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INTRODUCCIÓ
En el present document es mostren les
actuacions realitzades per tal de
millorar paisatgísticament el canal de
reg dels Jardins de Mon Racó, entre
l’avinguda Onze de setembre i el carrer
de Narcís Baiges al Prat de Llobregat.
S’han realitzat actuacions de protecció
de talussos per a possibles fenòmens
erosius, tant a la base com a la part
alta, amb l’ús de tècniques de
bioenginyeria del paisatge. A més, s’ha
introduït vegetació autòctona per
millorar la biodiversitat del canal i per
potenciar l’element paisatgístic.
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Actuacions genèriques en tot l’àmbit
Àmbit d’actuació
L’àmbit d’actuació s’ha dividit en dos trams:
Tram 1 (30m). Des de la sortida del canal soterrat a l’avinguda Onze de setembre fins el primer pont.
Es tracta d’un tram molt ombrívol amb dificultat que hi creixi la vegetació. Al ME hi ha una alineació
de plàtans i al MD diversos xiprers i palmeres.
Tram 2 (90m). Des del primer pont al segon pont coincident amb el carrer Narcís Baiges. Tram amb
una alineació de plàtans al marge esquerre i sense vegetació rellevant al MD.

TRAM 1

TRAM 2

Dragat de la llera del canal
S’han dragat 55 m3 dels llots acumulats a la llera del canal. S’han acumulat temporalment en un solar
continu a l’obra per tal que aquests s’assequessin i es poguessin traslladar de forma correcta (sense
pèrdua de llots a la calçada) per a la seva respectiva gestió. En tot el tram d’actuació s’ha extret una
mitjana de 30 cm dels 60 cm mesurats respecte a la base de formigó sota el pont.

2 de 11

Informe final · Millora dels marges del canal dels Jardins de Mon Racó. El Prat de Llobregat

Imatges dels treballs de dragat

Imatges dels llots dragats i EL solar al final de l’actuació

Acondicionament dels talussos
Un cop dragat el canal, s’ha procedit a crear una plataforma a la base per instal·lar una tirada de
gabions tubulars flexibles tipus Rock Roll.
Els gabions queden fixats entre ells amb corda de polipropilè.
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Imatges durant la instal·lació dels gabions Rock roll

Al damunt dels gabions s’han instal·lat rolls de fibra de coco d’alta densitat tipus Fiber Roll que s’han
vegetat in situ. D’aquesta manera s’han pogut ajustar les espècies a les condicions concretes de
l’àmbit.

Esquema d’actuacions al tram 2

Aquests s’han fixat amb corda de polipropilè amb els gabions i ancorats al terreny amb varetes de
ferro corrugat en forma de J.
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Imatges durant la instal·lació dels Fiber Rolls

Esquema de plantació del Fiber Roll instal·lat a la zona ombrívola (tram 1)

Esquema de plantació del Fiber Roll instal·lat a la zona semiombrívola (tram 2)

Plantació d’helòfits als Fiber Rolls
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També s’han sanejat els talussos tant del marge dret com del marge esquerre amb mitjans mecànics
en tota la seva superfície de 267,3m2. S’ha retirat la primera capa de 10cm de terra per eliminar el
banc de llavors i residus varis acumulats. S’ha aprofitat per escarificar la terra més superficial i s’ha
afegit terra vegetal. A la base del marge esquerre hi ha nuclis importants de cua de cavall (Equisetum
arvense). A l’hora de fer els moviments de terres s’ha respectat l’espai que ocupa.

Imatges del sanejat dels talussos

Aportació de terra vegetal al tram 1 i 2

Consolidació dels talussos al marge esquerre

Per últim, s’han plantat 315 unitats de vinca (Vinca difformis) a la plataforma del cap de talús del
marge esquerra. S’ha plantat seguint una franja de 1m continua al llarg de tot el marge esquerra i
també de manera irregular, a l’espai existent entre els arbres.
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Plantació de vinca als trams 1 i 2

Actuacions al tram 1
Consolidació dels talussos al marge dret
El talús del marge dret del tram 1 és el mes horitzontal, i per aquest motiu només s’hi ha realitzat una
sembra manual d’espècies de gramínies i lleguminoses a raó de 30g/m2 (Cynodon dactylon 20%,
Festuca eliator ssp. Arundinacea 10%, Lolium perenne 25%, Agropyrum repens 15%, Trifolium
repens 25%, Medicago sativa 5%).

Imatges del tram sembrat
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Actuacions al tram 2
Retirada del formigó al marge dret al tram 2
Al capdamunt del talús del MD aflorava el formigó utilitzat fer fixar el bordó. S’ha realitzat un tall amb
una radial de mà al llarg dels 90m i s’ha extret manualment per no afectar l’estructura actual. La
presència d’aquest excés de formigó impossibilitava que es pogués plantar a la part alta del talús.

Zona de contacte del talús amb excés de formigó abans i després de tallar-lo

Sembra manual i instal·lació de ret de coco al talús del marge dret al tram 2
Al talús del marge dret del tram 2 s’ha realitzat la instal·lació de 243m2 de la ret de coco de 700gr per
a protegir el talús.
Abans i també després de la instal·lació de la ret, s’ha sembrat manualment tot el talús amb espècies
de gramínies i lleguminoses a raó de 30g/m2 (Cynodon dactylon 20%, Festuca eliator ssp.
Arundinacea 10%, Lolium perenne 25%, Agropyrum repens 15%, Trifolium repens 25%, Medicago
sativa 5%).

Sembra i instal·lació de la ret de coco
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Plantació al cap de talús del marge dret al tram 2
A la part superior del talús s’han plantat espècies arbustives de màxim 1m d’alçada. Aquesta
plantació lineal permet crear una barrera física amb el talús però no impedirà la visual al canal. S’han
fet agrupacions irregulars de les diferents espècies en trams de 1.5m, 3m o 6m de longitud. El total
d’arbustos plantats és de 153 unitats de les següents espècies: 36u Dorycnium pentaphyllum a raó
de 4u/1.5m, 36u Myrtus communis a raó de 1u/50cm, 81u Viburnum tinus a raó de 1u/50cm.

Plantació d’arbustives al parterre del marge dret

Resum de plantació realitzada
Espècie

Unitats plantades

Superfície sembrada

Carex pendula

140

0

Iris pseudacorus

1200

0

Lythrum salicaria

240

0

Scirpus holoschoenus

540

0

1187 (315+872)

0

Dorycnium pentaphyllum

36

0

Myrtus communis

36

0

Viburnum tinus

81

0

Cynodon dactylon

0

Festuca eliator ssp arundinacea

0

Lolium perenne

0

Agropyrum repens

0

Trifolium repens

0
0

318 (20%)
318 (10%)
318 (25%)
318 (15%)
318 (25%)
318 (5%)

3532

318

Vinca difformis

Medicago sativa
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Consells de manteniment
Pel que fa a les plantacions dels helòfits dels rolls vegetalitzats, no cal cap manteniment posterior al
final de l’obra, ja que amb el nivell d’aigua del propi canal les plantacions ja disposaran de les seves
necessitats hídriques.
Pel que fa a les plantacions de cap de talús del marge dret i del parterre del marge esquerra, a dia 10
de març s’ha realitzat l’últim reg d’implantació. A partir d’aquest moment, es recomana realitzar un
reg a aquestes plantacions un cop cada dos setmanes fins assegurar el seu arrelament. Podent
ampliar o disminuir aquesta periodicitat depenent de les condicions climatològiques del moment
bàsicament d’humitat ambiental i pluja.
Aquesta proposta de manteniment hauria de tenir, en principi, una durada fins a l’hivern del 2021, i
per tant, a partir d’aquell moment només realitzar regs de manteniment en moments d’elevada
temperatura o escassetat de pluja.
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Recull d’imatges d’abans i després

PARAULES CLAU: estabilització i protecció de talús, helòfits.
TÈCNIQUES APLICADES: instal·lació de Gabions Rock rolls, instal·lació de roll vegetalitzat Fiber
Roll, protecció amb ret de coco, plantació d’helòfits i arbustos autòctons.
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