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Resum :

L’objectiu d’aquesta proposta es fer una recuperació paisatgística, i per tant, ambiental, d’un tram de la riera de Sant Just situada a la vall de Sant Just Desvern
en l’extrem oest del terme municipal. Donat el creixement urbanístic de la zona industrial i urbana la riera de Sant Just ha esdevingut en un espai periurbà, esdevenint
una zona de transició entre els espais urbans i els naturals, espais que acaven tractan-se de manera residual i marginal fent aquestes zones més susceptibles a la
degradació.

En el vessant occidental de la zona d’estudi trobem una important unitat de composició paisatgística que forma un gran mosaic composat pels diferents prats,
cultius agrícoles i les diferents deixius, riquesa patrimonial de Sant Just Desvern  fomentada en la seva tradició agrícola, multifuncionalitat, que l’agricultura dona
com a activitat preservadora del medi, preservadora del territori, de dinamització de la cultura popular, enriquiment de la memòria històrica del municipi i
generadora d’usos de lleure relacionats amb el medi ambient. L’abandonament de les terres de cultiu és una de les principals causes que fan reduir cada cop més les
característiques tampó de la nostra zona.

En aquesta proposta es vol fomentar la proteció, millora i gestió dels elements existents proposant el tractament, recuperació, restauració i gestió del sistema
natural, agroforestal i fluvial de les zones més degradades del nostre àmbit de proposta.

No es pretén recuperar un medi natural que ja no es troba, sinó que, es proposa conservar els valors naturals que han perdurat i intentar potenciar-los.

Paraules clau : mosaic, agricultura, recuperació, gestió.
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Resumen :

El objetivo de esta propuesta es hacer una recuperación paisatgística, y por lo tanto, ambiental, de un tramo de la riera de Sant Just situada el valle de Sant Just
Desvern en le extremo oeste del término municipal. Dado el crezimiento urbanístico de la zona industrial y urbana la riera de Sant Just ha acontecido en un espacio
periurbano, aconteciendo una zona de transición entre los espacios urbanos y los naturales, espacios que acaban tractandose de manera residual y marginal haciendo
estas zonas más susceptibles a la degradación.
         En la vertiente occidental de la zona de estudio encontramos una importante unidad de composición paisatgística que forma un grande mosaico compuesto por
los diferentes prados, cultivos agrícolas y los diferentes campos abandonados, riqueza patrimonial de Sant Just Desvern fomentada en su tradición agrícola,
multifuncionalitat, que la agricultura da como actividad preservadora del medio, preservadora del territorio, de dinamitzación de la cultura popular, enriquecimiento
de la memoria histórica del municipio y generadora de usos de recreo relacionados con el medio ambiente. El abandono de las tierras de cultivo es una de las
principales causas que hacen reducir cada vez más las características tampón de nuestra zona.
         En esta propuesta se quiere fomentar la proteción, mejora y gestión de los elementos existentes proponiendo el tratamiento, recuperación, restauración y gestión
del sistema natural, agroforestal y fluvial de las zonas más degradadas de nuestro ámbito de propuesta.
         No se pretende recuperar un medio natural que ya no se encuentra, sino que, se propone conservar los valores naturales que han perdurado e intentar
potenciarlos.

         Palabras clave : mosaico, agricultura, recuperación, gestión.
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Summary:

The objective of this proposal is to make a landscaping proposal of recuperacin, and therefore, environmental, of a section of the extreme west of the
municipality laughed of Sant Just located the valley of Sant Just Desvern in him. Given the housing estate, growth of the industrial and urban zone it laughed it of
Sant Just has occurred in a periurban space, occurring a zone of transicin between the urban spaces and the natural ones, spaces that end up tractando itself of
residual and marginal way making these susceptible zones  degradacin.

 In the western slope of the zone of study we found an important paisatgstica unit of composicin that it forms a great mosaic made up of the different
meadows, agrcolas cultures and the different left fields, patrimonial wealth of Sant Just Desvern fomented in agrcola his tradicin, multifuncionalitat, that agriculture
gives like preservadora activity of means, preservadora of the territory, dinamitzacin of the popular culture, enrichment of the histrica memory of the generating
municipality and of uses of recreation related to environment. The abandonment of territories of culture is one of the main causes that make reduce to every time the
caractersticas tampn of our zone.

In this proposal it is wanted to foment protecin, improvement and gestin of the existing elements proposing the treatment, recuperacin, restauracin and gestin
of the natural, agroforestal and fluvial system of the degraded zones of our bito of proposal.

It is not tried to recover natural means that no longer are, but that, one sets out to conserve the natural values that have lasted and to try to harness them.

Key words: mosaic, agriculture, recuperation, gestin.
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PROPOSTA DE RECUPERACIÓ PAISATGÍSTICA D’UN TRAM DE LA RIERA
DE SANT JUST AL MUNICIPI DE SANT JUST DESVERN (BARCELONA)

1- OBJECTIU DE LA PROPOSTA

L’objectiu d’aquest projecte es fer una proposta de recuperació paisatgística, i per tant,
ambiental, d’un tram de la riera de Sant Just situada a la vall de Sant Just Desvern en
l’extrem oest del terme municipal d’aquest municipi. Aquest tram, es el comprés entre la
masia de Can Melic i la nova urbanització de Mas Lluí.

Objectius:
-Preservar el mosaic paisatgístic de caràcter rural que formen els diferents tipus de

formacions vegetals.
-Protegir la diversitat biològica
-Revegetar la ribera amb vegetació autòctona d’ambients fluvials creant un gradient

transversal i longitudinal en funció de la disponibilitat hídrica, de la situació i de la seva
funció dins del mosaic.

-Eliminar els replens de runes, deixalles i factors pertorbadors aliens existents a la
zona.

-Dotar a la llera de la riera de la secció necessària per poder desaiguar sense
problemes el cabal de retorn per a un període se seguretat adient.

-Minimitzar i/o erradicar els diferents impactes generats per usos indeguts en
l’espai proposta.

2- ANÀLISI

2.1- Territori

La riera de Sant Just neix i travessa el terme municipal de Sant Just Desvern, que es troba
situat a la comarca del Baix Llobregat, dins de la província de Barcelona.
El seu terme municipal es d’uns 7.85 quilòmetres quadrats i està enclavat als vessants
sudoccidentals de la serra de Collserola.
Les àmplies zones de jardins d’ús públic o privat i les baixes edificacions caracterizen
aquest poble que conté poc més de 14000 habitants.
La riera té una lóngitud aproximada d’uns 8.5km, dels quals aprop de 5km discorren pel
terme municipal que li dona el nom. La resta pertany al terme de Sant Feliu fins arribar al
seu destí, el riu Llobregat

Pàgina següent: plànol de localització
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2.2- Condicionants

2.2.1- Hidrologia i hidràulica.

S’ha considerat rellevant conèixer les característiques hidrològiques i hidràuliques per tal
de poder empendre i dur a terme decisions i propostes que s’adaptin a les necessitats de la
zona i que respectin l’entorn tant en paràmetres naturals i paisatgístics com en termes de
viabilitat i seguretat:

Descripció de la riera

La conca de la Riera de Sant Just o Riera Pahissa té una superfície de 7.7 km2 en gran
part de característiques rurals. La capçalera està formada per la serra de Collserola. La
seva altitud no supera els 300 metres amb forts pendents que desprès van disminuint cap
al sud fins a la zona més urbanitzada. L’esmentada conca coincideix amb el límit del
terme municipal de Sant Just Desvern.

La Riera és el principal eix drenant de la zona i és alimentada durant el seu curs per
diferents torrents: Torrent de les Fatjones, Torrent de la Font del Rector, Torrent de la
Font de la Beca, Torrent de Can Biosca, Torrent de l’Àliga, Torrent de Can Cardona i el
Torrent de Can Coscoll.

Durant el transcurs de la riera pel terme santjustenc, podem identificar quatre trams ben
diferenciats:

Un primer que correspon al tram més alt de la riera i que arriba fins el pont dels tres ulls
(aprop de Can Padrosa). Durant aquest tram la riera presenta un aspecte natural amb
vegetació als marges i a la pròpia llera.
Poc desprès la riera s’endega en una canonada de 3 metres de diàmetre, és a dir, la riera es
troba soterrada. La zona que es troba sobre l’endegament està qualificada com a parc o
jardí urbà. El soterrament continua fins al pont del carrer Onze de Setembre, aprop de la
masia de Can Melich on a partir d’allí, coincidint amb el tram que s’inclou dins de la
nostra proposta, la riera continua a cel obert amb gran quantitat de vegetació.
Més endavant la riera arriba i travessa per al polígon industrial Sud Oest on des del carrer
Pedro Ponce de León s’encaixona a cel obert amb seccions de 5x2,5 metres fins el pas
ubicat sota la N-340, que conforma un dels punts més crítics de la riera amb un gir de 90º.
Pocs metres desprès i ja en terme municipal de Sant Feliu de Llobregat trobem un sifó
sota el ferrocarril. A partir d’aquest punt la riera transcorre en làmina lliure fins a la
desembocadura al canal lateral de l’autopista B-23 que pocs metres més aigua avall arriba
al riu Llobregat.
(Veure plànol nº1)
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Estudis i càlculs hidrològics i hidràulics

Les dades que s’han utilitzat són extretes d’estudis recents encarregats per la
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona:
-Annex 2 de la “Valoració Socioambiental de l’Espai Agroforestal de Sant Just Desvern”
(novembre 2003), referent a aspectes hidrològics.
-Estudis realitzats per el “Pla Director d’Aigües Pluvials a l’àmbit de la EMSHTR”,
subsistema 56 (2002).

Conclusions

Segons estudis hidrològics i degut a la tipologia de la conca (geologia i usos del sòl) i de
la tipologia de la llera, la riera de Sant Just és de caràcter torrencial.
Tenint en compte la metodologia descrita en la publicació “Recomanacions Tècniques per
als Estudis d’Inundabilitat d’Àmbit Local” de l’Agència Catalana de l’Aigua (març 2004),
s’han determinat els màxims cabals instantanis previsibles per als diferents períodes de
retorn:

Període de retorn
(anys)

Cabal
(m3/s)

10 9.9
25 13.9
50 19.4
100 26.2
500 45.90

Segons estudis hidràulics, s’observa que la capacitat d’evacuació de la riera és suficient
degut a la pròpia morfologia de la llera. No obstant, cal assegurar una secció mínima de
24m2.
Cal esmentar que com a mesura de precaució, s’ha decidit recentment la no execució del
Pla General Metropolità (PGM) i, per tant, l’aturada del desenvolupament urbanístic
previst aigües amunt de la zona de proposta per evitar així afectacions de caràcter
hidrològic i hidràulic que puguin afectar a la capacitat d’evacuació de l’aigua de la riera
de Sant Just Desvern.

2.2.2- Aspectes geològics

El terme municipal on es troba Sant Just Desvern està format per dos unitats geològiques:
la serra de Collserola i la plana al·luvial del riu Llobregat. Aquesta diversitat geològica
proporciona al paisatge de cada zona un caràcter propi i diferent.

La primera de les unitats, està actualment ocupada per la zona del municipi que es troba
en contacte amb la serra. Està formada pels turons i els vessants on hi ha un predomini de
roques paleozoiques (esquistos, pissarres noduloses amb quarsites, dolerites i pòrfir).
Aquestes roques donen lloc a sols poc profunds i de textura argilosa. La composició
d’aquest bloc litològic  provoca permeabilitats per fracturació que dóna lloc a l’existència
de vies preferents d’aigua subterrània.
En el nostre àmbit d’estudi aquest tipus de litologia es fàcilment detectable degut a que
pertany a zones amb més pendent i recobertes amb vegetació pròpia de la zona degut a
que han esdevingut zones no aptes per a conreus.

Per la seva part, la plana al·luvial, està formada per materials col·luvials argilosos, es a
dir, que procedeixen de la segregació de les roques que s’han acumulat al peu per acció de
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la gravetat. Aquests materials estan situats al voltant de la riera, són del Quaternari i
estan formats per pissarra, i quarsites barrejades amb argila de color vermell. Aquests
materials han donat lloc a sols profunds de textura argilo-llimosa idònia per als cultius.
Sobre aquest segon tipus de sòl és on es troben les masies i els camps de cultius que van
associats en el nostre àmbit d’estudi.

Les mines de Sant Just

En la zona de contacte d’ambdós unitats geològiques apareix amb una certa demora
respecte a les pluges, l’aigua que es filtra per percolació. Aquest es el factor principal que
explica la llarga tradició de construcció de mines a Sant Just Desvern.

2.2.3- Climatologia

El clima és de tipus mediterrani litoral que es caracteritza per tenir estius secs amb
temperatures força elevades i hiverns suaus relativament humits. Les estacions amb més
pluja són la tardor i la primavera. Especialment a la tardor, es poden enregistrar pluges
torrencials provocades per l’acumulació de calor a les masses d’aigua durant l’estiu, i
l’arribada de gotes fredes polars (despreniments o baixada de latitud de bosses d’aire fred
que se situen sobre el mar mediterrani). El més significatiu del clima són els tres o cinc
mesos de sequera a l’estiu. Per aquest motiu una de les principals limitacions pel
desenvolupament i implantació de vegetació en aquesta zona és la manca d’aigua
produïda per la poca freqüència de pluja.

2.3- Àmbit

2.3.1- La Riera: Un espai periurbà i de transició

Donat el creixement urbanístic de la zona industrial i urbana durant els finals del segle
passat la riera de Sant Just ha esdevingut en un espai periurbà, es a dir, en un espai on la
ciutat deixa de ser-ho i on el camp encara no es manifesta com a tal o, si més no, perd el
valor de zona rural que anteriorment se li otorgava. Sovint, i com es el cas de la zona que
ocupa la nostra proposta, aquesta zona de transició entre els espais urbans i els espais
naturals i seminaturals són ocupats per diferents activitats agropecuàries.

Aquests espais “frontera” fan una funció d’amortització i preservació del territori,
protegint-lo de l’avanç de les diferents activitats paraurbanes que sovint anuncien
creixements dels nuclis urbans. La protecció contra incendis forestals, la
hiperfreqüentació, la contaminació lumínica, la disminució de zones agrícoles i la pèrdua
de la biodiversitat són algunes de les qualitats tampó que succeeixen en les esmentades
zones de transició.

Activitat periurbana

En aquests indrets “frontera” el sòl rústic passa a  rebre el nom de “sòl no urbanitzable” i
poc a poc es tractat de manera residual i marginal fent aquestes zones més susceptibles a
la degradació i afavorint l’aparició d’activitats periurbanes com el xavolisme, depòsits de
residus i de xatarra, infravivendes, horts d’oci en precari estat, dipòsits de butà o altres
materials energètics, construccions en ruïnes, zones erosionades, espais sense vegetació,
graveres, instal·lacions esportives, etc...
Aquest conjunt de degradació genera una tèrbola imatge del municipi.
Aquestes activitats periurbanes creen moltes difuncions en el paisatge degut a que els
equipaments i instal·lacions que requereixen solen ubicar-se en una posició inconnexa
entre ells mateixos i sense integració en l’entorn que l’envolta. Acostumen a ser activitats
no desitjades en els propis entorns urbans amb la qual cosa s’externalitzen cap al medi
rural provocant activitats impactants i problemàtiques en la majoria de casos.
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Dintre del nostre objecte d’estudi tenim diverses activitats periurbanes que ens
introdueixen difuncions en el territori com:

-Inconexions entre els elements introduïts i l’entorn circumdant i entre ells
mateixos.

-Ocupació de sòls de gran valor agrícola o interès natural amb activitats que
podrien establir-se en altres indrets més idonis

-Intrusió paisatgística d’elements amb un elevat grau d’artificialització en ambients
percebuts com a naturals o seminaturals.

-Impermeabilització del sòl

Aquestes activitats són:

-Magatzems Lectro 90: És una empresa dedicada a la construcció de línies aèries i
subterrànies d’alta i baixa tensió. Es troba molt aprop de la llera de la riera en el camí de
Can Gelabert. No presenta cap relació amb l’entorn

-Empresa Eolo Hinchables: Es troba situada al costat dels magatzems de Lectro 90 per
sobre de la subestació transformadora. Es tracta d’una terrassa al·luvial que acull activitats
d’emmagatzenament. Presenta un alt grau de dissociació amb el paisatge.

-Instal·lacions esportives de Can Mèlich: Actualment en ampliació, és l’activitat
periurbana amb més extensió. Formada per un conjunt de pistes de tenis (noves i antigues)
i d’un gran edifici en construcció. No es tant dissonant amb la resta del territori com les
anteriors activitats descrites però atrau a molta gent a la zona. (veure plànols nº 6 i 7)

2.3.2- La Riera: Un espai agrícola

En el vessant occidental de la zona d’estudi trobem una important unitat paisatgística que
sense dubte es el caràcter paisatgístic principal de la riera i del global del municipi. Es
tracta d’una composició paisatgística que forma un gran mosaic format pels diferents
prats, cultius agrícoles i les diferents deixius provinents de conreus ja en desús. Aquesta
unitat de paisatge compleix una funció important en el manteniment de la biodiversitat i
en la pròpia estructura del nostre territori frontera entre la zona urbana i les zones
naturals.

Antigament l’activitat agrícola va ser un dels pilars econòmics a Sant Just, però poc a poc,
i per diferents raons les terres es van començar a abandonar. En les acaballes del segle
XIX, la fil·loxera va acabar pràcticament amb totes les vinyes que hi havia en el municipi
i els pagesos de la zona van destinar les terres al cultiu de garrofers, que va patir un nou

retrocés degut a les gelades del 1952. En els següents anys, la innegable pèrdua de la
rentabilitat econòmica de l’agricultura, la pressió urbanística i la competència que aquesta
a desenvolupat entre els usos dels sols, s’han encarregat de comprometre les explotacions
agrícoles de la zona.

La combinació d’aquests factors s’ha traduït en un retrocés de l’activitat agrícola i en un
augment de l’abandonament de camps i conreus. Aquest abandonament ha comportat la
proliferació de deixius i a la reinstauració natural de brolles i boscos mixtes d’alzinars i
pins, es a dir, l’abandonament de les terres de cultiu es una de les principals causes que
fan reduir cada cop més les característiques tampó de la nostra zona d’estudi.

Actualment trobem en el territori diverses zones de cultius que, encara avui es la principal
font d’ingressos d’algunes famílies, com són les masies de Can Gelabert i Can Roldan.

La vegetació

La vegetació que podem trobar en la zona d’estudi és resultat de l’acció que va provocar
l’home al substituir la vegetació primogènita, basada en masses forestals, brolles i
màquies, per instaurar-hi l’agricultura (segles XIX i XX).
Durant les darrreres dècades i degut al ja comentat anteriorment retrocés agrícola, han
tornat aparèixer en la zona formacions arbustives i arbòries que han recolonitzat el
territori que prèviament ocupaven. El progressiu abandonament dels cultius i les
condicions geomorfològiques han provocat l’aparició en la zona de diverses fomacions
vegetals que han donat lloc a un ric i singular mosaic, principal configurador del paisatge
rural.

Cal esmentar que aquest mosaic vegetal també està subjecte a altres i noves modificacions
causades per l’home i les activitats paraurbanes que ha instaurat en la riera en els darrers
anys (abocaments, desmunts, terraplens, extraccions, cremes, reforestacions,
conservacions, manteniments, canalitzacions, etc). El conjunt d’aquestes modificacions
són les principals causants de l’estat de la successió ecològica en que es troben cadascuna
de les unitats que formen el mosaic. Així doncs, les zones amb vegetació naturalitzada o
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en procés de naturalització es troben en diferent estat evolutiu en la seva seqüència
evolutiva cap a la vegetació potencial de l’indret que es l’alzinar.

Les diferents formacions vegetals que podem trobar en la nostra zona de proposta es
troben en un procés ràpid d’evolució. Aquestes comunitats vegetals són principalment
prats sabanoides d’albellatge, brolles litorals de romaní i bruc d’hivern amb bufalaga
tintòria (aquesta comunitat pot aparèixer amb peus típics de brolles silicícoles basòfiles),
màquies del sotabosc de l’alzinar litoral, pineda secundària de pi blanc, conreus i
vegetació ruderal i arvense. Sovint aquestes comunitats, en el nostre espai proposta i àrea
d’influència més inmediata, apareixen amb caràcters i peus barrejats però clarament
identificables. (veure plànol nº 10)

-Prats sabanoides d’albellatge (Hyparrhenietum hirto-pubescenstis)
Aquestes son les primeres formacions vegetals que apareixen en els deixius agrícoles i
àrees cremades. És l’estadi més inicial de la degradació de l’alzinar (vegetació potencial
de la zona de proposta).
Aquesta formació, apart d’interès paisatgístic té un rellevant interès ecològic degut a que
ofereix aliment i refugi de fauna silvícola que requereix aquest ambient per ser capaç de
tancar el seu cicle biològic.

-Brolla litoral de romaní i bruc d’hivern (Erico-Thymelaeetum tinctoriae)
Es tracta d’un conjunt vegetal de zones calcàries desprovist d’estrat arbori, tot i que
aquest està en clarament avanç i inclús ja estan apareguent alguns peus joves de pi en el
camí de la restauració de l’alzinar. Està format principalment per arbusts baixos i
subarbusts d’entre 0.5 i 1.5 metres d’alçada en els que hi destaquen:

Romaní (Rosmarinus officinalis), Bufalaga tintòria(Thymelaea tinctoria),
Foixarda(Globularia alypum), Bargalló (Lavandula latifolia), Fumanes (Fumana
ericoides ssp. Spachii), Farigola (Thymus vulgaris), Llentiscle (Pistacia lentiscus), Càdec
(Juniperus oxycedrus), Garric (Quercus coccifera), Argelaga (Genista scorpius), Gatosa
(Ulex parviflorus

Hi destaquen les següents espècies:

Albellatge (Hyparrhenia hirta), Ruda (Ruta chalepensis), Albellatge contort (Heteropogon contortus),
Llistó (Brachypodium retusum), Corretjola rogenca (Convolvulus althaeoides), Herba d’olives
(Micromeria graeca), Ginesta (Spartium junceum), Fonoll (Foeniculum vulgare)

-Brolles litorals d’estepes i brucs basòfiles (Cisto-Sarothamnetum catalaunici
rosmarinisetum)
Aquesta és una brolla típica de zones salicícoles. Sovint es tracta d’una brolla alta i
espesa, però en el nostre territori té molt poca o casi nula representació com a comunitat
pròpia. No obstant, espècies típiques d’aquesta formació vegetal aparèixen barrejades
entre d’altres brolles basòfiles més presents en l’espai proposta.
Hi destaquen les següents espècies:
Romaní (Rosmarinus oficinalis), Estepa negra (Cistus monspeliensis), 
Estepa borrera (Cistus salviifolius), Estepa Blanca (Cistus albidus), Bruc boal (Erica
arboreal), Argelaga negra (Calicotome spinosa), Cap d’ase (Lavandula stoechas),
Ginesta (Spartium junceum), Bruguerola (Calluna vulgaris), (sarothamnus arboreus)
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-Màquies del sotabosc de l’alzinar (Quercetum ilicis galloprovinciale
arbusetosum)
Aquesta formació vegetal es la més propera al alzinar que trobem en la zona (recordem
que l’alzinar es la vegetació potencial de l’indret). Es tracta d’un dens estrat arbustiu amb
lianes de fins a 3 metres d’alçada. En el nostre espai proposta el trobem en les fondalades
dels dos torrents que baixen des de la Penya del Moro fins a la riera (prop de Can
Gelabert i Can Roldan)
Hi destaquen:

Marfull (Viburnum tinus, Aladern (Rhamnus alaternus), Aladern fals(Phillyrea latifolia),
Llentiscle(Pistacia lentiscus), Arboç (Arbutus unedo), Arítjol (Smilax aspera), Vidiella
(Clematis flammula), Lligabosc(Lonicera implexa), Englantina (Rosa sempervirens),
Heura (Hedera helix), Galzeran (Ruscus aculeatus), Esparreguera (Asparagus acutifolius),
Rogeta (Rubia peregrina)

-Pineda secundària de pi blanc (Pinus halepensis)
Es tracta d’una formació vegetal de pi blanc i amb un fort estrat arbori que creix amb
força en el torrent de la Penya del Moro, en la part sud-oest del territori que ocupa la
nostra proposta. És d’alt valor ecològic.

-Conreus
Tot i que en recessió, l’activitat agrícola es molt present en la zona estudiada. Causants de
la principal modificació vegetal i morfològica del territori, la varietat de cultius són els
agents que, en conjunt i cadaescú per separat, enriqueixen el mosaic paisatgístic del
conjunt de l’indret, creant diferents tons, textures, percepcions, etc.
Gairebé tots els conreus es troben localitzat aprop de les masies de Can Gelabert i Can
Roldan en la part occidental de la riera.
Hi podem trobar la següent tipologia de conreus:
Fruiters
Cereals
Hortícoles
Guarets
Deixius

-Vegetació ruderal arvense
En el nostre espai proposta podem trobar dues zones clarament diferenciades on apareix
aquest tipus de vegetació. La primera es troba en els contorns de les zones on hi ha
activitat agrícola. Acostumen a ser espècies anuals que fan el seu cicle semblant al cultiu
al que envolta. Tenen un important paper en el paisatge rural, sobretot, perquè son les
espècies que, a part d’envoltar els cultius, es troben en els talussos de les feixes i terrasses.
L’altre zona on apareix aquest tipus de vegetació la trobem en el nord de la zona de
proposta i en la zona propera a la llera de la riera. Son zones on hi sovintegen els aports
de runes, desmonts, terraplens, polsegueres, pastures, trepig, etc i on només hi poden
viure aquest tipus de plantes: espinoses, punxoses i resistents a les condicions de
degradació adverses.
(veure plànol nº11)
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Riquesa patrimonial i preservadora

La riquesa patrimonial de Sant Just Desvern està fomentada en la seva tradició agrícola.
Destaquem doncs, la multifuncionalitat de l’agricultura com a activitat preservadora del
medi, preservadora del territori, de dinamització de la cultura popular, enriquiment de la
memòria històrica del municipi i generadora d’usos de lleure relacionats amb el medi
ambient. (veure plànol nº5)

Les Masies

El principal element patrimonial i historicocultural del municipi i element principal en el
paisatge rural que conforma el mosaic agrícola de la riera de Sant Just, son sense dubte les
masies. Sant Just conté fins a 12 masies catalogades, dos de les quals es troben en la
nostra zona d’estudi. Es tracta de les masies de Can Gelabert i Can Roldan.

Aquestes edificacions es troben situades al costat occidental de la riera, aprop de l’antiga
Via Augusta romana. Estan en règim de masoveria i són les úniques de tot el municipi que
manté funcions agrícoles com a principal font d’ingressos.

Molí fariner

Cal esmentar que en la zona han aparegut restes arquitectòniques que, segons els
arqueòlegs, tot i estar pendent d’excavació, pot tractar-se d’un antic molí fariner. Cal
esmentar que recentment i gràcies als treballs arqueològics es va trobar en la riera a uns
500 metres aigües amunt de la nostra zona d’estudi un altre molí fariner que actualment és
un element més del patrimoni historicocultural del municipi.

Les mines d’aigua

Un altre element del patrimoni històric lligat a l’agricultura són les mines d’aigua, sense
dubte, un important element diferenciador del municipi degut a la seva singularitat i a la
seva quantitat, ja que trobem sobre el territori una trentena de mines, algunes encara en
bon estat, i diferents pous, boques i entrades de mines. La seva formació ha estat
explicada en l’apartat de condicionants geològics.
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2.3.3- La Riera un espai de lleure

La riera de Sant Just, com la resta de la vall i com integrant del Parc de Collserola, és per
a molts ciutadants un indret on poder trobar l’oportunitat de gaudir d’un espai obert de
caràcter natural o seminatural molt aprop de casa. Diàriament i, amb més freqüència,
durant els caps de setmana i dies festius, habitants de Sant Just i de la resta de l’Àrea
Metropolitana s’hi desplacen practicar diferents activitats lúdico-esportives entre les que
destaquen les relaciones amb el medi natural. El footing, la gimnàstica, el ciclisme de
muntanya o, simplement anar de passeig, són les activitats principals.
Per la zona transcorren diferents itineraris i camins marcats, mantinguts i senyalitzats que
formen part de la xarxa de camins i itineraris del Parc de Collserola que estan destinats a
un ús lúdic i de comunicació entre masies, masos, indrets, etc...

2.3.4- Concentració del poblament

Per dur a terme l’estudi de la situació del poblament s’han considerat les dades referents
als nuclis que guarden una certa relació immediata  de proximitat, de paisatge i de cultura
amb la riera.
En la zona destaquem el nucli urbà: Sant Just Desvern, amb 15282 habitants. El següent
focus de poblament es la urbanització residencial del Bell Soleig.
També cal esmentar el poblament dispers distribuït per tot el terme municipal i, en
especial, per la conca de la riera de Sant Just en forma de masies i altres tipus
d’edificacions aïllades com: Can Gelabert, Can Roldan, Can Roig, Can Coscoll, Can
Solana, Ca n’Oliveres, Can Vilà, Can Cortès, Can Biosca, Can Carbonell, Can Badó, Can
Fatjó, Can Serra i les vivendes de la font de la Beca.

Cal tenir en compte també per la seva proximitat, relació paisatgística i cultural amb la
riera, la localitat veïna, Sant Feliu de Llobregat que compta amb prop de 40000 veïns. La
riera de Sant Just és denominada en el terme municipal d’aquest municipi com a Riera
Pahïssa.

2.3.5- Xarxa viaria

Aprofitant les facilitats que atorga la plana fluvial del Llobregat, s’apropen diverses vies
de comunicació amb enllaç a les poblacions més properes a la zona. Aquestes carreteres,
autovies, autopistes i línies de ferrocarril formen un gran eix viari a poca distància de la
zona estudiada però a suficient per tal de mantenir-se aïllada dels diversos impactes que
aquestes generen.
Tota aquesta estructura viària es completa amb un segon esglaó que recull tot un entramat
de carrers que conformen el nucli urbà.

Al costat de tota aquesta estructura general i conformant un tercer esglaó viari, hi ha una
altra xarxa de comunicació molt important per a la nostra proposta. És la formada per
camins i vies sense pavimentar, algunes d’elles de caràcter històric, que comuniquen i
uneixen les masies aïllades, conreus, paratges, racons, boscos o, simplement, formen part
de la xarxa de senders i camins del Parc de Collserola. (veure plànol nº6)

Pàgina següent: tríptic informatiu dels itineraris actuals en la zona de proposta
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2.3.6- Comunicacions i assentaments. Síntesi.

Trobem, en el curs de la conca, relacions ben diverses que ens ajuden a veure quins són
els elements estructuradors més rellevants. Sense dubte, el relleu es l’element més
definidor i més incident en la creació i evolució de les estructures humanes. (veure plànol
nº 7)
Fent referència estrictament a la zona on pertany la nostra proposta, cal esmentar que la
comunicació principal es troba al costat mateix de la riera, inclús en ocasions,  trobem
superposició o desdoblament de pistes o camins, sense pavimentar en la seva majoria,
arran de la llera. Paral·lelament entre elles apareixen altres camins i pistes que donen
accés a les masies aïllades i a diferents usos agrícoles. Tot el global de l’esmentada xarxa
també, i cada cop amb més freqüència, fan la funció de vies de passeig i de lleure al rebre
una  bona quantitat de veïns a peu, en bici i a cavall que busquen en la conca de la Riera
de Sant Just el seu espai per aïllar-se, contactar amb la natura, fer esport, divertir-se
contemplar el paisatge o, simplement, passar-hi l’estona.
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3- PROPOSTA:

3.1- Ideia de la proposta

En aquesta proposta es vol fomentar la protecció, millora i gestió dels elements existents
proposant el tractament, recuperació, restauració i gestió del sistema natural, agroforestal i
fluvial de les zones més degradades del nostre àmbit d’actuació.  Aquestes causes de
degradació són provocades per difuncions paisatgístiques, majoritàriament provinents de
les activitats paraurbanes, abocaments i contaminació que durant el pas del temps han
aparegut en la zona i han propiciat l’abandonament de conreus, aparició de vegetació
invasora, abocaments, reblerts de terra no originària entre d’altres.

Cal remarcar que, com a criteri, no es pretén recuperar un medi natural que ja no es troba,
sinó que, es proposa conservar els valors naturals que han perdurat i intentar potenciar-
los.

3.2- Descripció de la proposta
Així doncs, es proposen actuacions en diferents punts de la zona seguint un mateix patró
d’intervenció tot i que, son molt diferents entre elles:

3.2.1- Actuacions sobre la llera i el seu espai fluvial

La pròpia llera de la riera és en si mateix un important factor configurador del paisatge on
es proposen les següents actuacions:
-Netejar , eliminar i recollir les deixalles i elements que es trobin a l’interior de la llera de
la riera amb la finalitat de deixar la seva secció mínima lliure d’obstacles que puguin
representar perill en cas d’avingudes.
-Retalussar els marges en ambdós costats de la llera per permetre la revegetació. En el cas
de trobar runa o altre abocaments es portaran a l’abocador.
-Recuperació del bosc de ribera mediterrani creant un bosc dens en galeria per fer front a
la proliferació d’espècies invasores com l’Arundo donax.
-Adecuació i millora dels passos per creuar la llera:

-Pas elevat accés camí de Can Roldant
Es proposa l’adequació de l’actual pont degut a que la seva secció actual no es

suficient segons estudis hidrològics mitjançant la col·locació de peces de formigó armat
prefabricat. (tram a)

-Passera a nivell al camí de Can Roldant a Can Gelabert
Es proposa donar consistència a l’actual pas a nivell sobre la riera amb la

col·locació d’una passera de blocs de formigó. (tram b)

-Passarel·la de fusta
Es proposa la eliminació d’un tram del Camí de Can Gelabert que transcorre per

l’interior de la llera de la riera mitjançant una passarel·la de fusta d’ample i secció
suficient de cara a possibles avingudes i que permeti el pas a maquinària agrícola i serveis
en el cas de ser necessari. (tram c)

3.2.2-Actuacions judirico-administratives

Es recuperà els espais fora d’ordenació (segons darrera modificació del Pla General
Metropolità) que provoquen difuncions en l’espai agroforestal. Aquests espais son els que
actualment estan ocupats per l’empresa Eolo Hinchables i els Magatzems de Lectro 90,
situats al camí de Can Roldan. (tram b)
S’enderrocaran les seves edificacions i els nous espais seran destinats a la creació de
noves terrasses agrícoles que seran gestionades pel mètode “horts municipals”, ja existent
en la població de Sant Just.
Part de les feixes resultants es podran utilitzar com a terres d’intercanvi amb els conreus
expropiats per a convertir-los en zones de lleure de Can Roldan.

3.2.3- Actuacions en l’espai agrícola

La riera conté un valuós paisatge rural. La principal característica d’aquest paisatge es,
sense dubte, l’agricultura. Es per això que cal mantenir, respectar i potenciar la seva
figura com a “jardinera del paisatge” capaç de connectar, en ocasions a la perfecció, el
paisatge urbà amb el paisatge natural. Per tal d’assolir aquest objectiu es proposen les
següents intervencions:
-Protegir els conreus actuals en actiu, així com recuperar les antigues parcel·les
recentment abandonades (deixius). Es proposa la introducció del cultiu d’una plataneda en
una de les parcel·les on actualment hi ha abocaments (tram b). S’ha triat aquest tipus de
conreu silvícola degut a que la seva trama agrícola es compatible amb l’ús íntegre de
lleure que es proposa donar-li en aquest deixiu degut a la seva situació (en el camí de Can
Roldan a Can Gelabert, aprop de la llera de la riera i del camí principal).
En l’antic camí de Can Gelabert, es transformaran dos parcel·les hortícoles en un cultiu
herbaci de secà i en un cultiu de fruiters de secà, degut a que per ella hi transcorrerà un
nou camí de passejada (ram c). S’ha triat cultiu herbaci i fruiters degut al contrast entre
ells, cromatisme i qualitat paisatgística que aporta al passejant. En la parcel·la de cultiu
herbaci de secà, a més dels fruiters s’efectuaran plantacions aïllades de Fraxinus
angustifolia i Populus alba per tal de d’esmorteir l’impacte visual generat per les
indústries disposades al cantó sud de la riera.
-Intervenció en els talussos de les feixes agrícoles: es proposa intervenir en els talussos
existents a la zona d’actuació per tal d’estabilitzar-los mitjançant tècniques de 14
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bioenginyeria (descrites en l’apartat 3.3.3 d’aquesta proposta) i s’aplicarà
hidrosembra i desbrossada selectiva per millorar-ne el seu component estètic en els que ho
necessitin. Els talussos de nova creació que apareixen en els nous cultius seguiran el
mateix patró de composició. Així mateix es plantaran exemplars de fruiters de secà aïllats
distribuïts en les parts més altes i més baixes dels talussos que permetin donar continuïtat
visual i espaial entre les noves zones de cultiu i les antigues.
-Cal esmentar la necessitat de desenvolupar solucions de gestió que garanteixin la
continuïtat i aturin el retrocés de l’agricultura en l’espai agroforestal de Sant Just de cara a
la necessitat de manteniment que requereix aquest espai. Fomentar la figura del “pagès a
sou”, contractació d’empreses privades o serveis municipals per al manteniment de l’espai
o la creació d’horts municipals son possibles solucions.
-Es proposa restaurar el pou de Can Roldan (tram b) i la bassa de Can Gelabert (tram c)
situats al costat dels camins de passejada per millorar-ne el seu estat i ús. S’ha volgut
aprofitar la importància històrica i emblemàtica d’aquests elements rurals i la seva
aproximació als camins de passejada per esdevenir en el seu voltant zones estancials
mitjançant actuacions toves basades en col·locació de bancs i plantacions de Tilia
Plathyphyllos per donar un caràcter diferenciat però sense perdre el caire agrícola.

                
El precedent: horts municipals i pou restaurat en el torrent de Can Cardona

3.2.4- Nous usos i el seu equilibri.

Cada cop són més els ciutadans que fan de la riera de Sant Just i el seu espai agrícola un
indret on desenvolupar diverses activitats de lleure. En la proposta s’intenta equilibrar
aquests usos per fomentar la seva convivència entre l’ús agrícola i els usos recreatius de la
ciutadania.
Les diferents intervencions distribuïdes en la zona d’estudi tenen la finalitat de preservar
l’activitat agrícola i apropar-la als passejants, sense donar accés públic o preferent ni
potenciar les zones de treball i/o de productivitat augmentant sempre que sigui possible el
contrast entre les zones de lleure i les zones agrícoles.

3.2.5- Mobilitat, camins i accessos

Mobilitat
Motivat per la estratègica situació del nostre espai com a porta del Parc de Collserola i
com a element comunicador entre el poble i el futur parc i urbanització actualment en
construcció Mas Lluí de Sant Just, s’ha proposat adequar els camins existents i crear-ne
de nous establint una jerarquia entre aquests en relació a les seves dimensions i ús:
-Camins de passejada de primer ordre: són els camins de passejada destinats al pas de
vianants, bicicletes i vehicles de servei i veïns. Aquests camins tenen una secció mínima
de tres metres més la cuneta i guals amb graves per evacuar aigües. Són camins tous
revestits amb tot-u o terres naturals compactades.
-Camins de passejada de segon ordre. Aquests camins de tot-u tenen una secció mínima
de dos metres més la cuneta i guals amb graves per evacuar aigües. Permeten el pas de
vianants, bicicletes i cavalls. Són camins tous revestits amb tot-u o terres naturals
compactades.
-Corriols: s’arranjaran puntualment en els casos que sigui necessari amb l’aportació i
compactació de terres. Són petits camins que només permeten el pas de vianants.

Camins i accesos
-Camí de la riera
Aquest camí de passejada de primer ordre  s’ha creat per tal de ser l’eix vertebrador de
l’espai proposta degut a que s’ha contemplat la necessitat de connectar les dues parts de la
riera (est i oest). El camí comença en la part oest de la zona proposta on s’està construint
un nou parc urbà de la futura urbanització de Mas Lluí.
El camí continua, un cop dins l’espai proposta, per la zona agrícola. S’aprofiten els traçats
de camins agrícoles existents que discorren paral·lel a la llera de la riera fins a generar un
nou accés mitjançant una rampa i un pas a nivell sobre el carrer de l’Onze de Setembre
que connecta amb la zona est, punt d’entrada a La Vall i on estan situats diversos
equipaments municipals com l’institut, el gimnàs i el poliesportiu (tram a, b i c)
Paral·lelament a aquest camí, degut a la seva transversalitat, s’instal·larà una canonada
amb diferents boques de reg.

-Camí dels horts
Aquest nou camí de passejada de segon ordre proposat vol donar accés a les noves feixes
agrícoles així com esdevenir un important punt de connexió entre el camí central de la
riera amb altres camins de passejada existents i que són un bon punt d’entrada al Parc de
Collserola (tram b).

-Camí de Can Roldan
Aquest camí de passejada de primer ordre existent connecta amb el camí vertebrador de la
riera i dona accés veïnal a la Masia de Can Gelabert i a d’altres camins de passejada del
Parc de Colserola. Es proposa l’adequació del camí en el tram que discorre per la zona de
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la proposta millorant el paviment granular i millorant el que actualment es l’accés
principal a l’espai agroforestal de Sant Just amb el carrer de la Música (tram a i b)

-Camí de Can Gelabert
Aquest camí de passejada de primer ordre connecta amb el camí vertebrador de la riera i
dona accés veïnal a la Masia de Can Gelabert i a d’altres camins de passejada del Parc de
Colserola. És un bon un bon punt d’entrada al Parc de Collserola i la xarxa existent de
camins de passejada (tram c)

-Nou accés av. De la Riera
Es proposa la creació d’un nou accés amb connexió amb la av. De la Riera on hi ha lloc
d’aparcament. Es pretén facilitar així l’accés de visitants (tram b)

-Actuacions generals:
-S’han preservat els camins històrics existents.
-Tots els camins tindran tancat el trànsit rodat, exepte serveis i veïns.
-En tots el traçats dels camins s’ha tingut en compte l’accessibilitat als diferents conreus.
-Tots els camins es proposen de tot-u sobre una subbase de terra compactada amb
diferents guals amb graves i cunetes per evacuar aigües així com la reparació dels guals i
cunetes existents deteriorades.
-Creació i senyalització d’itineraris per a vianants i bicicletes que connectin amb els
actuals existents al Parc de Colserola i que apropin al passejant a la zona de manera
respectuosa envers l’activitat agrícola.
-Es preveu també al col·locació de senyalització direccional, avisos cívics i d’informació.
-Creació de toponímia: tot i que la proposta no hi vol aprofundir, es creu interessant el
desenvolupament o recuperació de topònims per tal de millorar la identificació de camins
i espais, facilitant així determinades tasques de reconeixement i gestió.

3.2.6- Creació de zones d’estada
En la proposta s’han creat diferents zones d’estada i de lleure. En aquestes zones s’han
utilitzat materials i elements provinents de la reinterpretació de la zona agrícola per tal de
generar espais diferenciats de descans i/o lleure alhora que s’ha volgut respectar i
instaurar en cada moment la continuïtat visual i paisatgística de l’espai que les envolten:

-Feixes de Can Mèlich
En aquest espai (tram a) s’ha moldejat el terreny no originari volent reproduir les feixes
agrícoles existent en la zona. S’hi ha sembrat prat sec i s’han fet plantacions de fruiters i
d’espècies arbòries mediterrànies aïllades per tal de generar un gran espai obert destinada
al lleure dels visitants.
En aquesta zona trobem diferents camins tous de terra natural, sauló i tot-u i talussos
salvats amb hidrosembra i murs de pedra seca.

-Font
Aprofitant el caràcter acollidor generat les tres parets de terra natural que forma
l’orografia actual de l’espai, s’ha creat una zona de descans amb una font (tram a).

-El pou de Can Roldan
Es proposa la reforma d’aquest element agrícola i la generació del seu entorn com a nou
espai d’estada (tram b).

-Plataneda
En una zona de cultiu abandonat actualment utilitzada com a abocador, es proposa
recuperar la feixa per introduir el cultiu silvícola de Platanus x hispanica amb la finalitat
de generar un altre gran espai de lleure. Al contrari que en “les Feixes de Can Mèlic”,
aquest esdevé un espai tancat i ombrívol.
El camí vertebrador de la riera travessa la plataneda fent entrar al passejant en el seu
interior. (tram b)

-Bassa de Can Gelabert
Com en el cas del pou, es proposa la reforma d’aquest element agrícola i la generació del
seu entorn com a nou espai d’estada (tram c).

-Actuacions generals:
-Es proposa l’equipament amb bancs de pedra natural per al repòs i contemplació.
-Es preveu també al col·locació de senyalització direccional, avisos cívics i d’informació.
-S’efectuarà plantacions de Tilia plathyphyllos com a element associatiu de les diverses
zones d’estada i com a generador d’ombres.
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3.2.7- Actuacions en l’espai natural

A més de les actuacions sobre la llera de la riera descrites prèviament, es proposa la
recuperació del bosc i sotabosc mediterrani en les zones derivades del enderrocament de
les edificacions fora d’ordenació i que no estan programats com a horts municipals (tram
B).
-Es proposa també la replantació en els límits dels camins per tal d’acabar de configurar
els espais amb vegetació natural existent.
-Es proposa la catalogació dels arbres singulars existents: Quercus ilex (tram A), Populus
nigra (tram B) i fruiters de les feixes de Can Gelabert (tram C).

3.2.8- Altres consideracions

-Tot i quedar fora d’aquest projecte es necessari esmenta, de cara a possibles accions
futures, el patrimoni que signifiquen per al poble les mines i d’aigua existents en la zona.
-Cal esmentar també que en un costat d’on s’instaura la plataneda hi ha pendents
excavacions arqueològiques per la suposada existència d’un molí fariner.

Amb el conjunt d’actuacions proposades s’intenta aconseguir:

- Mantenir o incrementar l’espai fluvial lliure per tal de que la riera pugui desenvolupar la seva funció correctament.
- Detenir la progressió de la superfície urbana.
- Aturar o minimitzar la proliferació i impacte de les activitats paraurbanes
- Millorar l’estructura i la qualitat de la vegetació
- Potenciar i protegir els hàbitats naturals existens
- Donar a conèixer, respectar i emfatitzar el diferent patrimoni cultural que existeix en l’espai proposta.
- Millorar els accessos i apropar la riera al poble tot millorant les condicions per a l’ús de la riera com a espai de lleure.
- Donar a conèixer la necessitat de la creació de gestions destinades a evitar l’abandonament progressiu del sector agrícola
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3.3- Enginyeria de la proposta

3.3.1- Enginyeria de les plantacions

Vegetació proposada

  - Marcs de plantació.

ENGINYERIA DE LES PLANTACIONS     
  
Vegetació proposada.  
  
Marcs de plantació  
  
Situació Marc / Distància Observacions   
  
Zona: Bosc de ribera + Prats + Pineda  
Plantació de Populus nigra 7-12 m. Irregular  
Plantació d' Ulmus minor 10-12m. Irregular  
Plantació de Fraxinus angustifolia 10-12m. Irregular  
Plantació de Pinus pinea 5-7 m. Irregular  
Plantació de Quercus ilex 6 - 8 m. Irregular  
Plantació de Salix cinerea ssp oleifolia 10 - 12 m. Irregular  
Alineació d'Atmetllers 7-10 m Regular  
Plantació d'arbustives 1-1,5 Ut./m2 Irregular  
Entapitssans 9 Ut./m2 Irregular  
  
Zona : Estancials  
Tilia plathyphyllos 6 - 8 m Irregular  
  
Zona : Plataneda amb retícula  
Plantació de Platanus hispanica 5 m. Regular   
  
Arbres  
  
Espècie Alçada (cm) Ø (cm) Recepció Situació
  
Populus nigra 12 - 14 Arrel nua B.R.
Populus nigra 14 - 16 Arrel nua B.R.
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Populus nigra 18 - 20 Arrel nua B.R.
Ulmus minor 14 - 16 Arrel nua B.R.
Ulmus minor 16 - 18 Arrel nua B.R.
Fraxinus angustifolia 14 - 16 Pa de terra B.R.
Fraxinus angustifolia 16 - 18 Pa de terra B.R.
Salix cinerea ssp oleifolia 14 - 16 Arrel nua B.R.
Pinus pinea 200 - 250 Pa de terra Pineda - B.M
Prunus amygdalus 16 - 18 Pa de terra Prat.
Tilia plathyphyllos 16 - 18 Pa de terra Estancials
Quercus ilex 16 - 18 Pa de terra B.M
Platanus hispanica  16 - 18 Arrel nua Reticula
  
Arbustives  
  
Espècie Alçada (cm) Peus Recepció Situació
  
Cornus sanguinea 40 - 60 2 a 3 Contenidor B.R.
Crataegus monogyna 30 - 50 2 a 3 Contenidor B.R.
Salix eleagnos 30 - 50 1 Contenidor V. R.
Cistus albidus 30 - 50 1 Contenidor Pineda - B.M
Viburnum tinus 30 - 50 1 Contenidor Pineda - B.M
Erica arborea 30 - 50 1 Contenidor Pineda - B.M
Pistacia lentiscus 40 - 60 2 Contenidor Pineda - B.M
Ulex parviflora 30 - 50 1 Contenidor B.M
     
  
Lianes i entapissans  
  
Espècie Tamany (cm) Densitat Ut./m2 Recepció Situació
  
Clematis vitalba 9 Alveols B.R.
Hedera helix 9 Alveols B.R.
Vinca diformis  9 Alveols B.R.
B.R. : Bosc de ribera ; B.M. : Bosc mediterrani ; V.R. : Vegetació de ribera
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Bosc de ribera

Estrat arbori : Estrat herbaci i lianoide :

Altura : 10 – 20 m.  Altura : 0.2 – 0.5 m.
Recobriment : 75 – 100 %  Recobriment : 75 – 100%

Populus nigra (pollancre)      Clematis vitalba (vidala)

Fraxinus angustifolia (freixer de fulla estreta)       Hedera helix (heura)

Ulmus capinifolia (om)      Vinca diformis (vinca)

Salix cinerea ssp oleifolia (gatell)

Estrat arbustiu :

Altura : 1 – 2 m.
Recobriment : 25 – 50 %

Crataegus monogina (arç blanc)

Cornus sanguinea (sanguinyol)
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Bosc mediterrani :

Estrat arbori :

Altura : 10 – 20 m.
Recobriment : 75 – 100 %

Pinus pinea (pi pinyoner)

Quercus ilex (alzina)      

Estrat arbustiu / herbaci :

Altura : 1 – 2 m.
Recobriment : 50 – 75 %

Pistacia lentiscus

Cistus albidus

Viburnum tinus

Erica arborea

Ulex parviflora
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Pineda talús (funció de pantalla)

Estrat arbori :

Altura : 10 – 20 m.
Recobriment : 75 – 100 %

Pinus pinea (pi pinyoner)

Estrat arbustiu / herbaci :

Altura : 1 – 2 m.
Recobriment : 50 – 75 %

Pistacia lentiscus

Cistus albidus

Viburnum tinus

Erica arborea

- Èpoques de plantació.

Fulla càduca  Fulla persistent

Arrel nua Novembre – Març Pa de terra Març – Juny

Pa de terra Setembre – Maig Contenidor Març – Juny i Setembre

Contenidor Setembre – Juny
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3.3.1-Enginyeria de les instal·lacions

- Previsions de reg.

Fent una previsó de les necessitats de reg d’implantació, bàsicament en l’arbrat que
conformarà el bosc de ribera i el de les zones estancials, és dotarà a l’indret d’una
infrastructura bàsica que ens asseguri  l’aport d’aigua aquestes zones.
L’espai en el qual treballem no conta amb una xarxa de tuberies d’aigua propia, les
escomeses es faran en aquells punts on la xarxa d’aigua sigui més propera minimitzant
l’intal.lació de tuberies. El reg d’implantació es realitzarà amb mànega. S’instal.laran
boques de reg situades de tal forma que amb una mànega de 25 m s’arrivi a tota la
vegetació que es necessiti regar.

- Sistemes de drenatge.

A la part baixa del talusos s’instal.larà per a la recollida de l’aigua una rasa de 50 x 50 cm
amb un tub de PVC coarrugat de 120 mm amb orificis a les valls d’ondul.lació, la rasa es
reomplira amb grava gruixuda  i una capa de 30 cm de terra. Aquest tub desaigüarà a la
riera.

3.3.3- Sistemes d’estabilització de talussos

Em classificat 4 tipologies de talús que es donen dins del la nostra zona :

Talús tipus I
Mantes de coco :
Adequades per talusos amb pendents de més del 50%
+Hidrosembra

Talús tipus II
Malla de yute :
+
Hidrosembra
30 % Medicago sativa
30 % Lolium perenne
20 % Oryzopsis miliacea
20 % Festuca arundinacea

Talús tipus III
Malla de yute
+
Hidrosembra amb vegetació higròfita
30 % Lythrum salicaria
30 % Carex pendula
20 % Iris pseudacorus
20 % Equisetum telmateia

Talús tipus IV
Malla de yute
+
Hidrosembra
30 % Poa trivialis
30 % Cynodon dactylon
20 % Hyparrenia hirta
20 % Lolium multiflorum
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3.3.4- Enginyeria del manteniment

- Introducció.

El manteniment entra dins del disseny,  es crea una zona en la qual el sistema de gestió és
una de les bases de la proposta, aquesta gestió va encaminada cap a la naturalització (no
recuperació) de l’entorn, aixó s’aconsegueix amb un pla de desbrossament i sega selectiva
que farà que es crein aquests models variables alhora que l’entorn evoluciona amb el
temps.
Els criteris de manteniment que s’exposen a continuació tenen una doble funció, per un
cantó el “no abandonament” del lloc i per l’altre donar uns criteris de manteniment els
quals minimitzin l’entrada, es a dir accions puntuals que requereixin un baix cost.

- Sistemes de control

En la proposta ja s’ha enumerat com un factor de degradació potencial l’abocament
il.legal de runes, brossa o altres materials que fan de l’entorn un lloc no apte pel lleure,
canvi d’olis, neteja de cotxes, ..., poden representar un perill pel medi. Aquestes activitats
es minimitzen o es controlen fent una selecció de camins i els seus usos, excloint l’entrada
de vehícles, o regulant-la segons els usos de les propietats del voltant.
Així mateix el control de d’elements que puguin suposar perill per a les persones, com
son les passeres, l’estabilitat dels talusos, caiguda d’arbres,... Aquest mitja de control pot
ser gestionat per els mateixos usuaris dels camins i propietaris de les parcel.les lligades a
la proposta.

- Elements a mantenir

La riera

Es mantindrà la llera de la riera neta de brossa i restes vegetals arrossegades. Si la
vegetació tant de la llera com dels marges pot suposar perill degut a les avingudes
d’aigua, es desbrossarà, podent preveure aquestes accions avans de les èpoques més

plujoses. Es tindrà una especial cura en mantenir netes les passeres tant la part superior
com la inferior deixant lliure el pas de l’aigua. Pel que fa a l’aparició de bardisses i els
canyars  que no s’hagin acavat d’eliminar, es crearà un pla de gestió amb desbrossadores
manuals  per tal de no afectar a les altres comunitats implantades, aquestes accions es
faran periòdicament fins a la completa eliminació.

Manteniment de l’arbrat.

Durant els primers anys d’implantació de l’entorn, es preveu fer un aclariment de l’arbrat
i retirada de baixes, tenint especial cura  en les zones més denses de plantació,  com son el
bosc de ribera i el bosc mediterrani, explicat de forma gràfica dins de l’enginyeria de
plantacions. Una primera gestió que te com a finalitat l’establiment de les mases boscoses,
treient els peus més febles i potenciant l’implantació i naturalització del bosc. També  es
tindrà una especial atenció en deixar lliures de brancatge i rebrots els camins principals i
secundaris de la zona.
Durant els dos primers anys i en les èpoques d’especial sequera el regarà l’arbrat amb
mànega per afaborir l’establimen d’aquest fins que sigui autosostenible.

Manteniment de l’estrat herbaci.

Les zones denominades com a prat segat estàn previstes que s’utilitzin com zones de
lleure i de gran espallalitat , per arrivar aquest objectiu el manteniment  d’aquestes serà fet
per desbrossaments periòdics de 5 a 6 cops l’any, segons requereixi l’entorn i les especies
colonitzadores un cop s’hagi naturalitzat. Tant mateix les denominades de prat alt tenen
una doble funcionalitat, per un cantó procurar  desvincular  les zones més espaials dels
camins més transitats jugant amb alçada de la vegetació i el desnivell del talús, i per
l’altre evitar l’erosió creada pel passeig impedint l’aparició de senderes no desitjades.
Així dons el manteniment d’aquestes zones anirà lligat aquesta doble funcionalitat,i
sempre tenint en conte les necessitat un cop s’hagi naturalitzat l’entorn, sent necessaries 2
desbrossades a l’any, una primera avans de l’estiu lligada a la eliminació de rostoll i la
segona durant els mesos d’hivern que és quan hi ha una màxima parada vegetativa i es
crea un menor dany a la vegetació.
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