
 

 

 

 

 

Enginyeria Agroambiental i del Paisatge

     

PROPOSTA DE INTERVENCIÓ PAISA
TORRENT D´EN NONELL A

Autor: Adrià Meix Garcia

Tutor: Luis Maldonado

Data: 01 / juliol

Treball final de grau 

Enginyeria Agroambiental i del Paisatge

 

 

PROPOSTA DE INTERVENCIÓ PAISATGÍSTICA 
TORRENT D´EN NONELL A  VALLDOREIX

 

Autor: Adrià Meix Garcia 

utor: Luis Maldonado 

01 / juliol / 2015 

Enginyeria Agroambiental i del Paisatge 

 

TGÍSTICA AL 
VALLDOREIX  



Proposta de intervenció paisatgística el Torrent d´ en Nonell a Valldoreix    1 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 

UPC - BarcelonaTech 

Títol del treball final de grau: 

“PROPOSTA DE INTERVENCIÓ PAISATGÍSTICA AL TORRENT D ´EN NONELL A 

VALLDOREIX” 

 
Autor: 
Adrià Meix Garcia 
 
Professor ponent: 
Luis Maldonado Rius 
 

Resum 

En Nonell, és un torrent que es troba al cor de Valldoreix, travessant-lo d’est a oest. La 

massificació urbanística a generat la discontinuïtat amb presència vegetal al llarg del 

torrent, sent un espai més susceptible a la degradació. El Torrent és un espai desconegut 

i marginal  per la població de Valldoreix. 

L’objectiu del treball és elaborar una proposta de intervenció paisatgística per millorar els 

aspectes negatius de la interacció entre la població de Valldoreix i el Torrent d´en Nonell, 

conservant els aspectes positius.  

La proposta descriu les intervencions necessàries per condicionar al Torrent un corredor 

ver urbà habilitat pels humans, i alhora, sense que deixi de ser un espai naturalitzat. 

 

Paraules clau: 

Torrent, població, connectivitat, pas, habilitació,  circulació, corredor verd, 

vegetació.  
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Título del trabajo final de grado: 

“PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA EN EL TORRE NTE DEL NONELL 

EN VALLDOREIX” 

 
Autor: 
Adrià Meix Garcia 
 
Profesor ponente: 
Luis Maldonado Rius 
 

Resumen 

En Nonell, es un torrente que se encuentra en el corazón de Valldoreix, travesándolo de 

este a oeste. La masificación urbanística ha generado la discontinuidad con presencia 

vegetal al largo del Torrente, siendo un espacio más susceptible a la degradación. El 

Torrente es un espacio desconocido y marginal para la población de Valldoreix. 

El objetivo del trabajo es elaborar una propuesta de intervención para mejorar los 

aspectos negativos de la interacción entre la población de Valldoreix y el Torrente de en 

Nonell, conservando los aspectos positivos.  

La propuesta describe las intervenciones necesarias para condicionar al Torrente un 

corredor verde urbano habilitado para los humanos, y a la vez, sin que deje de ser un 

espacio naturalizado.  

 

Palabras clave: 

Torrente, población, conectividad, paso, habilitaci ón, circulación, corredor verde, 

vegetación.  
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Title of Final Project 

INTERVENTION PROPOSAL OF LANDSCAPE IN THE VALLDOREI X TORRENT OF 

NONELL 

 

Author: Adrià Meix Garcia 
 
Professor: Luis Maldonado Rius 
 
 

Summary 
 
The Nonell, is a Torrent we find in the heart of Valldoreix, through it from east to west. The 

urban overcrowding has generated a discontinuity with vegetal presence along the torrent, 

being a space more susceptible to degradation. The Torrent is a marginal and unknown 

place for the Valldoreix population.  

 

The objective of the project is to develop an intervention proposal to improve the negative 

aspects of the interaction between the Valldoreix population and Torrent of Nonell, while 

retaining the positive aspects. 

 

The proposal describes the necessary interventions to condition the Torrent an urban 

green corridor enabled for human, and at the same time, without cease to be a 

naturalized space. 

 

 

Keywords: 

Torrent, population, connectivity, step, habilitati on, circulation, green corridor, 

vegetation . 
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3. Objectius 
 

El Torrent d’en Nonell és un espai no habilitat per la població, que ha donat lloc a una 

zona marginal al cor de la Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Valldoreix, (Sant 

Cugat del Vallès). 

És per aquest motiu que en aquest treball es plantejarà una proposta per millorar la 

interacció existent entre el Torrent i el teixit urbà i així millorar el bon desenvolupament 

d’ambdues parts. 

Els objectius concrets que es pretenen aconseguir amb la present proposta són els 

següents: 

1. Recopilar informació de forma general de l’àmbit d’estudi: Valldoreix i el Torrent 

d’en Nonell.    

2. Identificar, extreure i interpretar las bases i fonaments més rellevants de l’àmbit 

d’estudi per la realització de la proposta d’intervenció paisatgística. 

3. Exposició de la proposta d’intervenció paisatgística. 

 

. 
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4. Antecedents 

4.1. Situació i emplaçament 

Valldoreix és una EMD (Entitat Municipal Descentralitzada), un òrgan de govern local. 

[Per a més informació sobre Valldoreix, consulta el annex 1]. Una EMD és una institució 

creada com a resultat de l’eliminació d’antics municipis mitjançant la seva integració a 

pobles més grans. Valldoreix té una superfície de 9,8 km2 i una població de 7.593 

persones, el que li atorga una densitat de 770 hab./km2. [Referència: Estudi de mobilitat de 

la EMD de Valldoreix, realitzat per l’empresa Intra, el maig de 2012; www.cugat.cat/.../estudi -de-

mobilitat -valldoreix .pdf ].  

El territori de Valldoreix s’estén per la vessant nord de la Serra de Collserola. Tanmateix 

es troba situat al centre de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), de les quals el 

Vallès Occidental és una de les set comarques que componen l’àrea d’influència de 

Barcelona, també anomenat primera i segona corona com podem veure a la Figura 1. 

D’altra banda, l’element d’estudi, el Torrent d´en Nonell, és un petit curs d´aigua que neix 

i recorre transversalment el terme de la EMD de Valldoreix i acaba desembocant a la 

Riera de Rubí.  

 

Figura 1:  Mapa de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB). Font: Institut d'Estudis Regionals i 

Metropolitans de Barcelona. (http://www.iermb.uab.es/DOCUMENTS/EMEF/7-1.png)  
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La zona d’estudi es troba dins de la segona corona d’influència de la RMB, per la qual 

cosa implica una forta relació amb el territori de Barcelona, tot i així, s’ha de tenir en 

compte que no forma part del teixit urbà de la capital com s’observa en la Figura 2.  

D´aquesta manera, Valldoreix, s´ha anat transformant en una zona residencial amb alt 

poder adquisitiu a causa de la seva bona localització, ja que es troba a 10 km de 

Barcelona i disposa d’una bona accessibilitat a la capital a través dels túnels de 

Vallvidrera o el Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya (FGC). Al mateix temps, 

gaudeix dels avantatges que proporciona un Parc Natural com és el de Collserola. 

 

  
 
 
 
 
 
 

Figura 2:  Ortofotomapa de la situació geogràfica del Torrent d´en Nonell a Valldoreix. Font: 

Elaboració pròpia sobre base del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Escala: sense 

determinar. (http://www.icc.cat/vissir3/)  
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4.2.  Histò ria i composició del paisatge
 

El topònim Valldoreix, que dóna nom a la població, no té un origen 

concret. Per alguns, és l’aglutinació de

d’oreig (vent suau) i per altres ve de les paraules llatines

i Aurexi (cosa daurada).  

Al territori de Valldoreix, vora els anys 1916 

ramaderes amb petites edificacions

del territori ben definida. Vora els anys 20, 

succeir canvis en el teixit urbà

edificacions. 

A mitjans del segle XX, a la segona corona 

Barcelona, els assentaments dispersos de ciutat jardí de segona residència vinculats a 

les estacions de la línia de ferrocarril de Barcelona a Sabadell

creixement. Aquestes primeres urbanitzacions de segona residència 

termes municipals de: les Planes, la Floresta, Valldoreix i Bellaterra. 

es van conformar al voltant de les estacions

Catalunya, sense relació de continuïtat amb els nuclis dels municipis on estan ubicades.

Les limitacions de la mobilitat de les persones de la primera meitat de segle XX, quan els 

desplaçaments es feien majoritàriament a peu o amb t

dins d’una geometria de distàncies curtes. Els creixements urbans s’organitzaven a la 

rodalia dels nuclis preexistents, la qual cosa donava com a resultat una ciutat compacta.

No hi havia cap plantejament teòric o polí

les regles de la mobilitat de l’època no permetien altra cosa. 

mitjans de la dècada dels anys cinquanta

societat, que havia començat 

producció de cotxes que es van instal·lar

societat de consum que 

d’entendre el territori, don

esdevinguessin en primeres 

Valldoreix i Bellaterra.  

 

ria i composició del paisatge  

, que dóna nom a la població, no té un origen 

Per alguns, és l’aglutinació de vall d’oreig, de vall i 

altres ve de les paraules llatines Vallis (vall) 

vora els anys 1916 - 1918 comprenia finques agrícoles 

amb petites edificacions aïllades, per aquest motiu no hi havia una ordenació 

del territori ben definida. Vora els anys 20, amb l’arribada del ferrocarril, van

el teixit urbà de Valldoreix, doncs poc a poc es van construir 

a la segona corona d’influència de la Regió Metropolitana de 

Barcelona, els assentaments dispersos de ciutat jardí de segona residència vinculats a 

les estacions de la línia de ferrocarril de Barcelona a Sabadell, van patir un fort 

. Aquestes primeres urbanitzacions de segona residència van tenir

Planes, la Floresta, Valldoreix i Bellaterra. Les urbanitzacions 

al voltant de les estacions dels Ferrocarrils de la Generalitat de 

, sense relació de continuïtat amb els nuclis dels municipis on estan ubicades.

Les limitacions de la mobilitat de les persones de la primera meitat de segle XX, quan els 

desplaçaments es feien majoritàriament a peu o amb transport públic, contenia les ciutats 

dins d’una geometria de distàncies curtes. Els creixements urbans s’organitzaven a la 

rodalia dels nuclis preexistents, la qual cosa donava com a resultat una ciutat compacta.

No hi havia cap plantejament teòric o polític al respecte, sinó que la ciutat era així perquè 

les regles de la mobilitat de l’època no permetien altra cosa. No obstant això, des de 

dècada dels anys cinquanta, la maduració del procés de motorització de la 

societat, que havia començat a principis dels 50, i la creació de noves fàbriques de 

es van instal·lar al país, van donar lloca un nou paradigma de la 

societat de consum que va canviar radicalment la mobilitat individual i la manera 

doncs aquests fets van provocar que segones residències 

en primeres vivendes en zones aïllades com les Planes, la Floresta, 

 

finques agrícoles i 

no hi havia una ordenació 

ferrocarril, van començar a 

n construir noves 

de la Regió Metropolitana de 

Barcelona, els assentaments dispersos de ciutat jardí de segona residència vinculats a 

van patir un fort 

van tenir lloc als 

Les urbanitzacions 

ls de la Generalitat de 

, sense relació de continuïtat amb els nuclis dels municipis on estan ubicades. 

Les limitacions de la mobilitat de les persones de la primera meitat de segle XX, quan els 

ransport públic, contenia les ciutats 

dins d’una geometria de distàncies curtes. Els creixements urbans s’organitzaven a la 

rodalia dels nuclis preexistents, la qual cosa donava com a resultat una ciutat compacta. 

tic al respecte, sinó que la ciutat era així perquè 

No obstant això, des de 

la maduració del procés de motorització de la 

noves fàbriques de 

n nou paradigma de la 

radicalment la mobilitat individual i la manera 

cs aquests fets van provocar que segones residències 

com les Planes, la Floresta, 
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[ Referència : Estudis Territorials, L´ocupació del territori a l’Àrea i Regió Metropolitana de 

Barcelona, 1956-2006. Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ; 

http://www.amb.cat/web/territori/urbanisme/estudis-territorials/detall/-/estuditerritorial/l-ocupacio-del-

territori-a-l-area-i-la-regio-metropolitana-de-barcelona ]. 

Com s’observa a la figura 3, el creixement demogràfic de Valldoreix dels últims 50 anys 

ha anat en augment. Entre els anys 1956 – 1975, va haver un fort creixement demogràfic, 

derivat del canvi de les persones en la manera d’entendre el territori i la mobilitat 

individual a l’hora de desplaçar-se. 

 
 

 

 

  DADES BÀSIQUES DE VALLDOREIX L´ANY 2009 

Població:  7.929 hab. Segones residències:  686 
Superfície:  9,8 km2 Densitat de població:  770 hab./km2 
Xarxa viària :94,17 km Mitjana d’habitants per habitatge : 3,41 
Nombre d’habitatges : 2900 Zona de parc forestal:  5, 23 km2 

Primeres residències:  2214 Zones verdes:  1,3 km2 

 

 

Figura 3:  Evolució demogràfica de Valldoreix entre els anys 1950 – 2009. Font:  Institut d’Estadística de 

Catalunya, Generalitat de Catalunya. (http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=d001) 
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A la figura 4, s’observa el territori de Valldoreix l’any 1946, on s’aprecia una ordenació del 

territori poc densa amb edificacions aïllades i camps agrícoles, per contra, a la figura 5, 

l´any 1994 s’observa un increment de les zones edificades. L’augment substancial de 

zones edificades dels últims 50 anys, ha afectat les zones boscoses i conques del petits 

cursos d’aigua de Valldoreix, reduint el seu espai i degradant-lo, ja sigui per la 

impermeabilització dels sòls, edificació o altres factors. 

 

 

Figura 4:  Ortofotomapa de Valldoreix l´any 1946. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

(ICC); Escala: sense determinar. (http://www.icc.cat/vissir3/) 

Figura 5:  Ortofotomapa de Valldoreix l´any 1994. Font: Idem figura 4. 
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5. Condicionants del Torrent d´en Nonell 

5.1. Hidrologia 

Diverses rieres i torrents drenen els vessants nord de la Serra de Collserola travessant 

Valldoreix i circulen  majoritàriament en direcció sud-est – nord-oest i desemboquen a la 

riera de Rubí, situat al nord-est del terme municipal. Aquests torrents i rieres són: el 

torrent d’en Llobet, la riera de Ca n’Abadal, el torrent de les Flors i el torrent de Can 

Barba, amb aigües procedents més concretament, dels turons de la Floresta i el 

Puigmadrona, com s´observa a la figura 7.  

Així doncs, com s´observa  a la figura 6, la EMD de Valldoreix pertany principalment a la 

conca del riu Llobregat, excepte l’extrem oriental, per on discorre la riera de la Font d’en 

Saladrigues que desemboca a la riera de Sant Cugat pertanyent a la conca del Besòs. 

Per altra banda, el Torrent d´en Nonell, forma part de la conca del riu Llobregat, 

travessant Valldoreix d´est a oest i desembocant a la riera de Rubí.  

 

Figura 6: Xarxa hidrogràfica de Valldoreix. Font:  Informe ambiental preliminar de la modificació 

puntual del Pla General Metropolita (PGM) de la EMD de Valldoreix, l´any 2014. 
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5.1.1 Torrent d´en Nonell 

En Nonell és el torrent més septentrional de Valldoreix, travessa gairebé totalment d’est a 

oest el territori. Es troba al mig de la zona urbana de la EMD, entre els barris de Regadiu, 

Rossinyol, Mas Roig, Aqualonga i Can Cadena, com s’observa a la figura 7.  

 

La llera del torrent presenta una amplada heterogènia al llarg del seu curs, oscil·lant entre  

1 i 3 metres. Es tracta d’un curs d’aigua de règim irregular, pel qual davalla en funció de 

precipitacions estacionals o ocasionals. El cabal mitjà del torrent és de 0,2 m3/s, prenent 

0,5 m/s com a valor de la velocitat mitjana i 0,4 m3 com a secció mullada. La força de 

l’aigua del torrent no és elevada, per tant, el risc d’erosió és baix. 

Un aspecte rellevant de l’anàlisi d´un curs d´aigua, ja sigui un torrent, riera o riu, és el 

perill de desbordament de l´aigua. El plànol de inundabilitat següent ens indica quina és 

la zona mullada per un cabal concret. Aquesta informació permet predir si hi ha risc de 

desbordament del curs d´aigua en precipitacions importants.  

Figura 7:  Ortofotomapa de la xarxa hidrogràfica de Valldoreix per barris. Font:  Elaboració pròpia amb 

documentació de Lavola, a partir de la xarxa hidrogràfica del ICC; Escala: sense determinar. 
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La figura 8, és un plànol de pendents i inundabilitat del Torrent d´en Nonell. Cada tonalitat 

de blau representa la cota on arriba un cabal de període de retorn de 10, 100 i 500 anys. 

A la franja de Q10, no és aconsellable permetre cap ús (agrícola, recreatius,etc). Es 

considera que només es podrien dur a terme tasques de manteniment o plantació de 

vegetació destinades a afavorir un creixement equilibrat i també, mantenir una capacitat 

hidràulica mínima en el cas de règims hidrològics modificats per l’activitat humana. Les 

intervencions haurien de ser autoritzades i tutelades per l’Agència Catalana de l’Aigua.  

Per tant, si es condiciona un camí habilitat per la població per transcorre el Torrent, hauria 

d’estar situat fora de la llera o un cop superat el talús del Torrent per estar fora de la 

franja del cabal de període de retorn de 10 anys. 

 

 

 
 

Al nord- est del plànol, s´observa on neix el torrent. Com s’ha esmentat anteriorment, les 

tonalitats de blau representen el territori on arriba l’aigua respecte un Q10, 100 o 500, per 

tant, l´amplada de la taca de color dóna informació de l´amplada de la llera del torrent. On 

la llera es fa més estreta la velocitat de l´aigua i l’erosió són majors, ja que és el canal de 

desguàs. Els sediments s’acumulen als trams on la llera és més ample, s´anomena el 

ventall al·luvial.  

Figura 8:  Plànol de pendents i  inundabilitat al Torrent d´en 

Nonell. Font:  Idem figura 6, (Escala: 1/12.000) 
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5.2. Topografia 

Els plànols topogràfics, donen informació per interpretar el relleu d´un territori, i poder 

extreure conclusions del que succeeix. 

A la figura 9, s’observen les corbes de nivell (color taronja) d´una gran part de la EMD de 

Valldoreix que proporcionen informació sobre el relleu del territori. L’àrea tancada per una 

línia (color vermell) és l’àmbit del Torrent d´en Nonell. [Referència: 

http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Mapes-escolars-i-divulgacio/Diccionaris/Corba-de-nivell.] 

 

El territori de la EMD de Valldoreix presenta un relleu ondulat, englobant el fons de vall de 

petites rieres i torrents. La zona urbana és una àrea planera amb predomini de turons 

arrodonits amb pendent mig i suau. Els vessants de la cara nord de la Serra de 

Collserola, que comparteixen amb la EMD, són de pendent mig i suau. 

L’àmbit de treball té un topografia marcada pel pas del torrent on les corbes de nivell ens 

indiquen clarament el límit de la conca amb talussos pronunciats. Per la massificació de 

les urbanitzacions, en alguns trams el curs d´aigua del torrent ha estat canalitzat, ja que 

l’edificació es troba al damunt del curs d´aigua. 

Figura  9:  Topografia de la EMD de Valldoreix. Font:  Elaboració pròpia amb documentació de la EMD de 

Valldoreix sobre base del ICC. ( http://www.icc.cat/vissir3/ )   (Plànol: 3/16 ; Escala: 1/15.000) 
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5.3. Vegetació 

Gran part de l’àmbit d’estudi presenta una coberta forestal densa, principalment pinedes, 

barrejades amb clapes d’alzinar i zones de bosc esclarissat. Hi han algunes zones amb 

àrees cobertes de matollars, prats i herbassars. A la figura 10, s’observa la presència de 

l’estrat arbori en l’àmbit del Torrent d´en Nonell. 

La vegetació del Torrent d´en Nonell, és la característica d’una zona de transició entre un 

alzinar mediterrani i una comunitat de ribera. La pressió urbanística a dificultat la 

preservació del paisatge potencial, degradant la comunitat vegetal a causa de les 

modificacions en la topografia, l’abocament de runes i brossa i la interrupció de 

interrompent la continuïtat del corredor verd.  

A la figura 11 s’observa el grau de conservació de les comunitats vegetals de l’àmbit 

d’actuació. 

 

Figura 11:  Estat de conservació de les comunitats vegetals al Torrent d´en Nonell. Font: Idem figura 6. 

Figura 10:  Presència d’estrat arbori al Torrent d´en Nonell. Font: Idem figura 9.          (Plànol: 4/16 ; 

Escala: 1/15.000) 
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La vegetació del Torrent d´en Nonell es caracteritza per la presència de plantes ruderals i 

canyes. Les condicions del torrent han propiciat la instal·lació de plantes invasores de 

creixement ràpid i cicle biològic curt, amb una taxa alta de reproducció i gran capacitat 

per rebrotar i adaptar-se a les adversitats, com per exemple, els Aster squamatum, 

l’Arundo donax, el Rubus ulmifolius, l’Ailanthus altissima o la Inula viscosa. Prop de la 

llera del torrent, hi han espècies nitròfiles o plantes que creixen en ambients ruderals rics 

en substàncies nitrogenades assimilables (sòls nitrificats). 

A més a més, al Torrent d´en Nonell trobem exemplars d’arbres i arbusts d’una comunitat 

de ribera; com el Populus nigra, el Sambucus nigra i l’Ulmus minor.  Tot i així, aquesta 

vegetació no és predominant ja que aquestes espècies necessiten molta humitat edàfica i 

el Torrent d’en Nonell s’asseca periòdicament. També s’observa en trams puntuals del 

torrent espècies de procedència desconeguda com Ligustrum lucidum, Ficus carica, 

Robinia pseudoacacia o Eriobotrya japonica. 

 

Per altra banda, a les planícies de les vores del torrent, un cop superat el talús del torrent, 

es troben espècies típiques d’un alzinar mediterrani. Així doncs, els arbres més abundats 

són els pins, les alzines i els roures. A les fotografies 1 i 2, s’observen exemplars de les 

zones boscoses del torrent. 

 

 

 

 

   

  Fotografia 1.  (*)                                                                             Fotografia 2. 

 

 

 

(*) Les fotografies que no s’especificà la consulta són de l’autor 
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Tanmateix, pel que fa a la informació exposada per la EMD al llarg del camí, trobem a 

diversos punts del torrent plaques identificatives d’arbres monumentals amb una certa 

edat, com l’exemplar de la fotografia 3, amb una alçada aproximada de 25 m. 

 
          Fotografia 3.                             Fotografia 4.   

 
 

Les espècies invasores més perjudicials per al bon desenvolupament de la 
comunitat vegetal del Torrent d´en Nonell 
 
 
Arundo donax: És una planta invasora a España, 

coneguda com “canyis”. D´origen asiàtic, perenne, de 

reproducció asexual i tolerant a una amplia varietat de 

condicions ecològiques. Està considerada per la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN), com una de les 100 espècies invasores més 

perilloses i nocives a escala mundial, ja que és capaç 

d’augmentar el risc d’incendis, envair les lleres dels 

cursos d´aigua dificultant el seu desguàs natural al 

obstruir les infraestructures hidràuliques i constitueix 

una amenaça per a espècies i ecosistemes d'aigua dolça. 

[Referència: Optimización de técnicas para el control y erradicación de la gramínea invasora 

Arundo 1 donax L. (caña común) en ecosistemas fluviales.] 

 (www.magrama.gob.es/.../Optimización_técnicas_erradicación)   

Fotografia 5.  
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Ailanthus altissima: És considerada una planta invasora a 

Espanya, coneguda com “ailant”, d´origen Xinès. La reproducció de 

l’ailant en els sòls pertorbats, marges de camins, torrents i llocs de 

les ciutats on ha estat plantada, es basa en els brots de les arrels. 

Després de la mort del brot principal, apareixen multitud de rebrots 

del seu gran sistema d’arrels. Aquests rebrots durant el primer any 

creixen d’entre 3 i 4 metres d’alt. Així l’espècie es pot propagar 

fàcilment a partir de talls de les arrels. És una planta molt agressiva, 

productora prolífica de llavors (fins a 350.000 llavors en un any), 

creix ràpidament i pot superar la vegetació nativa. Produeix una 

toxina a l’escorça i les fulles, i mentre s’acumula al sòl la toxina, 

inhibeix el creixement de les altres plantes. 

                                                                                                
 

[Referència: Flora bioinvasora al Parc de Collserola. El cas d’Ailanthus altissima. Diagnosi 

ambiental al Parc de Collserola. Diputació de Barcelona.] 

(http://parcs.diba.cat/documents/176272/5eb17792-cf8e-40ed-be06-2fd954a5daf2)  

 

[Per mes informació sobre les espècies invasores Arundo donax i Ailanthus altissima, 

consulta el annex 2.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fotografia 6 . 
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5.4. Urbanitzacions 

El torrent d´en Nonell es podria dividir en dos trams:  

 
• Tram 1: Situat entre l’inici de la riera, a l’alçada del carrer Tibidabo i el pont del 

passeig de l’Oreneta. Es caracteritza per la presència d’edificacions als dos 

costats del seu curs. La seva llera es troba limitada per murs de finques, i en 

molts casos hi ha tanques de patis o jardins que l’envaeixen. Tot i que la 

majoria del tram transcorre en superfície, hi ha punts on la riera està 

canalitzada per sota d’alguns carrers o finques. 

 

• Tram 2: Transcorre per superfície des del pont del passeig de l’Oreneta fins al 

final, on desemboca a la riera de Can Badal, després s´uneix a la riera de Can 

Barba i finalment, amb la riera de Rubí. Es diferencia de l’anterior, 

principalment per la presència de finques només al costat esquerre de la llera, 

mentre que a la dreta trobem una zona més boscosa i sense edificacions 

importants. És un tram de fàcil accés als vianants, ja que travessa un parell de 

carrers i presenta alguns abocaments de deixalles no gaire abundants. 

A la figura 12, s´observa al inici i final del tram 1 i 2 del Torrent d´en Nonell. 

 

 

Figura 12:  Ortofotomapa de la xarxa hidrogràfica de Valldoreix. Font:  Lavola a partir de la xarxa 

hidrogràfica del ICC; Escala: sense determinar. 
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L’àmbit d´estudi de la proposta, és el tram 1, doncs la pressió urbanística ha generat 

modificacions en el torrent. Per una banda, trobem punts de la conca completament 

edificats on el torrent esta canalitzat, per altra banda, l’apropiació indeguda del veïnat ha 

provocat que l’amplada del torrent es vegi afectada.  

L’ocupació de l’espai pel benefici individual dels habitants de la zona de Valldoreix, és 

una important problemàtica actual al Torrent d´en Nonell. L’àrea tancada amb una línia 

(color vermell) que s´observa a la figura 13 i 14, és l´àmbit del torrent segons el Pla 

General Municipal (PGM) de la EMD de Valldoreix. A la figura 14, s’observa una àrea 

pintada de gris, que representa les zones ocupades de l’àmbit del Torrent. 

 

 

 

 

Figura 13:  Àmbit del Torrent d´en Nonell. Font:  Elaboració pròpia amb la documentació  de la EMD de 

Valldoreix sobre base del ICC. (http://www.icc.cat/vissir3/). (Plànol: 5/16 ; Escala: 1/15.000). 

Figura 14:  Zones ocupades de l´àmbit del Torrent d´en Nonell. Font:  Idem  figura 13. (Plànol: 6/16 ; 

Escala: 1/15.000). 
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5.5. Mobilitat 

Les condicions dels espais per a vianants del teixit urbà de la EMD de Valldoreix 

presenten algunes mancances pels desplaçaments  interns a peu. 

Valldoreix a conseqüència de tenir una orografia lleugerament accidentada on 

predominen alguns desnivells importants, una estructura urbana difusa amb edificacions 

aïllades i absència de comerços en gran part del terme municipal, ha generat que els 

desplaçaments a peu siguin un 30% del total dels desplaçaments interns. Aquest valor es 

troba molt per sota del desitjable, sobre tot si es té en compte   que   no   es   tracta   d’un 

  territori excessivament extens. 

Com s’observa a la figura 15, únicament existeixen els següents tres passos per creuar el 

torrent: 

• Av. Joan Borràs  
• Pg. del Nard  
• Pg. de l´Oreneta. 

Tenint en compte que el torrent té una llargada de 4 km, és evident que existeix un 

problema de mobilitat, sobre tot a nivell peatonal. El torrent impedeix, tant 

transversalment com longitudinalment el pas de vianants. Els habitants de Valldoreix, fa 

anys que demanen una solució, ja que consideren insuficients els 3 passos i es veuen 

obligats a rodejar el torrent en lloc de creuar-lo, creant la incomoditat dels veïns. 

Figura 15:  Xarxa principal de vianants actual per creua al Torrent d´en Nonell. Font:  Estudi de 

mobilitat de la EMD de Valldoreix, realitzat per l’empresa Intra, el maig de 2012; 

(www.cugat.cat/.../estudi -de-mobilitat -valldoreix .pdf) 
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6. Reportatge fotogràfic 

Àmbit del torrent d´en Nonell 

La figura 16, és una foto de satèl·lit amb la ubicació de les fotografies realitzades al 

Torrent d´en Nonell, el juny de 2015. 

 

• El tram que correspon entre la fotografia 7-8 esta canalitzat i edificat al damunt. 

• Fotografies 9, 10 i 11 trobem zones ocupades a banda dreta o esquerra, però el 

torrent no esta interromput. Zones degradades i presencia de deixalla i runa. 

• Fotografia 12, la circulació del torrent es veu interrompuda per un túnel amb difícil 

accés, derivat de l´Av. Joan Borràs que creua el torrent. 

• Fotografies 13, 14, 15 i 16 presencia de vegetació, aigua estancada i una petita 

edificació aïllada. 

• Fotografia 17, túnel amb accés per a la circulació derivat del Passeig Nard. 

• Fotografies 18 i 19, presencia de vegetació i accessos a la urbanització. 

• Fotografies 20 i 21, tram amb forta ocupació, àmbit molt estret i degradat. 

• Fotografia 22, zona naturalitzada, bona conservació. 

Figura 16:  Ortofotomapa d’ubicació de fotografies del Torrent d´en Nonell. Font:  Elaboració pròpia sobre 

base del ICC; Escala: sense determinar. (http://www.icc.cat/vissir3/). 
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Fotografia 7.                                                                   Fotografia 8. 

 
 

  
Fotografia 9.                                                                   Fotografia 10. 
 
 

  

Fotografia 11.                                                                   Fotografia 12. 
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Fotografia 13.                                                                     Fotografia 14. 
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Fotografia 15.                                                                     Fotografia 16. 
 
 
 

                                              
Fotografia 17.                                                                   Fotografia 18. 
 
 
 

  

Fotografia 19.                                                                   Fotografia 20. 
 
 
 

  

Fotografia 21.                                                                   Fotografia 22. 
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7. Interpretació del torrent 

7.1. Introducció 

L’objectiu d’aquest apartat és identificar, extreure i interpretar la informació més rellevant 

de l’àmbit d’estudi per a la realització de la proposta d’intervenció paisatgística. 

Al territori de Valldoreix trobem dos situacions molt diferenciades. La primera, són les 

zones construïdes on habita la població, ja siguin edificacions, vials, voreres, 

equipaments o serveis. La segona zona diferenciada, són els espais naturalitzats que 

han quedat aïllats, condicionats per les edificacions que els envolten. Aquestes zones 

naturals no han estat construïdes ja que es tracten d´espais naturals protegits segons el 

Pla General Metropolita (PGM) de la EMD de Valldoreix, o perquè tenen una topografia 

abrupte, i/o simplement per manca d’interès. 

El cas del Torrent d´en Nonell, és un espai natural protegit segons el vigent PGM de la 

EMD de Valldoreix, el qual està envoltat d’edificacions i es troba situat al cor de Valldoreix 

formant part del seu teixit urbà.  

L’àmbit del torrent d´en Nonell està limitat per una línia imaginaria que defineix el territori 

que forma part del torrent, on acaba el seu àmbit i comença el de les edificacions. En els 

últims 50 anys, com s´ha esmentat anteriorment, han sorgit noves urbanitzacions a 

Valldoreix. Les construccions pròximes al Torrent d´en Nonell, s´han construït fins el límit 

on comença el domini del torrent, o en molts casos, dins d´aquest, ja que el torrent es 

troba al mig de la zona urbana de Valldoreix travessant-lo d´est a oest. 

Les urbanitzacions, es troben elevades respecte la cota de la llera del Torrent d´en 

Nonell. Aquesta diferència d’altura, el difícil accés al torrent i que sigui una zona 

naturalitzada amb alta densitat de vegetació, provoca que la situació del torrent sigui en 

gran part, desconeguda pels habitants de les urbanitzacions.  

Una manera per millorar aquesta situació i aconseguir una bona interacció entre la zona 

edificada i la naturalitzada són els punts d’accés al torrent des de la urbanització. Aquests 

enllaços millorarien la interacció entre les persones i el Torrent d´en Nonell, ja que el 

percentatge de població que transcorre al torrent és molt baix al no estar habilitat.  
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Les urbanitzacions de Valldoreix estan en constant creixement, això ha provocat 

l’existència de més sòl ocupat i urbanitzat i la limitació en quant al creixement d’espècies 

vegetals del Torrent d’en Nonell. Aquests fet ha desencadenat la reducció del torrent i per 

contra, l’augment de la urbanització.   

La relació actual entre el Torrent d´en Nonell i les edificacions que l´envolten, té aspectes 

que es poden millorar, com són: 

 
• La recuperació de les zones ocupades de l`àmbit del Torrent d´en Nonell pels 

habitants de Valldoreix. 

• La millora de la mobilitat del teixit urbà. 

• La restauració de les zones degradades al Torrent d´en Nonell. 

• La revalorització d’ambdues parts.  

7.2. Seccions del Torrent 

Les imatges següents són seccions de diversos trams del Torrent d´en Nonell.          

[realitzades per l´autor del treball; escala sense determinar] 
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7.3. Situacions 

7.3.1 Urbanitzacions de Valldoreix 

Als anys 20, la població de Valldoreix no arribava als 1.000 habitants, actualment, la seva 

població és de 80.000 persones aproximadament. Aquest gran creixement demogràfic ha 

comportat la construcció de noves zones urbanitzades que han generat un teixit urbà 

més dens.  

Com s’observa a la figura 17, al mig de la zona edificada de Valldoreix (color rosa), les 

torrenteres i les zones vegetades (color verd), han quedat arraconades de forma 

irregular. 

Al cor del teixit urbà de Valldoreix trobem zones naturalitzades que no tenen un ús marcat 

per la població com podria ser el cas del Torrent d’en Nonell. Aquests espais han estat 

utilitzats per l’ésser humà pel seu propi benefici, com és el cas de la creació de pistes 

esportives, horts o l’ampliació dels propis habitatges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17:  Ocupació del territori a la EMD de Valldoreix. Font:  Plànol d´usos del sòl del ICC de l´any 

2015. (http://www.icc.cat/vissir3/). 
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7.3.2 Torrent d´en Nonell 

L’àmbit del Torrent d´en Nonell, és una zona naturalitzada amb una vegetació densa i 

una topografia abrupte, que dificulta  l´accés pels humans. Al llarg del torrent és present 

la intervenció humana, ja sigui per les edificacions a banda i banda del torrent, pels ponts, 

per les espècies no autòctones o per la presència de deixalla. 

El torrent ha patit modificacions en la seva topografia que han afectat en diversos trams 

els talussos de la conca. Aquestes modificacions han provocat la interrupció del continu 

vegetat del Torrent d´en Nonell.  

 

Continuïtat del Torrent originalment 

Continuïtat del Torrent actualment 

 

A la figura 18, s’observa la desvinculació de les zones naturalitzades del torrent. Les 

zones amb una connectivitat vegetal elevada són representades de color verd fosc, i amb 

un verd més clar, les zones amb una connectivitat vegetal més baixa. 

 

.  

Figura 18 : Estat de la connectivitat vegetal i faunística al Torrent d´en Nonell. Font:  Idem figura 6. 
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7.3.3 Interacció entre situacions 

Com ja s’ha mencionat anteriorment, la zona urbanitzada i el Torrent d´en Nonell estan 

en contacte, de manera que existeix una interacció entre els dos espais físics amb unes 

característiques molt diferenciades, fet que provoca uns efectes negatius i positius.  

Un d’aquests efectes és el difícil accés i circulació a través del torrent pels habitants de 

Valldoreix que provoca que la intervenció humana sigui menor i alhora, que la comunitat 

vegetal i faunística actual no és vegi tant alterada. A més a més, aquest fet  impedeix que 

la població pugui gaudir d’un espai naturalitzat. Com a conseqüència, la diferència de 

cota entre les zones edificades i el torrent genera que la situació del torrent sigui en gran 

part desconeguda pels habitants de Valldoreix. 

És per aquest motiu que la proposta d’intervenció tingui com a objectiu la millora de la 

interacció actual entre les dues situacions, conservant els aspectes positius i millorant els 

negatius. 

7.4. Efectes a millorar de la interacció 

L’apartat següent explica els efectes negatius que es poden millorar entre la interacció de 

la zona naturalitzada del Torrent d´en Nonell i les zones edificades de Valldoreix properes 

al Torrent. 

7.4.1 L’ocupació de l’àmbit del torrent 

La interacció conflictiva entre el torrent i la urbanització genera efectes negatius al Torrent 

d´en Nonell com l´ocupació indeguda de l’espai de l’àmbit del torrent. Originalment, 

l’àmbit del torrent era més ampli però les edificacions han anat adquirint territori legalment 

i il·legalment reduint  l’amplada de Torrent que actualment és molt irregular. És per 

aquest motiu que des de començaments de l’any 2015, la EMD de Valldoreix planeja 

redactar un projecte per recuperar l´espai ocupat de l’àmbit del Torrent d´en Nonell. 

Les fotografies següents són exemples dels espais ocupats pels habitants de Valldoreix a 

l’àmbit del Torrent d´en Nonell. En el cas de les fotografies 23 i 24, s´ha ocupat i tancat 

l’espai amb una tanca de ferro per ampliar el pati de la vivenda. En canvi, com es veu a 

les fotografies 25 i 26, les zones ocupades són les dues pistes que s´observen on s´ha 

pavimentat totalment el terra provocant la seva impermeabilització i el mal 

desenvolupament del freàtic.  
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Fotografia 23.                                                                  Fotografia 24. 

 

 

Fotografia 25.                                                                   Fotografia 26 . 

 

7.4.2 La mobilitat urbanística i la continuïtat del  torrent 

Els habitants de Valldoreix tenen dificultats per creuar al Torrent d´en Nonell a peu o amb 

vehicle, ja que el torrent travessa pràcticament tota la EMD d´est a oest amb únicament 

tres passos habilitats, com s´observa a la figura 19. 

Figura 19:  Passos habilitats per creuar el Torrent d´en Nonell. Font:  : Idem  figura 13. (Plànol: 7/16 ; 

Escala: 1/15.000). 
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Per altra banda, com s´observa a la figura 20, el Torrent d´en Nonell no té una continuïtat 

amb presència vegetal, és per aquest motiu que no pot comptar amb els beneficis que li 

proporcionaria un corredor verd urbà com: la millora de la biodiversitat i  la viabilitat dels 

ecosistemes, la potenciació d´una mobilitat més sostenible, un entorn més acollidor, la 

millora del contacte amb la natura, l’augment de la permeabilitat del sòl i la reducció de 

l´illa de calor. 

 

 

7.4.3 La degradació del torrent 

Hi ha diversos factors que han generat la degradació del Torrent d’en Nonell. 

Primerament, la mala gestió en l´ordenació urbanística del territori de Valldoreix i 

l´ocupació indeguda d´espai del torrent pels habitants de Valldoreix que han provocat 

efectes com la impermeabilització, la canalització, l’enjardinament o els  tancats 

perimetrals. Un altre factor seria la intervenció no definida ni controlada de l’ésser humà 

al Torrent. A més a més, les espècies invasores que trobem al torrent, són un indicador 

de degradació, ja que sorgeixen en comunitats vegetals degradades i poden provocar 

colonitzacions importants si no es té un control.  

 

 

Figura 20:  Continuïtat amb presència vegetal al Torrent d´en Nonell. Font:  Idem  figura 13. (Plànol: 

8/16 ; Escala: 1/15.000). 
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En trams del Torrent d´en Nonell trobem 

deixalla de tot tipus, des de restes 

d’edificacions a plàstics, etc. La fotografia 27 

és un exemple de runes al Torrent. 

 
 
 

 

                

7.4.4 La pèrdua de valor mútua 

Un torrent en mig d´un teixit urbà com és el cas del Torrent d´en Nonell a Valldoreix, té un 

valor potencial com a corredor verd i com a espai naturalitzat per la població de 

Valldoreix. Per la situació on es troba no està explotat i no té un ús específic pels 

habitants. Si el torrent estigués al nucli d’una ciutat massificada i no al cor d’una ciutat 

jardí, l’espai del torrent possiblement seria utilitzat per la població ja que manca més 

l’espai útil.  

Actualment, el torrent és un espai pròxim però abandonat pels habitants de Valldoreix, és 

per això que es pot considerar un espai marginal. Aquest fet, provoca que la urbanització 

també perdi valor. Si es millorés la interacció entre el torrent i els habitants, ambdós parts 

incrementarien el seu valor potencial, ja que la població podria gaudir d´un espai 

naturalitzat i el Torrent milloraria la seva conservació i interacció amb els habitants de 

Valldoreix. 

Fotografia 27.                                                                   
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8. Proposta d’intervenció paisatgística 
La proposta té com objectiu millorar la interacció actual entre les dues situacions a partir 

dels punts següents: 

• Conservar  les zones naturalitzades del Torrent  

• Vegetar les zones degradades per l´ocupació 

• Millorar les comunitats vegetals del Torrent 

• Apropar la població al Torrent 

• Solucionar el problema de mobilitat pels ciutadans que genera al Torrent 

8.1. Corredor verd habilitat per la població 

L’expressió de corredor verd fa referència a una franja de territori que per les seves 

característiques ambientals (vegetació, presencia de fauna,..) permet posar en contacte 

dues zones naturals que d’altra manera persistirien desvinculades. Aquesta vinculació 

contribueix a la viabilitat dels ecosistemes ja que si es troben aïllats tendeixen a 

degradar-se.  

En l’àmbit urbà, el corredor verd realitza una funció similar, connectar zones naturals 

desvinculades entre si. A diferència del medi natural, on el corredor ja existeix i únicament 

s´ha de preservar, al medi urbà es tracta de desenvolupar aquesta funció en espais que 

per les seves característiques són susceptibles de complir-ho. La complexitat de 

l’ecosistema urbà comporta que el corredor verd no es pugui realitzar sense considerar 

en detall la disponibilitat d’espai públic, característiques del teixit del teixit urbà, mobilitat, 

accessibilitat, etc. 

El Torrent d´en Nonell, amb la recuperació de les zones ocupades indegudament i la 

seva revegetació i l’habilitació de la circulació pels habitants al Torrent, compliria la funció 

de corredor verd urbà, ampliant els beneficis ambientals i socials dels espais verds 

distribuïts de forma fragmentada. [Exemples visuals de corredors verds urbans a l'annex 

3]. 

Amb la recuperació de les zones ocupades, s’aconsegueix que al Torrent d´en Nonell 

sigui un continu longitudinal amb presència dominant de vegetació, sense que existeixin 

interrupcions, o si més no, petites interrupcions causades pels passos habilitats per 

vehicles. 
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Aquesta intervenció és indispensable per millorar la comunitat vegetal i faunística del 

torrent, ja que permet augmentar la biodiversitat urbana a través de la continuïtat d’espais 

naturals i reduir la degradació del Torrent. 

A la figura 21 s´observen les zones ocupades de l´àmbit del Torrent d´en Nonell que 

provoquen la desvinculació dels espais verds del torrent. La zona tancada amb una línia  

vermella és l’àmbit del torrent, i les zones verdes les que no estan ocupades. 

 

 

 

 

 

Un cop recuperades les zones ocupades i realitzades les previstes actuacions per 

naturalitzar els espais degradats per la seva ocupació, obtindrem un continu amb 

presència vegetal que connectarà el Torrent d´en Nonell amb el Parc Natural de 

Collserola a través de les zones naturalitzades i l’arbrat públic existent a la xara viària de 

Valldoreix. Per altra banda, el Torrent connectarà amb la riera de Rubí com s´observa al 

nord-oest de la figura 22. 

Figura 21:  Zones vegetades del Torrent d´en Nonell. Font:  Idem  figura 13. (Plànol: 9/16 ; 

Escala: 1/18.000). 

Figura 22:  Possible xarxa de corredors verds de Valldoreix. Font: :  Idem  figura 13. (Plànol: 

10/16 ; Escala: 1/23.000). 
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8.2. Mobilitat  

8.2.1 Millora del teixit urbà de Valldoreix 

El Torrent fa de barrera longitudinal d’est a oest pels habitants de Valldoreix, amb només 

tres passos habilitats per creuar-lo.  

A la figura 23 s´observa que es condicionen passos habilitats per anar a peu o en 

bicicleta. Considero que no és necessari habilitar passos pels automòbils, ja que ja hi  

existeixen tres i estan ben distribuïts al llarg del torrent. El passos numerats (1-5) són els 

que serveixen per comunicar les urbanitzacions de la part nord i sud del Torrent, la resta, 

són passos per poder superar la llera del Torrent sense comunicar-se directament amb la 

urbanització. 

La llegenda especifica quins passos són a nivell o elevats, depenent del desnivell del 

tram respecte el vial i la diferència de cota dels vials entre la part nord i sud de les 

urbanitzacions. 

 

 

 

 

Figura 23:  Localització dels passos a condicionar al Torrent d´en Nonell. Font:  Idem  figura 13. (Plànol: 

11/16 ; Escala: 1/15.000). 
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1. Passeig Pardal (*)                                               

 

 

 

 

2. Passeig Merla 

 

 

 

 

 

3. Passeig Rossinyol 
 

 

 

 

 

4. Passeig Caçadors 

 

 

 

 

(*) Fotografies consultades [https://www.google.es/maps/place/08197+Valldoreix,+Barcelona] 
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5. Carrer Lil·la 

 

 

 

 

 
Passos a nivell 
 

El Passeig Pardal és l’únic pas a nivell que està comunicat directament al vial. Hi ha dos 

passos a nivell que són necessaris per la circulació dins del Torrent d´en Nonell com 

podem veure a la figura 23. 

Durant la realització del treball final de grau s´ha dut a terme per la EMD de Valldoreix el 

pas a nivell del Passeig Pardal. Les fotografies 28 i 29 són corresponents abans de la 

construcció del pas, i les fotografies 30 i 31 un cop ja construït.  

 

 

Fotografia 28 i 29.                                                   Fotografia 30.  
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El pas a nivell està format per una peça de 

formigó a banda i banda del torrent i una peça 

de fusta de l´amplada de la llera del torrent. 

S´ha col·locat grava a banda i banda del pas 

per reduir l’erosió del sòl. Per superar el 

desnivell entre ambdós costats del passeig 

Pardal s´han condicionat unes escales amb un 

replà (fotografia 30). 

 
 

A continuació, es valora econòmicament la construcció i el subministrament del material 

per construir els passos a nivell. (*) 

 

Valoració econòmica del subministre i construcció de ls passos a nivell  

unitat  concepte  amidament  preu  import  

uni Material i construcció d´un pas a nivell de fusta amb bases 
de formigó i amb una longitud aproximada de 6-10 m 3 6.560,00 € 19.680,00 € 

uni Transport 3 200,00 € 600,00 € 

  
      TOTAL:  20.280,00 € 

 
[Referència: http://www.macusa.es/ca/construccio-amb-fusta] 
 

 

 

 

 

 

(*) Es deixa constància que la quantitat de les següents valoracions econòmiques és un preu 

orientatiu, ja que la dificultat de càlcul per fer un pressupost no és el objectiu del treball. En els 

casos amb càlculs més simples, s´ha fet una valoració més exacta. Els preus s’han extret de la 

web del Institut de Tecnologia de la Construcció (preus de referència) i de portals webs 

d’empreses de jardineria o construcció.                                         

Fotografia 31. 
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Passos elevats 

En els trams on trobem forts pendents provocades pel talús de la conca i on la diferència 

de cota entre ambdós costats del carrer és similar, es procedeix a la construcció d´un pas 

elevat. [Detall constructiu d´un pas elevat a l´anex 4]. 

Com el cas anterior, al Passeig Merla s´ha construït l´any 2015 un pas elevat. A les 

fotografies 32, 33, 34 i 35 s’observa l’abans i el després de la construcció del pas. 

 

Fotografia 32 i 33.                                               Fotografia 34.  

 

El pas elevat s´ha construït amb una 

base de formigó a banda i banda per 

poder condicionar el pas i igualar les 

cotes dels carrers. L’estructura del pont 

com  la passarel·la, les baranes i les 

bigues són de fusta. S´ha col·locat una 

pilona metàl·lica per evitar que algun 

vehicle pugui accedir i provocar 

desperfectes o situacions de perill.      

 

Fotografia 35.  
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A continuació, es valora econòmicament la construcció i el subministrament del material 

per construir els cinc ponts de fusta per creuar al Torrent d´en Nonell. 

 

Valoració econòmica del subministre i construcció de ls passos elevats  

unitat  concepte  amidament  preu  import  

uni 
Material i construcció de pont de fusta amb bases de 
formigó i una longitud aproximada de 6-10 m 5 8.960,00 € 44.800,00 € 

uni Transport 5 200,00 € 1.000,00 € 

  
      TOTAL:  45.800,00 € 

 
[Referència: http://www.macusa.es/ca/construccio-amb-fusta] 
              
        
       
 

8.2.2 Circulació a través del torrent 

La mobilitat dins l’àmbit del torrent actualment és pràcticament nul·la, doncs la dificultat 

d’accessibilitat i la densitat de vegetació dificulten el recorregut longitudinal. Com podem 

veure a la figura 24 es condicionen camins transversalment que recorren al Torrent d´en 

Nonell d’est a oest a les planícies un cop superat el talús. 

 

• El primer camí recorre des del C/ Costa a l’inici de l´Av. Baixador de 

Vallvidrera. 

• El segon, recorre des de el Passeig del Pensament el C/ Canari, on s´han 

condicionat tres escales per solucionar els forts desnivells per accedir a la llera 

del torrent. 

• El tercer camí recorre des del Passeig Pardal al Passeig Merla. 
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El camí s’ha construït a les zones ocupades que s´han recuperat, per tal de modificar el 

mínim la topografia i les zones naturalitzades existents del Torrent. Aquestes zones han 

estat modificades i degradades a causa de la seva ocupació.  

El principal avantatge que proporciona habilitar el camí a les zones que han estat 

ocupades, és que la topografia és plana degut a la modificació de la topografia o perquè 

en molts casos està amunt del talús. Com podem veure a la figura 24, el camí transcorre 

per la part nord i sud de l’amplada del torrent adaptant-se a les zones recuperades. 

El camí transcorre paral·lelament amb una certa proximitat a la frontera entre el límit del 

Torrent i les urbanitzacions pel fet que es condiciona a les zones ocupades que han patit 

degradació. És per això que es procedeix a la implantació d’una barrera vegetal entre el 

camí i les façanes posteriors per tal de generar una certa llunyania amb les edificacions. 

La relació entre el Torrent i la població està ben delimitada per tal de reduir la degradació 

del torrent i preservar un espai naturalitzat. S´ha delimitat l’àrea d’accés a través d’una 

tanca de fusta que recorre varis punts del camí.  

A continuació, s’expliquen els elements  necessaris per millorar la circulació a través del 

Torrent d´en Nonell. 

 

Figura 24:  Camí condicionat al Torrent d´en Nonell. Font:  Idem  

figura 13. (Plànol: 12/16 ; Escala: 1/15.000). 
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Pantalla vegetal  

La pantalla vegetal té la funció d’amagar les façanes posteriors de les edificacions 

pròximes al camí, per tal de generar una certa llunyania amb la urbanització i no sentir un 

contacte tant directe. 

Les espècies a utilitzar per la pantalla seran de planta autòctona i de caire arbustiu, ja 

que s´ha descartat utilitzar arbrat per possibles problemàtiques amb les arrels i els murs 

de contenció de les edificacions a l’arribar a una certa edat. 

Per la implantació de la pantalla vegetal utilitzarem espècies arbustives d´un alzinar típic 

del territori mediterrani amb una alçada fins a 2- 3 m. [Fitxes tècniques de les espècies 

arbustives a l´annex 5]. 

 

• Viburnum tinus (*) 

marfull 

durillo 

 

 

• Rhamnus alaternus 
aladern 
aladierno 
 

 

• Phillyrea media 
fals aladern  
falso aladerno 
 

 

• Pistacia lentiscus 
llentiscle 
lentisco 

 

 

(*) Fotografies consultades [http://maringatova.blogspot.com.es/2009/09/viburnum-tinus.html] 
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Figura 25:  Detall de la plantació de les espècies arbustives a la pantalla vegetal del camí. Font:  

Elaboració pròpia; Escala: sense determinar. 

Figura 26:  Detall de la evolució en 3 anys de la plantació de les espècies arbustives a la pantalla 

vegetal del camí. Font:  Elaboració pròpia; Escala: sense determinar. 
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A continuació, es valora econòmicament el subministrament de les espècies arbustives 

de la pantalla vegetal per un total de 774 metres lineals, on es plantaran 2 files combinant 

les 4 espècies de forma equitativa. El marc de plantació és de 1x1 metres, i es plantaran 

exemplars joves perquè es desenvolupin i adaptin millor a les condicions del Torrent. El 

format d’entrega de les plantes és en contenidor de 10 litres. 

 

Valoració econòmica del subministre i plantació d´es pècies arbustives  

unitat  concepte  amidament  preu  import  

uni Viburnum tinus, C -10 L 387 6,00 € 2.322,00 € 

uni Rhamnus alaternus, C-10 L 387 5,00 € 1.935,00 € 

uni Phillyrea media, C-10 L 387 6,00 € 2.322,00 € 

uni Pistacia lentiscus, C-10 L 387 6,00 € 2.322,00 € 

uni Plantació arbust format petit 1548 2,30 € 3.560,40 € 

uni Transport 2 200,00 € 400,00 € 

      TOTAL:  12.861,40 € 

[Referència: http://www.aguirre-ornamentales-y-forestales.pymes.com/]                

[http://itec.es/noumetabase2.e/consultes.aspx?paraula=FR662111]                                                    

 

Tanca de fusta 

El tancament compleix la funció de delimitar la 

zona d’ús al públic. S’utilitza una tanca de fusta 

tractada amb autoclau per l´exterior. La fotografia 

36 és una representació de la tanca que es 

col·locarà al camí perquè els vianants no puguin 

accedir a les zones naturalitzades. La intenció és 

que el contacte amb les zones naturalitzades sigui 

el mínim possible o nul. 

 

 

(*) Fotografia consultada [http://www.impregmaderas.com/cat/valla-de-fusta/] 

Fotografia 36. (*)  
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A continuació, es valora econòmicament el subministrament i instal·lació de la tanca de 

fusta autoclau per un total de 957 metres lineals. 

 

Pressupost pel subministre i instal·lació d´una tanc a de fusta autoclau  

unitat  concepte  amidament  preu  import  

uni 

Tanca per a tancaments de travessers i pals rodons. 
Fusta tractada en autoclau amb sals hidrosolubles lliures 
de crom i arsènic. Classe d'ús 4 segons EN 335. Trams 
de 250 cm. Pals de 150 Ø12 cm. Laterals Ø8 cm de 2,50 
m amb pals cada 2,50 m. 

50 10,21 € 510,50 € 

hores Operari 200 20,00 € 4.000,00 € 

uni Transport 2 200,00 € 400,00 € 

      TOTAL:  4.910,50 € 

[Referència: http://www.madeiraslamas.net/productos/barandillas-y-vallas/] 

 

 

 

 

Figura 27:  Detall de la tanca de fusta del camí transversal del Torrent d´en Nonell. Font:  Elaboració 

pròpia; Escala: sense determinar. 
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Camí de grava  

El camí disposarà d’una amplada de 2 metres on s’hi avocarà grava per reduir l’erosió del 

sòl. A la superfície del camí s’excavarà un calaix de 10 cm de profunditat i es col·locarà 

una malla geotèxtil per fixar millor la grava.  

La fotografia 38 és una representació del camí que es condicionarà per poder transcorre 

longitudinalment el torrent. 

 

 
                                  Fotografia 39. (* )                                Fotografia 40  

 

 

A continuació, es valora econòmicament el subministrament i col·locació de grava de 

cantera per una superfície de 1914 m2 de camí amb un gruix de 10 cm, que fa un volum 

de 191,40 m3 de grava. 

(*) Fotografies consultades [http://www.geocaching.com/geocache/GC2A1B9] 

Figura 28:  Detall del camí del Torrent d´en Nonell. Font:  Elaboració pròpia; Escala: sense 

determinar. 
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Valoració econòmica del subministre i col·locació de  grava al camí  

unitat  concepte  amidament  preu  import  

m3 
Grava de cantera de pedra calcària de 5 a 12 mm, 
subministrada a granel i extesa amb retroexcavadora petita 
i medis manuals 

191,4 42,91 € 8.212,97 € 

m3 
Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), 
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre 
camió 

191,4 14,99 € 2.869,09 € 

m2 Malla geotèxtil 1914 0,62 € 1.186,68 € 

uni Transport 3 200,00 € 600,00 € 

      TOTAL:  12.868,74 € 

[Referència: http://itec.es/noumetabase2.e/consultes.aspx?paraula=FR3P91A2] 

 

Solució desnivells 

En els trams del camí on hi ha un fort desnivell es 

condicionaran unes escales de formigó amb 

baranes metàl·liques com les que podem veure a 

la fotografia 37. Actualment, existeixen dos de les 

tres escales que s’han d’habilitar, la que veiem a 

la fotografia és l’escala del Passeig Nard. [Detall 

constructiu d’una escala de formigó a l’annex 4]. 

 
 

A continuació, es valora econòmicament el subministrament i construcció de les tres 

escales de formigó respecte la superfície total de llosa. 

 

Valoració econòmica del subministre i construcció d´ una escala de formigó  

unitat  concepte  amidament  preu  import  

m2 

Subministrament i instal·lació de llosa inclinada per escala 
de 17 cm d'espessor, de formigó vist HA - 25 / B / 10 / I, 
abocat amb bomba , amb esglaons de formigó fets a la 
vegada que la llosa de fins a 30 cm de petjada , 20 cm 
d'alçada de contrapetjada, encofrat amb tauler de fusta , 
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una 
quantia de 20kg / m2 

31,5 204,51 € 6.442,07 € 

      TOTAL:  6.442,07 € 

[Referència: http://itec.es/noumetabase2.e/consultes.aspx?paraula=445CBB63] 

Fotografia 37.  
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8.3. Implantació de vegetació 

A l’àmbit del Torrent, un cop recuperades les zones ocupades, podem distingir tres 

situacions diferents; zones ocupades, amb un estat de conservació de la comunitat 

vegetal baixa i mitja. 

Dins l’àmbit trobem tres colors, blanc, que representa les zones ocupades, verd clar i 

groc, que representa l’estat de conservació de la comunitat vegetal que s’hi troba. 

 
• A les àrees assenyalades amb el color verd clar no es realitzaran noves 

plantacions, ja que són zones boscoses que funcionen i únicament s’han de 

preservar.  

                       
Fotografia 40.  

 

• A les àrees assenyalades amb el color groc es realitzarà una millora de la 

comunitat vegetal i en algunes zones la implantació d´un bosc. 

  
Fotografia 41.  
 
 
 

• Les àrees assenyalades amb el color blanc són les zones ocupades que s´han 

recuperat. En aquestes zones s’implantarà una pradera, es plantaran espècies 

arbustives autòctones i es plantarà arbrat puntualment en diversos trams del 

camí. 
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Fotografia 42.  

 

Com podem veure a la imatge 29, es distingeix clarament l’àmbit del torrent. Les zones 

de color verd fosc (externes a l’àmbit del Torrent) són zones boscoses o amb forta 

presència de vegetació i que no han estat alterades o edificades. 

El plànol següent explica les intervencions corresponents que es realitzaran a cada zona i 

el tipus de situació que trobem depenent de les seves característiques.  

 

 

Figura 29:  Plantació al Torrent d´en Nonell. Font:  Idem  figura 13. (Plànol: 13/16 ; Escala: 1/15.000). 
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8.3.1 Criteris de selecció i distribució d’espècies  vegetals  

La selecció d´espècies que es plantaran al Torrent d´en Nonell s´ha dut a terme amb els 

següents criteris: 

 
- Baix requeriment d’humitat edàfica. 

- Capacitat de suportar períodes de sequera. 

- Plantes autòctones d´un bosc de ribera o d´un bosc mediterrani d´alzines. 

- Gran adaptabilitat a nous emplaçaments. 

- L´efecte visual de l´introducció de noves espècies sigui el menor possible. 

- Plantes amb una estètica atractiva.  

 

Podem distingir dues maneres de distribuir les espècies vegetals al Torrent: 

- Distribuïdes per millorar el recorregut que s’habilita al Torrent per la població amb un 

caire més d´ajardinament. Principalment, totes les espècies vegetals es planten a les 

planícies un cop superat el talús del Torrent, ja que es on es troba el camí. 

Arbrat:  a punts del Torrent fent de pantalla vegetal per amagar les edificacions amb una 

certa alçada o per acompanyar el camí o passos.  

Arbustiva: al llarg del camí fen de tanca vegetal per amagar els murs de les edificacions 

que estan pròximes al camí. 

 

- Distribuïdes aleatòriament per reproduir una zona boscosa o una pradera. 

Arbrat, arbusts i herbàcies: a les zones degradades un cop superat el talús del Torrent on 

la vegetació es escassa. Es plantaran sense un ordre establert per crear masses 

boscoses. 

Gramínies i arbusts: a les zones degradades amb un fort pendent, zones extenses que 

havien estat ocupades com les zones d’esbarjo fent de símil d’una gespa de baix 

manteniment. 
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8.3.2 Millora de les zones degradades per la seva o cupació  

Les zones que han patit degradació per la seva ocupació, primerament, es prepararà el 

terreny per fer la posterior sembra de gramínies d’interès per la implantació de praderes i 

revegetació de zones degradades. Conjuntament amb la implantació de la pradera, es 

plantaran diverses espècies de planta arbustiva. Els arbres que es troben a les zones 

ocupades i que no han estat talats, seran conservats mentre no interrompin el espai del 

camí que s’habilitarà perquè els humans puguin circular pel Torrent.  

Per la implantació de la pradera realitzarem una sembra amb una barreja de diversos 

gèneres de gramínies.  

 

Gènere Elymus 20 %  (*) 

Elymus hispidus  

Agropyron intermedium 

Clima mediterrani,  sòls argilosos i pesats, fixació de 

talussos  i la restauració.   

Gènere Brachypodium 10 % 

Brachypodium pinnatum 

Poc exigent qualitat sòl,  bona capacitat d’expansió com a 

tapitzant.  

 

 

Gènere Brachypodium 35 % 

 Brachypodium phoenicoides              
 

Clima mediterrani, llavor y producció acceptable, fixació 

de talussos  i la restauració .  

 

(*) Fotografies consultades [ ww2.montes.upm.es/.../Leguminosas_de_interés_para_praderas] 
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Gènere Dactylis 35 % 
 Dactylis glomerata  

Alt valor ecològic, bona producció, aptitud per la 

restauració , gran adaptabilitat. 

 

Principalment, la barreja de gramínies serà del gènere Dactylis i Brachypodium, 

utilitzades per la restauració de zones degradades. A les zones del torrent on el talús és 

més pronunciat, procurarem sembrar espècies del gènere Brachypodium i Elymus.  

En canvi, a les zones pròximes al camí de grava i terra que poden patir trepig, es 

sembraran gramínies del gènere Dactylis. A més a més, es farà una desbrossada anual a 

les vores del camí. 

Per altra banda, a la pradera es plantaran espècies arbustives de manera intermitent amb 

l’esperança que es reprodueixin i amb el pas del temps, es generin masses arbustives 

puntuals. Es plantaran les quatre espècies arbustives típiques d´un alzinar mediterrani 

(Viburnum tinus / Rhamnus alaternus / Phillyrea media / Pistacia lentiscus), que s´han 

mencionat anteriorment per la implantació de la pantalla vegetal al camí del Torrent. 

Per la preparació del terreny es faran les següents accions: 

• Subsolat profund del terreny compacte 

• Extracció de pedres 

• Llaurar el terreny 

• Anivellament i repassada del terreny per donar el perfil d'acabat 

Posteriorment, es realitzarà la sembra de les llavors de gramínies i la plantació de les 

espècies arbustives. El sòl del torrent és fèrtil i les plantes es podran desenvolupar 

correctament, per això, no caldrà l’aportació d’adobs ni substrats externs.  

A continuació, es valora econòmicament la preparació del terreny, la sembra i el 

subministrament i plantació de les espècies arbustives. Els amidaments de la preparació 

del terreny i quantitat de planta són orientatius. 
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Valoració econòmica de la preparació del sòl per la sembra de gramínies i el subministre i plantació 
d´espècies arbustives  

unitat  concepte  amidament  preu  import  

m2 
Enderroc de tancament plaques prefabricades de formigó 
armat 24 cm de gruix, com a màxim, amb mitjans mecànics i 
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor 

2.000 15,89 € 31.780,00 € 

m2 Enderroc de paviment de formigó en massa, amb compressor 
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor 

5.000 8,43 € 42.150,00 € 

m2 

Subsolat de terreny compacte 1 ANU Profunditat de Treball de 
0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7-25,0 kW ( 20 A 
34 CV ) i equip subsolador amb 2 braços i una amplada de 
treball fins a 1,5 m per una pendent inferior al 30 % 

36.552 0,15 € 5.482,80 € 

m2 

Desempedregat de terreny compacte a una profunditat de 
treball de 10 cm , amb minicarregadora sobre pneumàtics amb 
accessori per a treballs específics , per a un pendent inferior al 
30% , incloent la càrrega de pedra i runa sobre camió o 
contenidor 

36.552 0,52 € 19.007,04 € 

m2 
Llaurat de terreny compacte 1 ANU Profunditat de 0,2 m, amb 
tractor sobre pneumàtics de 25,7-39,7 kW ( 35 CV 54 ) i equip 
de conreu d & una amplada de Treball de 1,8-2,39 m , Per 
Una pendent inferior al 30 % 

36.552 0,15 € 5.482,80 € 

m2 
Anivellament i repassada del terreny per donar el perfil 
d'acabat, amb mitjans manuals , per a un pendent del 12 al 
50% 

36.552 3,73 € 136.338,96 € 

m2 

Sembra de Barreja de Llavors rústiques de baix manteniment 
de lleguminoses amb gramínies SEGONS 07N NTJ , amb 
sembradora de tracció mecànica , de l' un pendent < 25% a 
superfície de 500 per 2.000 m2 , i la primera sega 

36.552 0,51 € 18.641,52 € 

uni Viburnum tinus, C -10 L 200 6,00 € 1.200,00 € 

uni Rhamnus alaternus, C-10 L 200 5,00 € 1.000,00 € 

uni Phillyrea media, C-10 L 200 6,00 € 1.200,00 € 

uni Pistacia lentiscus, C-10 L 200 6,00 € 1.200,00 € 

uni Plantació arbust format petit 800 2,30 € 1.840,00 € 

uni Transport 16 200,00 € 3.200,00 € 

      TOTAL:  268.523,12 € 

[Referència: http://www.aguirre-ornamentales-y-forestales.pymes.com/]                

[http://itec.es/banco-precios-bedec/elementos-unitarios-ingenieria-civil/medidas-correctores-

impacto-ambiental-jardineria-c108.html]                                                    
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8.3.3 Millora de les zones amb una conservació baix a de la comunitat 
vegetal 

Primerament, es realitzaran partides de neteja dels talussos i la llera del Torrent on 

trobem deixalla i runa.  

Com ja hem esmentat anteriorment, hi han diferents espècies invasores en diversos 

trams del Torrent, és per això que es procedirà a la retirada de les masses d’espècies 

invasores més perilloses pel bon desenvolupament de la comunitat vegetal. En el cas 

d´Arundo donax es tindrà especial cura d’extreure la totalitat de l’arrel perquè no torni a 

rebrotar.  

La figura 30 és una aproximació gràfica de les zones on s’haurà de fer la neteja de 

deixalla i la retirada de les espècies invasores més perilloses per la comunitat vegetal.   

 

 

 

 

 

Figura 30:   Zones a netejar i retirar planta invasora del Torrent d´en Nonell. Font : : Idem  figura 13. 

(Plànol: 14/16 ; Escala: 1/15.000). 



Proposta de intervenció paisatgística el Torrent d´ en Nonell a Valldoreix    59 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 

UPC - BarcelonaTech 

Al torrent d´en Nonell trobem varietat de plantes d´estrat arbustiu baix i alt, com lianes, 

arbrat i tot tipus d’herbes. Per tal d’ aconseguir un desenvolupament positiu de la 

comunitat vegetal i una bona coberta vegetal, es plantaran masses d´espècies arbustives 

típiques d´un alzinar mediterrani (Viburnum tinus / Rhamnus alaternus / Phillyrea media / 

Pistacia lentiscus) a les zones on s´ha extret planta invasora. 

 Les plantes utilitzades són de caire autòcton i necessiten poc reg per poder 

desenvolupar-se ja que les condicions edàfiques i hídriques del torrent són idònies per el 

seu desenvolupament i la integració a la comunitat vegetal existent. 

A continuació, es valora econòmicament la recollida de deixalla, l’extracció de plantes 

invasores i el subministrament i plantació d’espècies arbustives per millorar les zones del 

Torrent d´en Nonell amb una conservació baixa de la comunitat vegetal. Els amidaments 

de la recollida de deixalla i retirada de planta invasora son orientatius, ja que la 

complexitat de càlcul no ha permès un valor exacte. 

 

Valoració econòmica de la millora de la comunitat ve getal  

unitat  concepte  amidament  preu  import  

m2 Recollida de deixalla amb mitjans manuals i càrrega 
sobre camió o contenidor 11.230 0,15 € 1.684,50 € 

m2 Retirada de planta invasora 3.650 2,30 € 8.395,00 € 

uni Viburnum tinus, C -10 L 100 6,00 € 600,00 € 

uni Rhamnus alaternus, C-10 L 100 5,00 € 500,00 € 

uni Phillyrea media, C-10 L 100 6,00 € 600,00 € 

uni Pistacia lentiscus, C-10 L 100 6,00 € 600,00 € 

uni Plantació arbust format petit 400 2,30 € 920,00 € 

uni Transport 3 200,00 € 600,00 € 

      TOTAL:  13.899,50 € 

[Referència: http://www.aguirre-ornamentales-y-forestales.pymes.com/]                

[http://itec.es/banco-precios-bedec/materiales/jardineria-c93.html]                                                    
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Mètodes de control i eradicació de les espècies inv asores 

El grau de dinamisme de les riberes comporta que les espècies invasives tinguin facilitats 

per establir-s’hi i que la seva àrea d’ocupació i la superfície recoberta augmentin en 

general.  

En molts casos, aquestes espècies tenen una biologia tan agressiva que arriben a 

constituir poblaments monoespecífics, exempts de valor natural i sense cap tipus 

d’interès. Així, és plenament justificat i, d’altra banda, necessari l’aplicació de tractaments 

contundents. Al Torrent d´en Nonell, trobem principalment Arundo donax,que s’associa a 

riberes amb abocaments i moviments de terres o amb agricultura o horticultura a la rere 

ribera.  

Per a la seva eliminació optarem per l´aplicació de fitocides, ja que les estessades tan 

sols eliminen temporalment la part aèria, la qual rebrota al cap de ben poc. En algunes 

provatures dutes a terme, (Albert Sorolla, comunicació verbal) van caldre fins a nou 

estassades per fer desaparèixer la canya, tot i que en rizomes menys desenvolupats no 

en calen tantes.  

Aplicarem els tractaments amb fitocides seguint les indicacions de l’EPA (Environmental 

Protection Agency) ja que són més efectius perquè ataquen l´arrel. Alguns exemples on 

s´han aplicat fitocides per eliminar la canya són: el torrent de Barenys (Salou), el Gaià 

(Tarragona i Altafulla) i els rius Cardener i Llobregat dintre del projecte Riu Verd. 

El moment d’intervenció no es pot triar aleatòriament. L’aplicació de fitocides als mesos 

d’agost-setembre ha resultat molt efectiva (Hector Hernández, comunicació verbal), ja 

que, en produir-se l’acumulació pretardoral-hivernal de reserves al rizoma, l’absorció n’és 

molt més efectiva i, per tant, més nociva per a la planta, i pot evitar, per exemple, una o 

dues dosis més d’aplicació d’herbicida. 

Un cop eliminada la planta invasora amb els fitocides, es faran rentats del sòl i esmenes 

de matèria vegetal per plantar les espècies vegetals, dificultant encara més la rebrotada 

de la canya. 

 

[Referència: https://aca-web.gencat.cat/aca/documents/.../vegetacio_ribera_complerta.pdf .] 
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8.3.4 Plantació de masses boscoses     

En l’àmbit del Torrent d´en Nonell trobem zones boscoses ben desenvolupades amb una 

bona  conservació del arbrat i el sotabosc. Aquestes zones boscoses es troben al territori 

amb una conservació de la comunitat vegetal mitja i únicament s’han de preservar.  

Per tal d´incrementar les zones boscoses del Torrent, es plantaran masses boscos en 

punts concrets de les zones amb una conservació de la comunitat vegetal baixa i a les 

zones que havien estat ocupades. Per la plantació de les masses boscoses ens basem 

en la interpretació d´un bosc jove fins a la seva adultesa on no sobreviuen tots els 

individus. Com s´observa a la representació de la figura 31, es procedirà a plantar una 

gran densitat d’arbres joves i el propi desenvolupament generarà un filtre on sobreviuran 

els que tinguin les millors condicions per fer-ho. 

[Distance & Engagement de Alice Foxley, Walking, thinking and making landscape; Vogt 

landscape architects. 2010 Lars Müller publishers. ISBN 978-3-03778-196-8. Pàg 172.] 

 

 

Figura 31: Representació gràfica de l’evolució d´un bosc jove fins la seva adultesa. Font: Elaboració 

pròpia; Escala: sense determinar. 
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Per la creació de les masses boscoses es plantaran pins, alzines i espècies arbustives i 

herbàcies pròpies del sotabosc d’un bosc mediterrani. La informació per la selecció 

d’espècies s´ha extret d´un informe de la diputació de Barcelona sobre el paisatge 

vegetal de la Serra de Collserola. 

[El paisatge vegetal de la Serra de Collserola. Diputació de Barcelona. 2014. 

www.collserola.org/el_paisatge_vegetal_collserola.pdf]  

 

   

 

 

 

                     Pinus pinea (*)         Pinus halepensis  

                       

Quercus ilex       Quercus rotundifolia      Arbutus unedo       Pistacia lentiscus        Erica arborea 

 
 

 
          Smilax aspera       Lonicera aspera   Aspargus acutifolius   Asplenium adiantum    Rubia peregrina 

 

 

(*) Fotografies consultades [http://maringatova.blogspot.com.es/2009/09/viburnum-tinus.html] 
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A continuació, es valora econòmicament el subministra i plantació de l´arbrat, les 

espècies arbustives i herbàcies. Es plantaran 5.400 arbres en una superfície total de 

9.759 m2 entre les zones amb una conservació de la comunitat vegetal baixa i les que 

havien estat ocupades. La densitat de plantació està entre mig de la densitat A i B de la 

figura 29, amb una densitat de 55 arbres/100 m2.  

 
Valoració econòmica pel subministre i plantació d´ar brat, espècies arbustives i herbàcies  

unitat  concepte  amidament  preu  import  

uni Pinus pinea, format Contenidor 20-L i alçada 125/150 cm 1200 31,25 € 37.500,00 € 

uni Pinus halepensis, format Contenidor 10-L i alçada 125/150 cm 1600 14,40 € 23.040,00 € 

uni Quercus ilex, format Contenidor 10-L i perímetre 8-10 cm 1400 68,75 € 96.250,00 € 

uni Quercus rotundifolia, format Contenidor 10-L i alçada 80/100 1200 18,75 € 22.500,00 € 

uni Arbutus unedo, format Contenidor 5-L i alçada 40/60 cm 600 6,55 € 3.930,00 € 

uni Pistacia lentiscus, format Contenidor 5-L i alçada 40/50 cm 600 5,65 € 3.390,00 € 

uni Erica arborea, format Contenidor 2-L i alçada 40/60 cm 400 3,75 € 1.500,00 € 

uni Smilax aspera, format Contenidor 2-L i alçada 20/30 400 3,75 € 1.500,00 € 

uni Lonicera aspera, format Contenidor 2-L i alçada 30/40 cm 400 3,30 € 1.320,00 € 

uni Aspargus acutifolius, format Contenidor 1,3-L i alçada 20/25 cm 400 2,70 € 1.080,00 € 

uni Asplendium adiantum, format Contenidor 1-L i alçada 20/25 cm 400 1,80 € 720,00 € 

uni Rubia peregrina, format Contenidor 1-L i alçada 20/25 cm 400 1,80 € 720,00 € 

uni 

Plantació d'arbust o arbre de format petit en contenidor de 10 a 
25 l , excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb 
mitjans manuals , en un pendent inferior al 35%, reblert del clot 
amb terra de l'excavació i primer reg 

5400 17,22 € 92.988,00 € 

uni Plantació arbust format petit 3600 2,30 € 8.280,00 € 

uni Transport 7 200,00 € 1.400,00 € 

     
      TOTAL:  296.118,00 € 

[Referència: http://barnaplant.com/lang_es/productos.html]                                  

[http://itec.es/banco-precios-bedec/materiales/plantacion-arbusto-arbol-formato-peque%C3%B1o-

o-trepadora-egr66_02.html]                                                    

 

 

 



64   

 

8.3.5 Plantació d´arbrat puntual 

Al llarg del camí del que s’habilitarà pels ciutadans al Torrent d´en Nonell, es plantaran 

arbres puntualment en diversos trams com s´observa a la figura 32. En alguns casos 

faran la funció de pantalla visual per amagar les edificacions, en altres, per acompanyar 

el camí i les zones d´esbarjo i fer un recorregut mes agradable. 

A la llera del torrent es plantaran pollancres, ja que és una espècie pròpia d´una 

comunitat de ribera amb el nivell freàtic pròxim.  Un cop superat el talús de la conca, a les 

planícies es plantaran pins i alzines. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 32:  Plantació d´arbrat puntual al Torrent d´en Nonell. Font:  Idem  figura 13. (Plànol: 15/16 ; 

Escala: 1/15.000). 
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A les figures 33 i 34, s´observa la col·locació de l’arbrat al llarg del camí per amagar les 

edificacions o acompanyar-lo. 

 

 

 
A continuació, es valora econòmicament el subministrament i plantació de l´arbrat puntual 

que es plantarà per acompanyar la circulació dels ciutadans pel camí que s’habilità al 

Torrent d´en Nonell. 

 

Valoració econòmica del subministre i plantació d´ar brat  

unitat  concepte  amidament  preu  import  

uni Populus alba, format Arrel Nua i perímetre 18-20 cm 40 45,30 € 1.812,00 € 

uni Pinus halepensis, format Contenidor 30-L i alçada 200/250 cm 38 60,00 € 2.280,00 € 

uni Quercus ilex, format Contenidor 30-L i perímetre 14-16 cm 40 131,25 € 5.250,00 € 

uni 
Plantació d'arbust o arbre de format petit en contenidor de 25 a 
40 l , excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb 
mitjans manuals , en un pendent inferior al 35%, reblert del clot 
amb terra de l'excavació i primer reg 

118 27,19 € 3.208,42 € 

uni Transport 1 200,00 € 200,00 € 

      TOTAL:  12.750,42 € 

[Referència: http://barnaplant.com/lang_es/productos.html]                          

[http://itec.es/noumetabase2.e/consultes.aspx?paraula=GR662661]        

 

 

Figures 33 i 34: Detall de l’arbrat puntual al Torrent d´en Nonell. Font: :  Idem  figura 13. 

(Escala: 1/500). 
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Taula resum de les espècies vegetals que es plantar an al Torrent d´en Nonell  

   concepte uni foto concepte uni foto 

Populus alba, format Arrel Nua i 
perímetre 18-20 cm 40 

 

Quercus rotundifolia, format 
Contenidor 10-L i alçada 
80/100 

1200 

 

Pinus halepensis, format 
Contenidor 30-L i alçada 
200/250 cm 

38 

 

Arbutus unedo, format 
Contenidor 5-L i alçada 40/60 
cm 

600 

 

Pinus halepensis, format 
Contenidor 10-L i alçada 
125/150 cm 

1600 

 

Pistacia lentiscus, format 
Contenidor 5-L i alçada 40/50 
cm 

600 

 

Pinus pinea, format Contenidor 
20-L i alçada 125/150 cm 

1200 

 

Erica arborea, format 
Contenidor 2-L i alçada 40/60 
cm 

400 

 

Quercus ilex, format Contenidor 
30-L i perímetre 14-16 cm 

40 

 

Smilax aspera, format 
Contenidor 2-L i alçada 20/30 

400 

 

Quercus ilex, format Contenidor 
10-L i perímetre 8-10 cm 1400 

 

Lonicera aspera, format 
Contenidor 2-L i alçada 30/40 
cm 

400 

 

Viburnum tinus, C -10 L 687 

 

Aspargus acutifolius, format 
Contenidor 1,3-L i alçada 
20/25 cm 

400 

 

Rhamnus alaternus, C-10 L 687 

 

Asplendium adiantum, format 
Contenidor 1-L i alçada 20/25 
cm 

400 

 

Phillyrea media, C-10 L 687 

 

Rubia peregrina, format 
Contenidor 1-L i alçada 20/25 
cm 

400 

 

Pistacia lentiscus, C-10 L 687 
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8.3.5 Tècniques per a la gestió i adaptació de la v egetació de nova 
implantació 

Aquest apartat, explica les tècniques més rellevants per a la gestió i l’adaptació de les 

noves espècies vegetals per tal d’aconseguir que el percentatge de viabilitat de les 

plantes sigui el major possible. 

Els arbres,els arbusts i les espècies herbàcies es subministren en contenidor, pa de terra 

o arrel nua. La plantació en front d’ altres tècniques d’introducció de noves espècies 

vegetals a la comunitat del Torrent té avantatges i inconvenients. 

Avantatges: 

- Impacte visual positiu immediat 
- Més resistència a determinades agressions externes 

Inconvenients: 

- Més dificultat d’adaptació que la sembra i altres tècniques 
- Les plantes, mentre no arrelen suficientment, són susceptibles de ser 

arrancades per acció del vent, la pluja, l’aigua,... 

 

Època de plantació 

 

 

Tècniques posteriors a la plantació 

La plantació és una tècnica que permet obtenir un resultat visual immediat, però que 

presenta més dificultat d’adaptació de les plantes al seu nou emplaçament que no pas la 

sembra, per tant, es faran  treballs per ajudar al desenvolupament i l´adaptació de les 

plantes al Torrent d´en Nonell. 

- Immediatament després de la plantació, cal fer un reg abundós i reomplir amb terra el 

solatge, tot formant una clota que faciliti la retenció de l’aigua del reg i també de la pluja. 

- Quan la planta, per les dimensions i les condicions, no sigui capaç de mantenir-se dreta 

sense inclinar-se, caldrà col·locar un sistema d’aspratge que asseguri l’estabilitat fins que 
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arreli bé i fins que el creixement li permeti suportar el seu propi pes en les condicions 

meteorològiques del lloc. 

- En l’àmbit de les revegetacions, les plantes estan exposades a l’acció habitual dels 

rosegadors o fauna de la zona. Per evitar-ho cal protegir les plantes amb protectors 

forestals fixats al sòl amb un aspre. Els protectors poden ser en forma de reixa quan la 

protecció és contra els animals, o en forma de làmines tancades o perforades si han de 

protegir en cas que es facin esbrossades o s’apliquin herbicides o altres productes 

químics. 

- És aconsellable col·locar un encoixinat que millori les condicions del sòl i eviti l’aparició 

de males herbes. Els encoixinats es poden fer mitjançant l’aportació de materials 

orgànics disgregats, com palla, trituració de poda, etc., o bé mitjançant mantes 

orgàniques en forma de cercle al voltant de la planta. 

- Els primers anys, es faran regs amb una cubà i una mànega des de punts estratègics 

per poder arribar a regar totes les plantes. Els mesos d´hivern (2 regs/mes); a la 

primavera i tardor (4 regs/mes); i a l´estiu (8 regs/mes). El segon any els períodes de reg 

es reduiran a la meitat, el tercer seran regs puntuals, ja que les plantes estaran 

adaptades a les condicions del Torrent. A partir del tercer any, les espècies que hagin 

sobreviscut estaran adaptades i no caldrà reg.  

- Durant els 3 primers anys es faran podes de formació i d’aclarida de l’arbrat, després el 

manteniment dels arbres serà mínim (tractaments de plagues, poda de manteniment si és 

necessària, etc). 

- El primer any, a les espècies arbustives es faran esmenes d’adobs i es retallaran per 

aconseguir una bona formació arbustiva.   

- Els marges del camí del Torrent es desbrossaran 4 cops a l´any. A les zones de pradera 

de nova implantació es farà una desbrossada anual els 5 primers anys. 

- Es portarà un control i tractament de les plagues en totes les plantes de nova 

implantació, ja que al introduir espècies noves es molt important portar un control, ja que 

podria provocar greus danys en la comunitat vegetal del Torrent.  

[Referència: https://aca-web.gencat.cat/aca/documents/.../vegetacio_ribera_complerta.pdf .] 
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8.4. Seccions de la proposta 

Les imatges següents, són seccions i una perspectiva de diversos trams de la proposta 

del Torrent d´en Nonell. [realitzades per l’autor del treball; escala sense determinar] 
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8.5. Zones d’esbarjo 

Com s´observa a la figura 35, per tal, d’apropar el Torrent a la població de Valldoreix 

s’habilitaran zones d´esbarjo a tres punts del Torrent. Al recorregut del camí hi trobarem 

les zones d´esbarjo, des d´on es podrà accedir. 

• A la zona 1, es condicionaran sis taules d´escacs de formigó similars a la de la 

fotografia 43. 

• A la zona 2, es condicionaran dues pistes de petanca com les de la fotografia 

44. 

• A la zona 3, es condicionaran quatre maquines d´esport urbà adaptades per 

gent gran com les de la fotografia 45. 

  

        Fotografia 43. (*)                      Fot ografia 44.                                    Foto grafia 45. 

 

(*) Fotografies consultades [http://www.mobiliariosurbanos.com/productos/elementos-
deportivos/juegos-deportivos/pista-de-petanca/]   

Figura 35:  Localització de les zones d´esbarjo al Torrent d´en Nonell. Font:  Idem  figura 13.         

(Plànol: 16/16 ; Escala: 1/15.000). 
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A continuació, es valora econòmicament el cost de les tres zones d’esbarjo. És deixa 

constància que es un valor orientatiu del cost destinat a cada area d’esbarjo habilitada al 

Torrent d´en Nonell. 

 
Valoració econòmica del les 3 zones d´esbarjo  

unitat  concepte  import  

m3 Zona 1 20.000,00 € 

m3 Zona 2 20.000,00 € 

m2 Zona 3 20.000,00 € 

    60.000,00 € 

 

8.6. Valoració econòmica 
 

La taula següent és una valoració econòmica dels punts amb un cost més elevat de la 

proposta de intervenció al Torrent d´en Nonell a Valldoreix. El valor és orientatiu, ja que hi 

ha costos que no s´han tingut en conte en la valoració i els amidaments son aproximats 

en alguns casos. 

 

Valoració econòmica de la proposta de intervenció pa isatgística al Torrent d´en Nonell a 
Valldoreix  

concepte  import  

Passos a nivell, elevats i escales 72.522,07 € 

Camí (pantalla vegetal, tanca, grava, …) 30.640,64 € 

Millora de les zones degradades per la seva ocupació 268.523,12 € 

Millora de les zones amb una conservació baixa de la comunitat vegetal 13.899,50 € 

Plantació de masses boscoses 296.118,00 € 

Plantació d´arbrat puntual 12.750,42 € 

Zones d´esbarjo 60.000,00 € 

TOTAL:  754.453,75 € 

 

 



72   

 

9. Bibliografia 
 

- CARRERAS, J.M., OTERO, M., RUIZ, E. Ocupación del territorio en el área y la región 

metropolitana de Barcelona, 1956-2006, ed. AMB; Barcelona, 2013. 

[http://www.amb.cat/web/territori/urbanisme/estudis-territorials/detall/-/estuditerritorial/l-

ocupacio-del-territori-a-l-area-i-la-regio-metropolitana-de-barcelona, Consulta: 15 de juny 

del 2015] 

 

- CRESPO, L,. LÓPEZ, L,. MARTÍN, S., MARTÍNEZ, M. Flora bioinvasora al Parc de 

Collserola. El cas d’Ailanthus altissima. Diagnosi ambiental al Parc de Collserola. ed. 

Diputació de Barcelona; Barcelona, 2008, p. 65-69. 

[http://parcs.diba.cat/documents/176272/5eb17792-cf8e-40ed-be06-2fd954a5daf2, 

Consulta: 20 de juliol del 2015] 

 

- DIPUTACIÓ DE BARCELONA. El paisatge vegetal de la Serra de Collserola. ed. 

Diputació de Barcelona, Barcelona, 2014. 

[www.collserola.org/el_paisatge_vegetal_collserola.pdf, Consulta: 28 de juliol del 2015] 

 

- FOXLEY, A., VOGT, G. Distance & engagement. Walking, thinking and making 

landscape, Vogt landscape architects. ed. Lars Müller Publishers; Altusried-Krugzell, 

2010, p. 135-227. 

- GUTIÉRREZ, C., GARCIA, E., BASORA, X., MARCH, A. La gestió i recuperació de la 

vegetació de ribera, ed. Agència Catalana de l´Aigua; Barcelona, 2008. 

 

- INSTITUT D'ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA. 

“Enquestes de mobilitat”. Barcelona, 2013.  

[http://www.iermb.uab.es/htm/mobilitat/cat/emef-13.asp, 25 de juny del 2015] 

 

 



Proposta de intervenció paisatgística el Torrent d´ en Nonell a Valldoreix    73 

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 

UPC - BarcelonaTech 

- INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA. Vissir v3.25. 2015. 

[http://www.icc.cat/vissir3/, 15 de maig del 2015] 

- INTRA. Estudi de mobilitat de la EMD de Valldoreix. Barcelona, 2012. 

[www.cugat.cat/.../estudi-de-mobilitat-valldoreix.pdf, 20 de juny del 2015] 

 

- ISAP. Informe ambiental preliminar de la modificació puntual del pla general metropolità 

en l’àmbit del vial d’enllaç a Valldoreix i altres del municipi. Barcelona, 2013 (no publicat). 

 

- JIMÉNEZ, J., GARCÍA, J., SÁNCHEZ, F. Optimización de técnicas para el control y 

erradicación de la gramínea invasora Arundo donax L. (caña común) en ecosistemas 

fluviales. Madrid, 2012 (no publicat). 

[www.magrama.gob.es/.../Optimización_técnicas_erradicación, 20 de juliol del 2015] 

 

- LAVOLA. Auditoria ambiental municipal de Valldoreix, memòria i diagnosi. Barcelona, 

2014 (no publicat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plànols 
 

1/16: Representació dels aspectes més rellevants del Torrent d´en Nonell 

2/16: Proposta de intervenció paisatgística al Torrent d´en Nonell 

3/16: Topografia de la EMD de Valldoreix 

4/16: Àmbit del Torrent no ocupat 

5/16: Àmbit del Torrent  

6/16: Zones ocupades de l’àmbit del Torrent 

7/16: Passos habilitats per creuar el Torrent 

8/16: Continuïtat amb presència vegetal al Torrent 

9/16: Zones vegetades al Torrent 

10/16: Possible xarxa de corredors verds a Valldoreix 

11/16: Passos a condicionar per creuar al Torrent 

12/16: Camí a condicionar al Torrent 

13/16: Tipologia de plantació  

14/16: Zones a netejar i retirar planta invasora 

15/16: Plantació d´arbrat puntual 

16/16: Zones d´esbarjo 

 

 

 



Estat de conservació comunitat

vegetal BAIXA

Estat de conservació comunitat

vegetal MITJA

Ambit del torrent

Circulació

Urbanitzacions

Torrents i/o rieres

Zones naturalitzades externes a

l´àmbit del Torrent



Camí transversal de terra i grava,

amplada 2 m

Populus alba, arbrat de nova

plantació

Implantació de barrera longitudinal

de planta arbustiva

Tanca perimetral de fusta

Pinus halepensis , arbrat de

nova plantació

Quercus ilex , arbrat de nova

plantació

Zones boscoses, estat

de conservació de la

comunitat vegetal mitja

(no es fa cap actuació)

Zones ocupades que s´han recuperat

(Implantació de pradreras i plantació

d´espècies arbustives)

Zones amb una conservació de la

comunitat vegetal baixa

(Neteja deixalla, extracció espècies

invasores i plantació d´espècies

arbustives autòctones)

Zones naturalitzades

externes a l´àmbit del

Torrent

Implantació de masses boscoses a

zones ocupades

Implantació de masses boscoses a

zones amb un estat de conservació

de la comunitat vegetal baix



Àmbit del Torrent d´en Nonell



Àmbit del Torrent d´en Nonell no ocupat



Àmbit del Torrent d´en Nonell



Àmbit del Torrent d´en Nonell

Zones ocupades







Àmbit del Torrent d´en Nonell





Passos a nivell Passos elevats Mobilitat teixit urbà



Resolució desnivell,

escales

Camí transversal de terra

i grava, 2 m amplada



Plantació al Torrent d´en Nonell Escala: 1/8.000 Data: 10/09/2015Plànol: 13/16



Zones a netejar i retirar planta invasora del Torrent d´en Nonell Escala: 1/8.000 Data: 10/09/2015Plànol: 14/16

Planta invasora a retirar (Arundo donax,

Ailanthus altissima,.. )

Talus pròxim a les edificacions a netejar

(deixalles, runes, .. )



Plantació d´arbrat puntual al Torrent d´en Nonell Escala: 1/8.000 Data: 10/09/2015Plànol: 15/16

Camí transversal de terra i grava, amplada 2 mPopulus alba , arbrat de nova plantació

Implantació de barrera longitudinal de planta arbustiva

Tanca perimetral de fusta

Pinus halepensis , arbrat de nova plantació

Quercus ilex , arbrat de nova plantació



Localització de les zones d´esbarjo al Torrent d´en Nonell Escala: 1/8.000 Data: 10/09/2015Plànol: 16/16

Camí transversal de terra i grava, amplada 2 m

Implantació de barrera longitudinal de planta arbustiva

Tanca perimetral de fusta

Zones d´esbarjo

1.

2.



Annexos 

 
Annex 1. Informació addicional de Valldoreix..............................................................1 

Annex 2. Informació addicional d´Arundo donax i Ailanthus altissima........................3  

Annex 3. Exemples gràfics de corredors verds urbans................................................7 

Annex 4. Detalls constructius........................................................................................9 

Annex 5. Fitxes tècniques d´espècies arbustives......................................................10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Annex 1 

Valldoreix 

Valldoreix  es una entidad municipal descentralizada de San Cugat del Vallés, en la comarca del Vallés 

Occidental, provincia de Barcelona, comunidad autónoma de Cataluña, España. 

Geografía 

Está situada en el extremo sur del término municipal de San Cugat del Vallés, en los contrafuertes 

septentrionales de la sierra de Collserola. Al norte se encuentra unida con Mira-sol, otro barrio 

residencial de San Cugat del Vallés, y hacia el sureste se une con la Floresta. 

Historia 

La población actual nació sobre los años 1916-1918 como ciudad jardín, o urbanización residencial, 

en el entorno de la antigua iglesia románica de San Cebrián y la parada de los Ferrocarriles de 

Cataluña, actualmente Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña. 

Antiguamente, su término, llamado Aiguallonga , había pertenecido a la baronía de Canals, las 

ruinas del castillo, las cuales se encuentran al suroeste del núcleo urbanizado. A mediados del siglo 

XIX fue agregado a San Cugat del Vallés. En 1959 se creó la Entidad Local Menor de Valldoreix, 

precedente de la actual entidad municipal descentralizada, la cuál es la más poblada deCataluña. 

Símbolos 

Escudo 

Estación de Valdoreix de FGC. 

Artículo principal: Escudo de Valldoreix 

El escudo de Valldoreix se define por el siguiente blasón: 

«Escudo embaldosado: de gules, un valle de oro con una faja ondada de azur, surmontada de 

una domus de argénabierta.»2 

El escudo fue aprobado el 22 de junio de 2004 y publicado en el DOGC el 22 de julio del mismo año, 

con el número 4180. 

Bandera 

La bandera de Valldoreix se define: 

«Bandera apaisada, de proporciones dos de alto por tres de largo, amarilla, con un palo ondulado azul, 

de grosor 1/15, situado a 2/15 del vuelo; y con un pentágono irregular rojo al asta, un vértice del cual se 

situa en la intersección de 1/2 de la altura y a 3/5 del ancho, un vértice a 1/4 del ancho del márgen 

inferior y los otros dos vértices en los ángulos del palo, con una domus blanca abierta de proporciones 

1/2 del alto y 1/3 del ancho, centrada a 1/15 del palo.»3 
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Los colores utilizados, están definidos para la escala internacional Pantone: 

• Amarillo: Process Yellow U 

• Azul: 298 U 

• Rojo: Super Warm Red U 

• Blanco: 877 U 

Comunicaciones 

Valldoreix tiene estación de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña, llamada estación de 

Valldoreix. 

A parte del tren, está comunicada por carretera local con San Cugat del Vallés y Barcelona. 

También pasa la autopista C-16 y es accesible por la autopista AP-7, pasando por San Cugat del 

Vallés. 

Demografía 

Evolución demográfica de Valldoreix 

1990 1991 1994 1995 1996 2001 2006 2009 2010 

3,593 3,523 4,482 4,764 5,048 5,708 7,175 7,455 7,599 

(Fuente: [cita requerida]) 

 

 

[Referència: https://es.wikipedia.org/wiki/Valldoreix]  
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Annex 2 

Ailanthus altissima 

Ailanthus altissima, el ailanto, árbol del cielo, árbol de los dioses  o falso zumaque , es 

un árbol ornamental muy utilizado en jardines públicos en el sur de Europa, originario de China. De 

crecimiento rápido, es muy resistente a la contaminación. 

Descripción 

Alcanza una talla de 17 hasta 27 metros. Puede llegar a vivir de 40 a 50 años. Es de hoja caduca. 

El tronco es de corteza gris y agrietada, con tonos castaños en ejemplares de mayor edad. Las 

hojas son largas y pecioladas; desprenden el olor desagradable que caracteriza a esta especie. 

El fruto es una sámara que se dispersa de forma muy eficiente; manteniéndose muchas veces en al 

árbol cuando ha perdido ya toda la hoja, en espera de ráfagas de viento. 

Se introdujo desde China a mediados del siglo XVIII, por su crecimiento rápido, y siguiendo la moda 

china de la época, con la intención de repoblar los montes, sin embargo, la mala calidad de la 

madera y sus desfavorables características hicieron fracasar el proyecto. 

Es un buen colonizador de espacios degradados (solares, descampados). 

Espècie invasora 

En España, y otras muchas áreas como Australia, Estados Unidos o el sur de Europa, se ha 

convertido en una especie silvestreinvasora por su rápido crecimiento y su capacidad para prosperar 

en cualquier lugar, formando densas arboledas en los márgenes de las carreteras. Crece en zonas 

no colonizadas por otras especies; no es un árbol forestal. Debido a su potencial colonizador y 

constituir una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, ha sido 

catalogada en el Catálogo Español de Especies exóticas Invasoras, aprobado por Real Decreto 

1628/2011, de 14 de noviembre, estando prohibida en España su introducción en el medio natural, 

posesión, transporte, tráfico y comercio. 

Las características bioecológicas de la especie la convierten en altamente invasora: es resistente a 

la contaminación y a gran parte de inclemencias ambientales, fabrica una enorme cantidad de frutos 

al año, y tiene una gran capacidad de rebrote. Además, afecta de forma directa a la organización y 

al funcionamiento del ecosistema en el que se instaura, ya que reduce la cobertura vegetal del 

estrato herbáceo por la proyección de sombra y la liberación de sustancias alelopáticas a través de 

sus raíces, incrementa la cobertura del estrato arbóreo, reduce la biodiversidad y la riqueza de 

especies e incrementa la dominancia en favor de sí mismo. 
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Propiedades 

Principios activos : contiene glucósidos, resina, esencia acre, taninos, mucílagos.  

Indicaciones : es astringente, antihelmíntico, antidiarréico, rubefaciente, emético. Debe actuarse con 

prudencia en su empleo por vía interna, ya que una dosis excesiva tiene en primer lugar un 

efecto purgante y después emético.  

Otros usos : las hojas se utilizan para fabricación de papel y como colorante amarillo para la lana.  

Taxonomía 

Las primeras descripciones científicas del ailanto se hicieron poco después de que se introdujo 

en Europa por el jesuita francés Pierre Nicholas d'Incarville. D' Incarville había enviado semillas 

desde Pekín a través de Siberia a su amigo el botánico Bernard de Jussieu en ladécada de 1740. Se 

creyó que las semillas enviadas por d'Incarville eran de un árbol parecido y de gran importancia 

económica, elToxicodendron vernicifluum, que había observado en la región del bajo Yangtsé, más 

que del ailanto. D' Incarville adjuntó una nota que indicaba esto, lo que causó gran confusión 

taxonómica en los siguientes decenios. En 1751, Jussieu plantó algunas semillas en Francia y envió 

a otras a Philip Miller, el superintendente del Chelsea Physic Garden, y a Philip C. Webb, el dueño 

de un jardín de plantas exóticas en Busbridge, Inglaterra.  

La confusión en el nombre comenzó cuando el árbol fue descrito por los tres hombres con tres 

nombres diferentes. En París, Linneo dio a la planta el nombre de Rhus succedanea, mientras que 

popularmente era conocido como grand vernis du Japon. En Londres, las muestras fueron llamadas 

por Miller Toxicodendron altissima y en Busbridge fue llamado en el antiguo sistema de clasificación 

como Rhus Sinese foliis alatis. Hay registros existentes de la década de 1750 de disputas sobre el 

nombre adecuado entre Philip Miller y John Ellis, curador del jardín de Webb en Busbridge. Más que 

resolver la cuestión, pronto aparecieron más nombres para la planta: Jakob Friedrich Ehrhartobservó 

una muestra en Utrecht en 1782 y la llamó Rhus cacodendron.  

La cuestión fue aclarada un poco en 1788 cuando René Louiche Desfontaines observó las sámaras 

de los especímenes de París, que todavía hayan sido etiquetados como Rhus succedanea, y llegó a 

la conclusión de que la planta no era un zumaque. Publicó un artículo con una descripción ilustrada 

y le dio el nombre de Ailanthus glandulosa, colocándolo en el mismo género que las especies 

tropicales entonces conocidas como A. integrifolia (hoy, A. triphysa). El nombre se deriva de la 

palabra ambonesa Ailanto, que significa "árbol de cielo" o "árbol que alcanza el cielo". Le dio como 

nombre específico glandulosa en referencia a las glándulas en las hojas; ese nombre perduró hasta 

fecha tan tardía como 1957, pero al final resultó inválido por un homónimo tardío a nivel de 

especie.4 El nombre de la especie actual proviene de Walter T. Swingle que fue contratado por el 

Departamento de Estados Unidos de Industria de Plantas. Decidió transferir el nombre específico 

más antiguo de Miller al género de Desfontaines, dando como resultado el nombre hoy aceptado 

deAilanthus altissima. Altissima es la expresión en latín que quiere decir "el más alto", y se refiere a 

las alturas que el árbol puede alcanzar. A veces a esta planta se le llama, incorrectamente, con 

el epíteto específico en la forma masculina (glandulosus o altissimus), pero no es correcto porque 

los botánicos, como en el latín clásico, tratan a la mayoría de los nombres de árboles en femenino. 
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Variedades 

Hay tres variedades de A. altissima: 

• Ailanthus altissima var. altissima, que es la variedad tipo y es originaria de China continental. 

• Ailanthus altissima var. tanakai, que es un endemismo de las tierras altas del norte de Taiwan. 

Difiere del tipo en que tiene una corteza amarillenta, hojas extrañamente pinnadas que también son 

de promedio más cortas con 45-60 cm de largo con sólo 13–25 fascículos parecidos a una 

hoz.8 9 10 Está incluido en la Lista Roja de la UICN de especies amenazadas debido a la pérdida de 

hábitat por la construcción y las plantaciones industriales.  

• A. altissima var. sutchuenensis, que se diferencia en que tiene ramillas rojas. 

[Referència: https://es.wikipedia.org/wiki/Ailanthus_altissima]  

 

 

Arundo donax 

Arundo donax, la caña común , caña de Castilla  o cañabrava  es una espècie de 

planta herbácea perteneciente a la familiaPoaceae. 

Descripción 

Es una planta semejante al bambú, del que se diferencia porque de cada nudo sale una única hoja 

que envaina el tallo. 

Alcanza los 3-6 m de altura,1 tiene tallo grueso y hueco. Las hojas lanceoladas son largas de 5-7 cm 

que envuelven el tallo en forma de láminas verdes brillante. Las flores están en una 

gran panícula de espiguillas violáceas o amarillas de 3-6 dm de longitud. Cada espiguilla tiene una o 

dos flores. Floración, final del verano y otoño. Es la mayor de las gramíneas de la región 

mediterránea. 

Hábitat 

Humedales de aguas permanentes o estacionales. Las cañas se extienden por sus rizomas 

subterráneos que crecen formando largas colonias de varios kilómetros a lo largo de los cursos de 

agua o donde se acumula agua freática o humedad. 

Distribución 

Parece ser originaria de Asia,1 y ha colonizado el área mediterránea y norte de África desde antiguo 

a lo largo de ríos y acequias. También extendida por ambas Américas. Está incluida en la lista 100 

de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza. El RD. 1628/2011 prohibe su tenencia, comercio y propagación en 

Canarias, por ser planta invasora. 
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Propiedades 

Sirve de protección a la fauna al ser muchas veces la única vegetación densa disponible. Muchas 

especies de aves, anidan o duermen en los cañaverales. 

Se emplea para la producción de lengüetas para los instrumentos de viento madera de lengüeta 

simple (clarinete y saxofón) y doble (oboe y fagot). También para fabricar instrumentos de vientos tal 

como el ney de origen Medio Oriente, la zampoña, entre otros instrumentos Tradicionales. 

Se ha utilizado como diurético y para disminuir la producción de leche (antigalactogogo). Por vía 

externa se usa para evitar la caída del cabello. Su consumo excesivo puede producir hipotensión y 

depresión respiratoria. 

Arundo donax produce más biomasa por hectárea que cualquier otra planta de biomasa conocida, 

aparte del bambú. Esta planta desde hace tiempo se reconoce como importante productora de 

biomasa industrial que pueden cultivarse en una amplia variedad de tipos de suelos y condiciones 

climáticas. Alcanza la madurez (5 a 8 metros) en aproximadamente un año, puede ser cosechado, 

dependiendo del clima, de una vez a tres veces al año.  

A. donax produce un promedio de 50 toneladas de alta calidad de fibra por hectárea dos veces al 

año. Muy importante también es la importancia de un cultivo con de 20 a 25 años sin ciclo de cultivo 

anual de replantación, y la capacidad de excluir a muchos costososfertilizantes y herbicidas que son 

también una preocupación ambiental. 

A. donax es un ideal de biocarburantes (18000 kJ/kg), que produce metanol a partir de la difusión 

gaseosa como subproducto en la fabricación de celulosa. La opción de gasificar este producto es la 

producción de forma independiente de un valioso producto energético. Es posible utilizar los nuevos 

sistemas de alta eficiencia para sistemas de gasificación y convertir en diferentes fuentes de 

energía, como gas de síntesis, la norma de turbina de vapor, la generación eléctrica, el etanol y 

el biodiésel.  

Taxonomía 

Arundo donax fue descrita por Carlos Linneo y publicado en Species Plantarum 1: 81. 1753  

Etimología 

Arundo: nombre genérico que proviene del latino antiguo y que significa "caña". 

donax: nombre latino y griego de una especie de "caña", que en principio se usó como nombre 

genérico, pero que resultó ser sinónimo de Arundo. 

 

 

 

 

[Referència: https://es.wikipedia.org/wiki/Arundo_donax] 
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Annex 3 

 
 

 
[Referència: http://www.metalocus.es/content/es/blog/primer-premio-concurso-internacional-

parque-verde-metropolitano-la-carlota] 

 

 
[Referència: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/12/31/proyecto-rio-la-piedad-y-ciudad-

deportiva-prometen-devolver-al-d-f-su-relacion-con-el-agua/] 

 



8 
 

 

[Referència: http://www.catmed.eu/metro/es/15/tesalonica] 

 

[Referència: htp://concursoguadalmedinamalagaalicante.blogspot.com.es] 

 
[Referència: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/renovacion-urbana-va-alla-centro-cali-

estos-son-proximos-proyectos] 
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Annex 5 

Viburnum tinus 

 
Descripción 

 
Hábito:  Arbusto perennifolio de hasta 3-4 m alt., con ramillas algo angulosas, vellosas 

cuando jóvenes y copa globosa. 

Hojas:  opuestas, persistentes, simples, con peciolo de 0,5-2 cm long. y lámina de 3-10 

cm long. x 1,5-7cm lat., ovada o elíptica, entera, coriácea, algo discolora, con 

mechones de pelos en las axilas de los nervios por el envés. 

Flores:  hermafroditas, actinomorfas, epíginas, dispuestas en cimas corimbiformes 

plurifloras terminales, con cáliz gamosépalo 5-lobado, corola gamopétala 5-lobada, 

blanca, algo rosada por fuera (sobre todo antes de abrirse), 5 estambres y un gineceo 

tricarpelar sincárpico de ovario ínfero y estigma trilobado. 

Fruto:  drupa de 5-8 mm long., ovoide, azul brillante a negruzca, con mesocarpo 

escaso y un solo hueso. 

Fenología 

Florece a fines de invierno o principios de primavera; los frutos maduran a fines de 

verano o en otoño y permanecen en la planta largo tiempo. 

Origen geográfico 

Originario de los bosques templados de la región mediterránea. En la Península 

Ibérica se encuentra silvestre en todas la regiones templadas. 

 

Observaciones 

Se cultiva con mucha frecuencia como ornamental, por su follaje que se mantiene 

verde todo el año y su vistosa floración a finales del invierno. Sus frutos no son 

comestibles. 

 

Se reproduce por semillas o estacas. 

 

 

 

 

 

[Referència: http://www.arbolesyarbustos.com/index.php?id=72] 
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Rhamnus alaternus 

 
- Nombre científico o latino: Rhamnus alaternus - Nombre común o vulgar: Aladierno, 

Aladierna, Ladierna. 

- Familia: Rhamnaceae. 

- Origen: la cuenca mediterránea. 

 

- Arbusto o pequeño arbolillo de 1 a 5 m de altura que se mantiene verde todo el año. 

Corteza grisácea, en las ramas jovenes puede estar teñida de rojo. Hojas coriáceas y 

lampiñas, variables, de 2-6 cm, de lanceoladas a ovadas, agudas o romas, enteras o 

dentadas de color verde oscuro brillante.  

- Flores pequeñas y verdosas, agrupadas en cortos racimos densos.Frutos de 4-6 mm, 

rojizos al principio y finalmente negros. 

 

- Su madera es empleada en ebanistería y tornería. Su corteza es purgante, y da un tinte 

de color castaño que se empleaba para teñir la lana de amarillo. También usado en 

medicina tradicional como purgante y astringente. 

 

- Es propio de los bosques y matorrales de la región mediterránea. A veces se cultiva 

para formar setos o como ornamental. Crece en todo tipo de terrenos, calizos o silíceos. 

Aguanta bien los suelos pedregosos e incluso puede vivir en las grietas de las rocas. 

 

- Se multiplica por semillas, que tienen algo de letargo interno y requieren estratificación. 

También por esquejes con hormonas de enraizamiento. 

 

 

 

 

 

[Referència: http://fichas.infojardin.com/arbustos/rhamnus-alaternus-aladierno-aladierna-

ladierna.htm] 
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Phillyrea media 

 
Nombre científico o latino: Phillyrea media 

- Nombre común o vulgar: Filirea, Labiérnago, Labiérnaga, Aladierna falsa, Agracejo 

- Familia:  Oleaceae (Oleáceas). 

 

- Origen:  Región Mediterránea. 

 

- Filirea o Labiérnago es un arbusto de hoja perenne. Hojas ovadas o elípticas, lustrosas, 

correosas, margen dispersamente aserrado o casi entero. 

 

- Luz:  Al sol. 

 

- Temperaturas:  Es aconsejable proteger la planta de las heladas invernales en invernadero 

frío o en interior fresco; o bien cubrirla con una lámina de plástico. 

 

- Abonado:  Una vez cada 20 días en primavera y una vez al mes en verano-otoño. 

 

- Riego:  Resiste la sequía (es planta mediterránea), pero hay que procurar que el substrato 

no se seque del todo. 

 

- Poda:  Realizar las primeras podas de disposición de las raíces a la vez que el trasplante, la 

reducción de la copa y una completa defoliación. Durante la estación vegetativa se deben 

acortar los nuevos brotes. El posicionamiento de tronco y ramas se realizará entre primavera 

y otoño, procurando proteger la corteza. 

 

- Trasplante:  A principios de primavera, cada 2-3 años, empleando un substrato y maceta 

con buen drenaje. Debido a que la planta presenta ciertas dificultades de desarrollo, 

únicamente acortar las raíces que crecen alrededor de la maceta y alrededor de los orificios 

de drenaje. 

 

- Multiplicación:  Por semillas y por esquejes. 

 

 

[Referència: http://fichas.infojardin.com/bonsai/phillyrea-latifolia-filirea-labiernago-labiernaga-

bonsai.htm] 
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Pistacia lentiscus 

 
Nombre científico o latino: Pistacia lentiscus 

- Nombre común o vulgar:  Lentisco. 

- Familia:  Anacardiaceae. 

- Origen:  Especie típica mediterránea. El lentisco crece espontáneamente en la Región 

Mediterránea y Canarias. 

- Etimología:  el nombre del género es el usado por los romanos para referirse al árbol de los 

pistachos (Pistacia vera), aunque en realidad es de origen persa, latinizado a partir del griego 

pistáke. 

- Arbusto perennifolio de aproximadamente 4 m, aunque ocasionalmente puede llegar hasta 

los 8 m. Crece en los matorrales y garrigas desarrolladas en ambiente de encinar, sobre todo 

tipo de suelos, asociándose a mirtos, coscojas, palmitos, aladiernos, etc.  

- Crece en forma de mata y a medida que envejece, desarrolla troncos gruesos y gran 

cantidad de ramas gruesas y largas. La corteza es rojiza en las ramas jóvenes, 

porteriormente pasa a gris. Hojas pinnadas con 6-12 folíolos coriáceos, lanceolados de color 

verde oscuro. 

 

- Flores muy pequeñas, de color amarillento a rojo oscuro, de 2-3 mm de diámetro, formando 

apretados grupos. Fruto muy aromático, rojo y luego negro de 3-4 mm de diámetro. 

 

- Sus hojas y tallos se usan en medicina natural por sus propiedades astringentes. Su 

principal utilidad es la extracción de la almáciga, una resina aromática usada para elaborar 

barnices, cementos dentarios, e incluso goma de mascar para fortalecer las encías y 

perfumar el aliento. En España nunca se ha empleado para obtener esta sustancia de 

manera industrial.Tambien es usado para condimentar y como goma de mascar. 

- Uso en jardinería:  grupos, setos libres y en general excelente para jardines secos 

mediterráneos. Muy rústica y con pocos requerimientos, casi sin cuidados. Resiste mal las 

fuertes heladas. Se desarrolla sobre todo tipo de suelos. Resiste al mar. 

- Se multiplica por semillas. 

[Referència: http://fichas.infojardin.com/bonsai/pistacia-lentiscus-lentisco-alfoncigo-alfocigo-

bonsai.htm] 


