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1- SITUACIÓ i ANTECEDENTS  
 
La Llei 6/1988 de 30 de març, forestal de Catalunya, té com a un dels seus objectius aturar el 
desenvolupament de processos d’erosió i garantir l’assentament hidrològic dels terrenys de 
muntanya. Aquest projecte pretén dur a la pràctica diverses actuacions en aquest sentit, localit-
zades en la capçalera del riu Cardener, al terme municipal de la Coma i la Pedra, al Solsonès. 
 
Aquesta conca ja ha estat prèviament estudiada per la capacitat erosiva dels seus torrents, la 
poca cohesió del substrat i la fragilitat de la coberta vegetal. Així, l’any 1993 es va presentar a 
la Secció Territorial del Medi Natural de Lleida un estudi previ que posava de manifest la ur-
gència amb què cal aplicar mesures de correcció. 
 
A l’alçada del nucli de la Coma, les grans avingudes de l’any 1982 varen dipositar arrossegalls 
procedents de la capçalera. La llera va augmentar de cota envaint els camps de la zona de 
policia i enduent-se fins i tot alguna casa. Més endavant una esllavissada d’aquell mateix no-
vembre, que encara avui és força visible, va amenaçar unes quantes cases del marge dret. 
 
Des d’aleshores les avingudes ordinàries van rebaixant de nou el nivell de la llera. Diverses 
obres d’endegament del marge esquerre promogudes per l’Ajuntament i l’Agència Catalana de 
l’Aigua, consistents principalment en esculleres longitudinals, garanteixen una protecció eficaç 
de la part urbana, si bé també han deixat més exposat el marge dret en tot aquest tram. 
 
D’altra banda, en èpoques de cabal baix en aquest tram de riu les aigües circulen subterrànies i 
la llera queda gairebé seca, cosa que és agreujada per la captació que fa aigües amunt una 
central d’aprofitament hidroelèctric. 
 
L’any 2004 es va elaborar un projecte de correcció hidrològico-forestal de la confluència 
d’aquest riu amb el Mosoll, consistent en la construcció d’escullera longitudinal a ambdós mar-
ges i d’una successió d’onze estructures transversals de fons per a la reducció del pendent de 
la llera al Cardener i altres dues al Mosoll, seguint el model fet cinc anys enrere uns tres-cents 
metres aigües amunt de la confluència dels dos rius, al Mosoll. Aquestes obres han estat re-
centment executades. 
 
L’aprovació del nou pla d’ordenació urbanística del municipi (any 2010) planteja la eliminació 

d’una petita obra de pas que genera una zona inundable a la confluència del riu Cardener amb 

la Riera de Cal Ramon; es construeix un nou pont de gran dimensions de manera que 

s’aprofiten els terrenys inundables per realitzar noves construccions. 



 

 

Així doncs les condicions hidràuliques del tram de riu existent aigües avall de la obra de pas 

existent varien, de manera que caldrà avaluar si les seccions i les obres de pas existents poden 

absorbir el cabal d’avinguda calculat per un període de retorn de 500 anys. 

 
 
2.- OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El projecte executiu de “Obres de protecció de marges i adequació de la secció hidràulica del 

pont del Molí al riu Cardener al nucli de La Coma” planteja el dimensionament hidràulic de 

l’endegament d’un tram del riu en el seu transcurs per un nucli urbà a l’hora que pretén cons-

truir les estructures necessàries per retardar processos erosiu existents en la pròpia llera.  

 

Per altre banda també es dimensiona la secció hidràulica del pont del Molí i s’aborda el procés 

de deconstrucció de la infraestructura existent i construcció de la nova.  

 
3.- CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTACIÓ 
 

3.1- Descripció de l’enclavament 
 
La conca del riu Cardener a l’alçada del nucli de la Coma té una superfície de 2.630 ha, i amb 
un recorregut de 7.300 metres baixa dels 2.200 metres d’altitud a la font d’Arderic fins als 966 
metres, la qual cosa dóna un pendent mitjà del 17%. 
 

3.2- Condicions climàtiques 
 
D'acord amb les dades del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el document 
“Caracterización agroclimática de la provincia de Lérida”, tenim les següents dades aproxima-
des del clima de la zona: 
 

- Precipitació anual: 800 mm. 
- Temperatura mitjana anual: 10-12ºC. 
- Temperatura mitjana del mes més fred: 2ºC. 
- Temperatura mitjana del mes més càlid: 20ºC. 
- Durada mitja del període fred: 8 mesos. 
- Durada mitja del període càlid: 0 mesos. 
- Evapotranspiració mitjana anual: 600 mm. 



 

- Règim d’humitat (Papadakis): humit - mig humit. 
- Índex de Turc: 30. 

Podem complementar aquestes dades a partir de dues estacions meteorològiques properes: 
 

 BUSA LA PEDRA 
Altitud 1.200 1.800 

Tipus dades Pluviomètriques Pluviomètriques 
Tèrmiques 

Sèrie registres 1970 - 1991 1976 - 1992 

 
 
Per proximitat i major període de registres reflectim les dades pluviomètriques de l’estació de 
Busa; per les dades tèrmiques utilitzem l’estació de la Pedra. 
Tot seguit fem un recull de les dades mitjanes per al període de què es disposa de registres: 
 
- Temperatura mensual: 7ºC. 
- Temperatura màxima del mes més càlid (juliol): 21,1ºC 
- Temperatura mínima del mes més fred (gener): -4,4ºC. 
- Precipitació anual: 811,6 mm. 
- Precipitació mes més plujós (maig): 101,2 mm. 
- Precipitació mes més sec (febrer): 31,5 mm. 
- Precipitació màxima en 24 hores: 140 mm. 
 

3.3- Geologia i dinàmica erosiva 
 
La zona del projecte es troba a l’acabament occidental de la Unitat Pedraforca, que s’integra 
dins el mantell del Cadí i constitueix una de les unitats alpines principals del Pirineu. 
 
La sedimentació ilerdiana es caracteritza per una ràpida transgressió marina sobre les fàcies 
garumnianes. Els sediments corresponents són les calcàries d’alveolines i nummulits, que for-
men l’esmentat mantell del Cadí. La serra del Port del Comte és un exemple d’aquesta forma-
ció. 
 
Com s’ha esmentat en l’apartat 1 d’aquesta memòria, les grans avingudes del 1982 van diposi-
tar un gruix important d’arrossegalls procedents de la capçalera. Des d’aleshores, les avingu-
des van rebaixant el nivell de la llera impedint que es formi un llit estable.  



 

 

3.4- Vegetació 
 
La distribució de la vegetació actual a la conca del Cardener aigües amunt de la zona de pro-
jecte és la següent (dades extretes del mapa de vegetació i usos del sòl de l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya, 2002): 
 

 Superfície (ha) % 
Arbrada 983,6 37,4 

Prats 1.486,0 56,5 

Improductiu 160,4 6,1 

Total 2.630 100,0 

 
La zona arbrada es composa de pi negre (48%), pi roig (46%) i bosc mixt de pi roig, alzina i/o 
roure martinenc (6%) 
 
El 33% dels prats corresponen als prats supraforestals de Port del Comte. La resta són camps 
de pastura extensiva i prats de dall. 
 
Gairebé el 35% de la zona classificada com a improductiva correspon a tarteres. 
 
4.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
A grans trets es tracta de la construcció d’un canal d’escullera de pedra seca, elevant el nivell 
de la llera mitjançant llindars de fons però mantenint la secció mínima necessària per a la con-
ducció de les aigües d’avinguda per a un cabal calculat per un període de retorn de 500 anys. 
Es respectarà la major part de l’escullera ja construïda en el marge esquerre. 
 
Els llindars de fons es faran a base d’escullera, estructura més flexible i de fàcil col·locació que 
permet una major naturalització del llit. 
 
Es reblirà de terra l’intradós de les esculleres laterals. Aquesta terra serà suficientment perme-
able per tal d’evitar moviments en massa per excés d’aigua. 
 
Els càlculs per al dimensionament de les obres es presenten a l’annex III. Els resultats, expres-
sats gràficament en els plànols, són en resum els següents: 



 

 
- Cabal de càlcul: 117 m3/s. 
- Pendent inicial del riu en el tram de l’obra: 6%. 
- Pendent final entre dos llindars de fons: 1% 
- Longitud del tram de l’obra: 300 metres. 
- Secció final de la llera: trapezoidal de 6 metres a la base, 4 metres d’alçada dels quals 3 me-
tres seran d’escullera i el darrer de terra. 
 
Així les unitats més representatives són: 

 

Replanteig del traçat i cotes finals del riu 

 

A partir de la captació aigües amunt de l’obra, s’anirà descendint i es marcarà mitjançant esta-

ques els indrets on aniran els llindars de fons indicant la cota superior d’aquests. 

 

Es marcarà també mitjançant estaques la línia que indicarà el marge esquerre del riu un cop 

acabada l’obra, la qual servirà de referència per a l’amidament de l’amplada definitiva de la lle-

ra. 

 

Construcció de les esculleres 

 

Començant per la part d’aigües amunt de l’obra, s’excavaran els fonaments o s’aportaran les 

terres segons convingui en un tram de riu, per tal d’anar col·locant l’escullera al nivell que indi-

qui el replanteig. A mesura que s’avanci es deixarà l’escullera totalment finalitzada i amb 

l’intradós reblert de terres almenys fins al nivell superior de l’escullera. 

 

 

Construcció dels llindars de fons. 

 

Un cop finalitzada tota l’obra d’escullera, es remuntarà altra vegada tot el tram de riu i es co-

mençarà a partir del d’aigües amunt a fer els llindars de fons. 

 

El procés de construcció dels llindars de fons serà el següent: 

 

- Es desviarà l’aigua per una banda de la llera i es treballarà a l’altra. 

 



 

- Un cop excavat el fonament es col·locaran les pedres que faran de base. Després es 

col·locaran a sobre la resta de capes d’escullera de manera que quedin ben assentades i es 

toquin els blocs els uns amb els altres. La base es prolongarà aigües avall almenys un (1) me-

tre per tal que faci d’engraellat de dissipació de l’energia de l’aigua vessant. 

 

- Es desviarà l’aigua pel tram fet i es treballarà a l’altre costat. 

 

- Si el llindar ha de situar-se a una cota superior a la de la llera, la diferència de cotes es salvarà 

amb escullera. 

 

Construcció del nou Pont 

 

El procés de construcció: 

 

Primer caldrà eliminar la vegetació arbórea i desbroçar el terreny per a continuació realitzar la 

excavació de fins a la cota de fonamentació. 

 

- La construcció dels estreps serà segons s’estipula en les condicions d’execució de les unitats 

d’obra i s’acabarà entregant els mateixos al terreny mitjançant aportació de terres. 

 

- Un cop acabats els estreps es procedirà a col·locar l’escullera del llit i formar l’umbral de fons i 

els talussos de protecció dels estreps. 

 

- Per últim es realitzarà la construcció de la llosa fins a la col·locació de la barana un cop fra-

guat el formigó. 

 
5.- CONDICIONANTS I INTERRELACIONS 
 
S’actuarà a la llera del riu Cardener, i per tant dintre del domini públic hidràulic; caldrà posar-ho 
en coneixement de l’administració competent. 
 
Així mateix hi ha diverses propietats que limiten amb el domini públic que quedaran afectades, 
ja sigui per als accessos de les màquines com en les desviacions que es preveu fer a l’eix del 
riu.  
 



 

Existeix un camí ramader que remunta el riu pel seu marge esquerre. Ni les obres ni el seu re-
sultat final impediran el pas per aquest camí. 
 
Es respectaran els passos d’encreuament del riu per a les persones, el bestiar i la fauna, adap-
tant en aquests passos l’escullera per a pugui ser transitable. 
 
L’obra no afecta cap espai natural d’especial protecció. A l’annex II es presenta el qüestionari 
d’avaluació d’impacte ambiental per les obres que es proposa. 



 

6.- PROGRAMA D'EXECUCIÓ 
 

PERÍODE D’EXECUCIÓ (MESOS) TIPUS D’OBRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Treballs Preliminars  
Eliminació de vegetació i 
desbroçada 

                                                

Moviments de terres                                                 
Protecció de marges  
Col·locació escullera                                                 
Rebliments intradós                                                  
Col·locació llindars de 
fons 

                                                

Mov. terres per als aca-
bats 

                                                

Construcció del Pont  
Estreps                                                 
Escolleres                                                 
Llosa                                                 
Acabats                                                 



 

7.- PRESSUPOST  
 
El pressupost d’execució material dels treballs que es proposa puja la quantitat de dos-cents 
sis mil nou-cents setanta-tres euros amb dinou cèntims (206.973,19 €). 
 
El pressupost d’execució per contracte puja la quantitat de DOS-CENTS NORANTA-NOU MIL 

NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS  (299.985,69 €). 
 

 

       

 
 
 
 
 
 
Jesús Fernández Rodríguez     Allen Batemán Pinzón 
Redactor del projecte      Tutor del projecte 
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