INFORME DEL PLA DE GESTIÓ HIDROLÒGICA DE LA CONCA ALTA DE LA RIERA DE
CASTELLET PEL CONTROL DELS EFECTES DE LES AVINGUDES I MILLORA DE LES
CONDICIONS PER FER FRONT ALS INCENDIS FORESTALS
GESTIÓ DELS ESCORRENTIUS EN UNA VALL, AMB SOLUCIONS BASADES EN LA NATURALESA (NBS), PER A
MILLORAR LES CONDICIONS FRONT A LES AFECTACIONS QUE GENERA I GENERARÀ EL CANVI CLIMÀTIC

INTRODUCCIÓ
La redacció d’aquest Pla de gestió sorgeix
de la petició per part de Irehom (Institut de
Recerca holística de Montserrat) arrel del
Premi Rossend Montané pel qual l’ADF
Pla de Bages va presentar una
candidatura amb l’”Estudi de viabilitat i
prova pilot per la implementació d’un
conjunt de microrescloses per afavorir
diversos processos relacionats amb els
boscos de ribera i la prevenció
d’incendis
forestals”.
La conca alta de la riera de Castellet es
troba a la comarca del Bages, en els
termes municipals de Castellgalí, Sant
Salvador de Guardiola i Sant Vicenç de
Castellet, i desemboca al riu Llobregat al
terme municipal de Sant Vicenç de
Castellet. La zona d’estudi compren una
longitud de 5,7km de riu i la major part de
l’àrea drenant de la conca. La superfície
de l’àmbit del projecte és de 996ha.
Aquesta superfície suposa un 72% de
l’àrea de tota la conca de la riera de
Castellet.
Mapa de situació del projecte.

OBJECTIUS
L’objectiu principal d’aquest projecte és definir accions per gestionar les
aigües en la conca incrementant el temps de retenció per laminar les
avingudes i incrementar la humitat del terreny.
Els objectius secundaris són:
- Reduir els cabals punta.
- Reduir els efectes d’erosió del sòl pels efectes de l’escorrentiu
superficial.
- Potenciar un mosaic d’hàbitats.
- Afavorir la recàrrega d’aqüífers i la humidificació del sòl reduint el risc
d’incendi.
- Millorar la ribera potenciant un bosc en galeria.
- Millorar l’aigua com a recurs a través de la gestió de l’escorrentia en els
pocs punts habitats.
- Millorar la qualitat del paisatge.
- Millorar la estructura forestal.
- Millorar la maduresa dels hàbitats per reduir el risc d’incendi.
- Introduir estructures per afavorir la diversitat.
Imatge d’una microresclosa.

INFORME DEL PLA DE GESTIÓ HIDROLÒGICA DE LA CONCA ALTA DE LA RIERA DE
CASTELLET PEL CONTROL DELS EFECTES DE LES AVINGUDES I MILLORA DE LES
CONDICIONS PER FER FRONT ALS INCENDIS FORESTALS

METODOLOGIA D’ESTUDI
1.
2.
3.
4.
5.

Realització d’un estudi hidrològic en que es va fer una anàlisi de la xarxa natural de drenatge, càlcul del cabal punta
i volum d’escorrentiu generat per pluges de períodes de retorn de 2, 5, 10, 25 i 50 anys.
Definició de la tipologia de les actuacions a realitzar.
Definició d’uns eixos prioritaris per a la prevenció dels incendis.
Localització de les actuacions tipus sobre aquests eixos.
Càlcul del percentatge de retenció orientatiu per valorar l’impacte de les actuacions proposades en la hidrologia.

Xarxa de drenatge natural / Índex Topogràfic d’Humitat

ACCIONS
Accions principals:
- Creació de basses de laminació a prats o camps de
conreu.
- Construcció de microrescloses: dics d’entramat als
torrents / rieres.
- Creació de rases d’infiltració al llarg dels camins.
- Línies d’infiltració a les vessants amb la instalꞏlació
de feixines de branca seca seguint les corbes de
nivell (implantació del sistema Keynote).
Altres accions no contemplades en els càlculs ni
dimensionades:
- Construcció de murs de pedra seca (implantació
dels sitema Keynote)
- Recollida d’aigua de les teulades d’edificacions.
Acció complementària:
l’estructura forestal.

Treballs

de

millora

de
Localització de les accions en els eixos prioritaris

EIXOS PRIORITARIS
Els torrents representen un punt estratègic pel que fa a la prevenció d’incendis per dos motius. El primer és que la
vegetació pròpia de torrents i rieres és menys piròfila que la pineda de pi blanc que conforma la massa forestal principal.
El segon és que a nivell de topografia, el fet de ser un canvi de vessant ho converteix en punts claus en l’extinció dels
incendis.
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PROVA PILOT
Execució de dos Microrescloses:
dic d’entramat

ACTUACIONS TIPUS PROJECTADES
Bassa de laminació: 13.828 m2

Microrescloses: dic d’entramat: 21u / 630 m3

Línies d’infiltració: feixines de
branca seca (sistema keynote)

Rases d’infiltració: 17.739 m
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PERCENTATGE DE RETENCIÓ
Subconca 1 Volum total recollit
% retingut a la conca
Subconca 2 Volum total recollit
% retingut a la conca
Subconca 3 Volum total recollit
% retingut a la conca
Subconca 4 Volum total recollit
% retingut a la conca
Global
Volum total recollit
% retingut a la conca

T2
2107
51%
1084
66%
344
38%
1122
53%
6205
61%

T5
3332
29%
1641
36%
344
14%
2230
38%
9095
33%

T10
3942
22%
2031
29%
344
9%
2642
28%
10506
24%

T25
4216
14%
2186
19%
344
6%
2642
17%
10935
15%

T50
4458
11%
2186
14%
344
4%
2642
13%
11177
12%

ECONOMIA CIRCULAR: MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ PROVINENTS
D’ALTRES ACTUACIONS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS
ACCIONS PROPOSADES

TREBALLS PER LA PREVENCIÓ
D’INCENDIS

Incrementar el diàmetre mitjà.
Aclarides en zones d’alta densitat.

Biodiversitat

Feixines
Microrescloses: dic d’entramat

Afavorir la regeneració obrint clarianes
en boscos madurs i augmentar
l’heterogeneïtat vertical i horitzontal.
Afavorir el mosaic d’habitats. Afavorir
biodiversitat arbòria

Biodiversitat
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CONCLUSIONS

Subconca
1
2
3
4
5

Basses de
Microrescloses
laminació (u)
(u)
4
2
0
1
1

6
5
3
7
0

Longitud
camí (m)

Total volum
potencial
(m3)

5762
2321
3976
4280
1400

5077
2186
344
2642
1547

En aquest càlculs no s’han
tingut en compte ni la
conservació/construcció
de murs de pedra seca ni
la recollida de l’aigua de
les teulades d’edificacions
perquè numèricament no
tenien
efectes
molt
destacats. Tot i així són
accions que es consideren
importants com a part de
la gestió de la conca i la
potenciació de diferents
ambients en l’ecosistema.

Una altra limitació dels
càlculs és que s’ha
considerat un hidrograma
tipus i una certa durada de
precipitació. Els càlculs es
podrien afinar més si es
partís d’hidrogrames reals
de la conca. Per tant, els
percentatges de retenció
són orientatius.

