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INTRODUCCIÓ 

Des de l’Ajuntament de Calafell s’ha propiciat 
aquesta obra de millora d’una sortida d’aigües 
pluvials a la Platja de Calafell. Es tracta d’una zona 
habitualment entollada on si no es realitza 
manteniment, l’espai és ràpidament colonitzat 
bàsicament per canyís (Phragmites australis). 
L’objectiu de l’actuació és facilitar la sortida dels 
escorrentius urbans i crear una zona on coincideixin 
l’interès ecosistèmic i paisatgístic de forma que es 
puguin posar en valor aquests espais naturals. 
 
Aquesta actuació concreta es centra en la millora 
de la desembocadura del torrent de la Talaia, que 
recull escorrentiu de la zona urbana. L’àmbit permet 
la biodegradació de la contaminació difusa que 
presenten les aigües per biodegradació (gràcies al 
biofilm), per fitoremediació (amb les plantes) i per 
fotodegradació.  
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Actuacions realitzades 
 
Retirada de cúmuls de canya, deixalles i tanca existent 
 
Abans d’iniciar els treballs de millora s’ha fet una neteja de deixalles disperses, restes de canya seca, 
i la tanca que es trobava a la sortida de pluvials. 
 

 
Imatge de la bassa a l’inici dels treballs 

 
 
Obertura de la zona de la bassa i moviments de terra  
 
S’ha retirat la superfície de canyís (Phragmites australis) situat als 10 primers metres des de la 
sortida de les aigües pluvials, eliminant la part aèria i el rizoma fins a 50cm de profunditat amb 
mitjans mecànics.  
 

  
Imatges dels moviments de terres 

 
Per a la creació de la bassa s’ha excavat fins a tenir 1,2m de profunditat respecte la cota de cap de 
talús. D’aquesta manera s’ha creat un punt més baix respecte la resta de l’àmbit formant una 
depressió.  
 



Informe final ꞏ Millora de la sortida de pluvials del torrent de la Talaia a la platja de Calafell 

 

 

                                                                                                    3 de 5 

 
Protecció de l’entrega de les aigües pluvials 
 
S’han instalꞏlat gabions tubulars flexibles tipus Rock Roll lligats a la base de la sortida d’aigües per a 
tenir un element que dissipi l’energia. Aquest sistema permet reduir l’energia de l’aigua en trànsit 
d’una zona impermeabilitzada a una zona natural, es vegetable i al ser una superfície de graves 
permet la colonització per part del biofilm i actua incentivant la fitodepuració de les aigües 
d’escorrentiu. 
 

  
Imatge de la instalꞏlació dels gabions Rock Rolls a la sortida de pluvials 

 
 
Protecció dels marges amb gabions Rock Roll i rolls vegetalitzats 
 
A la base dels talussos de la nova bassa s’han instalꞏlat dues línies de gabions Rock Roll de 40cm de 
diàmetre per a reforçar l’estabilitat del talús, i com s’ha comentat anteriorment, tenen una funció 
ecosistèmica. Des del primer gabió, s’ha perfilat i suavitzat el talús amb una pendent de 30º fins a la 
base de la bassa.  
A sobre d’aquests, s’han instalꞏlat dues línies de rolls de fibra de coco tipus Fiber Roll que s’han 
vegetat in situ. El segon Fiber Roll està per sota el nivell de l’aigua i el més superficial s’ha colꞏlocat 
de manera que la cota de l’aigua vagi a la meitat de l’estructura de fibra de coco. D’aquesta forma es 
busca resoldre la gran variabilitat de la cota de la làmina d’aigua al llarg del cicle anual. 
 

  
Imatges de la instalꞏlació dels gabions rock rolls i els fiber rolls a la base dels talussos 
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Protecció dels talussos amb ret de coco 
 
Per tal de protegir els talussos d’una erosió inicial abans que la vegetació es pugui desenvolupar, s’hi 
ha instalꞏlat ret de coco. Aquesta s’ha adaptat a una sortida de un sobreeixidor amb un doble tub de 
PVC, incloent la instalꞏlació d’un roll de fibra de coco. La ret permet estabilitzar el sòl al temps que 
millora les condicions d’humitat fet que facilitarà el creixement de la vegetació. 
 

  
Imatges de la ret de coco i el sobreeixidor 

 
 
Plantacions d’espècies dunars 
 
L’estructura de la sortida d’aigua s’ha integrat amb la instalꞏlació d’una línia de roll de fibra de coco 
que ha permès colꞏlocar-hi sorra i poder realitzar una plantació d’espècies dunars. 
 

  
Imatges de la integració de l’estructura de formigó 
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Plantacions d’espècies dunars 
 
Un dels objectius de la intervenció es la introducció d’espècies vegetals pròpies de l’àmbit que per les 
seves estratègies de reproducció l’arribada natural es lenta. Aquesta diversitat també pretén oferir 
refugi a un ampli ventall d’espècies per buscar ecosistemes més madurs i resilients als impactes 
deguts a la dinàmica del mar i a la pressió humana. Per impedir un creixement invasiu del canyís 
s’han muntat uns teixits orgànics que separen els espais del canyís amb els altres. Aquest material 
s’anirà degradant però donarà temps a les espècies a créixer adequadament i facilitar la convivència. 
El teixit  es tracta de fibra de llana creada a partir de residus de llana natural de la confecció de roba. 
 

  
Imatges de les plantacions als marges. S’observa que als pocs dies la sorra va naturalitzant la ret de coco 

 
 
Construcció d’un posador d’aus 
 
Finalment s’han instalꞏlat troncs de castanyer de diferents alçades com a posadors d’aus de manera 
que serveixin com a punts de descans per a la fauna de la zona. 
 

  
 
 
PARAULES CLAU:  Sortida de pluvials, posadors d’aus, Fiber Rolls, Rock Rolls, espècies dunars. 
 
TÈCNIQUES APLICADES: Ret de coco, Fiber Rolls (vegetats i sense vegetar), Rock Rolls 

 


