Informe de l’Estudi per a la naturalització de dues basses urbanes a Terrassa
Estudi redactat per l’encàrrec realitzat des de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de l’Àrea d’Acció Climàtica de la
Diputació de Barcelona a partir del suport tècnic demanat per l’Ajuntament de Terrassa a la DIBa.
La millora de la biodiversitat urbana està lligada directament amb l’augment de qualitat de vida de les persones gràcies
als serveis ecosistèmics que ens proporciona el verd urbà (millora de la qualitat de l’aigua, reducció de la temperatura,
control d’espècies plaga, augment de la infiltració, etc.). Fins fa poc, la majoria de basses urbanes es tractaven com a
piscines, no obstant, cada vegada hi ha més presència de basses naturalitzades als entorns urbans. Amb les basses
naturalitzades es redueix el cost de manteniment, s’incoropora el verd a les ciutats, s’introdueix nova fauna a les ciutats
com els amfibis, rèptils o macroinvertebrats que atrauen d’altra fauna com els ocells que moltes vegades contribueixen
a controlar plagues d’altres espècies com els mosquits, escarabats, etc.

BASSA DE LA PLAÇA DOCTOR ROBERT
Bassa situada a la plaça del Doctor Robert al passeig compte d’Egara, molt propera al Parc de Vallparadís, en una
zona de molt trànsit de persones tant a peu com en vehicle. Es tracta d’una cubeta amb tractament de piscina amb
una superfície total de 251.3m aproximadament i està dividida en tres nivells o cubetes. El nivell superior es situa a la
zona nord i l’inferior a la zona sud. Les tres cubetes estan connectades entre elles a través de dos petits salts d’aigua.

Estat actual de la bassa urbana

Proposta de naturalització

www.naturalea.eu
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OBJECTIUS
- Millorar la qualitat de l’aigua sense necessitat de ser clorada.
- Millorar paisatgísticament l’espai.
- Crear un nou hàbitat per la fauna.
- Minimitzar el manteniment de la bassa.
- Fer compatible totes les anteriors amb l’ús públic de l’espai.
Aspectes que s’han tingut en compte a l’hora de definir les actuacions de
naturalització de la bassa:
- La làmina d’aigua serà continua, és a dir, sempre hi haurà un mínim de
8cm entre el substrat de plantació i la cota de l’aigua. D’aquesta manera
minimitzem la possibilitat que es trepitgin els parterres (excepte per a
gossos).
- Es farà una recirculació de l’aigua amb una taxa de renovació inferior
a 48h. L’aigua en comptes de sortir pels brolladors actuals es recircularà
fins a la zona nord. D’aquesta manera es generarà un flux superficial i
s‘assegurarà la recirculació de la major part de l’aigua i per tant, s’evitaran zones d’aigua estancada. Aquesta circulació trencarà la tensió superficial, reduirà la possibilitat d’autrofització i reduirà la sedimentació de
materials al fons de la bassa.
- La vegetació d’helòfits proposada no inclourà espècies de caràcter invasor com el canyís o la boga.
- Es diversificarà al màxim els marges per tal de crear hàbitat per la
fauna.
- Es mantindrà la possibilitat d’aproximació a la bassa.
ACTUACIONS
- Creació de parterres vegetats amb gabions flexibles i reompliment
amb graves.
- Disposició de blocs de pedra de canto rodó al marge on és possible
l’aproximació.
- Plantacions amb herbassars i unitats de planta helofítica.
- Filtre verd: Recirculació de l’aigua creant un flux superficial que treballi amb flux pistó de nord a sud – anul·lació de brolladors.
- Plantació als parterres externs.
- Millora de l’armari de bombes.
- Potenciació de la fauna.
- Senyalització.
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BASSA DE VALLPARADÍS

La bassa de Vallparadís és el punt final del tram del torrent de Vallparadís a cel obert. El torrent de Vallparadís recull
gran quantitat de fulles i restes vegetals de les zones enjardinades adjacents, a més de l’erosió del terreny. La superfície
de la conca és alta i consta de talussos importants. Això, juntament amb el fet que és una zona molt trepitjada fa que
el volum de sòlid mobilitzat que arriba a la bassa sigui important.

Estat actual de la bassa urbana

OBJECTIUS
- Millorar les condicions globals de la bassa.
- Reduir les tasques de manteniment i la generació de
residus.
- Augmentar la naturalització.
ACTUACIONS
- Eliminació total dels peixos
- Reducció de l’entrada de sòlids a la bassa (fulles, sediments, etc).
- Decantació de la major part de fins en una bassa prèvia.
- Tractament in-situ dels fangs que es dipositen al fons a
través de sistemes de filtres verds verticals.
- Augment de la superfície vegetada substituint les espècies actuals per altres amb menys taxa de creixement i
per tant, menys necessitat de manteniment.
- Introducció d’elements per diversificar els refugis per la
fauna.
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