATS
- Les espècies al·lòctones són molt presents al llarg del curs fluvial. La canya, és la principal 
espècie exòtica invasora. 
- Hi ha una gran quantitat d’abocaments i deixalles al llarg de tot el seu traçat. La proximitat a 
zones industrials i urbanes i, especialment el fet que sempre hagi sigut el “el darrera” de les 
construccions fa que durant molts anys hi hagi hagut impunitat a l’hora d’abocar els residus.
- A les zones més inaccessibles hi ha presència d’arbres tombats que poden arribar a afectar 
la capacitat hidràulica de la zona. 
- Presència d’infraestructures, especialment de sanejament, dins la llera. 
- Presència d’horts que redueixen la secció hidràulica i són una font de residus dins la llera.
- Passos per creuar la llera poc dimensionats i amb dificultats de manteniment.

AMENACES
- La realitat de la llera fa que hi hagi risc d’inundació de la zona urbana en diferents punts al 
tm de Corbera de Llobregat.
- Que es converteixi en un espai marginal on augmentin els abocaments o altres activitats no 
permeses.

FORTALESES
- Hi ha molts trams amb una qualitat paisatgística molt notable. Existeix un bosc de ribera 
ben desenvolupat amb espais de gran interès.
- Existència d’elements patrimonials destacats com diferents fonts, sèquies, basses de reg, 
etc.

OPORTUNITATS
- Conservar i ampliar el bosc de ribera generant un corredor verd de qualitat.
- Obrir la riera a la població per tal de permetre que s’hi accedeixi de manera ordenada 
sense afectar la qualitat ambiental. Un espai natural ben conservat i visible per a la població 
permet que es comenci a valorar l’espai com a zona d’interès i per tant, es cuida i respecte 
més. En aquest sentit s’entra en un espiral de com més ben cuidat està i més es posen de 
manifest els seus valors ecològics, culturals, paisatgístics, etc., més respecte i demanda de 
millora per part de la població.
-Millorant el paisatge també  podem reduir el risc d’inudabilitat.
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ESTUDI HIDROLÒGIC I HIDRÀULIC

A partir dels resultats de l’estudi es té tota la informació hidràulica necessària per decidir si hi ha zones en risc que cal protegir, i si 
es el cas dimensionar i justificar si es possible amb actuacions de bioen¬ginyeria del paisatgeEs comprova que existeixen afec-
cions per inundabilitat dins la trama urbana de Corbera de Llobregat.
Aquestes afeccions es poden mitigar i, en alguns casos, eliminar mitjançant modificacions de la topografia actual.

Estudi dels punts de primer desbordament i actuacions de correccions morfològi-
ques per mitigar la inundació a la  zona urbana

Perfil abans i després d’una actuació de correccions geomorfològiques i millora hidràulica

ACTUACIONS
1. Eliminació d’impactes
1.1 Eliminació d’espècies al·lòctones
1.2 Retirada d’arbres tombats a la llera
1.3 Retirada de residus

2. Correccions geomorfològiques i millores hidràuli-
ques
2.1 Moviments de terres per eixamplar la llera
2.2 Desobturació de guals

Les modificacions topogràfiques tenen com a objectiu 
aconseguir els següents beneficis:
- Reduir l’extensió de les taques d’inundació en el teixit 
urbà
- Reduir el valor de la profunditat de l’aigua en zones on les 
condicions d’inundació continuen existint.
- Treure la màxima superfície possible fora de la zona de 
flux preferent (ZFP).
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Exemple d’actuacions proposades per protegir i millorar la riera

3. Millora ambiental
3.1 Millora de les sortides dels sobreeixidors
3.2 Protecció dels talussos erosionats i recuperació del bosc de ribera

Un bosc de ribera ben desenvolupat protegeix els marge de l’afecte de les avingudes. En els punts en que després de retirar la 
canya queda un terreny remogut i exposat a l’erosió s’han de realitzar actuacions per tal de protegir-lo. La utilització de tècniques de 
bioenginyeria garanteix que a la vegada que s’estan protegint els marges s’està recuperant ecològicament l’espai. De cara a definir 
la intensitat de l’actuació s’ha tingut en compte els valors obtinguts de velocitats i tensions a l’estudi hidràulic juntament amb el risc 
existent associat a la presència de zones urbanitzades, elements d’interès, etc. 

En aquest sentit, les actuacions es diferencien en funció de si és una zona de risc alt o de risc baix per a les persones o bens ma-
terials. 
Les zones de risc alt es protegeixen amb tècniques de bioenginyeria en base als resultats de velocitats i tensions calculades a 
l’estudi hidràulic.
A les zones de baix risc, es contempla l’erosió com a fenomen intrínsecament lligat als cursos fluvials i per tant, totalment accep-
table. És important això si, accelerar el procés de vegetació de l’espai per tal de poder aconseguir un bosc de ribera en galeria. No 
es planta a tot arreu sinó que es planta a punts estratègics i es fan adaptacions al terreny per tal que la planta, sense manteniment, 
tingui més possibilitat d’èxit. 


