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Informe d’obra executada 

Restauració d’un talús a la riera de Vilamajor, 

a Sant Antoni de Vilamajor 

Autor de la proposta i execució: Naturalea 

Client:  Ajuntament Sant Antoni de Vilamajor           Inici i finalització:  Maig 2021 

INTRODUCCIÓ 

Aquesta obra ha consistit en la consolidació d’un 
talús fluvial desestructurat per la sortida d’un 
colꞏlector i pels escorrentius del pati dels bombers. 

Per a la seva estabilització hem fet us de tècniques 
de bioenginyeria del paisatge com la construcció 
d’un entramat doble Krainer amb gabió tubular 
flexible tipus Rock Roll i un enreixat viu.
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Actuacions realitzades a la sortida del colꞏlector 
 
La sortida del colꞏlector situada en aquest talús fluvial no tenia cap tipus de filtre, motiu pel qual els 
residus transportats s’escampen per tot l’àmbit. A més, la força de l’aigua en moments de fort cabal 
estava provocant que l’estructura que es va construir el seu moment, comencés a deteriorar-se. 
 
 

  
 

  
Imatges d’abans i després de l’actuació 

 
 
A trets generals, s’ha realitzat la reparació de l’estructura de sortida del colꞏlector convertint-la en una 
arqueta de desbast que vessi l’aigua sobre una estructura de bioenginyeria del paisatge, l’entramat 
Krainer, per sobre la qual l’aigua vagi corrent fins arribar a la llera. 
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Esquema en secció de l’actuació 

 
Desbrossada i retirada de runa 
 
La primera actuació ha estat realitzar una desbrossada de tot l’àmbit i la retirada de runa acumulada 
a la zona de treball, incloent la retirada del mur totxana que hi havia a l’entrega de la sortida del 
colꞏlector. 
 
 
Millora de l’arqueta de sortida del colꞏlector 
 
L’objectiu d’aquesta actuació ha consistit en la construcció d’una arqueta de desbast per tal que els 
sòlids arrossegats puguin ser atrapats i no s’escampin per tot el talús. Aquesta arqueta necessitarà 
d’un manteniment consistent en una neteja després de cada pluja forta. 
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Imatges de l’evolució de l’arqueta 

 
 
Construcció d’un entramat doble Krainer amb gabió tubular flexible tipus Rock Roll 
 
A la base d’aquest talús s’ha construït un entramat Krainer per evitar que l’aigua vessi en caiguda 
lliure a sobre el talús. L’aigua correrà per sobre aquest entramat fins arribar a la llera, i en trobar un 
pendent rugós donades les irregularitats dels troncs i la vegetació, l’aigua anirà dissipant energia.  
 
Com a singularitat, entre pis i pis de l’entramat s’hi ha colꞏlocat un gabió tubular flexible en el frontal 
perquè resisteixi millor la força de l’aigua. 
 
A sobre l’entramat també s’hi ha instalꞏlat uns quants gabions tubulars flexibles addicionals per tal 
que l’aigua no tingui una caiguda directa a l’entramat des del vessador de l’arqueta.  
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Imatges de l’evolució de l’entramat 

 
 

Actuacions realitzades a la sortida d’escorrentius 
 
Aquesta actuació s’ha dut a terme en un talús fluvial que estava patint l’erosió produïda per les 
aigües d’escorrentiu que surten del pati dels Bombers durant episodis de pluja. Abans d’efectuar 
l’obra, l’àmbit afectat per l’erosió era d’una amplada de 2,4m del talús i una longitud d’uns 6m. 
 
 
Construcció d’un enreixat viu 
 
El primer pas ha estat reperfilar el talús en l’espai afectat per a regularitzar la secció, i per protegir la 
zona on va a parar l’escorrentiu s’ha construït un enreixat viu. Aquesta estructura s’ha cobert amb ret 
de coco i, en la part central, on l’aigua arriba amb més força, s’ha instalꞏlat una capa de bruc, per 
reforçar aquesta protecció superficial davant de l’erosió. Tota l’estructura s’ha plantat, combinant la 
plantació en contenidor i en alvèol forestal d’espècies arbustives autòctones i pròpies dels hàbitats 
fluvials. A la base de l’enreixat s’hi ha instalꞏlat dos rolls de fibra de coco prevegetats (Fiber Roll), per 
tal de consolidar el punt d’entrega de l’estructura amb la riera. 
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Al cap de talús, s’ha aprofitat per fer un rebaix i reforçar aquest punt amb pedra de grans dimensions 
per tal d’afavorir la infiltració i a la vegada evitar una erosió que pugui arribar per darrera de 
l’estructura de l’enreixat. 
 

  

  

  
Imatges de l’evolució de l’enreixat 

 
 
 
PARAULES CLAU: Sortida sobreeixidor, arqueta de desbast, estabilització de talussos fluvials. 
 
TÈCNIQUES APLICADES:  Pedra collada, entramat Krainer, enreixat, Fiber Roll, protecció amb 
bruc. 


