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INTRODUCCIÓ 

La gran afluència de visitants al Volca de Santa 
Margarida fa que a la pista d’accés, malgrat s’han 
anat estabilitzant els talussos, amb una alta taxa 
d’erosionabilitat, provoqui una continua 
degradació de la zona. La mateixa estructura del 
sòl dels talussos de greda volcànica és un atractiu 
que fa que la gent en faci recolꞏleccions malgrat 
estar en zona protegida. Només que un 1% de 
visitants interaccionin amb al talús els danys son 
considerables. 
Les intervencions realitzades es basen en 
l’aplicació de tècniques de bioenginyeria del 
paisatge com són palissades, rolls de fibres 
orgàniques, entramats i enreixats per naturalitzar 
els marges dels talussos. Es tracta de treballs de 
cirurgia del talús per recuperar una cobertura 
vegetal que protegeixi la greda i per tant el 
paisatge. 
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Intervencions realitzades 
 

Actuació 1  Millora de la cicatrització del talús.  
Darrera les palissada encara es veia la línia de talús encara inestable 
 

       
 
Segurament és el propi drenatge del terreny, pel que s’ha fet com un tap orgànic a l’erosió amb 
plantació. El tap s’ha fet amb rolls orgànics de HD i amb rolls de control de l’escorrentiu 100% 
orgànics d’uns 30 cm de diàmetre. Per adaptar-nos a la microtopografia hem dividit la zona en trams. 
Adjuntem alguns exemples. 
 
Tram 1 

   
 
Tram 3 
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Tram 6 

   
 
Tram 7 

   
 
 

Tècniques utilitzades Amidaments 
Roll escorrentiu  8 m 

Roll vegetalitzat 100% coco alta densitat 6 m 

Palissada de 2 nivells 20 m 

Plantació 138 un 

 
Detall de les plantacions: 
 

Lianes en en AF 69 
Hedera helix 35 
Lonicera implexa 34 
Arbusta en c 2,5L 69 
Arbutus unedo 23 
Ilex aquifolium 23 
Crataegus monogyna 23 
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Botànica 
 
Les espècies seleccionades per a la plantació de vegades treballen com estàrters que els ecotips 
locals aniran substituint amb el temps, però estabilitzen o treballen a nivell de edafogènesis i sempre 
són espècies força o molt comunes al Parc segons el catàleg del parc Natural fet el 1998. 
 
Tram 8 
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Actuació 2  Creació d’un enreixat Vesuvi  
 

   
 

   
 

Descripció Amidaments 
Alçada de l’estructura 2,5 m 

Amplada mitja de l’estructura 2 m 

Nivells 6 

Planta 30 

Terres aportades 1,2 m3 

Roll escorrentiu 2 m 
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Actuació 3  Ampliació de l’enreixat en la tercera estructura. 
 
Amb un entramat simple de transició s’ha acabat de cobrir tota la cicatriu amb un segon enreixat. 
 

   
 

 
 

   
 

Descripció dels treballs realitzats Amidaments 
Entramat a la base 2,5 m 

Enreixat de 6 nivells 2,5 x6 m 

Planta 75 un 

Terres a aportar 18 m3 
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Actuació 4  Plantació als entramats i enreixats 
 
Entramat amb enreixat 1 

    
 
Lianes en en AF 84 

Hedera helix 42 

Lonicera xylosetum 42 

Arbusta en c 2,5L 84 

Arbutus unedo 34 

Crataegus monogyna 15 

Corynus avellana 20 

Spartium junceum 15 

 
Entramat amb enreixat 2 

    
 
lianes en en AF 60 

Hedera helix 30 

Lonicera implexa 30 

Arbusta en c 2,5L 60 

Arbutus unedo 25 

Crataegus monogyna 10 

Corynus avellana 15 

Spartium Junceum 10 
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Entramat amb enreixat 3 
 

  
 

Descripció plantació tercer entramat simple + enreixat Amidaments 
50% Especies arbustives en C-2,5L 120 un 

50% Espècies lianoides en AF 120 un 

 
 

Lianes en en AF 120 
Hedera helix 60 
Lonicera implexa 60 
Arbusta en c 2,5L 120 
Arbutus unedo 60 
Crataegus monogyna 20 
Corynus avellana 20 
Spartium Junceum 20 
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Actuació 5  Protecció del tram entre els dos primers entramats  
 

  
 

 
 

Descripció Amidaments 

Alçada de l’estructura 2,5 m 

Amplada de l’estructura 3 m 

Palissada de dos nivells 6 m 

Doble palissada de dos nivells i rolls de control de l’escorrentiu 3 m 

Plantació 30 un 

 
lianes en en AF 15 

Hedera helix 8 

Lonicera implexa 7 

Arbusta en c 2,5L 15 

Arbutus unedo 5 

Ilex aquifolium 5 

Crataegus monogyna 5 

 



Informe final ꞏ Conservació dels talussos de greda volcànica de la pista d’accés al Volca de Santa Margarida 

 

 

                                                                                                    10 de 14 

 
Actuació 6  Revegetació frontal zona enreixats  
 
Partint de deixar un pas per serveis que es correspon a un mínim de 3m i a una amplada idònia de 
3,5m, s’a realitzat una palissada doble de pals de 15 cm de diàmetre mig entre la pista i el talús. 
Amb posterior plantació d’arbusts, arbres i enfiladisses. 
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Descripció Amidaments 

Longitud de l’àmbit 40 m 

Palissada de dos nivells 30 m 

Aport de terres des de la palissada al talús en una llargada 1,2m i una 
alçada de 0,25m 

12,6 m3 

Plantació 200 un 

 

Lianes en en AF 100 
Hedera helix 50 
Lonicera implexa 50 
Arbusta en c 2,5L 100 
Arbutus unedo 40 
Ilex aquifolium 10 
Crataegus monogyna 10 
Corynus avellana 20 
Prunus spinosa 10 
Spartium junceum 10 
 

Actuació 7  Revegetació frontal zona fibers  
 

   

Descripció Amidaments 

Longitud de l’àmbit 35 m 

 

Lianes en en AF 80 
Hedera helix 40 
Lonicera xylosetum 40 
Arbusta en c 2,5L 80 
Arbutus unedo 30 
Ilex aquifolium 12 
Crataegus monogyna 10 
Corynus avellana 12 
Prunus spinosa 7 
Spartium junceum 9 
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Actuació 8  Refer perfil dels entorns de Santa Margarida 
 
S’ha fet una trenca de drenatge de pedra més baixa per acabar de recollir l’aigua que no reculli la 
primera. 
 

   
 

   
 
 

Neteja trenques del sender del tram final 
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Neteja trenques de la pista 

 
 
Dades generals de l’obra: 
 
Tècniques de bioenginyeria Amidament Unitat

Roll escorrentiu 4 trams

Roll escorrentiu 15 m

Roll vegetalitzat 100% coco alta densitat 6 m

Palissada de 2 nivells 5 trams

Palissada de 2 nivells 62 m

Enreixats (unitats) 3 trams

Enreixats (superfície) 27,5 m2

Entramats 0,6 m 6 m2

Terra aportada per recosntruir talús 31,8 m3

Trenques de drenatge netejades tram pista 11 un

Trenques de drenatge netejades tram crater 20 un

Nova trenca al final del camí 4,5 m

PLANTA 1001

lianes en en AF
Hedera helix 280

Lonicera implexa 230

Arbust en c 2,5L
Arbutus unedo 216

Ilex aquifolium 40

Crataegus monogyna 90

Corynus avellana 75

Spartium junceum 30

Prunus spinosa 40  

 
 
 
PARAULES CLAU:  restauració talussos, manteniment camins cirurgia del paisatge. 
TÈCNIQUES APLICADES:  entramat, enreixat, enreixat Vesuvi, palissades, roll de de coco de 
HD, rolls d’escorrentiu, plantació. 




