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L’AIGUA: EL RIU BESÒS

L’AIGUA: LES RIERES

Riu desprès de la restauració - 2020

 Riu completament renaturalitzat - 2050

• RENATURALITZACIÓ DE LES RIERES:

La topografi a del riu formada pels tres bancals entren cap a l’interior 
formant els limits de les rieres i difuminant-se amb la topografi a de la 
muntaya. Aquest sistema acompanya els últims trams de les rieres 
per evitar el seu desbordament quan la riera va plena i integrant dos 
paisatges molt diferents. 
Quan hi ha poca aigua o gairebé res una rasa de graves al fons de 
la riera condueix l’aigua i ajuda a que s’infi ltri, evitant el desgast exe-
siu del fons.

• CORREDORS ECOLÒGICS:

Les rieres són un curs d’aigua i, per tant, un curs natural generador 
de vida. Per aquest motiu, són el millor element per connectar el riu 
la muntanya.

‘LA RENATURALITZACIÓ DEL RIU ÉS L’EIX VERTEBRADOR DEL SISTEMA DE PARCS’
‘L’AIGUA ÉS UN ELEMENT VITAL A QUALSEVOL ECOSISTEMA, CAL RECUPERAR-LA’

‘LES RIERES TORNEN AL SEU ESTAT NATURAL’
‘LES RIERES SÓN EL MILLOR CONNECTOR ECOLÒGIC’

Proposta dels defl ectors

• DEFLECTORS - Elements construïts amb rocalla:

Els defl ectors són estructures aquàtiques de poca alçada per sobre 
del nivell de l’aigua. Es construeixen per delimitar i conduir el curs 
del riu i evitar la dispersió de l’aigua en una làmina massa fi na per 
l’ecosistema. S’aconsegueix una meandrifi cació del riu i una major 
profunditat i velocitat de l’aigua. S’evita que l’aigua s’escalfi  massa 
i s’estanqui i, per tant, es millora l’hàbitat del riu.

• RENATURALITZACIÓ DEL RIU:

Amb aquest sistema es creen zones protegides de la força del riu, 
es potencia la diversifi cació de les espècies vegetals i apareixen no-
ves espècies animals del medi fl uvial: amfi bis, peixos, petits mamífers, 
etc. A més a més, s’evita la erosió excessiva i incontrolada del curs 
fl uvial.

• LA IMPORTÀNCIA DEL TEMPS A LA RESTAURACIÓ:

Desprès d’una restauració del curs del riu, la introducció d’espècies 
vegetals i animals perdudes i la conservació del sistema, només el 
temps pot aconseguir que el riu es renaturalitzi del tot i deixi de de-
pendre d’actuacions humanes.
Els temps reconstruirà l’hàbitat original del riu: llits i platges de graves, 
illes amb hàbitats aïllats, zones d’aigua estancada, zones d’aigua 
profunda, etc.

Estudi dels defl ectors

Riu Ebre, Espanya

Corredor Ecològic del riu Qian’an Sanlihe, Xina

Parc Atlàntic - Oporto, Xina  Parc de Vigeland- Oslo, Noruega

Riera de Sarel - Santiago de Compostela, Espanya

Parc fl uvial - Seoul, Corea del Sud

UN TERRITORI D’OPORTUNITATS
 Esquemes per capes


