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INTRODUCCIÓ
Aquesta intervenció ha consistit en la millora del
camí del turo del Mont, o camí de Vallvidrera al
Tibidabo. S’ha donat una solució, tant pel
drenatge com pel ferm, basada en les NBS
Solucions Basades en la Naturalesa, buscant la
humidificació del sòl, i per tant, millorant la
resiliència de l’entorn natural i reduint l’efecte de
l’escorrentiu aigües avall.
La recuperació i millora del camí s’ha realitzat
mitjançant l’execució d’estructures drenants que
permetin l’ordenació del pas de les aigües
d’escorrentiu, i la reparació i consolidació del
ferm del camí amb un morter de calç.
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1. Dades de l’obra executada.
Actuació 1: Ordenació de
l’entrada. (Cercle vermell).
Actuació 2: Repàs del ferm
del camí (Traça groga).

Act.6

Actuació 3: Cuneta
drenatge (Traça blanca).

de

Actuació 4: Trenques de
drenatge (Fletxes vermelles).

Act.5
Act. 2 i 3
Act.4

Actuació 5: Ordenació de la
zona d’aparcament. (Cercle i
fletxes blaves).
Actuació 6: Trenca de
drenatge a la part superior del
camí (Fletxa negra).

Act.1

1.1.

Actuació 7: Millora talús amb
ret de coco (Cercle negre).

Ordenació de l’entrada

A la part inferior del camí, s’ha creat un empedrat de transició entre el camí i la zona asfaltada, s’ha
dut a terme una ampliació de 1,5m2 de vorera i s’ha executat un esgraó que permeti la comunicació
entre la vorera i l’inici del camí.
Finalment, s’ha realitzat una neteja i gestió del sediment acumulat a l’arqueta situada a la base del
camí.

Situació anterior i posterior a l’execució del tram empedrat.
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Detall de l’esgraó empedrat.

1.2.

Repàs del ferm del camí

Amb la finalitat d’endreçar el camí i d’integrar els elements presents en aquest, s’han rebaixat de
nivell 5 tapes d’arquetes.
La millora del ferm s’ha realitzat, en primer lloc, fent un triturat d’aquells punts amb presència de
formigó. Posteriorment s’ha dut a terme un perfilat del camí, de l’explanada superior que conforma
l’aparcament, i del tram que dona accés a la rampa de pujada al Turo del Mont.
A continuació, sobre el camí i l’explanada superior, s’ha realitzat la consolidació del ferm mitjançant
l’aplicació una barreja constituïda per base de pedra amb Tot-U i calç, permetent la recuperació del
camí enfront de l’erosió ocasionada per les aigües d’escorrentiu.
La millora del camí va implicar l’extracció de 4m3 de runa presents en l’àmbit d’actuació.

Situació anterior i posterior a les actuacions de recuperació del ferm del camí.
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Situació anterior i posterior a les actuacions de recuperació del ferm de l’explanada superior.

1.3.

Cuneta de drenatge lateral

Per tal d’ordenar el pas de les aigües d’escorrentiu, i amb la finalitat d’evitar el deteriorament del
ferm, es va crear una cuneta de drenatge al marge exterior del camí, i es van executar estructures
per al control de la incisió.

Detall de les estructures per al control de la incisió.
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1.4.

Trenques de drenatge al camí

Per tal d’evitar la circulació de les aigües d’escorrentiu per la pista s’han executat dues trenques de
drenatge al camí que enllacen amb la cuneta lateral permetent l’evacuació.

Trenques de drenatge executades al camí.

1.5.

Ordenació de l’aparcament

Com s’ha comentat anteriorment, de la mateixa manera que el camí, l’explanada superior que
conforma la zona d’aparcament s’ha perfilat i, posteriorment, recuperat mitjançant l’aplicació de base
de pedra amb Tot-U i calç.
L’ordenació d’aquest sector ha consistit, en primer lloc, en l’execució de dues trenques de drenatge
situades a la part superior i inferior de l’aparcament. A més, en el punt en que aquestes evacuen les
aigües pel marge lateral, s’han instalꞏlat estructures i cúmuls de pedra amb la finalitat de dissipar
l’energia de les aigües d’escorrentiu.

Situació anterior i posterior a l’execució de les trenques de drenatge a l’explanada de l’aparcament.
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Situació anterior i posterior a la instalꞏlació d’estructures de pedra per a la dissipació de l’energia.

Cúmuls de pedra per a la dissipació d’energia.
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1.6.

Trenca de drenatge a la part superior del camí

S’ha executat una trenca de drenatge a la part superior del camí, en el punt en el que aquest dona
continuïtat a la rampa que ascendeix cap al Turó de Mont.

Situació anterior i posterior a l’execució de la trenca de drenatge superior.

1.7.

Instalꞏlació de ret de coco

Finalment, en el monticle de terres situat en el marge interior del camí, en el punt en el que aquest
assoleix el replà de l’últim habitatge, s’ha instalꞏlat ret de coco amb la finalitat de protegir la superfície
d’un talús i afavorir el creixement de la vegetació.

Situació anterior i posterior a la instal·lació de la ret de coco.

PARAULES CLAU: Aigües d’escorrentiu, gestió de l’escorrentiu, consolidació del ferm.
TÈCNIQUES APLICADES: Empedrat, consolidació del ferm amb Tot-U, cuneta lateral, trenca de
drenatge, estructures per al control de la incisió, estructures de dissipació d’energia, ret de coco.
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