Informe Projecte executiu de millora de dos guals al torrent del Sorral
a Santa Eulàlia de Ronçana
LOCALITZACIÓ DEL PROJECTE
L’objectiu del present projecte és millorar l’estat
de dos guals que creuen el torrent del Sorral, al
municipi de Santa Eulàlia de Ronçana, amb tècniques de bioenginyeria del paisatge. Ambdós guals es
situen entre l’àrea de càmping L’Esplanada i la
cooperativa de pinsos Bio Nutrició, SL i els separa una distància d’uns 100 metres. El primer gual
creua el torrent amb el nom de camí de Can Gafa i
el segon, amb el nom d’avinguda de Bonaire.

Ubicació de la zona d’actuació

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL
GUAL 1. CAMÍ DE CAN GAFA
En aquest punt el gual ha sigut reforçat amb una escullera de blocs de pedra formigonats. A efectes de qualitat paisatgística, l’estructura actual no queda ben integrada ni naturalitzada i, a efectes funcionals, està mig desmuntada. L’impacte del gual ha anat generant
una erosió progressiva (cap a aigües avall) que probablement ha estat frenada per l’existència del segon gual com a punt fix. El perfil
de la llera amb un pendent continu és ja irrecuperable. Sota aquest gual hi passa un col·lector que ha quedat totalment a la vista i
que actualment està en risc. En el marge esquerre, uns metres aigües avall del gual hi ha un pou de registre.
GUAL 2. AVINGUDA DE BONAIRE
En aquest punt s’observa una llengua formigonada d’uns 4m d’alçada que baixa des del gual cap a aigües avall. Aparentment,
sembla com si per efecte del gual, l’aigua hagués començat a erosionar la base, i s’hagués entrat en un cercle viciós en el que
com més erosió hi ha, més caiguda té l’aigua i més erosiona. La llengua formigonada sembla un intent sense èxit de pal·liar aquest
efecte i protegir el gual. Sota del formigó s’aprecia un material de reblert antròpic. L’erosió local s’ha propagat cap a aigües avall i
actualment en aquest tram la llera queda molt enfonsada respecte els marges.
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JUSTIFICACIÓ HIDRÀULICA

1. Estudi hidrològic
L’estudi hidrològic s’ha fet seguint la metodologia proposada a la guia “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat
d’àmbit local”, de l’Agència Catalana de l’Aigua.
2. Estudi hidràulic Gual 1 i Gual 2
L’estudi hidràulic ha consistit en la modelització en dues dimensions amb el software hidràulic IBER, desenvolupat pel CEDEX (Ministeri de Foment), el grup Flumen (Universitat Politècnica de Catalunya) i el Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente
(Universidad de A Coruña). S’ha modelitzat la situació actual i la situació futura amb les actuacions proposades. La modelització ha
servit per definir la morfologia de les rampes i les tècniques de protecció emprades.

Tensió de fons màxima per Q100 en l’estat actual al gual 2

Cabal específic màxim per Q100 en l’estat actual al gual 2

Tensió de fons màxima per Q100 després de les actuacions al gual 2

3. Càlcul de l’escullera i l’erosió general transitòria
L’escullera s’ha dimensionat per un període de retorn de 100 anys. Els càlculs s’han dut a terme amb la formulació de de Maynord
et al. (1987) que permet fer una estimació del diàmetre característic de l’escullera per tal que no es produeixi arrossegament.
A totes les formulacions pel càlcul de l’erosió general transitòria es requereixen les condicions hidràuliques (calat, velocitat) en les
quals es volen estudiar els processos d’erosió. Aquest càlcul ens permet determinar la profunditat dels fonaments de les estructures de protecció que plantegem.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA PROPOSTA
La proposta que es planteja en aquest projecte va encaminada a frenar l’erosió local, ja que com hem vist, es propaga cap a aigües
avall provocant una incisió generalitzada. Per frenar l’erosió local, cal que l’aigua pugui salvar el desnivell actual més suaument i
dissipar la suficient energia com per arribar a la llera natural sense tanta capacitat erosiva.
En cada un dels guals es proposa la construcció d’una rampa formada per dos trams diferenciats. El primer tram tindrà un pendent
més pronunciat i estarà fet amb escullera, ja que està sotmès a unes tensions i velocitats molt altes. Aquest tram d’escullera no
tindrà un pendent continu sinó que farà un replà per frenar la velocitat. El segon tram tindrà un pendent suau i farà de transició entre l’escullera i el terreny natural. En aquest segon tram, s’aplicarà una tècnica de bioenginyeria del paisatge anomenada enreixat
Vesuvi reforçada amb pedra. La proposta implica la reubicació de l’escullera existent en el primer gual i la demolició de la llengua
de formigó del segon gual.
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Exemple de perfil longitudinal de moviments de terres (gual 1)

En tot el tram es protegiran també els marges, ja que si es rigiditza la llera, quan l’aigua encara té energia podria erosionar-los. Per
la protecció d’aquests marges s’han escollit diferents tècniques en funció de les tensions a les que estan sotmeses i al pendent del
talús: escullera, entramat Krainer i enreixat viu.

Exemples de solucions definides pels diferents guals
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