
INTRODUCCIÓ
L’àmbit d’estudi és la riera de Sant Julià en el seu tram urbà. La riera de Sant Julià creua el nucli urbà de Sant Julià de Vilatorta, a 
la comarca d’Osona, en sentit Sud – Est a Nord –Oest en un tram de 800m de longitud. El 1964 es va soterrar una part del torrent i 
actualment discorre per sota el parc de les Set Fonts. El parc de les Set Fonts va ser construït per Miquel Pallàs on hi havia la Font 
Noguera i es tracta d’un element patrimonial i emblemàtic del municipi.

OBJECTIUS
L’estudi ha estat encarregat per la Diputació de Barcelona a Naturalea amb l’objectiu d’analitzar l’estat actual de la riera des de 
diferents punts de vista (hidràulic, connectivitat, paisatgístic, mediambiental,...), elaborar propostes d’actuació, valorar-les econòmi-
cament i esdevenir, per tant, un pla director de les accions a emprendre en el futur, a curt, mig i llarg termini, per la gestió integral de 
l’espai ocupat per la riera en tot el tram del nucli urbà de Sant Julià de Vilatorta.

Àmbit d’estudi i resultats de l’estudi hidràulic

MARC PREVI: ÚS DE SOLUCIONS BA-
SADES EN LA NATURA (NBS) 

Com a conseqüència de la crisi climàtica, hem d’afron-
tar reptes importants en els nostres cursos fluvials com 
la pèrdua de biodiversitat, l’increment de la temperatura 
de l’aigua, la torrencialitat o la contaminació difusa. El 
projecte té com a element clau per afrontar aquests rep-
tes les solucions basades en la natura (NBS). Es tracta 
del conjunt d’accions en l’espai modificat pels humans 
destinades a recuperar processos naturals per a millorar 
la qualitat de l’entorn tenint en compte els beneficis pro-
porcionats per la natura. Alguns d’aquests beneficis són: 
gestionar l’aigua de pluja com a recurs i no com a pro-
blema, recarregar aqüífers, reduir la freqüència i efectes 
d’episodis extrems com sequeres o inundacions, reducció 
temperatura, producció d’O2, fixació de CO2, millorar la 
qualitat de l’aigua, etc. 

DIAGNOSI: FRAGILITATS

Informe d’estudi redactat
Pla director d’integració en el nucli urbà i millora del clavegueram del Parc 
de les Set Fonts i entorn per a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta



CRITERIS D’INTERVENCIÓ

A partir de la diagnosi s’han establert objectius, dels quals es desprenen criteris d’intervenció. A partir d’aquests s’han proposat les 
actuacions. Objectius, criteris d’intervenció i actuacions s’han estructurat en tres eixos: aigua, hàbitat i ús social. 

DIAGNOSI: VALORS

Pla director d’integració en el nucli urbà i millora del clavegueram del parc de les Set 
Fonts i entorn per a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta



Millora morfològica al Passeig del Torrent i gestió del first-flush als punts d’abocament de pluvials.

PLA D’ACTUACIONS

ACTUACIÓ TIPUS

Pla director d’integració en el nucli urbà i millora del clavegueram del parc de les Set 
Fonts i entorn per a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta


