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ZONA V1 - Fase 2

7

7

0.85

Zona  del  accés  al  projecte.  Es  reordena  la  vegetació  arbòria  existent  i  s'afegeix  vegetació
arbustiva  nova.  L'objectiu  és  controlar  l'espai  desproporcionat  de  la  rampa,  i  arreglar  l'accés  en
una  escala  més  humana.

Tipuana tipu

Cupressus
sempervirens

0.50

ESPÈCIES  PRESENTS
Cupressus sempervirens
Arbre
Existent
Es conserva al seu lloc.

Tipuana tipu
Arbre
Existent

Es  trasplanta  a  la  franja  intermèdia.

Medicago sativa
Arbust
Proposta

Es  planta  en  la  franja  intermèdia.

Borago officinalis
Arbust
Proposta

Es  planta  en  la  franja  intermèdia.

Salvia officinalis
Arbust
Proposta

Es  planta  en  la  franja  intermèdia.

Melissa officinalis
Arbust
Proposta

Es  planta  en  la  franja  intermèdia.

Origanum vulgare
Arbust
Proposta

Es  planta  en  la  franja  intermèdia.

ZONES V2 i V3 - Fase 1

Zona del talús 2. Els freixes es planten com a

protecció enfront de riuades, i per recollir

l'espai del talús. La vegetació arbustiva
s'utilitza per crear diferents espais d'estar en el

talús, i per marcar els punts on el descens al

riu  és  més  senzill.

Fraxinus angustifolia
Medicago sativa + Borago

officinalis + Salvia officinalis +
Melissa officinalis + Origanum

vulgare

ESPÈCIES  PRESENTS
Fraxinus angustifolia
Arbre
Proposta

Es  planta  al  costat  del  límit  del  camí.

Medicago sativa
Arbust
Proposta

Es  planta  al  talús  2.

Borago officinalis
Arbust
roposta

Es  planta  al  talús  2.

Salvia officinalis
Arbust
Proposta

Es  planta  al  talús  2.

Melissa officinalis
Arbust
Proposta

Es  planta  al  talús  2.

Origanum vulgare
Arbust
Proposta

Es  planta  al  talús  2.

12

0.85

Medicago sativa + Borago officinalis +
Salvia officinalis + Melissa officinalis +

Origanum vulgare
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ZONA V4 - Fase 1
Zona del talús 1. La
vegetació s'utilitza per
regenerar l'espai mort
creat per la diferència
de cota entre l'accés i
el  camí.

ESPÈCIES  PRESENTS
Medicago sativa
Arbust
Proposta
Es  planta  al  talús  1.

Borago officinalis
Arbust
Proposta
Es  planta  al  talús  1.

Salvia officinalis
Arbust
Proposta
Es  planta  al  talús  1.

Melissa officinalis
Arbust
Proposta
Es  planta  al  talús  1.

Origanum vulgare
Arbust
Proposta
Es  planta  al  talús  1.

ZONA V5 - Fase 1
Zones en l'aigua al costat de la resclosa, entre roques i a la sortida de la canonada en l'accés
sud. La vegetació és molt baixa, i té com a objectiu contribuir a la fitodepuració de l'aigua
sense interrompre les visuals. A més, assegura la terra (ara enfangada) afegint-li estabilitat al
projecte.

Juncus
inflexus

Carex
pendula

ESPÈCIES  PRESENTS
Phragmites australis
Arbust
Existent
Es conserva al seu lloc.

Juncus inflexus
Herba
Proposta
Es planta a l'aigua en zones sense roca.

Carex pendula
Herba
Proposta
Es planta a l'aigua en zones sense roca.

Carex vulpina
Herba
Proposta
Es planta a l'aigua en zones sense roca.

Carex
vulpina

Phragmites australis

0.70

3
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