ACCÉS A L’ AIGUA

la duresa del sòl i l’escorrentia com a indicador
‘greenbelt’

basses

escorrentia

cucs

menú

Hi ha una forta continuitat dels espais lliures i ‘verds’ que
faciliten la mobilitat des del Parc ﬁns al centre urbà. Fins i tot
travessant-lo de sud a nord practicament i d’Est a Oest. La
continuitat no és tan problemàtica si fos un verd tancat en si
mateix de caire urbà i no connectés directament amb l’espai
natural de Collserola. El tipus de parc també juga un paper
molt important en el cas de règim de rec que tingui i de les
espècies que es plantin.

Les basses arran de terra son un atractiu en la època d’altes
temperatures i escasetat de pluja. Son necessàries però, en el
cas de basses de rec i de suport per l’abastament d’aigua per
d’incendis. En molts casos, la manca d’un control d’accés o un
vallat adequat propicia la constant visita dels senglar per
abeurar i un cop forçat l’accés (en cas de intrussió) ajuda a la
visita d’altres animals menors que no tenen tanta traça per
obrir un forat a una tanca senzilla.

Tot i ser un paràmetre quantiﬁcable, en el nostre cas serveix
per visualitzar la impermeabilització del territori i fer veure
els llocs on podem tenir furgades, degut a la poca duressa del
sòl. A més a més al voltant de zones impermeables (vials
asfaltats per exemple) es poden generar petites basses.
Aquest es un element per vàries raons, per l’estada i la
presència al costat de vials. Diferenciem tres nivells i un color
especial pels sòls de rec intensiu.

Els cucs de terra son més presents, a la terra humida. Son un
excel·lent atractiu, principalment quan es troben en edat de
creixement (els senglars). En el moment que tenim escassetat de pluja i amb l’afegit que tenen un comportament més
aviat nòmada, els senglar es desplacen de forma oportunista
a la recerca de sòls fàcils de furgar. Les furgades més aviat
son un problema estètic però un bon indicatiu del pas i l’acció
dels senglar a l’entorn urbà.

reserva

Les principals vies urbanes, porten incorporades la ﬁgura de
les rotondes i la major part son un gran atractiu. Generalment es troben mancades de llum i relativament aïllat de
molèsties. El problema de l’accès i la interferència amb els
vehicles s’agreuja amb la quantitat de rotondes regades amb
intensitat. A més a més, es troben en el mateix eix i les
enﬁlen totes. Els senglars es van passejant d’una en una i les
podem considerar com un camí continu de necessitat.

El clima mediterrani porta la intermitència en el temps i en la
intensitat de les plujes. En el medi urbà, aquesta discontinuïtat es veu truncada pels cultius en menor grau i majoritàriament pels jardins, parcs i rotondes. Aquestes durant tot l’any
les trobem humides. Potser no son l’atractiu perfecte però
funcionen com a reserva en cas de poca pluja o escassetat
d’aliment. Les baralles territorials que farien competir l’espècie de forma natural s’inverteix amb l’excés d’aliment.
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(4.832ha)
Parc Central

coeﬁcient
permeabilitat
(m/s)

9,54 ha
70% rec

821 ha

17%
0-20%
inﬁltracio

Can Mates (+entorn)
25,44 ha
60% rec
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rieres (estacionari)

Can Vernet
+ Coll Favà

628 ha

%

13%

G

20-40%
inﬁltracio

15,84 ha
75% rec

massa forestal

cultiu

ecotò

espai ﬂuvial

bosc de rivera

canal

F

M

A

M

ecotò
bosc de rivera

massa forestal

23.800 m3

de captació d’aigua al 2016

17%

13%

68%

4.046m3

3.094m3

16.184m3

4.046m3

2.475,2m3

9.710,4m3

80%

60%

3.236,8m3

1.856,2m3

3.236,8m3

80%

60%

20%

Monestir
3,32 ha
90% rec

cartacterització ambiental (sistèmica)

ribera

caracterització administrativa (legal)

riba

llit ﬂuviual

riba ribera

llera

100m

5m

policia

servitud

domini públic hidràulic

5m

100m

servitud

policia

+

zona ﬂuvial (retorn 10 anys)

caractrització urbanística (planejament)

Torrent
Ferrussons

sistema hídric (retorn 100 anys)
zona inundable (retorn 500 anys)

-

9,33 ha
60% rec

caracterització de la riera de Vallvireda
L’EDAR de Vallvidrera és el més petit de tota l’AMB. Tracta aigues
residuals de la zona de LES PLANES (Barcelona i Sant Cugat, Vallvidrera
i part de la zona del Tibidabo.
Rambla Celler
+ rotondes

La seva capacitat es de 1.200.000 de litres/dia i equival a 5000 habitants
equivalents. Resol el 0,5% de l’aigua tractada del AMB però, es la que
manté un cabal constant d’abocament a la riera de Vallvidrera i en
conseqüència una presència d’aigua en el tram central, durant tot l’any.

10,78 ha
75% rec

sòlids ﬂotants

EDAR
(1971-ampliació2008)

aigües residuals
domèstiques
+
aigües industrials
assimilables

sorres i greixos
clavegueram

col·lector

pretractament

bioreactor de
membranes
aigua depurada

68%
40-80%
inﬁltracio

Can Gatxet
Arxiu + rotondes
5,81 ha
70% rec

espessiment

1375 ha de superfície de conca
515m de cota mes elevada
29m de cota més baixa (enllaç amb Llobregat)
10 km de longitud de la llera

torrent de
les mines

guaret (0%)
ferm paviment (0,05)
forestal comercial. (0,05%)
conreu vinya (0,2%)

zona d’estudi

Golf

torrent de
Can Mallol

25,4 ha
87% rec

conreu en ﬁlera : oliveres (0,5%)

roca impermeable (15%)
bosc matoll (79%)

EDAR

Rotondes + marges + parterres

cereals (0,2%)

prats (4,2%)

torrent de
Can Amigonet

riera de
Sant Bertomeu

torrent de
la Budellera

torrent de
les tres Serres
pantà de Vallvidrera
(BCN)

97 ha

2%

deshidratació

(Sant Just Desvern)

riera de Vallvidera
o ‘La Rierda’

43,39 ha
95% rec

RIERA
(de Vallvidrera)

fangs secundaris

Es centra en el tractament biològic i part d’espessiment de fangs i deshidratació per al transport
3.285 ha

dipòsit controlat

* a l’AMB hi ha un total de 7 EDAR: El Prat del Llobregat (41%), Sant Feliu de Llobregat (6%), Vallvidrera (0.3%), Begues (0.2%), Besòs (40.5%), Gavà-Viladecans (8%) i MOntcada i Reixach (4%)

Vern (alnud glutinosa).Arbre
Avellaner (corylus avellana). Arbre
Alber (populus alba). Arbre
Pollancre (populus nigra). Arbre
Om (ulmus minor). Arbre
Freixe (fraxinus angustifolia). Arbre
Corniol (cornus sanguinea). Arbust
Saüc (sambucus nigra). Arbust

4,2Mm3/any
(aixeta)

6,3 Mm3/any

Sarriassa (arum italicum). Herbàcia
Càrex pèndul (carex pendula). Herbàcia
Creixen (rorippa nasturtium-aquaticum). Herbàcia
Creixen bord (apium nodiﬂorum). Herbàcia
Jonc boval (scirpus holoschoenus). Herbàcia
Tarongina (melissa ofﬁcinalis). Herbàcia
Consolda menor (symphytum tuberosum). Herbàcia
Herba de Sant Benet (geum urbanum). Herbàcia
Ortiga grossa (urtica dioica). Herbàcia
Vincapervinca (vinca difformis). Herbàcia
Tortula muralis. Molses
Grimmia pulvinata. Molses
Bryum capillare. Molses
Weissia controoversa. Molses
Funaria hygrometrica. Molses
Scleropodium purum. Molses

133 l/hab dia
(aixeta)

200 l/hab dia

Pellia sp. Hepàtiques
Lunularia cruciata. Hepàtiques
Radula complanata. Hepàtiques
Frullania dilatata. Hepàtiques
Lophocolea bidentata. Hepàtiques
Cladophora glomerata. Algues
Hildenbrandia rivularis. Algues
Nostoc sp. Algues.
Spirogyra sp. Algues
Trentepohlia aurea. Algues

1,46€/m3
(aixeta)

2,46€/m3

Physcia adscendens. Líquens
Caloplaca ﬂavescens. Líquens
Ochrolechia parella. Líquens
Parmeliataractica. Líquens
Parmelia conspersa. Líquens
Parmelia caperata. Líquens
Tord (turdus philomenus). Ocell
Lluer (carduelis spinus). Ocell
Oriol (oriolus oriolus). Ocell
Marti pescaire (alcedo atthis). Ocell
Rossinyol bastard (cettia cetti). Ocell
Cuereta blanca (motacilla alba). Ocell
Mallerenga blava (parus caeruleus). Ocell
Polla d’aigua (gallinula chloropus). Ocell
Rossinyol del Japo (leiothrix lutea). Ocell
Mallerenga cua llarga (aegithalos caudatus). Ocell
Cuereta groga o torrentera (motacilla cinerea). Ocell
Porc senglar (sus scrofa). Mamífer
Toixó (meles meles). Mamífer
Granota verda (rana perezí). Amﬁbi
Reineta (hyla meridionalis). Amﬁbi
Gripau comú (bufo bufo). Granota
Cranc vermell o cranc americà (cambarus afﬁnus). Crustaci
Cranc ibèric (austrapotamobius pallipes lusitanicus). Crustaci

13 l/hab dia
(≠ parcs)

67 l/hab dia

0,23M€
(aigua)
3,1M€
manteniment
parcs

