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RESUM 
 
 
S’actua al tram del riu Cardener que travessa la Ciutat de Manresa i queda delimitat entre el 
Pont Vell i la riera Rajadell, d’aquesta localitat del Bages. 
La constant pressió industrial que va patir la zona, juntament amb la creació de noves 
infrastructures viàries i ferroviàries i el continu vessament de salmorres, juntament amb una 
falta de gestió mediambiental, han desencadenat la pèrdua del bosc de ribera a l’indret. 
Es proposa restaurar els marges d’aquest punt del Cardener i revegetar-los amb planta 
autòctona per tal de garantir l’estabilitat del bosc de ribera, tenint en compte que es tracta d’una 
zona altament inundable. Aquesta millora paisatgística permet la compatibilitat entre el medi 
fluvial i les activitats humanes a través de nous recorreguts i zones, que la vegetació farà més o 
menys accessibles per al visitant, en funció del grau d’ús que se’ls hi ha volgut donar.  
La proposta garanteix un continu verd que enllaça amb el bosc de la riera Rajadell i a la llarga 
s’extengui fins al pla del Reguant per tal de crear un veritable corredor verd entre aquestes 
unitats de paisatge actualment disgregades. 
 
 
 
PARAULES CLAU: RESTAURACIÓ, MARGES, RIU CARDENER, CORREDOR, ACTIVITAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RESUMEN 
 
 
Se actúa en el tramo del río Cardener que atraviesa la Ciudad de Manresa y queda delimitado 
entre el Pont Vell y la riera Rajadell, de esta localidad del Bages. 
La constante presión industrial que ha sufrido la zona, con la creación de nuevas 
infraestructuras viarias y ferroviarias y la continua perdida de salmuera, acompañado de una 
falta de gestión medioambiental, ha dado lugar a la perdida del bosque de ribera en el lugar. 
Se propone restaurar y revegetar los márgenes del río Cardener con planta autóctona para 
garantizar la estabilidad del bosque de ribera, dado que se trata de una zona altamente 
inundable. Esta mejora del paisaje permite la compatibilidad entre el medio fluvial y las 
actividades humanas, mediante nuevos recorridos y zonas, donde la vegetación hará mas o 
menos accesible para el visitante, en función del gradiente de uso que se ha querido dar.  
La propuesta garantiza un continuo verde que enlaza con el bosque de la riera Rajadell y con el 
tiempo se pueda extender asta el pla del Reguant. De esta forma se crea un  corredor verde 
entre estas unidades paisajísticas actualmente disgregadas. 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: RESTAURACIÓN, MARGENES, RIO CARDENER, CORREDOR, ACTIVIDAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SUMMARY 
 
 
Acts in the section of the Cardener river that crosses the City of Manresa and is delimited between the 
Pont Vell and Rajadell laughed, of this locality of the Bages. 
The constant industrial pressure that has undergone the zone, with the creation of new continuous road 
and infrastructures railway and the lost one of brine, accompanied by one lack of environmental 
management, it has given rise to the lost one of the forest of shore in the place. 
One sets out to recover and to replace of vegetation the border of the Cardener river with native plant to 
guarantee the stability of the forest of shore, since she is one that is flooded frequently. This improvement 
of the landscape allows to the compatibility between fluvial means and the human activities, by means of 
new routes and zones, where the vegetation will make more or less accessible for the visitor, based on the 
use gradient that has been wanted to give. 
The proposal guarantees continuous a green one that it connects with the forest of laughed Rajadell and 
with time spear can be extended pla of the Reguant. Of this form a green runner between these 
landscaping units at the moment disintegrated is created. 
 
 
 

KEY WORDS: RESTORATION, BORDER, CARDENER RIVER, RUNNER, ACTIVITY. 
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MEMÒRIA 

 

 

1. Objecte del treball  

 

L’objecte d’aquest treball és la restauració dels marges del riu Cardener comprès entre el Pont 

Vell i la Riera Rajadell de la ciutat de Manresa, amb un total de 20 Ha.  

 

Primerament però, s’ha cregut convenient definir quines podrien ser les possibles directrius 

projectuals, en el conjunt de l’emplaçament de 28,4Ha de terreny, per tal de poder entendre 

millor com interactuen els marges del riu amb la resta d’elements que configuren la totalitat de 

l’emplaçament.  

 

D’aquesta manera la proposta, ha de permetre la reordenació de l’espai per als nous usos 

socials i aconseguir que les tècniques de millora ambiental escollides s’integrin i reprodueixin 

en el major grau possible l’estat natural del medi fluvial.  

 

 

2. Motivació 

 

La proposta sorgeix com a resultat de la situació en que es troba el riu Cardener en aquest punt 

de la ciutat de Manresa. 

 

Pel fet de ser un espai ben comunicat i envoltat d’elements d’importat valors històrics i 

ecològics, s’haurà de potenciar el seu ús i augmentar el seu valor mediambiental. 

D’aquesta manera, es convertirà en àrea de confluència ciutadana i punt de trobada del visitant 

a la ciutat i passarà a ser, una zona de gran interès natural inclosa en el conjunt d’espais 

naturals del Bages. 

 

Per tant, la intervenció vol aconseguir una millora paisatgística d’aquest indret fins ara marginal, 

per tal d’aportar als manresans un nou espai de lleure i diversitat natural. 

 

 

3. Paisatge i usos del territori 

 

Les planes del Bages són un mosaic que, modelat per la mà de l'home, és format per conreus 

de secà amb fragments de bosc aïllats, rieres, torrents, hortes, camins i masos.  

Els terrenys agrícoles, però, es redueixen progressivament per l'ocupació urbana, industrial i 

viària. En general, les clapes de bosc ocupen terrenys rocosos poc aptes per a l'ús agrícola, 

però també n'hi ha prop de les rieres i els torrents, i en alguns indrets de sòl profund propers a 
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les cases de pagès on han estat conservats per aprofitar-ne els recursos forestals o per motius 

estètics.  

 

Les planes, antigament boscanes, fa segles o mil·lennis que van ser transformades en un 

conjunt d'ambients variats on, a causa de l'activitat agrícola, hi ha més aliment disponible que 

als boscos, és l'àrea més representativa del paisatge.  

 

A la perifèria s'aixequen altiplans originats per l'erosió diferencial, entre els quals destaquen, 

d'oest a est, els de Bergús (Cardona), Castellfollit del Boix, Camps (Fonollosa), Fals (Fonollosa 

i Rajadell), les Tàpies i les Quingles (Calders), Sant Feliu Sasserra, Moià i l'Estany. Seguint els 

dos rius i les rieres principals trobem eixamplaments de les valls que sovint coincideixen amb 

poblacions, com és el cas de l'entorn de Cardona, a la vall del Cardener; els de Navàs, 

Balsareny, can Font de Cirerencs i Boades (Castellgalí), i Sant Vicenç de Castellet, a la vall del 

Llobregat; i el d'Avinyó, a la vall de la riera Gavarresa.  

Al secà es cultiven majoritàriament els cereals, bàsicament ordi (Hordeum vulgare), però també 

blat (Triticum aestivum) i, en menor grau, civada (Avena sativa).  

La vinya (Vitis vinifera) havia estat el conreu dominant a la comarca fins que va arribar la plaga 

de la fil·loxera (Viteus vitifolii) l'any 1892. Al llarg del segle XX va anar perdent territori fins a 

quedar com a conreu important només al terme d'Artés; però, coincidint gairebé amb el 

centenari de l'arribada de la fil·loxera, l'any 1995 es va crear la denominació d'origen de vi Pla 

de Bages, que està donant un nou impuls a la vinya.  

Altres conreus de secà de les planes són els ametllers (Prunus dulcis) i, alguns anys, els gira-

sols (Helianthus annuus) i la colza (Brassica napus ssp. oleifera). 

 

En el conjunt del Bages les àrees de regadiu ocupen poca superfície, amb l'excepció del terme 

de Manresa que, des del segle XIV, té una àmplia àrea irrigable gràcies a la construcció de la 

sèquia de Manresa. Es tracta d'un canal de 26 km de longitud que té el seu origen al riu 

Llobregat, als peus del turó del castell de Balsareny, i travessa el pla de Bages de nord a sud. 

La sèquia de Manresa posa una nota d'humitat per allà on passa i té un camí de manteniment 

que a la vegada és sender excursionista. 

 

Associat als conreus creix un conjunt de plantes majoritàriament de cicle anual, anomenades 

arvenses, que constitueixen un malson per a l'agricultor. Són les que popularment es coneixen 

com a males herbes, entre les quals destaquen, per la seva abundància als camps de cereals, 

la rosella (Papaver rhoeas) i les cugules (Avena sp.). L'aplicació sistemàtica d'herbicides fa que 

actualment les males herbes no siguin tan abundants com abans.  
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4. Condicionants interns 

 

 

 4.1. Situació geogràfica 

 

L’emplaçament es localitza al sud-oest de la comarca del Bages ( Manresa ), més 

concretament a la zona delimitada al nord pel Pont Vell de la ciutat, al sud per la riera de 

Rajadell, a l’est l’actual C-55 i a l’oest l’antiga C-55. Té una longitud aproximada de 1985,5 

metres i una superfície de 28,4 hectàrees en la seva totalitat. Tot i així la proposta de 

restauració als marges, avarca 20 hectàrees de les esmentades anteriorment.  

( Veure plànol.núm.1 Localització) 

( Veure plànol.núm.2 Àmbit d’actuació ). 

 

   

 4.2. Climatologia 

L’àmbit d’actuació està ubicat a 238 metres d’alçada sobre el nivell del mar i gaudeix d’un clima 

mediterrani continental, força extrem. Es tracta d’un clima sec amb hiverns molt freds i estius 

molt calorosos, especialment durant les hores de sol.  

Tot i així hi ha autors com O. de Bolós i J. Vigo que consideren la zona dins del clima 

mediterrani subhumit de tendència continental, força fred a l'hivern (1-2 mesos de temperatura 

hivernal en els quals la temperatura mitjana és superior als 0ºC però és inferior als 5ºC) i 1-2 

mesos àrids estivals en què la precipitació mitjana és superior a la temperatura mitjana però 

inferior al doble d'aquest valor. 

 

   4.2.1. Mitjanes de precipitació. 

 

La precipitació mitjana anual és troba al voltant dels 600 mm, aquesta està repartida amb 

homogeneïtat al llarg de l'any. Les precipitacions de la primavera (abril - maig), juntament amb 

les de la tardor (setembre - octubre) són les més fortes, prenent valors d’entre 69 i 74mm. El 

valor més baix de precipitació es dóna als mesos de febrer i juliol, inferior als 30mm, mentre 

que a la resta de mesos aquestes oscil·len entre 30 i els 65 mm. 
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  Fig. 1  Precipitacions anuals a Manresa entre el 1930 i el 1999 

 ( Dades de l'estació meteorològica de FECSA (1930-78)  i de la UPC (a partir del 1979)) 

 

 

La gràfica de precipitacions anuals ens mostra que durant la dècada dels 30 als 40 la 

precipitació mitjana arriba fins als 578,3 mm, a la dècada dels 40 als 50 augmenta fins a situar-

se als 643,3 mm, la dècada dels 50 als 60 augmenta fins a 660,5 mm, la dècada dels 60 als 80 

es situen als 626,5 mm de mitjana, dels 70 als 80 la precipitació oscil·la al voltant dels 568,8 

mm, i és a partir d’aquest moment que destaca un període excepcionalment càlid i que es 

concentra entre els anys 80 i 90. 

Per tant es posa de manifest la gran variabilitat del nostre clima pel que fa a les precipitacions, 

una característica típicament mediterrània, en veure els valors extrems recollits als Dolors l'any 

1973, de 328,2 mm i els 951,8 mm recollits a la Culla l'any 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font. Associació Medi Natural del Bages, Manresa. 
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 4.2.2. Mitjanes de temperatura 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadre 1 Temperatures mitjanes per dècades 

( Dades de l'estació meteorològica de FECSA (1930-78) i de la UPC (a partir del 1979)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadre 2  Mitjana de temperatures 

( Dades de l'estació meteorològica de FECSA (1930-78) i de la UPC (a partir del 1979)) 

TEMPERATURES MITJANES PER DÈCADES 
La temperatura mitjana de 1930 a 1999 és 13,7 ºC 

DÈCADA 
TEMPERATURA 

MITJANA 
1930-1939 (sense comptar 1939) 13,7 ºC 

1940-1949 13,8 ºC 

1950-1959 13,6 ºC 

1960-1969 13,2 ºC 

1970-1979 (sense comptar 1970) 13,1 ºC 

1980-1989 14,1 ºC 

1990-1999 14,6 ºC 

Mitjana de  
temperatures Dies amb temperatura 

Mitjana de 
temperatures 

MES Màx. Mín. Mitj. >=30ºC >=35ºC <=0ºC 
Mín. 
Abs. 

Màx. 
Abs. 

Gen 9,6 -1 4,3 0 0 20,7 -6,4 15,8 

Feb 12,6 0 6,3 0 0 16,4 -5,2 18,7 

Març 16,5 2,6 9,6 0 0 8,7 -2,5 22,9 

Abr 19,3 5,1 12,2 0,1 0 2,3 0,1 25,4 

Mai 23,3 9,2 16,3 2 0,9 0 3,9 29,9 

Juny 27,5 13,3 20,4 9,6 4,2 0 8,4 33,6 

Jul 31,1 16 23,6 22,5 2,8 0 11,9 36,2 

Ag 30,3 16,1 23,3 19,4 0,3 0 11,7 35,5 

Set 26,6 13,4 20 6,3 0 0 7,5 31,8 

Oct 20,9 8,5 14,7 0,3 0 0,9 1,8 27 

Nov 14,2 3,1 8,7 0 0 8,3 -2,6 20,8 

Des 9,8 0,2 4,9 0 0 17,6 -5,6 16,1 
MITJ. 20,1 7,2 13,7 -- -- -- 1,9 26,1 
SUMA -- -- -- 60,2 8,2 74,9 -- -- 
Valor 
Màx. 

 
Any 

22,1 
 

1994 

9,6 
 

1936 

15,4 
 

1936 

94 
 

1994 

27 
 

1994 

137 
 

1973 -- 

43,5 
 

1987 
Valor 
Mín. 

 
Any 

 
17,1 

 
1930 

 
5,3 

 
1973 

 
12,2 

 
1969 
1972 

 
4 
 

1930 

 
0 
 

1930 
1932 
1934 
1939 
1972 
1977 

 
29 
 

1936 

 
-19 

 
1962 
1971 

 
-- 
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Fig. 2  Temperatures mitjanes mensuals de 1930 a 1999 

( Dades de l'estació meteorològica de FECSA (1930-78) i de la UPC (a partir del 1979) ) 

 

 

La mitjana de temperatures es situa al voltant dels 13,7º C, amb valors mínims de 4,3º C al 

gener i màxims de 23,6º C al juliol. 

De l'anàlisi de les gràfiques d'evolució de les temperatures a Manresa es conclou que en els 

darrers lustres el clima ha estat, en conjunt, excepcionalment càlid.  

Per contra, la dècada de 1960 i la primera meitat de la de 1970 constitueixen un període 

relativament fred en el qual destaquen els 137 dies de glaçada de l'any 1973. 

 

4.3. Geologia i sòls 

Geològicament l’àrea d’estudi, 

situada a la comarca del Bages, 

forma part de la depressió 

Central Catalana, més 

concretament al sector oriental 

de la conca de l'Ebre. Aquesta 

regió de baixes altituds limita al 

nord amb els Pirineus, a l’est 

amb la cadena Costanera 

Catalana i al sud-oest amb la 

cadena Ibèrica. 

Fig. 3 Geologia de la comarca del 

Bages (Cedida pel col·lectiu de recerca 

històrica de la comarca del Bages) 

Font. Associació Medi Natural del Bages 
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Les configuracions geològiques a la conca del riu Cardener no són gaire antigues, 

geològicament parlant la majoria són del període terciari, més concretament de l'eocè superior 

o de començament de l'oligocè superior continental de conglomerats a la base d’arenisques i 

margues dominants, amb algun nivell de calcàries lacustres, guixos i sals.(Solé,1964), tot i que 

també n’hi ha algunes que pertanyen al període quaternari i són els materials geològics més 

recents de la comarca. És el cas dels sediments detrítics constituïts per fragments de roca 

arrodonits de més de 2 mm de diàmetre, els anomenats còdols d’origen fluvial o graves, que 

donen lloc a les graveres. Aquests materials abunden als llits actuals dels rius i a les terrasses 

fluvials, i són els testimonis dels nivells on, fa algunes desenes o alguns centenars de milers 

d'anys, corrien les aigües fluvials. És doncs aquest material el que trobem en el conjunt de 

l’àmbit d’estudi. 

A excepció de les evaporites, totes són més o menys riques en carbonat de calci i, com a 

conseqüència, generen sòls calcaris. 

 

 4.4. Hidrologia 

  4.4.1. Característiques de la conca del riu Cardener 

El riu Cardener neix a les fonts del Cardener, prop de La Coma (Solsonès), al vessant oriental 

de la serra del Port del Compte, a 1050m d’altitud. 

És el principal afluent del Llobregat, té 90Km de longitud i un cabal mitjà de 6,5 l/m
2
 per segon. 

D’un règim exaltat a la tardor, passa a un de gairebé sec a l’agost. 

A la part alta la seva conca, de 1500 Km
2
 recull les aigües de la serra del Port del Compte, la 

serra del Verd, el serrat de les Comes, el Pedraforca i la serra d’Ensija. 

L’aigua de Valls ( a Gósol) i la de l’aigua d’Ora ( a la serra d’Ensija ), conformen el relleu de la 

capçalera de la conca, formada per una massa de conglomerats que són el resultat de l’erosió 

dels pre-pirineus. 

Un cop el Cardener passa per les poblacions de Navès, Guixers i Sant Llorenç de Morunys, la 

seva aigua és embassada pel pantà de la Llosa del Cavall. Aquest embassament de 80 hm
3
 de 

capacitat, ocupa una superfície de 3 km
2
 i juntament amb el pantà de Sant Ponç, ( entre Olius i 

Clariana del Cardener) de 25 hm
3
 d’aigua, de cabuda, garanteix l’abastament d’aigua a la ciutat 

de Barcelona alhora que minora l’efecte de les avingudes i permet l’aprofitament energètic. 

  

Un cop passat el pantà de Sant Ponç, i ja a les poblacions de Cardona, Súria i Manresa, el 

Cardener, rep les aigües del riu Negre, la riera de Salo, de Coaner, de Fals, Rajadell i 

Guardiola, per la dreta, i la riera de Navel, d’Hortons, d’Argençola i de Vallverd per l’esquerra. 

Fins a unir-se finalment al Llobregat, al terme de Castellgalí.   

 

Font. Associació, Medi natural del Bages. 
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Dins de l’àmbit d’estudi el riu interactua amb diverses rieres i torrents, la riera Rajadell és la que 

li aporta un volum d’aigua més elevat en aquest punt, ja que la resta de torrents són d’aigües 

no permanents i la seva aportació d’aigua només es realitza en moments de pluges. És el cas 

del torrent de la Creu del Tort, el torrent de Sant Pau i el Barranc de la Guineu. 

(Veure plànol núm.5 Hidrologia) 

 

 

  4.4.2. Inundacions 

 

La inundació més catastròfica entre les 

documentades es va donar el 12 d’octubre del 

1907 en que l'aigua del  riu Cardener a Manresa 

va ascendir fins a 10 m per sobre del seu nivell 

habitual enduent-se fàbriques, ponts i trens. La 

intensa pluja va caure sobretot a la banda oest 

de la conca del riu Cardener, des de Manresa 

fins a la serra de Pinós. A la foto, realitzada poc 

després de l'aiguat, el nivell assolit per l'aigua 

del riu Cardener queda  registrat per la marca a la  Foto1. ( foto de Miquel Casajoana, cedida al Col·lectiu 

paret de la fàbrica) “ Les Roques de Sant Pau ”.        de Recerca Històrica de Sant Fruitós de Bages )  

Actualment  aquesta fàbrica ja no existeix.  

                                                   

El 10 de juny de 2000 hi van haver fortes pluges 

a Montserrat i es van enregistrar les màximes 

intensitats de precipitació de la comarca. 

L'estació meteorològica de la Culla de Manresa 

va enregistrar valors de 187,5 mm d'aigua, 45,5 

dels quals ho van fer entre les sis i les set del 

matí i 36,0, entre les vuit i les nou del matí. El 

riu va créixer  aproximadament, 6 metres.  

(Veure plànols núm.6 Anàlisi límits d’inundació)   Foto 2. El riu Cardener el 10 de juny del 

       2000, a Manresa.   (Foto de Florenci Vallès) 

   

 4.4.3. Límits d’inundació 

Tenint en comte les diferents inundacions del Cardener all llarg dels anys es pot fer una 

estimació dels límits d’inundació dins de l’àmbit d’actuació. (Veure Quadre 3. Àrees d’inundació) 

(Veure plànol núm.7 Estimació del límit d’inundació ). 
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 Quadre 3. Àrees d’inundació 

 

 

5. Bases de la proposta 

 

  

 5.1. Finalitat i objectius 

 

En primer lloc la proposta pretén definir les possibles intervencions en el conjunt de les 28,4 Ha. 

De manera que, en un primer moment del treball, s’exposen els punts de major interès en la 

totalitat de la zona i que fins ara no s’havien potenciat (Veure plànol núm.13  Proposta general). 

 

 

Es el cas de: 

 - Les antigues colònies industrials que després de ser restaurades, quedaran 

 incloses en els itineraris turístics del Cardener i el Llobregat. 

 

 - El Pont Vell,  la intervenció pretén donar bona part del protagonisme a aquesta 

 construcció, dotant-la com a mirador del propi espai de ribera, al mateix temps que es 

 pugui contemplar des de qualsevol punt de l'emplaçament. 

 

 - Restauració i replantejament dels actuals camins per adequar-los al conjunt de la 

 proposta i crear-ne de nous. 

 

 - La reordenació dels actuals horts il·legals a la part alta de l’àmbit, i la creació d’una   

 zona annexa d’aparcament. 

 

 - Establir a través de la vegetació, un veritable corredor verd al conjunt de 

l’emplaçament. 

 

I finalment i entrant en més detall la recuperació dels marges del Cardener per al seu ús 

recreatiu i com a corredor verd. 

 

En aquesta segona part, el treball haurà de resoldre els següents punts:  

  

- La redistribució dels camins als marges, camins elevats o arran de l’aigua. 

Àrea d’inundació Cota Metres 

1 196 6 a 12 

2 190 0 a 6 
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- L’accés a les zones inundable i l’adequació de la vegetació en aquestes. 

  

 - Aportar estabilitat al bosc de ribera a través de les noves plantacions i per facilitar la 

 consolidació d’un veritable corredor verd amb la resta d’espais naturals de l’indret.  

 

 - Afavorir l’estabilitat geològica dels marges als efectes erosius de l’aigua en 

 moments de crescuda. 

 

 - Consolidar els perfils molt verticals per evitar possibles esllavissades i adaptar-hi 

 els nous camins i miradors. 

 

- Disminuir els forts pendents per afavorir la colonització de comunitats 

vegetals. 

 

 - Tenir en comte i afavorir la diversitat d’habitats en el major grau possible, creant 

 zones d’interès que actuïn com a reclam d’espècies. 

 

Per tant, es vol potenciar i millorar la utilitat pública dels espais industrials, paisatgístics i de 

bosc de ribera que es concentren a la zona, aprofitant els valors actuals del lloc, sempre que 

sigui possible. 

 

 

 

 5.2.    Criteris a seguir 

 

Els criteris a tenir en compte han de permetre assolir els objectius plantejats. 

Es pretén utilitzar una eina que permeti adaptar-se a cadascun  dels problemes singulars, a la 

vegada que interrelacioni totes les parts on s’hagi actuat per tal de donar uniformitat al conjunt 

de l’emplaçament.  

Així els criteris utilitzats han estat: 

 

- Aprofitar els recursos existents del lloc sempre que ha estat possible (vegetació, orografia, 

hídrics, activitats...). 

- Aportar nous usos socials al lloc. 

- Utilitzar l’espai com a nexe d’unió social entre els barris veïns i les vies de comunicació més 

pròximes ( barri de Sant Pau, estació de tren, Carretera C-55, antiga carretera d’Abrera a 

Barcelona ) i la pròpia ciutat. 

- Consolidar el bosc de ribera per afavorir el flux de noves espècies i per tant, fer que existeixi 

una estabilitat entre l’ús social i el medi natural. 
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6. Situació actual. 

 

L’àrea d’actuació engloba el tram del riu Cardener que passa pel sud de la ciutat de Manresa. 

L'espai comprèn una àrea d’aproximadament 28,4 ha de superfície
 
en la seva totalitat. Tot i així 

la proposta es centra en les 20 ha que avarquen els marges del riu.  

Es tracta de quasi el recorregut final del riu, amb una llargada de 1985,5 metres 

aproximadament. (Veure plànol núm. 8 Situació actual).  

(Veure plànol núm. 3 Foto anàlisi i directrius projectuals). 

 

Els seus límits són clars: cap al nord limita amb al Pont Vell, al sud el riu rep les aigües de la 

riera de Rajadell i es troba amb el pont de la carretera comarcal 55.  A  l’est s’integra amb la 

plana del Bages tot i trobar-se amb les vies del tren i l’antiga carretera C-55 i a l’oest delimita 

amb la ciutat de Manresa topant directament amb l’actual comarcal 55. 

 

El riu Cardener, típic riu mediterrani, transcorre per la ciutat de Manresa de manera 

meandriforme. Dins de l’àmbit d’actuació es poden veure dos meandres. El primer, seguint la 

direcció aigües avall, s’obra cap a la ciutat mostrant-li la seva banda exterior, fins que en arribar 

a la primera fàbrica de la zona, (fàbrica la Farinera), es tanca, i deixa que les colònies 

industrials s’aproximin a l’interior del segon meandre. Aquest darrer, queda encaixonat en la 

seva curva exterior, pel mur que conforma l’antiga carretera comarcal 55, on l’aigua i toca en un 

recorregut de 60 metres. 

 

Els murs, en major o menor alçada, es troben també, emmarcant la zona de les fàbriques. La 

fàbrica la Farinera i la Fàbrica els Polvorers, quedaven separades del riu a través d’un mur de 6 

metres d’alçada, que impedia la inundació d’aquestes en cas d’avingudes. Actualment, aquest 

mur està enderrocat en molts punts, a causa de la forta avinguda de l’any 2000. 

A l’altra banda del riu, i on es troben les fàbriques vermella i blanca, i ha un mur també de 6 

metres d’alçada. Aquest però, no fa la funció de contenir l’aigua sinó que actua de mur de 

separació entre la part baixa, on hi ha la llera i part de la planura fluvial , i la zona alta, on es 

troben les fàbriques. A part, fa la funció de mur de contenció de les terres que conformen la 

zona alta, a 6 metres alçada. 

 

El sector de sòl on es realitza la proposta, es caracteritza per un poblament colonial i que forma 

part de les antigues fàbriques. La major part de la gent que habita en aquestes colònies són 

encara avui, treballador d‘algunes d’aquestes fàbriques, alhora que es dediquen a la producció 

hortícola de consum propi i de petites dimensions ( d’1 a 5 ha). 

Actualment les fàbriques la Farinera i els Polvorers resten tancades, i són la fàbrica Vermella i 

Blanca que es dediquen a la indústria del vidre i el metall.  

Els esmentats habitatges colonials persisteixen  dins de l’àmbit fluvial, tot i que la major part de 

la població que treballa a les fàbriques encara avui, es concentren al barri de Sant Pau, també 

colonial però fora de l’àrea d’actuació. 
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Els voltants de les fàbriques i els habitatges es troben pavimentats amb formigó, en alguns 

punts en molt mal estat. 

Tot i el dany que hagin pogut causar les fàbriques durant la industrialització i al llarg dels anys, 

aquestes aporten un valor significatiu a lloc i són juntament amb el Pont Vell un llegat històric 

que cal potenciar. 

 

Els desnivells en el conjunt de l’espai són força suaus. Trobem valors d’entre el 2 i el 16 % en 

les àrees més planeres, situades en el tram 1 (des del Pont Vell, fins a la primera fàbrica) i el 

tram 3 ( des d’on acaben les fàbriques, fins al final de l’emplaçament), i pendents d’entre el 16 i  

el 32% en el tram 2, des d’on comencen fins on acaben les fàbriques.  

(Veure plànol núm. 4 Topogràfic actual).  

(Veure plànols núm.9  Situació actual – seccions topogràfiques tram 1, núm.10  Situació actual – seccions 

topogràfiques tram 2, núm.11  Situació actual – seccions topogràfiques tram 3 ) 

 

Es tracta d’un sistema fluvial amb la seva dinàmica natural modificada  degut a la presència  

dels embassaments de Sant Pons i més recentment, el de la Llosa del Cavall. Per altra banda 

el llegat industrial ha afectat també la vegetació i la fauna de la zona, degut a l’abocament 

descontrolat de residus de les fàbriques durant anys, i ha contribuït en la variació de la 

naturalesa del riu, incorporant rescloses per l’aprofitament de l’aigua.  

La zona pateix també, l’impacte ambiental de les salines situades a Cardona i Súria. 

L’aigua del Cardener arriba dolça a Cardona, amb una concentració de clorurs de només 20 

mg/L. És a partir d’aquest punt en que rep el primer episodi de salinització degut a l’explotació 

de les mines de potassa i la runa que aquesta genera, i malgrat que les aigües són passades al 

col·lector de salmorres, el riu s’endú part de la sal. Un cop a Súria l’episodi es repeteix.  

I es que el col·lector de salmorres produïa vessaments accidentals de tant en tant  gairebé 

sempre causats per trencaments que ocasionaven les obres o per maquinària remenant-hi 

massa a prop. Darrerament, però, els vessaments de salmorra del col·lector són cada vegada 

més freqüents, afecten a més punts i no són causats per agents externs, sinó que es tracta de 

fuites degudes al propi mal estat del tub. Després de quasi 20 anys de funcionament, el 

col·lector de salmorres s'ha envellit. El tub principal és fet de material plàstic, però hi ha també 

elements i juntes metàl·liques. Amb els anys, la sal i  ha afavorit el deteriorament del metall.  

Aquest estiu 2006, més concretament al mes de juliol, hi ha hagut un vessament de salmorra 

important que ha provocat la mort de la vegetació de la riba dreta del Cardener i la 

contaminació del sòl de la població d’Antius (Callús), on la salmorra vessada del col·lector s'ha 

estès i diluït subterràniament i ha afectat la vegetació allà on l'aigua salada ha aparegut a la 

superfície. El fet que el sòl hagi queda salinitzat, impedirà la regeneració del bosc d’aquesta 

localitat durant anys.  

Un anàlisi d’aigua realitzat el dia 3 d’agost del 2006 donava una dada de 3700 mg de clorur per 

litre, una quantitat massa elevada després d’un més de l’esmentada fuita. 
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Al lloc de la proposta el col·lector també ha vessat salmorres i encara que només ho ha fet en 

el curt tram entre el Pont Vell i el Barri de Sant Pau, ja és suficient perquè la vegetació 

desaparegui a bona part de la zona. (Veure Foto 3) 

 

Es dóna la circumstància que molts dels arbres afectat foren expressament plantats uns anys 

enrera. Encara no un quilòmetre riu avall, al mateix barri de Sant Pau allà on la carretera 

travessa el riu, ja es va patir un altre vessament amb el resultat de la mort de l'àlber més 

destacat d'aquest tram de bosc de 

ribera. Uns centenars de metres 

amunt, un altre vessament va 

matar els plàtans prop del Pont 

Vell. Al llarg del recorregut del 

col·lector, des de Cardona i des de 

Balsareny fins al Prat de Llobregat, 

les clapes de mortaldat a causa 

d'esporàdiques fuites de salmorra 

del col·lector són nombroses.  

 

 

 Foto 3. Mort sobtada d’alguns arbres de la ribera del 

 Cardener dins l’àmbit de la proposta, el juliol del 2006. 

 

Un altre dels impactes que afecta el medi fluvial, ha estat l’establiment d’horts il·legals prop de 

la llera i de manera descontrolada.  

La totalitat d’aquests horts es situa a la riba dreta, entre el tram 2 i el tram 3 de l’àmbit d’estudi.  

La majoria d’aquests horts han estat abandonats en els últims anys. Tot i que alguns d’ells 

encara són treballats per les famílies que viuen als habitatges colonials pròxims.  

Els horts no disposen de casetes degudament acondicionades i que cobreixin les necessitats 

que l’agricultura demana, per això es troben barraques que intenten complir aquestes funcions, 

però que acaben generant una imatge de deixadesa i marginalitat. 

 

Els actuals camins d’accés a la zona de la proposta estan tallats en molts punts per la invasió 

de les canyes (Arundo donax), fet que impedeix recorre l’espai amb facilitat. A la riba dreta 

mirant el pont Vell, la carretera C-55 queda pràcticament a la mateixa alçada que l’inici de 

l’emplaçament, separant-los tan sols per una petita vorera d’uns 12 cm d’alçada per 1,5 metres 

d’amplada. Aquest és el punt d’entrada a l’emplaçament pel costat dret i venint de la ciutat de 

Manresa. Una mica més avall el recorregut queda tallat per les bardisses, i s’ha de caminar un 

tros per la carretera fins a arribar al caminet que va paral·lel al riu. Aquest camí es talla a 

l’alçada de la fàbrica els Polvorers, impedint l’accés a les fàbriques i als habitatges i horts de la 

zona alta. 
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Un altre camí d’aquesta riba, és el que va des dels habitatges i fàbriques vermella i blanca, i 

travessa el tram 3, fins a arribar a la depuradora de Manresa, ja fora de l’emplaçament. Aquest 

camí de 285 metres de longitud, és un dels més ben conservats a la zona, i encara que 

travessa el barranc de la Guineu, no presenta pendents importants. A més el camins es 

desdobla en alguns punts, per dirigir-se al conjunt d’horts de l’àrea o sortir cap a la carretera C-

55.  Aquests caminets secundaris han estat creats pel trepig i la constància de l’home.  

Altres de major pendent són els que condueixen als horts situats als marges i al capdamunt del 

turó de Sant Pau, pròxims al barri de Sant Pau. Són recorreguts amb certa dificultat tant pel 

pendent com per que han de travessar el torrent de Sant Pau en dos trams. 

A la riba esquerra es troba un únic camí que s’inicia al Pont Vell i segueix paral·lel al riu fins a 

quedar tallat en arribar als 225 metres. 

Els camins esmentats fins ara són de terra i no reben cap tipus de manteniment, tot i així hi ha 

un dels camins que uneix la comarcal 55 amb els habitatges colonials que absorbeix la totalitat 

del tràfic rodat i que està asfaltada. 

 

L’àmbit no disposa de cap tipus de zona de serveis, ni tan sols aparcaments. Això no ha estat 

mai un problema per la gent que viu dins del medi fluvial, ja que la grandària de les esplanades 

que deixen les fàbriques, els ha permès aparcar en tot moment.  

 

  

 6.1. Vegetació actual 

L’espai de la proposta es troba en un estat deficient i que cal millorar.  

La constant acció antròpica de les antigues fàbriques, l’establiment d’horts il·legals prop de les 

ribes, la construcció de les carreteres paral·leles al curs l’aigua, i la consolidació de les vies del 

tren, han generat, juntament amb una manca de gestió i manteniment mediambientals, la 

constant degradació del bosc de ribera.  

 

D’aquesta manera la introducció d’espècies foranies a aquest ambient ha anat en augment. 

Podem trobar arbres al·lòctons que, plantats originàriament amb intencions ornamentals o 

reforestadores, han esdevingut subespontanis en aquest ambient tan acollidor. En són 

exemples dues espècies nord-americanes: l'acàcia falsa o robínia (Robinia pseudoacacia) i el 

negundo (Acer negundo), que juntament amb altres espècies pròpies de l’agricultura, com és el 

cas de la vinya, i varies varietats de fruiters, van apareixent de manera puntual al conjunt de 

l’indret.  

El plàtan d’ombra (Platanus hispanica) també apareix en el tram 1 de l’àmbit de la proposta, 

formant una alineació que respon al traçat de l’actual C-55. 
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Per altra banda, l’absència d’una bona cobertura vegetal i la mala estructuració entre el bosc i 

el sotabosc, ha afavorit l’aparició d’espècies invasores, com és el cas de la canya( l’Arundo 

donax ), que ha acabat sent l’espècie majoritària en el conjunt de l’espai. 

 

La vegetació de ribera està exposada a  variacions majors que la resta de vegetació del voltant, 

això fa que als marges del riu, s’originin fenòmens de crescudes o baixades de nivell de l'aigua, 

dipòsits de sediments, erosió,.... Aquests fenòmens, juntament amb el nivell de l’aigua del 

freàtic condicionen de forma directa el desenvolupament dels vegetals. 

La vegetació que es troba en aquest tram, a la vora de la llera, destaca pel seu estrat herbaci, 

format per una de les espècies majoritàries dins la comunitat d’higròfits, vegetals que 

necessiten sòls molt humits, però no forçosament coberts d'aigua. És el cas del canyís o canya 

xiula (Pragmites australis ssp. australis), que es presenta juntament amb espècies que formen 

part de la comunitat dels helòfits, plantes arrelades amb la base normalment submergida i els 

òrgans superiors aeris, com les bogues (Typha angustifoli i Typha latifolia ). 

 

En quant a l’estrat arbustiu les espècies majoritàries són les que conformen les bardisses, els 

seus representant són vegetals impenetrables amb una alçària d'entre 1 i 2,5 m, caracteritzats, 

sobretot, pel caràcter espinós de la majoria dels arbustos i de les lianes que els integren, és el 

cas de l’esbarzer (Rubus ulmifolius) o el roser silvestre (Rosa canina). A més també hi podem 

trobar arbusts no espinosos com, el roldor (Coriaria myrtifola), el sanguinyol (Cornus 

sanguinea), i l’enfiladissa vidalba (Clematis vitalva ). 

Les bardisses van lligades a sòls amb un cert grau d'humitat i, per tant, acostumen a trobar-se 

a les obagues i fondalades, creixent al marge del bosc o substituint-lo. La vegetació potencial 

de les àrees ocupades per bardisses seria la roureda, l'omeda o l'albereda. Sovint, quan 

aquests boscos són aclarits, la bardissa s'estén. 

Les bardisses no ocupen grans extensions, però no és rar que formin llargues franges a banda 

i banda dels torrents, a les vores de camps i als talussos de les carreteres. 

Tot i que antipàtiques per les punxes, les bardisses són importants per als animals, 

especialment per als ocells, com a lloc de refugi i font d'aliment, atès que la major part de les 

plantes que les integren fan fruits carnosos (móres, aranyons...). 

 

 

Finalment l’estrat arbori es mostra molt escàs en el primer i el segon tram de l’àmbit de la 

proposta, mentre que en el tercer tram, i a tocar de la riera Rajadell, es comença a veure una 

major densitat arbòria i favorable a l’albareda. Els arbres que trobem són, l’àlber (Populus alba), 

el freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia), el pollancre europeu (Populus nigra), el salze 

blanc (Salix alba) i l’om ( Ulmus minor ). 
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Si ens fixem amb el mapa, veiem que al Bages hi predominen els retalls de bosc al llarg dels 

cursos fluvials, i que per tant, no hi ha una continuïtat entre ells per formar boscos extensos 

que actuïn d’autèntics corredors biològics.  

L'àmbit del bosc de ribera, a causa de la seva fertilitat, ha estat molt explotat per l'home des de 

temps immemorials i, per aquest motiu, costa trobar retalls de bosc prou madurs per ser 

considerats representatius de la vegetació potencial. 

Si a aquest fet hi afegim la riquesa en nutrients minerals que acostuma a caracteritzar els sòls 

formats a partir de sediments portats per les aigües fluvials (al·luvions), no és d'estranyar que 

les alberedes, els boscos que corresponen a la major part de les ribes amb sòls profunds dels 

rius i rieres del Bages, puguin superar fàcilment els 20 metres d'alçària.  

 

De totes maneres, la Vall de la Riera Rajadell i el Pla del Reguant a Súria són dos boscos de 

ribera extensos i ben consolidats, la comunitat dels quals, és l’albareda. Per tant, es creu 

convenient instaurà aquesta comunitat de ribera en l’àmbit de la proposta per tal que el bosc de 

la riera de Rajadell, continuï en arribar al riu Cardener i s’extengui fins al Pla del Reguant.  
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Per altra banda, al tercer tram de l’àmbit d’actuació, hi trobem pradells típics mediterranis, 

com són el llistonar i el fenassar. 

Aquests prats dominats per gramínies perennes de fulles dures i sovint cargolades que, fora del 

període de verdor primaveral, tenen un aspecte més o menys grogós, fa que els prats siguin 

força diferents de les gespes verdes que acostumem a associar a aquest terme.  

Aquests prats ocupen els indrets assolellats i de poca cobertura arbòria i desapareixen a les 

àrees erosionades i de més pendents on apareix la brolla de romaní.  

Actualment ni el fenassar ni el llistonar no presenten una estructura de prat homogènia, sinó 

que formen clapes disgregades en diversos punts del tram 3 de l’àmbit d’actuació. 

Un fet característic és que comparteixen varies espècies entre ells, això fa molt difícil poder 

definir on comença un i acaba l’altre. De totes maneres analitzant l’àmbit en conjunt, es percep 

u major domini de les espècie que conformen el fenassar. la qual cosa ens indica l’estreta 

relació entre la humitat del sòl a la major part del tram 3, ja que el fenassar creix en terres més 

humides i si el temps acompanya, pot conservar la verdor durant la major part de l'any.  

Les espècies que es troben estan formades per plantes perennes, entre les quals domina el 

fenàs o fenal de marge (Brachypodium phoenicoides), planta que ha ajudat a aconseguir 

l'estabilitat dels marges de la sèquia de Manresa, un paper important dins la història del pla de 

Bages. 

Però a partdel fenàs, hi ha altres espècies entre els camps abandonats i alguns marges, són la 

pastanaga borda (Daucus carota), el plantatge de fulla estreta (Plantago lanceolata), 

l'escabiosa (Scabiosa atropurpurea var. amansii),i el fonoll (Foeniculum vulgare). També el 

dàctil (Dactylis glomerata) i la candelera (Phlomis lychnitis), juntament amb el llistó 

(Brachypodium retusum) s’estén a les zones més allunyades del riu. 

Damunt del llistonar hi ha alguns pins, pi blanc (Pinus halepensis), però la seva presència és 

molt puntual. 

En alguns punts on el llistonar desapareix hi apareix la brolla de romaní. Els més freqüents 

dins l’àrea d’estudi són el romaní (Rosmarinus officinalis), acompanyat de l'argelaga (Genista 

scorpius), el bruc d'hivern (Erica multiflora) i el romaní mascle (Cistus clusii). També per mates 

més baixes, com la botja d'escombres (Dorycnium pentaphyllum), la farigola o timó (Thymus 

vulgaris), la foixarda (Globularia alypum) i l'espígol o barballó (Lavandula latifolia).. També hi ha 

alguna herba de flors vistoses, com l'atractilis (Atractylis humilis) i diverses orquídies del grup 

de les abelleres (Ophrys). 

Els límits entre les brolles i els  prats secs no sempre queden clars, la qual cosa és lògica si 

tenim en compte que aquestes comunitats vegetals són transitòries i, acompanyades o no de 

pins (pi blanc i, puntualment, pi pinyer), ocupen antics dominis de l'alzinar.  
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 6.2. Fauna actual 

 

Actualment aquesta zona del Cardener no realitza la funció de principal corredor biològic. El fet 

de no presentar un bosc de ribera ben consolidat amb una massa arbòria favorable 

desafavoreix el reclam de la fauna. 

Tot i així el fet que es conservessin en bon estat els pradells mediterranis del fenassar i el 

llistonar, i les brolles i bardisses, juntament amb el fet de tenir a tocar, un bosc ribera ben 

consolidat (bosc de la riera Rajadell), i més cap al nord, el bosc del Pla del Reguant, ha estat 

important per al desplaçament d’alguns animals d’un bosc a l’altre, afavorint l’aturada d’aquests 

a la zona d’intervenció.  

D’aquesta manera trobem animals que es beneficien d’aquest hàbitat estrictament de ribera, 

com és l’ànec collverd, el gavià argentat, el corb marí o el cabusset. O ocells com el balquer 

(Acrocephalus arundinaceus), teixidor (Remiz pendulinus), l'oriol (Oriolus oriolus), el picot verd 

(Picus viridis) o el rossinyol bastard (Cettia cetti), entre les capçades dels arbres. 

 

Tot  així les poblacions d’ocells varien estacionalment , condicionades per la disponibilitat 

d’aliments i els cicles migratoris. , per tant moltes de les aus que trobem a la zona són fruit de 

la migració que s’ aprofita de  les vies fluvials i busquen refugi als arbres de ribera. És el cas 

del martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el martinet blanc (Egretta garzetta)o el corb marí 

gros (Phalacrocorax carbo). 

A la tardor i a l'hivern es poden veure estols d'ocells hivernants que provenen del nord. Alguns, 

com la fredeluga (Vanellus vanellus), tan sols els podem veure eventualment en aquesta època, 

mentre que d'altres, com el pinsà (Fringilla coelebs) i l'estornell vulgar (Sturnus vulgaris), els 

podem veure tot l'any. 

D'altra banda, també hi ha ocells exclusivament estivals típics de les planes conreades, com 

ara l'abellerol (Merops apiaster), que destaca per la seva policromia llampant, i el rar esparver 

cendrós (Circus pygargus). 

 

 

 

 6.3.  Infrastructures viàries i construccions 

 

Les infrastructures viàries relacionades amb l’àmbit d’estudi són les següents: 

- Actual Carretera Comarcal 55 

- Antiga Carretera Comarcal 55 ( d’Abrera a Barcelona ) 

- Carretera d’accés als habitatges colonials de la fàbrica vermella i blanca  

- Carreteres i camí d’accés al Barri de Sant Pau 

- Camins i pistes forestals del mateix espai fluvial  

- Vies del tren 
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La Carretera Comarcal 55 ( Abrera - Barcelona ) delimita a l’oest el tram a actuar. És l’actual via 

principal d’entrada a la ciutat de Manresa venint de Barcelona i una de les més transitades. 

Aquesta, creua l’àmbit pel damunt, a través del pont que queda just on la riera de Rajadell 

s’uneix al Cardener i acaba l’àmbit d’actuació. 

Aquesta mateixa carretera dona entrada als barris colonials de les indústries tèxtils. 

 

L’antiga carretera comarcal 55 limita la zona a l’est i realitzava la mateixa funció que l’actual, tot 

i que el seu llarg traçat i la poca amplada dificultaven el trànsit a la zona. Aquest fet va fer 

plantejar la construcció de la nova carretera. Actualment aquesta actua d’anella secundària 

entre ciutats. 

 

El Barri de Sant Pau, també d’origen colonial, connecta també amb l’actual C-55 a través de 

dos vials asfaltats, un al nord i l’altre al sud d’aquest barri. Tot i així la part del barri que queda 

dins de l’àmbit de la proposta, continua encara avui, sense asfaltar. 

  

Els actuals camins i pistes forestals del mateix espai fluvial queden tallats en alguns punts pel 

creixement descontrolat de les canyes (Arundo donax), o la caiguda d’arbres. Tots ells són 

camins de terra, que no reben cap tipus de manteniment i impedeixen travessar l’àmbit i 

disfrutar del paisatge. 

 

Les actuals vies del tren es deixen notar a la zona, la gran infrastructura queda entre l’antiga 

carretera C-55 i el riu, en una banda, i a l’altra trenca amb  l‘harmonia dels conreus de secà de 

la plana.  
 

Construccions industrials dins l’àmbit d’actuació són un llegat històric important per 

entendre el procés d’industrialització al nostre país, així, les fàbriques que s’hi troben ens 

marquen tota un època que cal recordar. 

 

Les fàbriques que trobem dins l’emplaçament són: 

 

La gran Fàbrica els Polvorers, que l’any 1540 fou la indústria de pólvora més important de 

Catalunya i que havia estat un molí fariner i de draps abans del segle XVI. 

 

Farinera la Favorita, antiga fàbrica que data del 1860 i que forma part del patrimoni protegit de 

la ciutat. 

 

Finalment, la Fàbrica Vermella, aixecada l’any 1835, es dedicava juntament amb la Fàbrica 

Blanca, que data del 1862, al tèxtil i als filats de cotó. 

(Veure plànol núm.8  Situació actual) 
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7. Descripció de la proposta. 

 
 

7.1.  Proposta general d’actuació en el conjunt de l’emplaçament. 
 
La proposta pretén reordenar l’espai com si es tractés d’una planificació a gran escala i tenint 

en comte els punts que afecten al conjunt de l’àrea, perquè d’ aquesta manera i un cop 

treballada la zona en la seva totalitat, puguem intervenir en els marges a consciència. 

Per fer-ho es basa en la reorganització de l’espai, atenent a les demandes socials i naturals del 

propi lloc i fent front als punts més dèbils de la zona. ( Veure plànol núm.13  Proposta general ). 

Després d’analitzar l’àrea a fons i saber quina és la situació de partida, s’ha vist que, un dels 

punts a resoldre són les antigues fàbriques que actualment no realitzen cap funció, i que han 

quedat formant part de l’entorn sense participar-ne. Es tracta de la fàbrica la Farinera i la 

fàbrica els Polvorers. Després de rehabilitar-les i acondicionar-les per al seu ús, es creu 

convenient que acullin un centre d’interpretació que expliqui el moviment industrial i la seva 

importància durant l’època de la industrialització i un punt d’informació sobre el lloc i els seus 

entorns naturals més immediats.  

Les fàbriques podrien acollir també, un centre de natura, dedicat a la lectura de la vegetació 

establerta en la proposta, però també a la fauna, i perquè no a l’agricultura. Així es podrien 

organitzar excursions didàctiques que permetrien conèixer, més detalladament, com funciona 

aquest medi fluvial, com és la seva vegetació i la seva fauna i quines variables hi intervenen. A 

part totes elles quedaran incloses en el conjunt de fàbriques que conformen l’eix del Cardener i 

el Llobregat. 

Les fàbriques són construccions que ja formen part del paisatge, igual que el Pont Vell. 

Aquesta construcció ja actua de mirador per si sola. Tot i així, s’intentarà donar una major 

amplitud als espais adjunts al pont per facilitar la pujada a aquest i que realment actuï de 

mirador de la pròpia proposta. 

L’accés a les ribes més pròximes a l’aigua es facilitarà, a través de l’eliminació d’alguns 

camins, i la recuperació o la incorporació d’altres que iniciaran recorreguts diferents, des de 

camins de marge a camins en alçada. 

Els actuals murs enderrocats es refaran adaptant-se a les noves necessitats de l’entorn. 

També es construirà un pont just abans de la fàbrica la Farinera, que permetrà travessar a 

banda i banda del riu i facilitarà el recorregut, pràcticament a tot el perímetre de l’emplaçament. 

La problemàtica dels horts a la zona, es resol concentrant els que encara estan en actiu, a la 

cota més alta de l’emplaçament i dotant-los d’una caseta de serveis condicionada degudament 
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i parcel·lada a parts iguals. Així s’eliminaran els horts que han quedat obsolets juntament amb 

les barraques tant dels horts abandonats com dels que no ho estan. 

Es recuperaran els marges del riu a través de la vegetació de ribera escollida, i 

s’acondicionaràn pel seu ús recreatiu i com a corredor verd, que uneixi les diferents àrees 

d’interès natural de la comarca, com són: la Vall de la Riera Rajadell, la Sèquia de Manresa, i el 

bosc del Pla del Reguant. Finalment aquest llarg espai fluvial es trobarà amb un gran parc de 

ribera on hi tindran cabuda diferents espais i zones per al lleure i l’estança. Es preveu que hi 

puguin haver zones de clarianes, zones on la vegetació sigui més densa i es tingui una 

sensació més de bosc, zones per al joc i l’esportivitat, i zones on els camins es puguin 

transcórrer a peu o en bici.  

 
 

7.2. Proposta d’actuació als marges del riu. 
 

Aquesta pretén restaurar els marges del riu Cardener. Una de les línies principals, serà 

revegetar per tal que realitzi la funció d’eix natural que articuli el paisatge, i sigui capaç d’unir 

unitats paisatgístiques actualment separades o fragmentades, de forma que el paisatge 

s’interrelacioni directament i formi part de l’entorn urbà.  

 

El lloc s’ha de poder adaptar a les noves necessitats socials i culturals, al mateix temps que es 

recupera el bosc de ribera. L’actuació no pretén fer grans canvis en la morfologia de l’espai, 

però si en la vegetació.   

Es tracta d'intervenir mínimament en la topografia de la zona per adequar el pas de nous 

camins que millorin la mobilitat dintre de l’espai, ja que en molts punts es veu mermada per la 

topografia o per la pròpia vegetació, i es respectarà l’interior de la llera. 

 

L’àrea d’actuació es dividirà en tres trams,  caracteritzades per diversos factors com són la 

topografia, la vegetació, l’accessibilitat o els usos. (Veure Figura 1. Zonació de l’àrea d’actuació).   

Es pretén que el visitant pugui iniciar el seu recorregut en el tram 1 i acabar-lo en el tram 3 o a 

l’inrevés. Per tant, els dos punts d’entrada i sortida principals a l’espai, es localitzaran en 

aquests dos trams. 

La proposta vol potenciar els espais que han quedat en segon terme, degut al seu 

deteriorament, i que amaguen trets importants, ja sigui des del punt de vista cultural, històric o 

de vegetació, entre altres. D’aquesta manera, la proposta ha definit unes amplades diferents 

per cada un dels tres trams d’actuació, per tal d’adaptar-se als requeriments de cada lloc. 

 En l’actuació prevaldrà la utilització d’elements de disseny simple i amb materials que quedin 

ben integrats en l’entorn ja que es pretén conservar i promoure el caràcter natural de l’espai i 

evitar l’ús de materials que puguin causar impacte. 

 Així,  a través de la millora d’aquells aspectes que presenten mancances i facilitant a l’usuari el 

poder endinsar-se en el medi a més d’observar-lo des de fora, es pretén que se li  pugui donar 
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la importància que es mereix a aquest espai natural fins ara oblidat degut a la seva constant 

degradació. 

Amb aquesta reforma el Cardener ja no és l’abocador o l’espai residual que deixa enrere la 

ciutat, sinó que es converteix en l’eix vertebrador de les activitats de lleure, informació i 

comunicació de Manresa. (Veure plànol núm. 14 Proposta als marges) 
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Figura 1. Zonació de l’àrea d’actuació. 

 

A continuació es descriuran les característiques dels paràmetres a tenir en compte per tal de 

portar a terme l’actuació. 

 

 

  7.2.1. Vegetació. 

 

Per a la implantació de la nova vegetació, ha calgut un estudi previ de la vegetació potencial 

dels ambients fluvials del Bages. Aquest reconeixement vegetal ha permès l’elecció més 

acurada de les diferents espècies que conformaran l’espai.  

 

S’ha pogut veure que la major part d’aquests ambients estan formats per l’albareda com a 

comunitat principal, (Veure Figura 2. Vegetació Potencial d'una Vall Bagenca), on depenent bàsicament 

del clima, la topografia i les característiques edàfiques del sòl, les comunitats presents es van 

distribuint al llarg de tot l’espai on troben les condicions més favorables.  
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Figura 2. Vegetació Potencial d'una Vall Bagenca 

1 Roureda. 2 Alzinar. 3 Garriga. 4 Plantes rupícoles. 5 Omeda. 6 Albereda. 7 Canyissar. 

(Font. Entitat bagenca – El Medi Natural del Bages, dibuix de Jordi Badia) 

 

L’objectiu de l’actuació en quant a la vegetació, serà el de promoure i conservar el caràcter 

natural de l’espai, de manera que prevalgui la utilització de planta autòctona en tota l’actuació. 

D’aquesta manera serà possible trobar una gran diversitat d’espècies amb adaptació a 

condicions adverses i d’autoregeneració que permetin aguditzar el caràcter natural. 

A la vegada, es pretén utilitzar la vegetació com a eina per establir un ordre en l’espai i 

transmetre un caràcter determinat a la proposta. 

En quant al disseny de plantacions s’utilitzaran varis criteris en funció del tipus de vegetació. 

Així la planta herbàcia i arbustiva es plantarà resseguint les formes lineals del riu i distribuint-se 

més o menys a prop de l’aigua en funció de la seva afinitat. En alguns punts, aquestes masses 

desapareixeran per evitar barrar el pas del visitant vora l’aigua. 

 

La massa arbòria serà la responsable de trencar amb aquesta forma més orgànica que 

marcaran les herbàcies i arbustives, i es distribuirà sobre l’espai a partir d’una retícula inicial 

de  2 x 2 metres. Aquesta retícula quedarà delimitada entre la cota 186 i la cota 214 abrasarà 

la totalitat de la massa arbòria de l’àmbit d’actuació. 

En el moment en que les capçades dels arbres es toquin es procedirà a fer una primera 

aclarida d’aquells arbres que es trobin perpendiculars a l’aigua. L’any següent s’eliminaran les 

files corresponents i paral·leles al riu Cardener.  

Aquesta aclarida d’arbres, serà diferent en funció de la cota en que es trobin, d’aquesta manera 

ens assegurarem densitats arbòries diferents.  

Així s’estableix que de la cota 200 a la 204, la densitat final de la massa arbòria la marcarà un 

marc de plantació de 4 x 4 metres, obtenint com a resultat una massa densa i ben constituïda 

que atenuï el soroll intens i les visuals poc atractives de l’actual carretera C-55. La pineda de pi 

blanc (Pinus halepensis) i pi pinyer (Pinus pinea) majoritàriament, acompanyada d’alguns oms 
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(Ulmus minor) i freixes (Fraxinus angustifolia), seran les espècies que conformaran aquesta 

massa densa de l’àmbit d’estudi. ( Veure plànol núm. 20  Proposta – marcs de plantació estrat arbori 3 ). 

 

A  mesura que ens apropem a la llera, de la cota 192 a la 200, les densitats disminueixen, així 

s’estableix un segon marc de plantació final de 6 x 6 metres on l’espècie que agafa 

protagonisme és el freixe (Fraxinus angustifolia) juntament amb altres arbres com l’om (Ulmus 

minor), el pollancre (Populus nigra), i alguns àlbers (Populus alba).  

(Veure plànol núm. 19  Proposta – marcs de plantació estrat arbori 2 ). 

 

Finalment i ja dins la zona amb major freqüència d’inundació, les espècies arbòries van 

desapareixent i donen pas a les plantes heliòfiles i les arbustives amb capacitat resolutiva 

davant les inundacions. Per tant, el marc de plantació final que formarà la massa d’arbres entre 

la cota 186 i la 192, serà de 8 x 6 metres, amb l’àlber (Populus alba) com a arbre predominant, 

el pollancre (Populus nigra) i algun feixe ( Fraxinus angustifolia).  

( Veure plànol núm. 18  Proposta – marcs de plantació estrat arbori 1 ). 

 

La intervenció contemplarà també l’eliminació de la canya (Arundo donax), i l’implantació de 

noves espècies que amb la seva ombra, evitin que torni a proliferar.  

Altres espècies de caràcter invasor com; la falsa acàcia o robínia (Robinia pseudoacacia) i el 

negundo (Acer negundo) i les plantes que es troben com a resultat de l’agricultura també es 

trauran.  

 

L’àmbit presenta un estat de degradació vegetal important, tot i així encara resten algunes 

masses i arbres puntuals típics del bosc de ribera a les zones més allunyades dels horts i més 

properes a la llera, que estan en bon estat i que es conservaran. (Veure plànol núm.12 Vegetació a 

mantenir). 

 

La comunitat escollida per al conjunt del bosc de ribera és l’Albareda (Vinco - Populetum 

albae). El representant principal serà l’àlber (Populus alba), que ocuparà els trams fora del 

sargar, en les zones amb un sòl ben constituït, però encara amb possibilitats d’inundar-se. 

Posteriorment als àlbers hi apareixeran pollancres (Populus nigra), freixes de fulla estreta 

(Fraxinus angustifolia) i oms (Ulmus minor) de manera aleatòria.  

Pel que fa a l’estrat arbustiu i herbaci, es plantaran espècies pròpies de les bardisses, com el 

roldor (Coriaia myrtifolia), el sanguinyol (Cornus sanguinea), l’arç blanc (Crataegus monogyna), 

els aranyoners (Prunus spinosa), els rosers silvestres (Rosa canina i Rosa sempervirens), el 

romegueró (Rubus caesius), l’esbarzer (Rubus ulmifolius), l’herba sabonera (Saponaria 

officinalis) i el saüc (Sambucus nigra). Dins d’aquest conjunt de vegetals, es diferencien els de 

caràcter espinós, dels que no ho són. Tenint en comte aquesta característica, s’implantaran les 

espècies amb punxes a les zones on o no es vulgui un trànsit peatonal, ja sigui pel caràcter 

natural i d’habitat d’algunes espècies animals, com per la perillositat d’alguns indrets. 
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Els tamarius (Tamarix africana i Tamarix canariensis) es plantaran a les zones de més 

concentració salina. Finalment, i a la part més propera al riu, el bosc s’aclareix  i es combina 

amb el prat i el sargar. (Veure plànol núm.16 Proposta – marcs de plantació de l’estrat arbustiu i lianoide de 

l’albareda)  

 

 

D’aquesta manera l’espai inundable, és el que acull la vegetació arbustiva més adaptada a les 

inundacions eventuals, que en aquest cas serà la Salzeda de sarga (sargar, Saponario- 

Salicetum purpureae), comunitat de salzes arbustius especialitzats en la resistència als forts 

corrents d’aigua. Aquesta comunitat està formada principalment per la sarga (Salix eleagnos), 

de fulla molt estreta i amb el revers blanc, i a vegades el saulic (Salix purpurea), resistent a la 

força de les inundacions i llavors important per evitar l’erosió del fang, còdols i sorra. Els salzes 

no fan molta ombra, això permetrà la vida de plantes heliòfiles dins la salzeda, com és el cas de 

les actuals bogues (Typha angustifolia  i Typha latifolia) que es mantindran i se n’incorporaran 

de noves, juntament amb altres espècies com; les jonques (Scirpus lacustris i Scirpus 

maritimus), i altres de la comunitat dels higròfits, la més representativa a la comarca del Bages 

és el  (Pragmites australis ssp. australis), la qual es plantarà a major densitat, acompanyant, la 

salicària (Lythrum salicaria) i el càrex cuprí (Carex vulpina).  

Per altra banda al sotabosc, i de manera bastant dispersa s’hi implantarà la saponària 

(Saponaria officinalis) i la vidalba (Clematis vidalba). 

La plantació d’aquesta comunitat es realitzarà al les ribes més propers a l’aigua i de manera 

lineal, deixant en alguns punts clarianes que seran ocupades per platjoles de grava o zones de 

prat a tocar de l’aigua. (Veure plànol núm.15 Proposta - marcs de plantació de l’estrat herbaci i arbustiu del 

sargar) 

 

Els prats que recobriran molts punts de l’àmbit d’actuació, estaran formats pel fenassar i el 

llistonar. 

Pel fet que en la majoria d’indrets del Bages, el prat del fenassar comparteix espècies amb el 

prat del llistonar, resulta difícil distingir on comença un i acaba l’altre. Per això es farà una sola 

hidrosembra amb les llavors que conformen aquests dos prats, de manera que siguin les 

mateixes plantes les que s’acabin establint en un lloc o l’altre de l’àrea hidrosembrada, en 

funció de les condicions edàfiques. Provablement el Fenassar (Brachypodietum 

phoenicoides) es localitzarà en els indrets més humits, on serà el fenàs (Brachypodium 

phoenicoides) l’espècie majoritària juntament amb les típiques d’aquesta comunitat, com; la 

pastanaga borda (Daucus carota), el plantatge (Plantago lanceolata), l'escabiosa (Scabiosa 

atropurpurea var. amansii), el fonoll (Foeniculum vulgare), la pimpinella (Sanguisorba minor) i el 

panical (Eryngium campestre). Algunes d’elles ja es troben actualment a l’emplaçament però 

amb una estructura de prat bastant pobre. 

Lluny de l’aigua és provable que el fenassar doni pas al Llistonar (Brachypodietum retusum) 

amb una major densitat del llistó (Brachypodium retusum), acompanyat d’altres plantes que ja 
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es troben al lloc, però sense una estructura de pradell consolidada, com són; els dàctils 

(Dactylis glomerata) i la candelera (Phlomis lychnitis).  

A partir del moment en que apareix el llistonar, es començaran a plantar la massa de pi blanc 

(Pinus halepensis) i pi pinyer (Pinus pinea), seguida de freixes ( Fraxinus angustifolia) i Oms 

(Ulmus minor) seguint el marc de plantació de 4 x 4 metres, esmentat anteriorment, i sota els 

seus peus creixerà la Brolla de romaní i bruc d’hivern. De manera que es plantarà,  romaní 

(Rosmarinus officinalis) en abundància, acompanyat d’altres arbusts de mida similar, com 

l'argelaga (Genista scorpius), el bruc d'hivern (Erica multiflora), i algunes mates, com la farigola 

o timó (Thymus vulgaris), la botja d'escombres (Dorycnium pentaphyllum) i l'espígol o barballó 

(Lavandula latifolia). (Veure plànol núm.17 Proposta –marcs de plantació de la brolla) 

 

Amb aquesta intervenció, es pretén arribar al bosc potencial de l’alzinar madur, a partir de la 

brolla de romaní amb bruc d’hivern i combinada amb plançons de pi blanc, que actuaran de 

Bosc transitori fins que es consolidi l’alzinar. Per ajudar a aquesta successió, es plantaran  

algunes alzines intercalades entre els pins, un cop s’hagi aconseguit fer el marc de plantació de  

4 x 4 metres. D'aquesta manera les alzines aniran guanyant protagonisme als pins fins a formar 

l’alzinar. 

 

 

Figura 3. Esquema simplificat de la successió reconstitutiva de comunitats vegetals, que a partir d’un camp 

de conreu abandonat, portaria a l’alzinar com a etapa final (vegetació potencial), al cap d’un mínim de 200 anys 

sense pertorbacions. (Font. Associació, Medi Natural del Bages, dibuix de Jordi Badia) 

 

Totes les espècies d’herbàcies i arbustives han estat plantades completament barrejades 

respectant el seu marc de plantació i en funció de la comunitat de la qual formen part. 

Així, ens assegurem que si alguna de les espècies no s’acaba d’adaptar a les condicions del 

lloc i desapareix, la seva absència no provoqui clapes de grans dimensions difícils de repoblar, 

i d’aquesta manera, es mantingui la continuïtat vegetal amb un aspecte més natural que s’hi 

s’hagués plantat cada espècie per separat, formant una única massa. 

 

El fet de plantar els arbres a major densitat a mesura que ens allunyem de la llera, respon al 

mal que podrien ocasionar algunes inundacions en cas de tenir una quantitat important d’arbres 

a prop de l’aigua, però també s’ha previst, per intentar minimitzar l’impacte visual i sonor tant de 

les carreteres que voregen l’àrea com del tren.  Per tant, a mesura que ens acostem a la trama 

urbana la densitat serà major sempre que segui possible.  
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En el tram 1 es reposaran els plataners alineats de l’inici del passeig i fins al desdoblament 

dels dos primers camins, al mateix temps que a la riba esquerra s’intentarà que el bosc de 

ribera atenuï els efectes negatius que causa el mur de la carretera en aquest punt de l’àmbit 

d’actuació. (Veure plànol núm.22  Proposta –seccions tram 1 moment inicial) 

 

En el tram 2 la disminució de la acusada topografia mitjançant les terrasses que conformen els 

camins, en el marge dret, permet establir diferents nivells de vegetació. Plantant també a una 

densitat elevada, espècies com el pollancre (Populus nigra), ajudarà a disminuir els impactes 

esmentats i a millorar les condicions del medi fluvial.  

(Veure plànol núm.23  Proposta –seccions tram 2 moment inicial) 

 

Per acabar, el tram 3 és el que respon millor a les condicions del bosc de transició i per tant la 

cobertura vegetal aquí també és més gran per a la reducció del soroll i les visuals directes a la 

via. (Veure plànol núm.24  Proposta –seccions tram 3  moment inicial) 

 

Pel que fa al mur situat al marge esquerre tant del tram 2 com de tram 3, aquest quedarà a la 

vista, ja que el fet de tenir les fàbriques just a tocar, entre el riu i la paret del mur, impossibilita 

el creixement de la major part d’espècies arbòries. És en el punt on l’aigua xoca directament 

amb el mur de la carretera on aquest quedarà a la vista, doncs no hi ha possibilitat d’establir-hi 

un sòl estable on s’hi pugui adaptar la nova vegetació.  

 

 

 

7.2.2. Subministrament vegetació. 

 

 
- ESTRAT HERBACI I ARBUSTIU DE LA SALZEDA DE SARGA (sargar, Saponario- 
Salicetum purpureae)  

ESPÈCIE UNITATS/Ha 
ALÇADA 

(cm) 
PERIMETRE 
TRONC (cm) 

FORMA DE 
SUBMINISTRAMENT 

Carex vulpina 225   Alvèol forestal 300 cc  
Clematis vitalba 2700   Alvèol forestal 300 cc 
Lythrum salicaria 5100   Alvèol forestal 300 cc 
Phragmites australis 5100   Alvèol forestal 200 cc 
Salix eleagnos 6000  10 - 12 Arrel Nua  
Salix purpurea 6000  10 - 12 Arrel Nua 
Saponaria officinalis 4300   Alvèol forestal 300 cc 
Scirpus lacustris 2400   Alvèol forestal 300 cc 
Scirpus maritimus 2400   Alvèol forestal 300 cc 
Typha angustifolia 2550   Alvèol forestal 300 cc 
Typha latifolia 2550   Alvèol forestal 300 cc 

Quadre 3. Estrat herbaci i arbustiu de la salzeda de sarga, comunitat que ocupa un total de 3Ha de l’àmbit d’actuació. 
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- ESTRAT ARBUSTIU DE L’ALBAREDA  (Vinco - Populetum albae)  

ESPÈCIE UNITATS/Ha 
ALÇADA 

(cm) 
PERIMETRE 
TRONC (cm) 

FORMA DE 
SUBMINISTRAMENT 

Cornus sanguinea 4800 60-80  Contenidor 3L 
Crataegus monogyna 4400 60-80  Contenidor 3L 
Hedera helix 6000   Alvèol hortícola600cc 
Prunus spinosa 4800   Alvèol forestal 300 cc 
Rosa canina 2600 40  Contenidor 1L 
Rosa sempervirens 2600 40  Contenidor 1L 
Rubus caesius 2700 30  Contenidor 1L 
Rubus ulmifolius 2700 30  Contenidor 1L 
Saponaria officinalis 5700   Alvèol forestal 300 cc 
Sambucus nigra 3300   Alvèol forestal 300 cc 
Tamarix africana 2600 60 - 80  Contenidor 3L 
Tamarix canariensis 3100 60 - 80  Contenidor 3L 

Quadre 4. Estrat arbustiu de l’albareda, comunitat que ocupa 4,5 Ha de l’àmbit d’actuació. 

 

- ESTRAT ARBUSTIU  ( BROLLA DE ROMANÍ AMB BRUC D’HIVERN ) 

ESPÈCIE UNITATS/Ha 
ALÇADA 

(cm) 
PERIMETRE 
TRONC (cm) 

FORMA DE 
SUBMINISTRAMET 

Dorycnium 
pentaphyllum 

7000   Alvèol forestal 200 cc 

Erica muliflora 10000 20 a 40  Contenidor   1,3 L 
Genista scorpius 9500   Alvèol forestal 200 cc 
Lavandula latifolia 4800   Alvèol forestal 300 cc 
Rosmarinus officinalis 9500 40 a 60  Contenidor   1,3 L 
Thymus vulgaris 7300   Alvèol forestal 200 cc 

Quadre 5. Estrat arbustiu de la brolla de romaní i bruc d’hivern, comunitat que ocupa 4,5Ha de l’àmbit d’actuació. 

 

- ESTRAT ARBORI DE L’ALBAREDA  (Vinco - Populetum albae)  (ESTRAT ARBORI 1 i 2) 

ESPÈCIE UNITATS/Ha ALÇADA 
(cm) 

PERIMETRE 
TRONC (cm) 

FORMA DE 
SUBMINISTRAMENT 

Fraxinus angustifolia 2.800 60-80  Contenidor 3L 
Populus alba 2300  10 - 12 Arrel Nua 
Populus nigra 1600  10 - 12 Arrel Nua 
Ulmus minor 1800  18 - 20 Arrel Nua 

Quadre 6. Estrat arbori de l’albareda 

 

- ESTRAT ARBORI DEL BOSC DE TRANSICIÓ  ( ESTRAT ARBORI 3 ) 

ESPÈCIE UNITATS/Ha ALÇADA 
(cm) 

PERIMETRE 
TRONC (cm) 

FORMA DE 
SUBMINISTRAMENT 

Pinus halepensis 750 60-80  Contenidor 3L 
Pinus pinea 750 60-80  Contenidor 3L 
Quercus ilex 300  18 - 20 Contenidor 3L 

Quadre 7. Estrat arbori del bosc de transició 

 
 
- ESTRAT ARBORI D’ALINEACIÓ 

ESPÈCIE UNITATS/Ha 
ALÇADA 

(cm) 
PERIMETRE 
TRONC (cm) 

FORMA DE 
SUBMINISTRAMENT 

Platanus hispanica 30  20 - 25 Arrel Nua 

Quadre 8. Estrat arbori dels plàtans d’alineació 
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- HIDROSEMBRA DEL PRAT DE FENASSAR (Brachypodietum phoenicoides) I  
LLISTONAR (Brachypodietum retusum) 
 

ESPÈCIE 
CONTINGUT AMB 

LLAVORS 
Brachypodium 
phoenicoides 

15%  

Brachypodium retusum 15%  
Daucus carota 7%  
Plantago lanceolata 7%  
Scabiosa atropurpurea 
var. amansii 

7%  

Foeniculum vulgare 7%  
Sanguisorba minor 7%  
Eryngium campestre 7%  
Dactylis glomerata 7% 
Phlomis lychnitis 7% 
Convolvulus cantabrica 7% 
Cynodon  dactylon 7% 

 Quadre 9. Prat del fenassar i el llistonar, comunitat que ocupa 8 Ha de l’àmbit d’actuació. 

 

 

 7.2.3. Recobriment vegetal. 

 

En aquest apartat s’ha fet una predicció del futur recobriment de les masses de vegetació, a fi 

de conèixer el desenvolupament de cada espècie i en relació a la quantitat d’espècies 

escollides i la seva distribució en els esmentats marcs de plantació. D’aquesta manera es posa 

de manifest quina és la finalitat de la proposta i a on es vol arribar. 

 

  7.2.3.1. Recobriment de les masses d’arbustives. 

 

- ESTRAT HERBACI DE LA SALZEDA DE SARGA  (sargar, Saponario- Salicetum 
purpureae)  

 
MASSA RECOBRIMENT en % 

Salix eleagnos 30 
Salix purpurea 30 
Typha angustifolia - Thypha 
latifolia i Phragmites australis 

25 

Resta de plantes 15 

  Quadre 10. Estrat herbaci de la salzeda de sarga 

 

Es vol que la massa estigui dominada per la sarga i el saulic, tant pel seu mecanisme de 

subjecció de terres, gràcies a les seves arrels, com per la seva resistència a les possibles 

inundacions. Les bogues i el Phragmites, plantats a tocar de l’aigua, es desenvoluparan més en 

aquesta zona, i garantiran l’estabilitat a les primeres línies del riu, al mateix temps que 

absorbiran bona part dels nitrats que hi puguin haver. Finalment la resta d’espècies aniran 

creixent fins a crear una massa homogènia. 
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- ESTRAT ARBUSTIU DE L’ALBAREDA  (Vinco - Populetum albae)  
 

MASSA RECOBRIMENT en % 
Tamarix africana  
Tamarix  canariensis 

50 

Crataegus monogyna 20 
Cornus sanguinea 15 

Resta de plantes 15 

Quadre 11. Estrat arbustiu de l’albareda. 
 
Es vol que l’espècie dominant sigui el tamariu. Al ser una espècie resistent a la salinitat, 

pot garantir el seu desenvolupament en aquells punts de més problemàtica de 

vessaments de salmorres, com és el cas de la zona pròxima al col·lector. 

 
 
- ESTRAT ARBUSTIU  ( BROLLA DE ROMANÍ AMB BRUC D’HIVERN ) 
 

MASSA RECOBRIMENT en % 
Resta de plantes 50 
Erica multiflora 20 
Genista scorpius 15 
Rosmarinus officinalis 15 

Quadre 12. Estrat herbaci de la salzeda de sarga 

 
Com que es tracta d’una comunitat que ja de per sí és esclarissada, no s’ha volgut 

donar una major densitat important, a una espècie en concret. 

 

 7.2.3.2. Recobriment de les masses arbòries. 

(Veure plànol núm.21 Densitats finals de l’estrat arbori) 

 

- ESTRAT ARBORI 1- ESTRAT ARBORI DE L’ALBAREDA  (Vinco - Populetum albae)  
(ESTRAT ARBORI 1) 

MASSA RECOBRIMENT en % 
Populus alba 65 
Populus nigra 30 
Fraxinus angustifolia 5 

Quadre 13. Estrat arbori 1. 
 

- ESTRAT ARBORI DE L’ALBAREDA  (Vinco - Populetum albae)  (ESTRAT ARBORI 2) 
MASSA RECOBRIMENT en % 

Fraxinus angustifolia 50 
Ulmus minor 30 
Populus alba 15 
Populus nigra 5 

Quadre 14. Estrat arbori 2 

 

- ESTRAT ARBORI DEL BOSC DE TRANSICIÓ  ( ESTRAT ARBORI 3 ) 
MASSA RECOBRIMENT en % 

Pinus halepensis  
Pinus pinea 

50 

Ulmus minor 35 
Fraxinus angustifolia 15 

Quadre 15. Estrat arbori 3 
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7.3. Moviments de terra. 

 

En general la intervenció no farà moviments important de terra, ja que les terres a banda i 

banda del riu no presenten problemes de sosteniment, ni un pendent massa acusat. 

Per tant, els únics moviments de terra a destacar són els que tindran per objectiu la millora de 

l’accessibilitat en el marge dret, mirant el Pont Vell. Aquests nous camins transcorren per tot el 

tram 2 i es situen a diferents cotes, de manera que uns permetran visualitzar l’espai a més 

alçada i altres recorren el lloc més ràpidament, donant accés a les cotes més baixes.  

El gabió serà el que ens permetrà modificar la topografia per adequar-la als camins, alhora que 

estabilitzarà les terres darrera seu.  

 

 

 

 7.4. Mobilitat. 

 

L’actuació crea una xarxa de recorreguts que permetin satisfer les necessitats de tots els 

usuaris de l’espai. Tenint en comte el seguit de camins actuals i la mobilitat tant limitada que 

aquests permeten, es reorganitzaran els trams i es crearan nous camins que compleixin els 

objectius a assolir. 

A la riba dreta de l’emplaçament es on es situen la major part dels camins. Aquests camins 

responen a diferents usos, que els hi han estat donats per diverses característiques. Un d’ells 

es situa a cotes elevades, i a més de ser adequat per la pràctica de diferents esports com és el 

cas de la bicicleta, permeten la visualització d’una bona part de l’àrea de la proposta i permet 

reconèixer i diferenciar les espècies vegetals que configuren el bosc de ribera, a través dels 

pannells informatius,  o fins i tot arribar a fer una visita a la zona d’horts. El sauló s’utilitzarà 

com a paviment i el camí tindrà una amplada de 3 m.  

Les cotes baixes les transcorren aquells camins més ràpids i amb un major trànsit peatonal, 

tant per la seva topografia planera, com pel fet de ser el punt d’unió directe amb la resta dels 

que ressegueixen el perímetre de l’àmbit. 

A la riba oest, el camí en alçada s’enllaça amb el camí vora l’aigua, quasi a l’inici de les 

fàbriques Vermella i Blanca, des d’on un tercer recorregut els trasllada al tram 3 de 

l’emplaçament, fins a trobar-se amb el gran bosc de ribera. A partir d’aquí es podrà accedir a 

l’entrada sud que porta a la carretera C-55, o seguir el camí fins a l’actual depuradora, ja fora 

de l’àmbit d’actuació. 

A la riba est, un únic camí passarà, degut a la topografia, d’una cota més elevada fins a tocar 

l’aigua. Aquest segon camí s’unirà amb les fàbriques la Farinera i els Polvorers, o travessarà el 

riu a través del nou pont construït, fins a enllaçar amb el camí vora l’aigua, de la riba oest. 

Pel que fa al material d’aquests últims camins, que transcorren per damunt dels pradells, es 

realitzaran segues més periòdiques en els metres que ocupen aquests, mantenint així  la seva 
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estructura. Així s’evita la col·locació de materials en el sòl que puguin ser arrossegats per 

l’aigua en moments de crescuda o fins i tot causar danys. 

Per altra banda, el visitant pot travessar el riu a través del pont que el creua i dirigir-se a les 

antigues fàbriques (la Farinera i els Polvorers), o iniciar l’ascens pel Pont Vell des d’on podrà 

contemplar la proposta.  

A part dels camins més marcats, es facilitarà l’accés a l’aigua en molts punts sense la 

necessitat de circular per un tram concret, de manera que es puguin contemplar diferents 

ambients fluvials lliurement. 

(Veure plànol núm. 25  Proposta – seccions tram 1 moment final). 

(Veure plànol núm. 26   Proposta – seccions tram 2 moment final). 

(Veure plànol núm. 27   Proposta – seccions tram 3 moment final). 

 

 

 7.5. Elements construïts. 

 

L’actuació pretén mantenir i reforçar el caràcter natural que caracteritza aquest espai, ubicat en 

un territori on la pressió agrícola és força important i on ja es fa difícil trobar espais amb la 

vegetació originària. Es buscarà aconseguir un equilibri amb els elements que s’utilitzin de 

manera que no trenquin amb el caràcter natural. Mentre sigui possible, es pretén utilitzar la 

vegetació per tal de desenvolupar funcions que en altres espais de nova creació serien portats 

a terme per elements constructius, com en el cas de les pantalles de vegetació que com es 

deia abans, solucionen alguns impactes visuals i acústics. 

Bàsicament, l’actuació pretén utilitzar un element constructiu amb el que es pugui solucionar 

l’accés a les zones de major pendent, en el marge dret del riu. I a més a més de quedar ben 

integrat en l’àmbit de l’actuació, aquest ha de servir per donar caràcter i unitat a l’actuació.  

S’utilitzaran gabions de mesures estàndards; 1,5 m d’amplada per 1m d’alçada i amb la 

llargada variable, per sostenir les terres de la terrassa que queda més a prop de la carretera, i 

es reduirà la mida a 1 m d’amplada per  0,5 m d’alçada a la terrassa que queda formant part de 

les cotes més baixes i més transitades.  

Per una major integració d’aquest element constructiu es podria estudiar la possibilitat de que 

el material de reblert del gabió fossin còdols, ja que és un element característic, als nostres rius, 

i a part recordaria les platjoles de grava i còdols que hi ha al llarg de la proposta. 

 

També en el marge dret del riu i quasi fins al final del tram 1, es construirà una escollera de 

pedra que actualment està deteriorada en molts punts. La reposició de la pedra permetrà a part 
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del sosteniment de les terres de sobre seu, la major resistència del marge, en aquest punt, a 

més d’assegurar una bona cobertura de la paret que hi ha en els primers metres del marge, 

des del Pont Vell. (Veure plànol núm.25 Proposta – seccions tram 1 moment final)  

 

Pel que fa a l’acondicionament d’altres elements construïts com és el cas del mobiliari, es farà 

a partir de mòduls de formigó. El que s’ha fet és pensar en com col·locar aquests blocs, 

perquè unes mateixes pedres puguin realitzar diverses funcions. El resultat ha estat l’obtenció 

de tres mòduls diferents a partir de tres blocs iguals disposats de diferent manera. D’aquesta 

manera disposem d’una unitat bàsica de construcció del mobiliari que permetrà donar solució al 

conjunt d’espais de l’àrea.  

Així la proposta de mobiliari es basa en la selecció de tres mòduls de formigó de diferent forma 

i alçades que encaixen entre ells, i que en funció de la seva col·locació ens donen versatilitat 

d’usos i funcions. Uns altres tipus de bancs, de la mateixa alçada ( 0.40 cm ), i de major 

llargada ( 6 m ), són els que es col·locaran en els punts de clariana del bosc de ribera i 

permetran la trobada d’un nombre més gran de gent. (Veure plànol núm.28  Proposta - Mobiliari) 

 

Un altre element constructiu de molta importància és la passarel·la o pont que es construirà  al 

final del primer tram, i que ha de donar solució a la major part dels problemes actuals de 

mobilitat per  passar d’un marge del riu a l’altre. Aquest serà metàl·lic, i anirà acompanyat 

d’unes baranes també d’1 m d’alçada, amb barrots de protecció separats entre ells 0,22 m. 

(Veure plànol núm.25 Proposta – seccions tram 1 moment final) 

 

Es refaran tots aquells murs que actuen de protecció de les fàbriques davant de possible 

avingudes i que actualment estan enderrocats en molts punts.  

 

 

 

 7.6. Evolució. 

La proposta vol aconseguir un ambient divers i continu que sigui capaç de restablir l’estabilitat 

del bosc de ribera, i permetre l’enllaç amb la resta d’unitats d’interès paisatgístic de la zona. Per 

això s’ha estudiat quin seria la comunitat que millor s’adapta a la zona, i s’ha escollit l’albareda, 

per ser juntament amb el bosc de pins a la zona alta de l’àmbit, les comunitats potencials.  

Es deixarà que la vegetació creixi lliurement a fi de que adopti el seu port natural, i 

s’assimilaran les possibles baixes, causades per competències interespecífiques com per 

causes externes durant el desenvolupament de la vegetació, sempre que això no afecti 

l’estabilitat del bosc de ribera. 
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8. Manteniment. 

 

La gestió de les herbàcies i arbustives serà pràcticament inexistent, de manera que puguin 

créixer lliurement i la seva regeneració sigui espontània. 

En el cas que tornin a aparèixer canyes a la llera es procedirà a la seva eliminació 

 

La vegetació arbòria es deixarà també que creixi lliurement, i tan sols es podaran aquelles 

branques que barrin el pas o estiguin en mal estat i puguin causar danys. 

Pel que fa a la gestió de l'alineació de plàtans, aquests seguiran els criteris de manteniment de 

l'arbrat viari que es porta a terme a la resta de la ciutat de Manresa. 

 

Els prats es segaran d’1 a 3 vegades l’any, ( una sega curta de 50 mm a l'abril o al 

començament de maig i no tornar a actuar fins a la tardor, al setembre o l'octubre ). 

Els camins hidrosembrats, rebran una quantitat major de segues, de 6 a 8 cops l'any, a una 

alçada de 50 mm. 
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