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MOVIMENT DE TERRES 

1. EXTRACCIÓ i APORTACIÓ
Mota esquerra 
 extracció (14+22+42+30+50+230+598+575+398+300+310+285+290+315+350+250)
=
 4060m2 x 0,5m = 2030 m3
 aportació (13+15+36+47+81+158+199+106+125+95+60+220+793+931+952)=
 3830m2 x 0,5m = 1915 m3

Mota dreta 
 extracció (40+200+1225+290+350+250+1355+1047+498+145+282+310+285+30+87
+43)=
 7052m2 x 0,5m = 3526 m3 
 aportació (318+95+537+123+62+1326+1000+290+280+1344+688+1175+309+113+2
59)=
 7926m2 x 0,5m = 3963 m3

Pl can Bastida
 extracció (440 + 228 +118 + 22)= 808m2 x 0,5m = 404 m3
 aportació (43 + 28 + 32 + 25)= 128m2 x 0,5m = 64 m3

Dressera cami-passatge
 extracció (15+10+6+1,5+4+8+11+18+24+18+14+24,5+29+38+41+83)= 
 350m2 x 0,5m = 175 m3

Dressera passatge-cami
 extracció (73+78+62+84+101+147+198+201,5+115+144+80+55+36+20+34)= 
 1428m2 x 0,5m = 714 m3

Dressera cami-mota
 extracció (14+28,5+69,5+94+99+76)= 381m2 x 0,5m = 190 m3
 aportació (160+23+108+50+30+23+14)= 408 x 0,5m = 204 m3

TOTAL: 
extracció: 7040 - (600m3 asfalt avinguda) aportació: 6145 
excedent: 295m3

2. DESPULLAR CARRETERES 
Passatge Sagrera
 trams (86m x 6,30m + 32m x 3,15m + 143m x 3,15m +100 x 3,15m) = 1400m2
 210m3 asfalt 280m3 tot-u

Camí de Can Planes
 trams (128m x 3,15m + 54m x 3,15m + 235m x 3,15m +117 x 3,15m) = 1680m2
 250m3 asfalt 336m3 tot-u

Avinguda Torre d’en Mateu
 trams (280m x 6,3m ) = 1765m2
 265m3 asfalt 353m3 tot-u

3. REUTILITZACIÓ 

Asfalt al Pàrquing de Can Bastida:
 2700m2, pertan amb una capa de 20-25cm recoloquem l’asfalt granular, que permet filtrar.

Tot-u a les dresseres i motes:
(CP 80m + PC 115m + CE 40m + CM 85m + Me 235m + Md 515 + MV 75 + BC 215) x 2,25m 
= 3060m2 x 0,20m = 615 m3 de tot-u que reutilizem

Tot-u Plaça de Can Bastida:
800 m2 x 0,20m  =160 m3 de tot-u que reutilitzem

Excedent de terres: 
Apilem els 295 m3 de terres al mur dret de l’AP7, reduint així l’imacte d’aquest.

La petjada de l’aigua
Utilitzem unes estratègies molt clares alhora de gestionar les crescudes del riu Ripoll i 
l’aigua que hi arriva. 

Primer de tot entenem que el riu té unes crescudes periòdiques i  per tant ajustem la 
nostre topografia per tal de dominar-les en lo bé de lo possible per tal d’afavorir la vida i 
activitat que es desenvolupa a la riva i al mateix temps afavorir la salut de ll’espai fluvial.

El riu té una crescuda ordinaria que es repeteix amb una freqüencia de vint cops l’any, i 
aquesta és la zona que s’ha de mantenir inalterada.

És per aquest motiu que generem unes motes que mantenen els horts fora de la zona de 
crescuda ordinaria i ja no formen part de l’àmbit de l’Agencia Catalana de l’Aigua, i aixi 
mantenim una activitat que ens assegura la gestió i cura de l’espai fluvial, al mateix temps 
que la mota ens genera pas i privacitat.

RECULL AIGÜES DE PLUJA

Les aigües de pluja que s’expulsen de l’AP7 i l’entorn, les recollim en les cutenetes exis-
tens, que previament hem enfeixat graves i així eliminem els sòlids i olis i finalment es 
recullen en una bassa de fitodepuració per tal de retornarles al riu.

Crescuda Ordinaria
El riu té una crescuda ordinaria que es re-
peteix amb una freqüencia de vint cops 
l’any, i aquesta és la zona que s’ha de 
mantenir inalterada.

És l’espai propi del riu, on la vegetació i el 
sòl juguen un paper vital per la salut ecòlo-
gica del Ripoll

Q50 
Les motes generades permeten l’entrada 
de l’aigua en l’ambit dels horts quan hi ha 
una crescuda de freqüència Q25 de tal ma-
nera que aixi la secció de riu es manté i el 
curs del riu no accelera.  La zona de pas de 
la mota es preserva sense innundar.

Q100 
Per tal de regular les crescudes part de la 
via verda té un mur de contenció perime-
tral. En el nostre àmbit eliminem el mur en 
gran part, però sempre garantint la cota i 
assegurem el talus natural amb vegetació.

Les terres de pròximitat
El projecte  es fonamenta principalment en la gestió de la topografia, de tal manera que des-
plaçant terres  d’un àmbit a un altre podem facilitar l’accés i millorar la salut de l’entorn fluvial.

Realitzem tres tipus de actuacions:

1. Treure la canya americana de la llera del riu aprofitant el moviment de terres per generar 
uns passos, anomenats mota, per tal de retornar al riu una curvatura i augmentar l’area de 
rivera. Protegin així els horts de innundacions, i fent el riu un espai accessible.

2. Despullar carreteres d’asfalt, donant-los’hi una escala humana i un caracter de passeig 
fluvial i així renaturalitzant l’espai fluvial.

3. Generar uns passos entre els camins a diferents cotes, teixint d’aquesta manera el parc 
fluvial i assegurant els talussos amb vegetació fomentat la biodiversitat.

“el camí és el nou parc metropolità”

L’estrat vegetal
Gran part de l’arquitectura del projecte està en la col·locació i l’el·lecció de la vegetació, ja que 
aquesta ens fa de fonamentació, reforç i ordenació de l’àmbit. Escollint correctament el tipus de 
vegetació i la seva col·locació podem ajudar en corretgir el curs del riu, assegurar talusus i acotar 
espais.

Utilitzem tres grups d’arbres: verns i salzes a a la riba, assegurant les motes; freixes en segona linia 
consolidant aquest bosc de rivera; àlbers acompanyant les motes, generant certa privacitat als horts 
de tal manera que evitem la presencia de tanques; pollancres acompanyant els camins gernerant 
certa pantalla acústica pel pas de l’AP7; i finalment ametllers, en la zona de l’aparcament de can 
bastida, jugant un doble paper i  potenciant l’activitat de l’equipament.

També s’utilitzen diferents arbusts per tal de assegurar els talusos generats i augmentant la presen-
cia d’ocells en l’ambit. I finalment diferents feixes per tal d’evitar l’erosió de les motes en els punts 
de més contacte.

PLANTACIÓ D’ARBRES I ARBÚSTIVES

A cota de la riba:

salze blanc - assegurar la mota - copa de 6 a 8 m

vern - fonamentació gual - copa de 6 a 8 m

A 2m de la riba:

àlber - assegurar mota - copa de 2 a 4m

freixe fulla gran - consolidar bosc rivera - copa 6 a 8 m 

Lluny de la riba:

pollancre - acompanyar passatge pantalla acústica - 2 a 4m

ametller -  com a jardi de can bastida -  fins a 6m

Reforç dresseres:

esbarzer - es fa als marges i necessita poca aigua - el fruit és la 
móra

heura - és una planta enfiladissa i creix en llocs d’ambient humit

Reforç motes:

Trenat viu - branques vives de salze - reforçament del sòl

Rotlle de fibre de coco vegetat - restauració de talussos


