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LA TOPOGRAFIA DE L’AIGUA

• LAMINACIÓ DE L’AIGUA:

La topografi a en terrasses redueix la violència de l’aigua per aug-
mentar la secció útil del riu i, a la vegada, es maximitza la integració 
paisatgística de l’actuació a l’entorn. 

• FRANGES FILTRANTS DE L’AIGUA:

El simple augment de la superfi cie natural ja genera un increment 
de la fi ltració de l’aigua. A més a més, les terrasses poden generar 
superfícies còncaves que ajudin a infi ltrar l’aigua, disminuir l’esco-
rrentia i millorar l’acumulació dels sediments.

• ACUMULACIÓ DE L’AIGUA:

Retenir l’aigua disminueix el cabal que arriba directament al mar i 
disminueix la velocitat a la qual es mou.

• RENATURALITZACIÓ DEL TERRENY:

L’acumulació d’aigua genera vida vegetal i animal de gran valor 
per l’ecosistema fl uvial i forestal. El simple fet d’augmentar la superfí-
cie natural infl uenciada pel riu és una gran millora ecològica.

‘EL CONTROL DE L’AIGUA MITJANÇANT UN SISTEMA DE TERRASSES’
‘LA RECUPERACIÓ DELS CURSOS DE L’AIGUA: ORIGEN DE VIDA’

‘EL CONGOST DE MONTCADA UNIT PER LA VEGETACIÓ’
‘UN SISTEMA EN XARXA BASAT EN ELS CURSOS NATURALS DE L’AIGUA’
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EL SISTEMA DE PARCS

TOPOGRAFIA LAMINACIÓ de l’aigua

FILTRACIÓ de l’aigua

ACUMULACIÓ de l’aigua

FORMACIÓ BIÒTOPS

BANCAL en terrassa

CONCAVITAT al terreny

RENATURALITZACIÓ del terreny

UN TERRITORI D’OPORTUNITATS
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 Superfície impermeable:
- El temps de reacció entre la màxima intensitat de la pluja i el màxim 
cabal és molt petit.
- El cabal màxim és més gran perquè no hi ha infi ltració ni emmagat-
zematge d’aigua.
- L’aigua desapareix completament desprès de la riada.

 Superfi cie natural:
- El temps d’evacuació és el doble gràcies a la disminució de la ve-
locitat d’escorrentia al medi natural.
- El cabal és una tercera part gràcies a la laminació, fi ltració i acu-
mulació de l’aigua.
- L’aigua es manté desprès de la pluja: el cabal ecològic.
- La força del riu és infi nitament menor, causant molts menys danys.

• EL TEMPS DE L’AIGUA:

La utilització del temps com a eina de disseny és vital per a realitzar 
un projecte de renaturalització com aquest. La topografi a es realitza 
en un moment concret i desprès el temps dissenya el paisatge.

• ÀREES ESSENCIALS:

COLLSEROLA, LA SERRALADA DE MARINA I EL RIU BESÒS.
En aquestes àrees és on la conservació de la biodiversitat pren molta 
importancia. 

• ZONES COIXÍ:

ELS PETITS PARCS: CAN ZAM, NUS DE LA TRINITAT, PARC DE LES AÏGUES.
Protegeixen la xarxa ecològica de possibles danys produits per les 
infl uències externes, fent de zones d’amortiment.

• ÚS VARIAT:

ELS PETITS PARCS: HORTA LA PONDEROSA.
Possibles usos i oportunitats amb consideració dels recursos naturals i 
manteniment dels serveis bàsics de l’ecosistema natural.

• CORREDORS:

ELS CURSOS DE L’AIGUA: LES RIERES.
Potencien la vida ecològica i les connexions del medi mantenint vin-
cles físics entre les àrees essencials.
 - CORREDOR LINEAL: barda, tira de bosc o riu.
 - CORREDOR DE CÈL·LULES RELACIONADES: petites zones   
 d’hàbitat que permeten el moviment entre elles.
 - CORREDOR DE PAISSATGE: diferents paisatges relacionats   
 entre ells.
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ÚS VARIAT

Aiguamolls de Minghu, XinaParc Aranzadi - Pamplona, Espanya

 Esquemes per capes


