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INTRODUCCIÓ
Talús emplaçat al camí de Canyelles, camí rural
que remunta la vall de Canyelles al municipi de
Castellar del Vallès, molt deteriorat i erosionat per
l’impacte d’una esllavissada ocorreguda en un punt
situat entre la Font dels Gossos i el Mas Canyelles.
S’ha treballat aquesta consolidació amb
tècniques de bioenginyeria del paisatge, que
consisteixen en unes estructures inicialment
construïdes amb materials orgànics, que es van
degradant amb el temps, cedint la responsabilitat
d’estructuració del talús a la vegetació.
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Actuacions realitzades per a l’estabilització del talús
A trets generals, s’ha realitzat la reparació i estabilització del talús a través d’actuacions basades en
la bioenginyeria del paisatge. S’han utilitzat diferents tècniques d’entramats i enreixats per tal
d’aconseguir una pendent estable i amb un màxim de 60º. Aquestes s’han combinat amb ret orgànica
i rolls de control d’escorrentiu, complementat l’actuació amb la plantació d’espècies autòctones.

Imatges d’abans i després de l’actuació

Imatges d’abans i després de l’actuació

Preparació de la zona
La primera actuació ha estat realitzar una neteja forestal en tot l’àmbit, eliminant arbres caiguts i
desbrossant per tal d’obrir una pista d’accés per la màquina.
Instalꞏlació d’una fila d’entramats Loricata a la base
L’objectiu d’aquesta actuació ha consistit en la colꞏlocació d’una fila d’entramat Loricata estàndard de
2 metres d’alçada i que han cobert 9 metres de llarg.
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Un entramat es una tècnica constructiva que es basa en la creació d’una estructura de troncs que
mantingui la seva configuració durant un llarg període de temps fins que la vegetació acabi
consolidant-se. En aquest cas, es tracta d’una tècnica constructiva basada en un marc metàlꞏlic que
subjecta els troncs del frontal. L’entramat tipus Loricata està subjectat per una peça al centre, que va
ancorada al terreny.
Cal destacar que en aquest sistema s’evita foradar els troncs. En els diversos estudis realitzats sobre
entramats antics s’ha observat que els que presenten menys forats i talls tenen una major durabilitat.

Imatges de la instalꞏlació del primer nivell de Loricates

Per tal de colꞏlocar l’estructura metàlꞏlica d’aquest nivell, ha estat necessari picar, ja que a l’interior
ens hem trobat amb roca mare.
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Instalꞏlació d’entramats Loricata minis a la part central
En un segon nivell, s’han instalꞏlat 3 entramats Loricata més petits, de 1.5 metres d’alçada i 3,5
metres d’amplada, que segueixen estabilitzant el talús amb el pendent desitjat.

Imatges de la colꞏlocació del segon nivell de Loricates

Construcció d’un entramat simple sobre el segon nivell de Loricates
A sobre del segon nivell de les Loricates, al costat esquerre del talús, es va localitzar un forat prou
important que no es va poder solucionar amb aquesta estructura. Per aquest motiu s’ha construït un
entramat simple de 60cm d’altura, que a permès reblir aquest forat i dotar aquest tram de talús d’una
pendent vegetable.
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Imatges del procés de construcció de l’entramat simple

Estabilització del cap de talús
Per estabilitzar el cap de talús s’ha realitzat una combinació de dos entramats Loricata, un entramat
simple i un enreixat.
Al costat dret, s’hi han instalꞏlat dos entramats Loricata mini, un damunt de l’altre, doncs era el punt
més erosionat del talús. Aquestes estructures s’han seguit cap a l’esquerra amb un entramat simple.
Finalment i per tal de poder retenir tota la terra afegida, s’ha construït un enreixat a la part més alta
del talús, al punt d’entrega amb el camí.
L’enreixat és una tècnica conformada per una estructura formada per la unió de troncs colꞏlocats
perpendicularment entre sí creant l’estructura. Cal cobrir la superfície del talús seguint la pròpia
topografia i anar ancorant al terreny. Els espais que queden entre troncs s’omplen amb terres i es
complementa l’actuació amb la plantació d’espècies arbustives de fort desenvolupament radicular.
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Instalꞏlació de les Loricates de la part superior

Construcció de l’enreixat
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Entregues de les Loricates amb un entramat simple

Instalꞏlació de ret de coco i rolls de control de l’escorrentiu
Un cop finalitzades les estructures, s’ha consolidat el sòl amb una ret orgànica. Aquesta actuació s’ha
combinat amb la instalꞏlació d’unes les línies de rolls de control d’escorrentiu per evitar que l’aigua
superficial prengui camins preferencials, frenant així l’acció erosiva de l’aigua que pugui arrossegar
material del talús.

Imatges dels rolls d’escorrentiu i la ret de coco.

Acabats del talús: sembra i plantacions
Finalment s’ha realitzat una plantació complementària a la ja realitzada en la construcció de les
estructures de bioenginyeria. Les espècies que s’han plantat al talús són:
- Llentiscle Pistacia lentiscus
- Arboç Arbutus unedo
- Marfull Viburnum tinus
- Aladern Rhamnus alethernus
- Saüc Sambucus nigra
- Arç blanc Crataegus monogyna
- Romaní Rosmarinus officinalis
- Espígol Lavandula officinalis
- Estepa Cistus albidus
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Evolució gràfica de l’obra
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Actuacions complementàries realitzades
Paralꞏlelament a l’estabilització del talús esllavissat, s’han realitzat vàries actuacions per a la millora
de l’àmbit, tant a nivell de la gestió d’escorrentiu i com a nivell paisatgístic.
Repàs de la cuneta del camí
Les pluges de l’últim any, havia acumulat molts sediments a la cuneta del camí, un dels motius pels
quals l’aigua havia canviat el seu sentit i havia corregut pel talús, provocant l’esllavissada.
Per aquest motiu s’ha procedit a la neteja de la cuneta, augmentant la seva capacitat de desaiguar.

Imatges de la cuneta netejada

Consolidació d’un talús
A la pista, al costat contrari del talús esllavissat, també s’havia produït un petit despreniment, deixant
un talús força vertical.
En aquest punt s’ha treballat per tal que futures erosions no caiguin a la cuneta, reduint la seva
capacitat funcional. S’hi ha construït una palissada aprofitant els arbres caiguts al talús esllavissat,
generant un marge que permet certa erosió sense afectar ni a la pista ni a la cuneta de drenatge, fins
que el talús arribi al seu punt d’equilibri.

Imatges d’abans i després de l’actuació
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Neteja de la Font dels gossos
Al costat de l’actuació anterior, hi ha la Font dels gossos. És una font que, tot i tenir un broc, degoteja
per tota la paret. L’acumulació de sediments de la cuneta l’havia afectat.
S’ha fet un buidatge dels sediments, netejant també la roca mare i permetent la sortida de l’aigua.

Imatges d’abans i després de la neteja de la font

PARAULES CLAU: Estabilització de talussos, bioenginyeria, gestió de l’escorrentiu, revegetació.
TÈCNIQUES APLICADES: Entramat Loricata, entramat simple, enreixat, roll de control de
l’escorrentiu, plantacions.
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