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El pantà del Foix,  correspon a un enbassament construït entre el 1901 i 1937 amb una superfície de 66ha i 
una capacitat de 3,74 hectòmetres cúbics situat al curs del riu Foix, al tram que travessa la Serralada Litoral 
Catalana a la comarca de l’Alt Penedès.

Al llarg de les últimes decades,  la cua del pantà s’ha anat colmatant de sediments reduint la superfície de 
làmina d’aigua lliure. El rebliment de la cua de l’embassament ha afavorit que comunitats de canya Arundo 
donax, al·lòctona invasora, i de canyís Phragmites australis colonitzin tot l’àmbit, generant una homogeneïtat 
a l’espai i provocant una disminució de la biodiversitat de l’àmbit. 
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Figura 1 Evolució de la sedimentació a la cua del pantà des de 1993 fins l’actualitat.



OBJECTIUS 

• Definir	les	actuacions	necessàries	per	tal	d’evitar	l’acumulació	de	sediments	a	la	cua	del	pantà	del	Foix,
generant una heterogeneïtat d’hàbitats i incrementant les zones de làmina d’aigua lliure.

• Descolmatar de sediments la cua del pantà de manera que generi una situació més estable i amb més
durabilitat que el dragat convencional.

• Eliminar impactes, bàsicament la presència d’espècies al·lòctones invasores.
• Diversificar	hàbitats	a	partir	de	la	introducció	d’espècies	vegetals	autòctones	pròpies	de	bosc	de	ribera

amb			sistemes	autosuficients	que	necessitin	un	manteniment	mínim	i	basses	naturalitzades	amb	sistemes
d’helòfits	als	marges.

• Millorar paisatgísticament l’espai.

Per encàrrec del Parc del Foix, s’ha redactat un estudi amb l’objectiu de que la cua del pantà torni a 
esdevenir un espai d’elevada biodiversitat, i eliminar la presència d’espècies al·lòctones invasores.
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Figura 2 Plànol estat actual Figura 3 Planta proposta
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La diagnòsi de l’àmbit ha permès determinar que durant els darrers anys l’àrea de la làmina d’aigua lliure 
s’ha reduït, i de moment, no s’observa una estabilització de la secció. No obstant, el comportament estimat 
és que la pròpia dinàmica de la circulació de l’aigua sigui capaç de mantenir aquesta secció en el temps ja 
que la concentració del pas de l’aigua en una secció més estreta fa que la velocitat sigui major i la tendència 
a sedimentar sigui menor. 

Per aquest motiu, entenent que la pròpia circulació de l’aigua ens permet mantenir la secció més o menys 
estable,	es	descarta	modificar	el	perfil	actual	del	canal	principal	de	la	cua	del	pantà	ja	que	podria	alterar	la	
dinàmica de transport de sediment. 

La proposta executiva en relació al transport de sediment, assumeix reduir la superfície de la làmina d’aigua
i	 considerar	 la	 plana	 creada	 amb	 sediment	 fluvial	 com	 un	 espai	 viable	 per	 crear	 basses	 naturalitzades	
protegides de les dinàmiques principals per potenciar el desenvolupament de boscos de ribera.

Les actuacions proposades basades en tècniques de bioenginyeria del paisatge, seran compatibles amb la 
funcionalitat ambiental i morfodinàmica de l’àmbit. 

PROPOSTA EXECUTIVA

ACTUACIONS
•	 Eliminació de la canya (Arundo donax) i tractament del residu
•	 Plantació en agrupacions
•	 Creació de troques d’arbustives com a protecció de la base dels talussos
•	 Construcció de basses i un canal per a la millora de la biodiversitat

Figura 4 Esquema de proposta de diversificació 
dels marges de la bassa

Es proposa la creació de diferents tipus de marges en les basses per tal de millorar la biodiversitat i generar 
una barrera física per evitar la colonització del canyís.                

Es	preveu	la	diversificació	de	marges	que	actuin	en	la	consolidació	de	l’estructura,	millorin	 la	qualitat	de	
l’aigua i la qualitat ambiental i paisatgística de l’àmbit. 

A més, es preveu l’acumulació d’elements de diferents materialitats que actuin com a refugi i afavoreixin el 
desenvolupament de la fauna.

Es preveuen 6 tipus de marges: 
•	 Helòfits	en	AF
•	 Helòfits	amb	Plant	Carpet
•	 Planta arbustiva
•	 Planta arbustiva en diferents 

formats (estaques d’espècies 
arbòries o arbustives)

•	 Troncs morts
•	 Pedres
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Figura 6 Esquema amb la secció tipus de la proposta d’actuació  amb detall de la troca d’arbustives i la bassa gran

Figura 5 Esquema amb la secció tipus de la proposta d’actuació  amb detall del canal de biorremediació i la bassa petita


