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Paraules clau:  

Recuperació aiguamolls, naturalització, helòfits, amfibis. 

 

Tècniques aplicades:  

Instal·lació d’herbassar pluriespecífic tipus Plant Carpet, construcció d’entramat com a 
refugi d’amfibis, illa de soques, estructures biodiversificació. 
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Figura 1 Abans de l’actuació  Figura 2 Després de l’actuació 

1 INTRODUCCIÓ 

Històricament, al Parc de la Font de Sant Vicent de Llíria hi havia uns aiguamolls que amb les 
polítiques de gestió i manteniment del parc es van omplir de sediments i es van fer drenatges  

Abans dels treballs, a la zona d’actuació hi havia una explanada plantada amb eucaliptus de grans 
dimensions amb el nivell freàtic molt alt. Aquest fet provocava problemes, doncs en episodis de 
pluja tota l’explanada es convertia en un fangar incòmode per a l’ús públic i, encara més 
important, el sòl no tenia l’estructura necessària per subjectar els eucaliptus, que poc a poc 
anaven caient durant ventades puntualment fortes. 

Davant d’aquesta situació, tant la Generalitat Valenciana com l’Ajuntament de Llíria es van 
plantejar recuperar els aiguamolls, retirant part dels eucaliptus i recuperant l’hàbitat històric 
d’aiguamoll. Aquesta obra ha consistit en la creació d’un aiguamoll de 4000m2 en aquesta zona. 

  

Figura 3 Situació de l’àmbit d’actuació. 
Emplaçament de l’actuació al Parc de la Font 
de Sant Vicent de Llíria indicat en vermell. 
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2 ACTUACIONS REALITZADES 

A trets generals, s’ha realitzat l’excavació de l’aiguamoll, de 4000m2, amb una millora ecològica i 
social de l’entorn. 

  

  

Figura 4 Imatges generals de l’obra finalitzada. 

2.1 PREPARACIÓ DE LA ZONA 

La primera actuació ha estat realitzar una neteja forestal de tot l’àmbit, talant els arbres situats 
dins de l’àmbit d’actuació, així com els arbres morts o amb risc de caiguda situats als entorns més 
immediats. També s’han eliminat els arbres caiguts i s’ha retirat un nucli de canya americana 
Arundo donax per tal d’impedir la propagació d’aquesta espècie invasora a l’àmbit. 

Les restes vegetals generades amb aquestes actuacions s’han tractat de diferents formes: Les 
espècies invasores amb capacitat de rebrot s’han retirat de la zona amb un gestor autoritzat. 
Respecte el material de les tales, les soques han servit per crear una illa, els troncs i branques 
grans per ordenar i millorar la biodiversitat dels entorns i la branca s’ha triturat per fer un mulch a 
les zones d’estada. 
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Figura 5 Imatges de la retirada de la canya americana amb maquinària. 

  

Figura 6 Imatges del procés de la tala d’arbrat. 

Per a realitzar aquesta actuació s’ha comptat amb l’ajuda d’una brigada de la Generalitat 
Valenciana. 

2.2 MOVIMENTS DE TERRES 

Aquesta actuació ha estat la part principal de l’obra, doncs ha consistit en la creació de la bassa 
recuperant el nivell freàtic. 

En general la bassa té 1m de profunditat, tot i que s’han generat dues zones més profundes per 
tal de donar diversitat i reduir els canvis de temperatura de l’aigua. 

Per agafar un punt de referència de profunditat, es va marcar l’alçada del nivell freàtic al novembre 
de 2021 i es va comprovar de nou, essent coincident, al febrer de 2022. A partir d’aquesta cota de 
referencia, es van establir dues profunditats de la bassa, 1m i 1,5m. 

Part de les terres retirades s’han pogut recol·locar a l’àmbit generant lleugers canvis topogràfics a 
l’entorn, però gran part s’han retirat. 
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Figura 7 Imatge dels moviments de terres. 

S’ha jugat amb la morfologia generant dues illes a la bassa, que permeten una zona a la vora de 
l’aigua totalment inaccessible i per tant favorable al repòs i la nidificació de la fauna. Aquestes illes 
s’han generat mitjançant dues tècniques. Una s’ha construït artificialment, com s’explica en el 
següent punt, i l’altre s’ha fet aprofitant un punt baix de l’antiga explanada on la vegetació ja 
estava en contacte amb el freàtic i s’hi havia desenvolupat una jonqueda. S’han mantingut 
aquesta comunitat, essent ara el punt més alt de la bassa. 

Per tal de poder fer la retirada de terres, va ser necessari reforçar un dels ponts d’accés amb 
plaques de formigó per tal de poder suportar el pes. Aquesta actuació s’ha executat directament 
per part de l’Ajuntament de Llíria. 

2.3 REVEGETACIÓ 

Un cop s’han realitzat els moviments de terra s’ha procedit a la revegetació dels marges. Aquesta 
acció s’ha realitzat combinant la plantació de diferents espècies arbustives i arbòries, la 
replantació de glebes vegetació d’interès present a la zona i, per últim, la implantació d’herbassars 
estructurats en fibra de coco, vegetats prèviament en viver. Aquests herbassars permeten 
implantar un petit ecosistema madur amb uns helòfits amb arrels ben desenvolupades, d’aquesta 
manera la implantació és molt més ràpida i eficaç. 

Finalment s’ha fet una sembra de tota la zona remoguda amb una barreja d’espècies herbàcies 
autòctones. 
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Aquesta actuació s’ha dut a terme amb la col·laboració de l’Ajuntament de Llíria i la Generalitat 
Valenciana. 

  

  

Figura 8 Imatges les plantacions (arbrat i arbustives) i la implantació de gleves i herbassars. 

2.4 ILLA AMB SOQUES 

Amb totes les soques dels arbres que quedaven a dins del perímetre de la bassa, i que s’havien 
de retirar per generar la làmina d’aigua, s’ha generat una illa a la zona principal. 

Les soques s’han col·locat amb el tronc a l’interior i el pa de terra a l’exterior, aconseguint així 
crear uns talussos estables amb una gran quantitat de petits refugis entremig de les arrels. 

Un cop generada l’estructura aquesta s’ha acabat de reblir amb terra i s’hi ha plantat vegetació 
arbustiva de ribera. 
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Figura 9 Imatge de l’evolució de l’illa. 

2.5 ESTRUCTURES DE BIODIVERSIFICACIÓ 

Aprofitant les restes vegetals generades s’han realitzat diferents estructures de biodiversificació de 
l’espai. 

Part dels troncs de més diàmetre s’han col·locat al marge de l’aiguamoll, funcionant com a 
posadors d’aus, rampes de fauna i potenciant, en el seu procés de degradació, la presència 
d’insectes saproxílics que són la base de diferents cadenes d’alimentació de fauna. 

Amb les branques més fines, s’han construït entramats buits, que ofereixen refugi a amfibis i petits 
mamífers. La degradació d’aquesta fusta també contribueix a la millora de la biodiversitat. 

Una altre actuació, ha estat la generació d’una pila de pedres, que també funciona com a refugi, 
tant a dins com a fora de l’aigua. 

Finalment, amb la implantació de troncs verticals, i aprofitant els tocons dels arbres talats a la vora 
de l’aigua, s’han generat posadors d’aus a diferents alçades. 
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Figura 10 Imatges de diferents estructures de biodiversificació. 

2.6 MIRADOR 

La bassa es troba entre dos dels camins que creuen el parc de Sant Vicent. El del costat de la 
sèquia queda directament relacionat amb l’aiguamoll, però l’altre en quedava molt desvinculat, 
sobretot degut a una diferencia de cota.  

Per tal de connectar s’ha generat una plataforma que surt d’un garrofer exemplar i connecta 
directament amb la bassa, generant un punt de mirador. Aquesta explanada s’ha unificat amb una 
lleugera aportació de tot-ú i s’ha delimitat amb una vorada de troncs. 
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Figura 11 Imatges de l’evolució de la zona del mirador. 

2.7 ESTRUCTURES DE LLEURE 

Aprofitant part dels troncs procedents de la tala, s’han generat diferents estructures de lleure. 
Algunes s’han limitat a la col·locació de troncs aïllats de forma estratègica perquè es puguin 
utilitzar com a banc o per al joc lliure dels infants. 

Algunes estructures de troncs s’han construït generant formes i circuits que evoquen als infants a 
jugar lliurement, sobretot treballant l’equilibri. 

Totes aquestes estructures s’han fixat al terreny per evitar desplaçaments involuntaris de la fusta. 



 

 
 
Aiguamolls del parc de Sant Vicent / 
Generalitat Valenciana i Ajuntament de Llíria 

 
 
 

Informe d’obra executada 

 

9 

  

  

Figura 12 Imatges de diferents estructures de lleure. 

2.8 COL·LOCACIÓ D’UNA TANCA 

Per tal d’evitar que els usuaris s’acostin a la làmina d’aigua impedint la correcta implantació de la 
vegetació i la fauna, s’ha instal·lat una tanca perimetral amb barres d’acer i corda. 

  

Figura 13 Imatges la tanca instal·lada. 
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2.9 DESAIGUA I CONNEXIÓ AMB LA SÈQUIA 

Per tal de garantir que en cas d’una pujada del freàtic o bé una acumulació d’aigua de pluja que 
pugui generar inundacions a l’entorn, s’ha construït un canal sobreeixidor que connecta amb una 
antiga estructura de desaigua de la plana, connectada directament amb la Sèquia Major. 

  

Figura 14 Imatges del sobreeixidor de la bassa amb la connexió a la sèquia. 

 


