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INTRODUCCIÓ
A la zona de Can Ruti de Badalona, al
costat de l’Hospital Germans Tries i Pujol,
hi circula el Torrent Pregon. Al costat
d’aquest hi ha una bassa que funciona
com a refugi d’amfibis, tot i que és molt
profunda i disposa d’uns murs molt alts
que dificulten l’accés (i la sortida) de la
fauna.
Els treballs realitzats tenen l’objectiu de
millorar els entorns del torrent, amb la
retirada d’espècies alꞏlòctones invasores, i
l’arranjament de la bassa.
Un altre objectiu complementari és
endreçar-ne l’accés i la utilització de
l’espai per part dels usuaris.
Aquesta actuació es completarà amb una
jornada de voluntariat organitzada per
Parc de la Serralada Marina.
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Actuacions realitzades
Millora del torrent
Retirada de canya americana (Arundo donax), perfilat, sembra i instalꞏlació de ret de coco
S’ha retirat de forma mecànica tota la canya que es trobava de forma continua al torrent entre el la
pista i la bassa, essent una superfície aproximada de 1400m2.

Ubicació de la canya retirada sobre ortofoto i sobre topogràfic

Imatges del procés de retirada de canya

Complementari a la retirada de canya, s’ha realitzat un perfilat del talús, eliminant un antic baixador al
torrent, s’ha realitzat una sembra d’herbàcies autòctones i s’han protegit els talussos amb ret de
coco.
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Imatge dels talussos durant la retirada de canya i un cop instalꞏlada la ret de coco

Imatges d’abans i després de l’actuació de millora del torrent

Durant els treballs de retirada de canya s’ha aprofitat per fer una recollida de deixalles disperses que
s’havien anat acumulant. S’han retirat 4m3 de deixalles.

Arranjament del sender que connecta la pista amb la bassa
Obertura del sender
A la zona hi havia un sender que havia quedat desdibuixat per dreceres. S’ha generat una única
traça més ample, llaurant les antigues dreceres.
Per tal de reforçar i remarcar aquest sender, s’han instalꞏlat troncs de castanyer, com a vorada de
forma discontínua al seu marge. Als punts on no s’ha instalꞏlat la vorada, el remarcat del camí s’ha fet
mitjançant la instalꞏlació de troncs de castanyer clavats al terra en forma vertical amb forats de
diferents gruixos i diàmetre, oferint així un refugi per a insectes saproxílics.
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Marcat de la traça del camí amb pals verticals

Imatges del camí resultant

Empedrat de l’inici del camí
Per tal de marcar l’entrada del camí i impedir que aquest es colonitzi ràpidament per la vegetació,
s’han empedrat els primers 1,5m de sender.

Imatges d’abans i després de l’inici del sender amb un empedrat
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Millora de la bassa
La bassa té una forma molt irregular, així com són les alçades d’aquesta, que es van adaptant al
terreny. Les dades de la bassa són:
Superfície: 31m2
Perímetre: 24m
Profunditat aigua màxima: 2m
S’han realitzat una millora de la bassa arranjant-ne els entorns, impermeabilitzant-la i construint dues
rampes de fauna.
Durant els treballs s’ha observat que la base de la bassa no es trobava empedrada, i que segurament
es troba en contacte amb el nivell freàtic. Per aquest motiu, s’han arranjat i impermeabilitzat els
laterals de la bassa.

Imatges del procés d’impermeabilització de la bassa

També s’ha netejat el fons de la bassa, retirant rocs, troncs i restes vegetals acumulades al fons de la
bassa.
S’han realitzat dues rampes de fauna amb fusta de castanyer, buscant la possibilitat de sortida en
dues direccions i facilitant així la sortida de fauna que pugui quedar atrapada a la bassa.

Imatges de les rampes de fauna construïdes
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Imatges de l’obra acabada

PARAULES CLAU: Millora ecosistèmica, arranjament de camí, millora de bassa.
TÈCNIQUES APLICADES: Retirada mecànica de canya, ret de coco, vorada de fusta de
castanyer, rampa de fauna.
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