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INTRODUCCIÓ 

Actuacions corresponents a la primera fase 
executiva del projecte de millora del Torrent 
Casa Nova de Segur de Calafell promoguda 
per l’Ajuntament de Calafell. Es tracta de 
recuperar la traça del torrent per treballar en 
la solució als problemes d’inundabilitat així 
com la millora ambiental i paisatgística de 
l’àmbit.  
Aquestes actuacions s’han centrat en els 
trams superiors del traçat urbà del torrent. 
Els objectius de la intervenció són millorar la 
capacitat d’infiltració, la capacitat 
d’emmagatzematge, incrementar la secció 
hidràulica, reduir la velocitat i energia de 
l’aigua i ordenar l’accés a l’aparcament del 
camp de futbol. 
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Actuacions realitzades 
 
S’han realitzat les actuacions proposades als tram 1, 3 i 4 del projecte “Millora ambiental, hidràulica i 
d’ús públic del torrent de la Casa Nova de Segur al seu pas pel nucli urbà a Segur de Calafell”.  
 

 
Localització sobre ortofotomapa dels trams 1, 2 i 3 (en el 2 no s’ha actuat) 

 

 
Localització sobre ortofotomapa del tram 4 
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Actuacions realitzades al Tram 1 

Construcció d’un dic natural d’entramat Krainer a la llera 
 
A l’inici d’aquest tram el torrent es troba molt definit topogràficament i està vegetat. Hi ha presència 
d’arbres al marge esquerre i al marge dret s’hi troba l’aparcament formigonat. En aquest espai, degut 
a la accessibilitat amb vehicle, hi han abocaments de deixalles i andròmines per tant estava 
fortament degradat. Es el primer tram urbà de la conca i la velocitat de l’aigua és molt elevada en 
avingudes torrencials. 

 

   
Imatges d’abans de l’actuació i de la recollida de les deixalles 

 
S’han modificat les depressions proposades inicialment, per la construcció d’un entramat Krainer de 
banda a banda del torrent. Amb aquest entramat s’aconsegueixen diversos objectius, com la millora 
de la capacitat d’infiltració, reduir la velocitat i energia de l’aigua i millorar la capacitat de 
emmagatzematge i la secció hidràulica. 
Es tracta d’una estructura de fusta constituïda per un entramat de troncs de 30cm de diàmetre (troncs 
de castanyer amb alta durabilitat) que formen una càmera la qual s’omple de terra/pedres. En el 
frontal de l’estructura s’han colꞏlocat rolls de fibra de coco d’alta densitat estructurat en ret de coco 
per retenir el sòl. Els troncs s’han fixat amb varilles de ferro corrugat de 1m de llargada a la roca 
mare del torrent i té una cimentació amb dos troncs corresponent a 40cm. 
 

   
Imatges durant i cop finalitzat l’entramat krainer a la llera del torrent 



Informe final ꞏ Millora del Torrent Casa Nova de Segur. Fase I (T1, T3 i T4) ꞏ Ajuntament de Calafell ꞏ Octubre 2021

 

 

                                                                                                    4 de 9 

 

Plantació en rodals de vegetació arbustiva i arbòria 

 
Al final del tram 1 es desdibuixa la secció del torrent i aquest passa a circular pel carrer, a partir del 
qual correspon al tram 2. 
 
S’ha realitzat al final del tram 1 una plantació en rodals de vegetació agrupats en olles de 5 
exemplars de la mateixa espècie. D’aquesta manera es creen escocells més grans que tenen més 
capacitat de retenció d’aigua. En tota la zona, s’ha dut a terme un subsolat del terreny amb una 
profunditat d’uns 30cm i s’ha anivellat la baixada del pas de vianants des de l’aparcament. 
 

 
Esquema en planta de les actuacions realitzades 

 
BOSC MEDITERRANI 

Espècies arbòries AF C-10L 

Quercus rotundifolia Carrasca 10 3 

Pinus halepensis Pi blanc 3 1 

Total 13 4 

Espècies arbustives AF C-2,5L 

Rosmarinus officinalis Romaní 13 9 

Rhamnus alaternus Aladern 9 6 

Olea europaea var. Sylvestris Ullastre 9 6 

Pistacia lentiscus Llentiscle 9 6 

Thymus vulgaris Farigola, timó 13 8 

Total 53 35 

Taula de vegetació plantada 
 

 

Empedrats pel sender 

Plantacions 
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Ordenació d’accés al pàrquing 

 
Al final del tram 1 del torrent es podien observar diverses traces de senders generats per la circulació 
dels visitants que accedeixen al pàrquing o als senders del marge esquerre del torrent per aquest 
punt. Aquesta actuació ha tingut com objectiu una ordenació d’aquest espai, marcant bé un pas de 
1,2m d’amplada mitjançant una compactació del material existent. 
 
S’ha marcat un sender de 1,2m d’amplada des de l’aparcament fins al final del tram 1. A l’inici i final 
del sender, s’han construït dos empedrats de 1,5m de llarg i 1,2m d’ample. En el punt mitjà on els 
senders creuen el torrent, s’ha construït un gual empedrat de 1,2m d’amplada i 7m de llarg.  
 

   
Fotografies durant i un cop acabats els empedrats 

 

Actuacions realitzades al Tram 3 

Tala d’arbres afectats per la millora del torrent 
 
Per tal de fer les correccions morfològiques necessàries per a la millora en la dinàmica hidràulica del 
torrent s’han vist afectats 2 pins de la zona i 1 olivera. Respecte a l’olivera que es troba a l’inici de 
l’entrada del torrent, s’havia proposat trasplantar-la aigües amunt. Finalment s’ha realitzat la poda i 
s’ha redirigit el torrent en aquest punt per tal de no haver-la de trasplantar per possibles afectacions 
negatives a la mateixa. Els dos pins de 2 i 1,4m de perímetre s’han hagut de talar i gestionar les 
restes vegetals. En un dels pins s’ha hagut de realitzar la tala amb trepa ja que les branques estaven 
envoltant el cablejat telefònic del carrer. 
 

   
Imatges de la tala amb trepa d’un dels pins afectats i de l’olivera de l’inici del torrent 
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Moviments de terres per a la definició de la llera 

 
S’ha realitzat una modificació de la morfologia de la llera per tal de complir amb la secció hidràulica 
corresponent. S’ha realitzat un espai de llera de 1m d’amplada pla a la base associada al punt baix i 
la cota disminueix a 1,48m en la secció 3A i a 0,9m en la secció 3B. 
 

 
Secció 3A – Moviments de terres (perfil inferior – realitzat; perfil superior – anterior) 

 
 

 
Secció 3B – Moviments de terres (perfil inferior – realitzat; perfil superior – anterior) 

 
 

 
Planta de la zona d’actuació – marcant l’àmbit d’actuació de la nova morfologia 
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Imatges de la secció 3A i secció 3B un cop finalitzada l’obra  

 

Ordenació del punt d’entrada d’aigua a la nova llera 

 
S’ha instalꞏlat un embornal al carrer Garrigues que permet l’entrada de les aigües del torrent que van 
circulant pel carrer al llarg de tot el tram 2. L’embornal està conformat per un canal prefabricat de 
formigó H-200 de 1005x640x635 mm. amb perfil d’acer. L’aigua que es recull a l’embornal, es dirigeix 
per sota la vorera existent fins a entrar a la nova secció del torrent amb un tub de corrugat de 20cm 
de diàmetre i de 4m de longitud. Aquest tub connecta les aigües de l’embornal, sortint del punt baix, 
fins entregar al torrent seguint una pendent de l’1%. 
 

    
Imatges de la construcció de l’embornal i de l’empedrat 

 
D’altra banda, la vorera en aquest punt ha quedat a cota de carrer per afavorir també l’entrada 
d’aigua en aquest punt i al centre hi ha un punt més baix que concentra les aigües. Després de la 
vorera modificada s’ha realitzat un empedrat amb pedra collada, de 2m de longitud i 4m d’amplada, 
amb un punt baix al centre per afavorir la circulació de l’aigua en la direcció que és favorable.  
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El final de l’empedrat és el punt en què surten les aigües del tub, i per evitar erosions per l’aportació 
d’aigües concentrades, s’ha realitzat la instalꞏlació de 6 unitats de gabió tubular flexible tipus Rock 
Roll transversals al flux de l’aigua i formant una cubeta, de manera que es frenin les aigües. En tots 
els entorns s’han instalꞏlat 20m2 de ret de coco amb la corresponent sembra d’herbàcies amb un 
densitat de 35g/m2.  
 

   
Imatges de la instalꞏlació dels Rock Rolls i la instalꞏlació de la ret de coco 

 

Sembra d’herbàcies i revegetació amb arbustives a la nova secció del torrent 

 
En tota la superfície remoguda fent la nova secció s’ha realitzat la sembra d’herbàcies en un total de 
1.508m2 amb una barreja de llavors autòctones per controlar el primer establiment de vegetació en 
l’àmbit.  
 
La base de la llera redefinida d’un metre d’amplada, s’ha ampliat a 2,5m per tal de poder realitzar 
plantacions d’alocs (Vitex agnus-castus). Aquests nuclis de plantació són 4 unitats i en cadascun 
d’ells s’han plantat 9 exemplars arbustius d’alocs en C2,5L.  
En el primer nucli de plantació, s’ha realitzat a més, el sistema de raspall amb troncs de castanyer 
clavats al terra a 1m de profunditat. Aquesta tècnica serveix per reduir les tensions que rebrà la 
planta fins que es desenvolupi.  
 

   
Imatges de les plantacions d’alocar dintre del torrent (la primera amb sistema de raspall) 
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Actuacions realitzades al Tram 4 

Eliminació de la canya (Arundo donax) 

 
S’ha realitzat la retirada dels nuclis de canya existents a banda i banda de l’inici del tram 4. En total 
han estat 50m2 i s’ha gestionat el residu resultant a un gestor autoritzat. Posteriorment, s’ha realitzat 
moviments de terra per la definició del torrent en els primers 20m del tram 4.  
 

   
Imatge dels talussos abans i durant de l’extracció de la canya 

Construcció de dos enreixats vius per a la protecció dels talussos laterals  

 
En els talussos laterals, després de la retirada de la canya, s’han construït dos enreixats vius de 3m 
d’amplada i 4m de longitud per consolidar superficialment i revegetar els talussos. En els enreixats 
s’han plantat diverses espècies arbustives. Pel que fa a l’encaix amb la vorera, s’han picat els 
sobrants de formigó i s’han instalꞏlat 3m de rotllo de fibra de coco per reduir la velocitat de 
l’escorrentiu que ve des de l’Avinguda Espanya. 

 

     
Imatge dels talussos durant i un cop finalitzats els enreixats 

 
 
 
PARAULES CLAU: Secció hidràulica, Krainer, ordenació de punt d’entrada, protecció talussos. 
 
TÈCNIQUES APLICADES:  Entramat Krainer, empedrats, plantació d’espècies autòctones, 
gabions tubulars Rock Roll, definició de la morfologia de la llera, extracció de canya, enreixats vius.

 


