Informe del Projecte bàsic d’estabilització d’un talús amb tècniques de
bioenginyeria del paisatge a la riera de Gaià a Viladecavalls
LOCALITZACIÓ DEL PROJECTE
L’objectiu del projecte ha estat l’estabilització d’un talús del marge esquerre de la riera de Gaià al seu pas pel terme municipal de
Viladecavalls.

Ubicació de la zona d’actuació

ANTECEDENTS
Durant el 2019 hi va haver dues esllavissades a un talús situat al marge esquerre de la riera de Gaià afectant les parcel·les de la
urbanització de Sant Miquel de Gonteres situades al cap del talús afectat. L’última va tenir lloc a l’octubre de 2019 i és la que va
definir la geometria actual del pendent. El primer lliscament va afectar la zona central de la corba sobretot deixant el peu de talús
exposat.
L’enfonsament del talús suposa un risc elevat per als veïns. Algunes cases han perdut l’habitabilitat degut a continues pèrdues de
sòl del talús que han generat esquerdes a les parets. Les terres es depositen sobre la llera, al peu del talús. L’esllavissada sembla
haver estat conseqüència dels processos erosius que tenen (o han tingut) lloc per incidència directa de l’aigua en circulació a la
base del talús, provocant la desestabilització progressiva del conjunt de l’estructura.
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ESTUDI HIDROLÒGIC I HIDRÀULIC

Vista de la reducció de la secció just aigües avall del talús
erosionat

Hi ha augments importants de la magnitud de les velocitats entre
zones molt properes degut a la reducció de la secció hidràulica.

Prespectiva 3d de la zona de sortida de la corba on es veu la reducció de la secció hidràulica

Augment de la tensió de fons a causa de l’augment del gradient de
velocitat

La zona esllavissada coincideix amb la zona on augmenta la velocitat i la tensió de fons en el terç inferior del pendent. A més, tot el
frontal del peu de talús està sotmès a velocitats entre 2,5 i 3 m/s. Els fenòmens d'arrossegament en les zones més crítiques es van
estendre aigües amunt a causa de l'efecte de l'erosió regressiva típica dels rius i rieres. Aquesta és la principal causa i explicació del
lliscament del talús estudiat.

CÀLCULS D’ESTABILITAT DEL TALÚS
El mecanisme d’inestabilitat del talús d’estudi és l’erosió per pèrdua de peu en el talús. La pèrdua parcial de la fonamentació del talús
pot provocar una inestabilització d’aquest i finalment un moviment en massa. D’altra banda els sols es mostren com a cohesius, amb
talussos molt verticalitzats en altres àmbits de la llera. Per això aquest mecanisme (la verticalització) tindrà una contribució baixa a
l’esllavissada estudiada.
El talús en moviment està situat a la part exterior d’una corba del riu, de manera que el flux d’aigua té una incidència directa contra la
paret. De fet, a la part exterior de les corbes dels rius apareix el fenomen conegut com a corrent secundàries. A causa d’això l’ús de
la metodologia d’integració d’anàlisi d’estabilitat i l’anàlisi de l’erosió és essencial a l’hora d’analitzar la situació i proposar solucions.
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CONCLUSIONS DELS ESTUDIS PREVIS
Les actuacions han d’anar encaminades a:
- Protecció al peu del pendent per a avingudes d’un període de retorn de 100 anys.
- Control de processos erosius sobre el cos del talús.
- Control de la sortida de desguassos existents i lliurament controlat al llit del riu o anul·lació d’aquests.
- L’extensió de la secció hidràulica a l’àrea de sortida de la corba. Eliminació de la canya per tal de poder eixamplar la llera.
L’estabilització del pendent permetrà el desenvolupament de la vegetació a la meitat inferior del talús. La protecció d’aquestes plantacions i desenvolupament del material viu utilitzat contribuirà al reforç del cos de pendent a mitjà i llarg termini. Per tant, la situació
d’estabilitat de partida serà sempre incrementada, jugant a favor de la seguretat, a mesura que la vegetació es vagi desenvolupant.

SOLUCIONS
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