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INTRODUCCIÓ 
Com a conseqüència de la urbanització aigües 
amunt del torrent de Can Gonteres es va construir 
un sobreeixidor amb desguàs de les pluvials a l’inici 
de l’àmbit de projecte dins el torrent. Aquesta 
actuació afegida amb la impermeabilització de tota 
la urbanització ha suposat que en episodis de pluja 
el sobreeixidor entri en càrrega i s’aboquin cabals 
punta molt importants en un període curt de temps. 
Aquestes noves condicions han generat una forta 
incisió a la llera i el descalçament progressiu del 
mur d’una de les cases.  
Naturalea ha dut a terme tant la redacció del 
projecte executiu com la pròpia execució d’aquesta  
intervenció que han consistit amb la reducció de les 
velocitats dels cabals amb la construcció d’un 
empedrat i l’estabilització i protecció dels talussos 
amb la construcció d’un entramat Krainer en el 
marge descalçat i la instal·lació de ret de coco en 
l’altre marge.  
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Treballs d’estabilització i protecció dels marges del torrent de Can 
Gonteres 
 
 
Construcció d’un entramat Krainer i instal·lació de ret de coco  
 
En el punt de gir del torrent de Can Gonteres, s'ha construït un entramat doble tipus Krainer. Aquest 
àmbit s’havia anat erosionant amb el pas de temps degut a les dinàmiques fluvials modificades per 
actuacions antròpiques i que van fer que part de la base del mur s’estigués descalçant generant 
problemes de seguretat per les cases.   
 
L’objectiu d’aquesta actuació ha estat protegir tot el marge dret afectat amb una Solució Basada en la 
Natura (NBS). En concret amb l’ús de vegetació adaptada als torrents que ha estat consolidada amb 
una tècnica de bioenginyeria del paisatge, una estructura resistent com és l’entramat Krainer. Per a 
afavorir les condicions hidràuliques i millorar el pas de l’aigua s’ha ampliat la secció en 3m. També 
s’ha reperfilat i instal·lat ret de coco al talús del marge esquerre juntament amb el rebliment de terres 
a la llera que permeti recuperar la cota base originària abans dels fenòmens d’incisió.  
 

  
 

  
Imatges d’abans (esquerre) i després la intervenció (dreta) 
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Secció tipus de la solució proposada en projecte 

 
 
Treballs per a dissipar l’energia de l’aigua en l’àmbit d’intervenció i 
consolidació de les noves terres aportades 
 
Construcció d’un empedrat de transició entre la plataforma de formigó i la llera natural   
 
L’empedrat que s’havia construït a continuació de la plataforma de formigó (on arriben les aigües 
pluvials del sobreeixidor) estava totalment desconsolidat amb les pedres distribuïdes irregularment al 
llarg del torrent sense tenir cap funcionalitat. Es va proposar refer un empedrat que connectés 
l’entrega de la part formigonada amb la nova cota de la llera. Per aconseguir aquesta unió, a 
l’empedrat se li ha donat un pendent del 17%. Amb la col·locació de les pedres en diferents alçades 
s’aconsegueix reduir les velocitats i les tensions tangencials que hi ha sobretot en episodis de pluges 
i que estaven provocant greus problemes d’erosions locals al torrent.  
 

 
Perfil longitudinal de la solució proposada en projecte  
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Imatges d’abans (esquerre) i després la intervenció (dreta) 

 
 
 
Construcció d’un empedrat al final de l’àmbit d’intervenció com a punt fix  
 
Finalment s’ha construït un empedrat per tal de crear un punt fix a la part final que permet connectar 
la cota d’entrega de l’entramat Krainer amb la llera no actuada. Per evitar que la pròpia incisió que es 
doni al torrent descalci aquesta estructura s’ha enterrat l’última pedra a la mateixa cota on el perfil de 
la llera ja s’estabilitza aigües avall, per sota del nivell d’erosió transitòria. Aquesta actuació permetrà 
fixar les terres que s’han afegit per a recuperar la cota originaria del torrent i treballar com a punt fix 
per evitar nous episodis d’incisió. 
 
Tant els empedrats inicials com els finals s’han fet de pedra encavalcada, treballats com un empedrat 
ciclòpic en sec. Amb el temps, si les avingudes no són molt seguides, la zona empedrada també es 
vegetarà i s’integrarà paisatgísticament. 
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Imatges d’abans (esquerre) i després la intervenció (dreta) 

 
Panoràmica de l’àmbit de treball  
 

 
 

 
PARAULES CLAU: Torrents mediterranis, fenòmens d’incisió i solucions basades en la natura.    
TÈCNIQUES APLICADES:  Entramat Krainer, ret de coco i empedrat ciclòpic.  
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