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Presentació
“En el llindar de la jardineria. Els espais verds en condicions extremes”,
En els darrers temps, una part de la feina que hem desenvolupat els professionals dels
espais verds, s’ha emplaçat en indrets i entorns amb limitacions i condicionants físics
extrems. En aquests espais, la gestió del verd ha estat tècnicament molt exigent, tant per a
la seva implantació com pel seu manteniment, fet que ens ha situat gairebé en el llindar
de la jardineria.
Ara, un altre condicionant ens està afectant amb força: la situació econòmica i financera.
Una nova realitat que en alguns casos és extrema i que ens porta a reconsiderar molts
aspectes de la gestió dels nostres espais verds.
És per aquestes raons, que sota el lema d’aquest congrés, presentem un compendi de
situacions límit que podem trobar en la nostra feina, així com estratègies i solucions per
gestionar-les amb èxit.

març 2012
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Revegetació al límit. Els talussos i la 4a. dimensió *
Pere Sanz,
enginyer tècnic agrícola

* Segons la teoria de supercordes existeixen 11 dimensions (10+1) !!

Pere Sanz és enginyer tècnic agrícola, format en l’especialitat d’hortofructicultura i
jardineria. Des del 1998 va treballar a l’empresa STACHYS SA on es va especialitzar com
a tècnic en l’estabilització i la revegetació de talussos, portant a terme obres en tot
l’àmbit nacional i algunes actuacions puntuals a l’estranger. L’octubre del 2008 va entrar
a formar part, i fins l’actualitat, de l’empresa TALIO (Tratamiento, Acondicionamiento de
Laderas y Obras, S.A.).
Col·laborador de la Comissió de Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme, amb
la Fundació de l’Enginyeria Agrícola Catalana del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles
de Catalunya (1992-2010). Coadjutor en la preparació de casos pràctics del llibre “Manual
de Estabilización y Revegetación de Taludes” (C. López Jimeno et al, Madrid: 1999).
Ajudant tècnic en la revisió dels capítols de jardineria i paisatgisme de la base de preus
de l’ITEC (2007-2008). També ha estat professor convidat a diversos màsters i postgraus
de la UAB i UPC. Membre actiu de varies taules de treball i “focus-groups” i ponent en
varis congressos a nivell nacional.
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Resum de la ponència

De forma molt gràfica, es pretén de presentar algunes de les tècniques de revegetació més
habituals emprades en situacions extremes, com són els talussos i superfícies subhoritzontals. A partir d’experiències que van de la dècada dels 80 fins avui, es mostrarà l’evolució en
el temps d’aquests mètodes centrats en l’intent de crear una coberta vegetal per a lluitar
contra l’erosió.
S’inclourà, en aquest repàs de tècniques, des de les sembres i plantacions manuals habituals
a les hidrosembres i les seves variants, amb les dificultats d’assegurar el continu sòl-plantaatmosfera, o bé els sistemes de protecció mecànica de la llavor, com el clàssic i obsolet sistema “palla-betum”, que va donar pas a sistemes de protecció amb xarxes i mantes orgàniques
molt més desenvolupats, segurs i eficients, passant per altres mètodes de protecció que no
van prosperar.
Es mostraran també diferents sistemes de geomalles tridimensionals polimèriques, mixtes
i reforçades amb mètodes mecànics, en els que el recobriment és d’uns escassos 5 a 25
mil·límetres, i on la finalitat bàsica no és la de poder aportar terres com a farciment, sinó la
de poder atrapar i retenir els fins del propi talús per tal que siguin el suport de la coberta
vegetal, on l’erosió i meteorització “crea sinergies al nostre favor”.
Es considerarà l’evolució paral·lela d’altres sistemes de confinament cel·lular amb gruixos
majors, de 10 a 25 cm, analitzant els factors limitadors, fins els mètodes de revestiment amb
suports reticulars i amb projecció pneumàtica de substrat, on ni la pendent ni la composició
dels materials del talús son condicionants.
S’examinaran, per finalitzar, alguns sistemes de contenció de terres potencialment revegetables, utilitzats com a terraplens estructurats.
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1. Antecedents.
Les sembres manuals o mecàniques i les plantacions directes en els talussos han estat els sistemes
clàssics, però funcionals, per a desenvolupar els objectius de revegetació de cara a protegir els
talussos degradats i així controlar els efectes erosius.
Gràcies a la creació d’una coberta vegetal ràpida, o en el mínim temps possible, autosuficient i poliespecífica, que mira d’afavorir així la restauració mediambiental, produint una millora de la qualitat
estètica i l’efecte visual negatiu sobre el paisatge, en les infraestructures lineals es disminueixen les
despeses de conservació, sobretot en els casos dels grans talussos.
Els factors limitadors depenen, en primer lloc, de les condicions físiques dels talussos, doncs cal
tenir en compte els factors físics, edàfics i topogràfics, que influeixen directa o indirectament en
l’establiment de la nova coberta vegetal i que es portarà a terme en unes condicions habitualment
extremes. En segon lloc, podem esmentar les espècies vegetals escollides. En tercer lloc, les condicions meteorològiques i climàtiques a les que estaran exposades durant els següents estadis de
desenvolupament de la planta. I, en quart lloc, el nivell de manteniment o atencions que rebran.
Però, per sobre d’aquests, cal considerar els antecedents des del “minut 0”, és ha dir, la bona gestió
de la terra vegetal, considerant-la ja a nivell de projecte.
En les condicions en que es troben habitualment les superfícies a revegetar, natural o artificialment
alterades, la colonització espontània serà molt difícil, no es produirà o es farà a molt llarg terme,
pràcticament inapreciable a escala generacional.
És per això que es fan servir aquests mètodes que descriurem, per tal d’accelerar la restauració de
les superfícies alterades i evitar problemes erosius i d’inestabilitat cada cop més greus (pèrdua de
sòl, arrossegament del terreny, xaragalls profunds, sedimentació d’obres de drenatge, despeses conseqüents en manteniment, etcètera).

2. Primeres experiències en grans talussos: obres lineals.
Una de les primeres experiències en la revegetació de talussos a nivell nacional va ser la de l’Autopista A-19, (actual C-32). Si recordem, va ser la primera autopista en entrar en funcionament en el
tram Montgat-Mataró.
Es situa en el context sociopolític de mitjans dels anys 60, i va valer per a demostrar a tota Europa
que encara que fóssim la “Spain is different” podíem arribar a fer les coses tan bé com la resta.
No es va escatimar en medis ni en inversions i per primera vegada es va pensar en “enjardinar” els
talussos que per una banda donaven problemes, per la seva consistència tova, bàsicament sauló, a
tota la xarxa de drenatges i d’altra banda fins i tot afectaven el paviment; afegint que en el seu tra11
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çat la presència de moltes urbanitzacions i cases enjardinades va servir com a excusa per a tractar-la
com un “parc lineal“.
En aquesta autopista es van fer servir per primera vegada els sistemes clàssics de la jardineria:
estès de terra vegetal, sembres manuals, entapissat amb gleves, esqueixos de plantes crasses
(Carpobrotus edulis, bàsicament), plantació de bulbs d’Iris germanica, incorporant arbres i arbustos ornamentals.
Totes aquestes feines es van executar amb abundant mà d’obra, doncs no existien o eren insuficients a nivell nacional les maquinàries adients. Va ser a rel de la construcció de l’Autopista AP-7 de
Barcelona a La Junquera, ja que es necessitava augmentar els rendiments i reduir els temps d’execució, que van sondejar-se els mercats internacionals i es van introduir les primeres maquines i tècniques especifiques que exposarem a continuació tot mostrant-ne els seus factors limitadors.
En aquest cas concret, l’evolució de la coberta herbàcia i en concret de les sembres va ser seguida i
estudiada, i en tenim les conclusions resumides, precisament, en la ponència que ens va oferir el Sr.
Eustaquio Puente en el XI Congrés de l’APEVC celebrat a Berga el novembre del 2005.

3. Evolució dels mètodes de treball.
3.1.- Gestió i tractament del moviment de terres
Tal com hem dit, és fonamental una correcta gestió de les terres provinents del decapatge i la desbrossada prèvia en tot el moviment de terres, per tal d’aprofitar tot el potencial de llavor i espècies
disponibles presents a la zona.
Un cop realitzat el desbrossament, és aconsellable de formar aplecs amb les terres vegetals seleccionades i extretes durant l’explanació, enriquint-les amb matèria orgànica i sembrant-les amb lleguminoses per a elevar el seu contingut en nitrogen fins el moment de l’estès en els talussos, parterres o
superfícies planeres.
És obvi que el moment d’efectuar aquestes tasques és determinant pel correcte desenvolupament
posterior i no sempre compatible amb la planificació de l’obra i l’estat fenològic de la vegetació.
També es pot aprofitar aquest moment de l’obra per a eliminar cert tipus de vegetació no desitjada,
mitjançant el fresat o trituració successiva de les plàntules o rebrots de les mateixes (Per exemple:
Arundo donax, Robinia pseudoacacia, Cortaderia selloana, Ailanthus altissima, etcètera).
Evidentment, aquestes actuacions prèvies haurien d’estar reflectides i pressupostades en el projecte.
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3.2.- Sembra directa sobre terra vegetal.
Aquest mètode és prou efectiu, sempre que la pendent de la superfície ho permeti i puguem tenir un
terreny potencialment revegetable o la possibilitat d’estendre prèviament la terra vegetal, procedent
dels aplecs de la mateixa obra.
La sembra directa pot fer-se manualment o mecànicament (tractors equipats amb sembradores,
rizosembradores, etcètera), així com el tapament de les llavors.

3.3.- Instal·lació de gleves.
Es tracta del mètode més ràpid d’implantació d’una coberta vegetal per a pendents recomanades
inferiors al 3:2 (H:V). Consisteix en instal·lar porcions de prat arrelat i amb un sistema radicular prou
cohesiu en una petita làmina de terra. Els pans utilitzats s’extreuen en peces de diferents dimensions
manejables i en gruixos que van de 3 a 8 cm.
Generalment, es cultiven barreges d’espècies gramínies, però podem trobar en el mercat una gran
varietat d’espècies, incloent plantes crasses, utilitzades per a la revegetació de cobertes, també es
poden conrear sobre suports reticulars, i en aquest cas poden ser emprats en pendents superiors,
sempre que es fixin amb grapes o ancoratges per tal d’assegurar la seva supervivència i estabilitat.
Aquesta actuació es pot proposar durant el decapatge de la vegetació existent, en el cas de tractarse de prats, i és molt recomanable en prats d’alta muntanya, on es pot disposar d’aquestes gleves
de forma discontinua o en franges per tal de controlar les possibles escorrenties que facilitaran la
dispersió de llavors i nuclis de diàspora de vegetació.

3. 5.- Hidrosembra.
D’ençà que es va introduir la hidrosembradora, a finals dels anys 60, aquest mètode ha anat paulatinament guanyant quota de mercat, a causa de la gran versatilitat del sistema i les màquines cada
cop més a l’abast.
Cal dir que aquest sistema va passar de ser la solució ideal per a qualsevol tipus de restauració de
la coberta vegetal a trobar detractors entre les direccions facultatives, projectistes o assistències
tècniques a causa, probablement, d’un mal ús o d’un abús. I va arribar-se a considerar millor no
tractar determinats tipus de prats o gespes per no haver de fer front a experiències negatives. Per
tant, donarem una sèrie de condicionants a tenir en compte més enllà de les prescripcions tècniques
habituals.
La mescla de llavors que es subministrarà a la hidrosembradora serà dissenyada en funció dels diferents factors i criteris funcionals per tal d’assolir la millor adaptació de la coberta, com per exemple
un prat estable, d’elevat recobriment, autosuficient i poliespecífic, o una determinada alçada màxi13
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ma del prat (en el cas d’estacions d’esquí, per a preservar la innivació), tipus de gespa fina (camps
esportius, parterres ornamentals, carrers o “roughs” de golf), resistència a la salinitat (recuperació
de pedreres, runams, proximitat a l’ambient salí), amb llavors arbòries o arbustives, que s’esdevingui
en estadis més avançats en la successió ecològica, etcètera. Hem de tenir especial atenció en netejar
bé els dipòsits de les hidrosembradores entre els diferents serveis per tal de no contaminar barreges
de llavors consecutives.
El disseny de la mescla de llavors consisteix bàsicament en la combinació de gramínies i lleguminoses. Per una banda, les gramínies, generalment, presenten un sistema radicular difús,
fasciculat, moltes espècies que utilitzem presenten una bona dispersió lateral de l’aparell aeri,
mitjançant rizomes o estolons, afavorint el recobriment superficial, i retenen un volum de
terra considerable, formen la “gleva”; per altra banda, les lleguminoses presenten un sistema
radicular profund amb arrels axonomorfes, les quals fixen i estabilitzen en profunditat amb
l’avantatge que són portadores de nòduls radicals fixadors de nitrogen atmosfèric, contribuint a
la millora de la fertilitat del sòl.
La cohesió i la penetrabilitat radicular són fonamentals en el cas de revestiment de talussos amb
terres vegetals (de 15 a 30 cm és el que habitualment indiquen els plecs de prescripcions) i pendents
al voltant o superiors al 3:2, doncs pot provocar, fins i tot al cap de tres o més anys, reptacions
derivades de la discontinuïtat entre l’estrat del talús existent i l’estrat del revestiment que, saturat
d’aigua per la matèria orgànica i sense penetrar en profunditat per l’absència d’arrels pivotants, pot
potenciar aquests fenòmens.
És indispensable que la mescla inclogui espècies estàrter de ràpida germinació, enèrgiques colonitzadores que s’establiran ràpidament esperant, sense ofegar-les, la germinació de la resta de les
espècies, i considerar l’índex de concurrència. Hem de considerar també que com abans aconseguim
el naixement de la coberta vegetal menys riscos d’erosió i de naixement d’adventícies no desitjades
podem patir, per tant és fonamental de preveure les condicions meteorològiques immediates a la
sembra. Existeix, doncs, un període crític especialment vulnerable a l’erosió entre la preparació del
terreny i l’execució de la hidrosembra fins a l’establiment de la coberta vegetal autosuficient.
Certament, gairebé sempre estan supeditades a la planificació de l’obra i no hi ha l’opció de programar-les atenent a l’aspecte meteorològic, ni tan sols durant l’obra, habitualment considerant-se la
revegetació com la fase final de projecte, gairebé com la pintura o els acabats de neteja d’una obra
d’edificació. Però cal que quedi clar que una previsió correcta de la programació, en dos o tres fases
d’actuació a nivell de projecte, donaria uns resultats molt més òptims, aprofitant les condicions no
tan sols climàtiques sinó la previsió meteorològica a curt termini.
Tots hem vist desmuntar talussos d’una certa alçada (més de 10 m de desenvolupament) on desprès
la terra vegetal és impossible d’estendre i es queden desprotegits davant de la meteorització i l’erosió, generant un impacte molt més gran i hipotecant el futur del seu manteniment, quan la solució
lògica hagués estat la de revestir amb terra vegetal, fins i tot de la pròpia traça, i a mesura que anem
“baixant” l’excavació, sense provocar massa despeses extres.
14
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Es pot incloure també a la mescla de les llavors herbàcies de flor espècies rupícoles, saxàtils, arbustives i arbòries autòctones, però també, a part de les espècies superiors, hi ha la possibilitat d’afegir
algues cianofícies, líquens, briòfits o fraccions de plantes que permetin la reproducció vegetativa
com ara estolons, rizomes o nòduls de tiges potencialment viables, adaptades a les característiques
ecològiques de la zona, les quals presenten una millor viabilitat, resistència i un baix o nul manteniment, però s’han de tenir en compte els períodes de dormància de les llavors o els tractaments pregerminatius (moltes de les espècies arbòries i arbustives poden esperar fins a 3 anys per a començar a germinar), i que habitualment les especies autòctones no són comercialitzables en el mercat,
fet que empeny moltes vegades a una recol·lecció manual in situ, inviable des del punt de vista
econòmic, o bé la substitució per espècies simuladores de característiques similars disponibles en el
mercat, que dia a dia en va ampliant l’oferta, encara que no siguin exactament els ecotips locals.
Pel que fa als estabilitzants, permeten l’aglomeració física de les partícules del sòl. Aquesta aglomeració s’aconsegueix generalment mitjançant la formació d’enllaços d’origen orgànic que es combinen
amb les partícules del sòl i poder crear complexes argilo-húmics molt estables. Aquestes substàncies
poden actuar com a condicionadors, millorant l’estructura del sòl i proporcionant un medi biològic
més idoni.
Funcionen mitjançant la formació d’una pel·lícula, homogènia, elàstica i permeable sobre les partícules del terreny. Disposen d’una mullabilitat alta que en facilita la distribució, i contribueixen a
l’homogeneïtzació de la barreja i la seva projecció.
Són habitualment productes inorgànics, i cal que respectem les dosis del fabricant per tal de poder
assegurar-ne el correcte funcionament, doncs si n’augmentem la dosificació podem tenir problemes
de permeabilitat, que poden potenciar l’escorrentia superficial i en talussos de gran recorregut afavorir l’erosió laminar.
Pel que fa als tipus de mulch per a hidrosembrar, en el mercat es troba bàsicament el de tipus
orgànic anomenat S, que pot ser: cel·lulosa, serradures, fusta trossejada, llana de fusta, fenc i palla,
triturat de closques de cereal (arròs, soja), roldor, paper, restes de poda triturada, torbes, etcètera.
Entre els de tipus inorgànic trobem: fibra de vidre, argiles col·loïdals, sorres, emulsions bituminoses,
plàstics. També en trobem de síntesi química com ara làstex o escuma sintètica d’ureaformaldehid
(mètode Agromulch), entre d’altres.
Una característica essencial dels materials que es destinin a emprar-se com a mulch és que amb la
seva dosi habitual (entre 800 Kg/ha en el cas de terraplens o desmunts amb aportacions de terra
vegetal i de 1.800 a 2.000 Kg/Ha en el cas de desmunts) no afectin a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors (per exemple, hi ha espècies de poa que són afectades pel mulch a base de
fusta, inhibint la seva germinació).
Avui en dia també existeixen en el mercat uns productes de nova generació, molt més tècnics, que
permeten l’aplicació en varies fases de projecció, aconseguint dosis molt superiors de mulch (fins a
4.000 Kg/Ha) sense que la germinació es vegi afectada, i que fan possible la creació d’una coberta en
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desmunts exposats, pràcticament comparable a una manta de revestiment completament adaptada a
les irregularitats de la superfície del talús. Aquesta tècnica és una variant denominada hidro-manta.
En tot cas, hauríem de mirar de no trencar el continu sòl–planta–atmosfera, i per això és important
que, si estenem la terra vegetal, no estigui massa esponjada, per tal d’eliminar part de l’aire intersticial. Recomanem preferentment de no fer la hidrosembra immediatament a l’estesa d’aquesta terra,
sinó esperar que rebi alguna pluja per a compactar-se i agafar la saó necessària. En el cas d’efectuar
la hidrosembra abans d’això, els propis components poden arribar a concatenar les argiles i a crear
una “crosta” d’alguns mil·límetres que queda separada de la resta del sòl, i pot arribar a interrompre
el continu físic provocant problemes en la germinació. Aquest mateix fenomen pot passar si, sobre
un estrat de terra vegetal “flonjo”, apliquem molta densitat de mulch, per sobre de 1.000 Kg/Ha.

3.6.- Mètode “palla-betum” predecessor de les mantes orgàniques i els sistemes
de protecció de la llavor.
Amb el mètode denominat “palla-betum” (descrit per primera vegada per l’austríac H.M. Schieztl) es
protegia la llavor mitjançant una capa de palla de cereal llarga (de blat o ordi) que s’estenia manualment, en una capa de gruix uniforme entre 8 i 3 cm, travada desprès amb un reg d’emulsió asfàltica.
Desprès de sembrar la llavor, manual o mecànicament, es realitzava la distribució i estesa homogènia de la palla sense grumolls. Posteriorment, per tal de fixar i travar la capa de palla es feia un reg
d’emulsió asfàltica en fred, amb una riquesa de betum del 50%. Amb el temps la coberta es descomponia, proporcionant matèria orgànica i millorant la textura del terreny.
Cal dir que aquest mètode és especialment crític, durant el període de germinació i naixement, ja que
la barreja de palla i el betum fa que sigui altament combustible. Per això s’ha de tenir cura d’aplicar
en els vials amb circulació o recintes oberts al públic, doncs una simple burilla de cigarreta encesa
podria provocar efectes molt greus. Actualment aquest mètode es desestima, pel fet de requerir gran
quantitat de mà d’obra, per la lentitud d’execució i per ser altament combustible.
Una variant d’aquest mètode va ser l’aplicació mecànica de la palla i la dissolució asfàltica. Es realitza
mitjançant un canó bufador accionat per un motor potent (almenys 130 CV) que impulsa a través d’un
canó la palla i el betum fins a alçades de 15 m. El rendiment és més gran, però la distribució de la
palla és menys uniforme que en l’operació manual. Cal però una bona ubicació de la maquinària, una
bona accessibilitat al talús i proximitat entre els talussos. Avui en dia als Estats Units s’utilitza com
un sistema de transport i projecció de “mulching” per via seca.
El mètode “palla-betum” pot ser considerat com a predecessor de les mantes i geomalles orgàniques
actuals.
Les geomalles orgàniques protegeixen de l’impacte causat per les gotes de pluja en dissipar part de
la seva energia cinètica, evitant l’efecte “splash” (la desestructuració del sòl, la pèrdua de porositat,
que redueix l’evapotranspiració potencial i l’escolament que origina l’erosió, mantenint per impedàn16

Revegetació al límit. Els talussos i la 4a. dimensió

cia mecànica l’excés d’aigua superficial i facilitant la infiltració); eviten, igualment, la formació de
crostes superficials que dificulten la germinació de les llavors.
Per altra banda l’aire existent entre la coberta i el terra es manté i genera notables efectes termoreguladors, creant un microclima que accelera la germinació.
Les geomalles orgàniques es descomponen incorporant els nutrients al sòl, hem de considerar que
no tots els materials ho fan amb la mateixa celeritat, per exemple els de fibra de coco, en no trobar
les condicions i els bacteris adients es descomponen mes tard que els de palla de cereal, que són les
més ràpides en fer-ho.
Podem trobar-ne de dos tipus: les geomalles tancades o mantes i les obertes o xarxes orgàniques.
Les mantes orgàniques o geomalles tancades son oclusives i estan constituïdes per fibres riques
en cel·lulosa i lignina, procedent de palla de cereal, espart o coco del desfibrat de la copra, teixides
sobre un suport reticular de malla plàstica. La seva densitat varia entre 250 i 400 g/m². Són especialment adequades per a les sembres mecàniques fora d’estació i per a la protecció de cunetes de
guarda, baixants, etcètera. També són adequades en gramatges superiors per a la protecció contra
les espècies adventícies amb les plantacions en talussos.
Per a utilitzar com a encoixinaments protectors de sembres en climes mediterranis és important
d’efectuar prèviament la sembra i, sobretot, adaptar aquestes mantes orgàniques a la superfície del
talús per tal d’evitar l’efecte de solarització que es pot donar a l’estiu quan les altes temperatures,
dins l’espai que queda entre el terreny natural i la manta, poden fer etiolar les plàntules, debilitantles i fins i tot provocar la seva asfixia pel cop de calor. Curiosament, en zones alpines a finals de la
tardor, quan es preveu la innivació abans del naixement de les plàntules, es recomana d’efectuar-la
desprès de la seva instal·lació, amb la finalitat que quan la neu es fongui pugui penetrar a traves de
la manta i assegurar el naixement.
Hi ha la possibilitat de subministrar les mantes amb les llavors incorporades, però caldrà vigilar la
traçabilitat del producte i el correcte emmagatzematge per a garantir la distribució homogènia del
contingut de llavors.
Les denominades geomalles orgàniques obertes, encara que el sistema és similar a l’anterior, són xarxes
obertes de llum variable entre 3 x 3 mm i 30 x 30 mm, i densitats variables entre 350 i 700 g/m², i els
materials poden ser jute, coco trenat o espart en diferents diàmetres. Tenen unes qualitats mecàniques
a la tracció millors que les abans descrites però no són tan hidro-termoreguladores com aquestes.
Una variant o evolució d’aquesta tècnica son els “biorotlles”, que com el seu nom indica son rulls
circulars de mantes orgàniques estructurades en 30 o 50 cm de diàmetre, molt útils en les tasques
de bioenginyeria en lleres i protecció de xaragalls, i que es poden plantar o fer servir amb plantes ja
cultivades i arrelades.
En definitiva, com a criteri de proposta d’instal·lació, cal tenir la seguretat que la vegetació potencial
o subministrada pot esdevenir favorablement una coberta herbàcia en un cicle vegetatiu, conside17
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rant que els diversos factors de l’emplaçament (orientació, pendent, materials, vegetació potencial)
puguin assegurar suficientment la implantació de la vegetació abans de la seva degradació.

3. 7.- Altres sistemes alternatius a la hidrosembra.
Altres sistemes alternatius a la hidrosembra van ser provats sobretot en la dècada dels 70, com ara
l’agromulch, a base de mulch d’una escuma sintètica de resina d’urea-formaldehid, esponjosa, capaç
de conservar la humitat i de provocar una ràpida germinació de les llavors.
Un altre mètode alternatiu a la hidrosembra consisteix en la projecció directa de les llavors mitjançant aire comprimit. Ha quedat fora de mercat per la dificultat de distribuir regularment les llavors i
per l’obligació que suposa de suspendre els treballs amb climatologia adversa, sobretot en el cas de
vent (Fy Marinoni CM: 1991.”Manuale di Progettazione di Spazi Verdi”. Zanichelli).
Les projeccions per via hídrica d’alta pressió amb complexes acrílics tipus “slurry” és una tècnica
molt semblant al mètode anteriorment descrit, però amb productes hidratants de major densitat o bé
dosis de sòlids molt alta. Executades amb maquinaria similar, però mes complexa i amb sistemes de
bombament més potents.
També tenim les aerosembres com a mètode de dispersió de llavors (de fet és més correcte que
parlar de sembra) amb l’ajut d’un contenidor adaptat per a poder ser penjat d’avionetes o helicòpters
que sembren grans zones i/o inaccessibles amb llavors empindolades, adobades, i/o pregerminades.
Un altra tècnica són els sistemes de suport “in situ” amb projecció de fil de polímer plàstic com a
mulch. Aquest mètode tampoc no ha prosperat comercialment. Es tracta d’un revestiment de fils de
niló, o de diverses fibres inorgàniques, projectat sobre el terreny amb maquinària modificada provinent de la indústria tèxtil.
Com veieu, es tracta de mètodes gairebé experimentals, que per la seva complexitat de recursos,
posada en pràctica o baix rendiment han quedat desestimats del mercat comercial.

3. 8.- Sistemes reticulars
Els mètodes basats en geomalles tridimensionals estan dissenyats per a contenir terres en talussos
o zones subhoritzontals amb pendents fortes. Els materials utilitzats són de material plàstic o geotèxtil, semirígides, d’estructures alveolars imputrescibles, i permeables. Són molt útils quan tenim un
accés fàcil al talús per tal d’aportar terra vegetal i es necessita d’assegurar una implantació ràpida i
segura de la coberta vegetal. El volum que ocupen en subministrar-se acostuma a ser reduït, doncs
es presenten en rotlles o plegats.
Aquests sistemes, per pendents majors de l’1:1, comporten problemes de resistència a la tracció. En
aquest cas, per tal d’afegir major resistència pot instal·lar-se recobrint les geomalles tridimensional
18
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amb una xarxa metàl·lica d’acer galvanitzat de triple torsió o l’ajut d’ancoratges de reforç. Algun
fabricant les pot fabricar conjuntament.
Un cop superen la primera etapa de creixement, i quan les arrels queden entrelligades entre les geomalles i el terreny profund, la protecció antierosiva ja és gairebé permanent.
Poden tenir un gruix variable de 5 mm a 25 cm que es pot tractar amb tècniques habituals de sembra o
bé amb plantacions denses de plançons d’arbres o espècies arbustives, enfiladisses o entapissants.
Bàsicament es poden dividir en tres grans tipus: les geomalles tridimensionals, els sistemes de confinament cel·lular i les estructures metàl·liques reticulars.
Les geomalles tridimensionals o volumètriques son materials compostos de polímers de polietilè
o polipropilè que estan soldats en els punts de contacte formant un volum no teixit en gruixos de 5
a 25 mm que dóna la possibilitat de retenir la terra vegetal que es pugui estendre per sobre, sobre
pendents inferiors al 1:1. Aquests sistemes poden tenir tres tonalitats marró, verda o la més habitual
de color negre, aquesta última és en part més resistent a l’acció dels rajos UV i probablement també
la més neutra un cop instal·lada en relació a l’entorn.
Per una correcta instal·lació cal que comprovem que la geomalla quedi perfectament adaptada al
terreny per tal d’assegurar el contacte amb el material de base del talús i assegurar també el continu sòl-planta-atmosfera, ja comentat. Per això, es útil de passar un corró lleuger, esperar alguna
pluja o forçar un reg sobre la superfície abans de sembrar.
Una altra utilitat d’aquestes geomalles tridimensionals la trobem en la protecció de cunetes de
drenatge i en la seva utilització com a “trampes de fins”, ja que l’estructura tridimensional li permet
d’atrapar virtualment els fins de cara a aconseguir frenar l’erosió i així aprofitar al nostre favor la
formació gradual d’un substrat on la vegetació s’hi pugui implantar d’una forma progressiva. Aquesta
solució és extrapolable a talussos verticalitzats amb l’ajut de xarxes o ancoratges mecànics per tal
d’assegurar l’estabilitat del conjunt.
Una altra possibilitat consisteix en portar la vegetació ja arrelada mitjançant aquestes geomalles
tridimensionals tipus gleves o bé plantes crasses.
La durada d’aquests polímers estabilitzats i tractats amb protectors es de més de 10 anys, depenent
del model i el fabricant, però hem de considerar que un cop la vegetació està establerta l’estructura
forma part del sistema radicular, pràcticament.
Els sistemes de confinament cel·lular són mètodes de revegetació de talussos amb pendents
pròximes a l’1:1, quan es disposa d’un fàcil accés per a l’aportació de terra vegetal i es necessita d’assegurar una implantació ràpida i segura de la coberta vegetal, amb un potencial de terra vegetal.
El material pot ser plàstic o tèxtil, i de forma alveolar hexagonal, les dimensions de la cel·la són
variables, de 20 a 50 cm, i poden tenir un gruix variable de 10 cm fins a 25 cm. Es poden tractar amb
tècniques de sembra o bé amb plantacions de plançons.
19
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El factor limitador per a l’estesa de terres per gravetat és la pendent, a causa que les terres o substrats vegetals tenen un angle de fregament intern al voltant del 3:2 de pendent, i això pot provocar
que a curt termini ens calgui complementar aquesta diferència, si no amb els temps, quan es compacti de forma natural, sempre es veurà la part de la geocel·la superior. Altres sistemes com ara la
projecció de substrat amb una pendent més alta són viables, com a continuació es descriurà.
Amb aquests sistemes és molt important el control de les aigües d’escorrentia, d’infiltració o d’instal·
lació de reg de suport, doncs poden provocar problemes molt greus en percolar interiorment i fer-lo
molt vulnerable.
Els sistemes d’estructures metàl·liques reticulars són el sistema “Krismer” executat amb estructures metàl·liques tridimensionals d’acer que poden suportar terres vegetals i fins i tot farcir-les amb
graves per a facilitar drenatges profunds. Són molt emprats en zones de muntanya per tal de donar
solució als fenòmens de retro-excavació remuntant, cornises d’estrats o per a restaurar pendents
amb fenòmens erosius provocats per les escorrenties, i sempre en zones on l’aigua o la humitat sigui
el problema a resoldre, doncs es tracta d’uns sistemes molt drenants, i si es fan fora d’un clima atlàntic o continental plujós poden donar molts problemes.

4. Revegetació de talussos subverticals
L’elecció d’aquesta tècnica requereix d’un estudi previ exhaustiu de la zona i del talús en concret:
tipus de material, orientació, duresa, estratificació, exsudacions, estabilitat profunda, estudi geotècnic, etcètera.
Es tracta d’un mètode de revestiment vegetal mitjançant la projecció pneumàtica de substrat, sobre
superfícies degradades i inestables per tal d’aconseguir un aspecte naturalitzat i de recuperació amb
la instal·lació de la coberta vegetal on el factor limitador ja no és la pendent, ni la naturalesa, ni la
litogènesis del talús. En aquest cas l’únic factor limitant, com a la vida, és l’aigua.
El mètode s’ha dissenyat per a revegetar talussos difícilment tractables amb les altres tècniques que
hem vist fins ara. Els tractaments són diferents segons siguin els talussos de roques, sòls o artificials
(margues, llicorelles, calcaries, formigó, gabions, etcètera).
La primera fase consisteix en col·locar un suport reticular (malla metàl·lica de triple torsió, geomalles
plàstiques bi-orientades, xarxes d’alta resistència, ancoratges, etcètera) sobre la superfície del talús,
amb l’objectiu de garantir l’estabilitat i la fixació dels materials inestables. Aquest suport haurà d’estar de la forma més adaptada possible a la superfície, el que s’aconseguirà ancorant-la amb bolons
o piquets. Damunt d’aquest suport es projectarà una barreja de productes estabilitzadors a la qual
s’afegirà una barreja de llavors d’herbàcies, amb la possibilitat d’afegir llavors d’espècies arbustives i
arbòries que es distribuirà en un espessor entre 5 i 10 cm de mitjana sobre la superfície a tractar.
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Un dels principals processos que determinen la formació d’un sòl és la disgregació i alteració de la rocamare com horitzó edàfic. Per tant, totes les actuacions que es puguin realitzar sobre l’estrat inert dels
talussos afavorirà a llarg termini la recuperació del talús i, d’aquesta manera, la recuperació de l’entorn.
Els mètodes de revestiment de substrat actuen afavorint els processos de disgregació duts a terme
pels agents biològics influint positivament sobre la formació de sòls i retenint el material creat, evitant pèrdues de materials per erosions.
Les característiques que afecten directament al desenvolupament i creixement de les espècies
vegetals es basen sobretot en un potencial correcte i equilibrat del sòl, que pugui ser explorat per
les arrels per a procurar nutrients i amb l’aigua necessària per a desenvolupar-se i créixer i assolir
estrats mes profunds, i accelerar així la formació d’un sòl des del punt de vista edàfic.
La implantació d’una coberta vegetal implica la formació d’arrels. Aquestes influeixen tant en el procés de disgregació com en el de retenció del sòl: l’absorció de sals en profunditat i la seva conducció
a la superfície, juntament amb les condicions meteorològiques, la flora i la microfauna específica
que es va instal·lant gradualment, van contribuint a la transformació de la roca-mare en sòl fèrtil i
estabilitzat. A la vegada, les arrels són les vies de penetració per a posteriors alteracions químiques
de l’aigua i CO2, que van transformant l’horitzó edafològic. No obstant això, el desenvolupament de
les plantes afavoreix un major lligam, millorant la rendibilitat del sistema amb el temps. El resultat
final i progressiu és la creació de sòl capaç de suportar la càrrega que l’ecosistema li demana.
S’aconsegueix accelerar l’evolució de l’estadi vegetatiu en pocs anys, el que trigaríem generacions
en percebre o acabaria tornant-se imperceptible a escala humana.
Aquestes característiques les aconseguirem mitjançant la barreja adequada dels diferents compostos
orgànics i inorgànics que projectem sobre el talús per a crear el nostre “sòl artificial”. Aquest substrat haurà de poder retenir l’aigua i evacuar-ne l’excés, com també haurà de permetre l´intercanvi
gasós i de nutrients entre el continu sòl-planta-atmosfera.
Podem imaginar que el factor limitador d’aquest sistema és el manteniment posterior per a un
correcte desenvolupament cap a la autosuficiència. Aquests sistemes abans d’un cicle vegetatiu
acostumen a entrar en regressió ecològica i cal facilitar una aportació de nutrients i aigua que es
van transformant. Hem de pensar que aquests sistemes són espectaculars en les primeres setmanes,
però fàcilment es poden degradar si les condicions meteorològiques es tornen adverses. Hi ha un
moment crític, en el qual el substrat trenca el continu, i literalment es pot deshidratar, reduint els
seu volum i provocant el punt de marciment de forma ràpida, afegint-hi la gran dificultat d’hidratació
que poden tenir en un clima mediterrani, i posant en perill la viabilitat d’aquests sistemes.
Per tant aconsellem, si les condicions ambientals no són les més idònies, d’instal·lar un sistema de
reg automatitzat, preferentment amb tots els seus components practicables, per fer front a aquesta
vulnerabilitat i no sacrificar la inversió. També és important de considerar els adobs adients durant
els primers dos cicles vegetatius i, si és necessari, d’emprar correctament els sistemes de sega.
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5. Revegetació i reconstrucció de talussos amb “murs verds”
Hi ha en el mercat una infinitat de sistemes vinculats a la construcció de mètodes de contenció de
terres amb paraments verticalitzats potencialment revegetables: ”Muro-Ecologico” (amb malles polimèriques estructurals biorientades), “Tresma-Verd”, “T-Verd” (combinats amb malla de triple torsió),
“Mecamur”, Deltalok (revestiment amb sacs de polipropilé connectats), “Textomur” (amb encofrats
perduts), “Delta-reen” (estructurat amb malles electrosoldades), murs de gabió revegetables, sistemes de jardineres prefabricades atirantades, etcètera i etcètera.
Aquestes tècniques son útils per a la reconstrucció de terraplens, però hem de ser conscients que els
angles que es proposen, fins a 85° sexagesimals, són pràcticament verticals i considerant la nostra
climatologia mediterrània és molt arriscat d’assolir una vegetació permanent durant tot l’any sense
l’ajut d’un sistema de reg de suport.
Per altra banda es poden tractar amb les tècniques habituals de sembra, o bé recomanem les plantacions denses de plançons d’arbres o espècies arbustives, enfiladisses o entapissants i sobretot
aprofitar per dissenyar bermes, petites reculades entre les tongades, per facilitar la revegetació i el
pas dels tubs i els elements del reg de suport, en cas necessari.
Cal dir que, des de fa uns anys, el terme “mur verd” és més aplicable a les tècniques de recobriment
vegetal de façanes, un concepte purament ornamental, que a aquests sistemes de contenció, dins
de l’obra civil, on l’objectiu principal és el d’assolir un terraplè, forçant al límit la seva estabilitat, on
gairebé el tractament de la part exterior és anecdòtic.
Cal ressenyar, també, que molts d’aquests mètodes descrits es poden combinar entre si per a crear
sinergies més eficients i efectives.
Avui, cada vegada és més comú de recórrer a mètodes i tècniques de bioenginyeria per revegetació
de talussos, descrites en multitud de projectes tan amplis com ens arribi la imaginació, combinant
elements vius amb elements de suport o protecció (estaquillats, cordons, fagines, trenats, murs
Krainer, palissades Roma, etcètera).
.... Però això mereixeria un congrés a part.
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posa de manifest en un gran nombre de publicacions en la premsa periòdica i en l’autoria de llibres en diverses llengües.
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Resum de la ponència

El resultat de les activitats extractives, de la gestió dels residus, o els ambients degradats
per activitats anteriors interrompudes configuren els paisatges de l’abandó. Resten aleshores
terrenys amb problemes d’erosió i de contaminació, percebuts negativament tant pels ciutadans com pels gestors públics, i poc compatibles amb les altres activitats del lloc com ara el
turisme, l’agricultura, el comerç o amb la qualitat dels recursos i dels sistemes naturals.
Tanmateix, cada espai és únic i no hi ha receptes fixes, cada lloc està ple d’oportunitats. I,
encara que en aquell moment es trobi degradat, pot ser una bona ocasió per a que s’hi torni
a implantar una vegetació i una fauna, i que permeti les mateixes o unes noves activitats
pels habitants del lloc i pels visitants.
Un dels punts principals en les restauracions que proposem consisteix en fer compatibles
la qualitat i la sostenibilitat, tant des del punt de vista funcional com des del punt de vista
econòmic. Sovint la restauració radica en iniciar un procés que s’ha d’anar desenvolupant tot
sol, aportar uns mínims per a que els processos naturals actuïn.
I posem també una particular atenció en la dimensió i l’interès social de les intervencions
paisatgístiques, proposant espais de lleure, de gaudi i de divulgació dels valors naturals,
paisatgístics i del patrimoni cultural del lloc, creant en un mateix lloc ambients variats i si és
possible sorprenents, encara que sigui per la floració d’uns arbres, d’una prada o el descobriment d’una petita bassa amagada entre les bardisses.
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Un paisatge degradat és un espai que la població i els gestors de l’administració pública o privada
el perceben com un lloc decadent. Generalment, en tenen una visió prèvia a través dels records i
les experiències viscudes o de les imatges (fotografies, gravats, pintures) que corresponen a altres
temps. En un mateix lloc s’hi apleguen interessos molt diferents i no és fàcil la tasca de satisfer a
tothom.
Hi ha llocs que expressen sentiments comunitaris que vehiculen sentiments d’identitat territorial,
però hem de trobar les respostes en la lògica del lloc i poder-les justificar. Sovint cal tornar a
inventar el lloc, donar-li una nova vida, buscar les oportunitats adients als temps actuals. En aquest
aspecte, crec que avui en dia estem de sort ja que propostes que fa uns anys s’haguessin vist com
una solució banal ara són acceptades positivament. I això gràcies a que la societat ha canviat i els
conceptes d’ecologia, sostenibilitat, respecte al medi ambient i a la gestió del paisatge han prosperat
dins el pensament del ciutadans i en conseqüència dels gestors.
Al llarg dels últims cinquanta anys molts llocs han sofert grans canvis, i amb aquests s’ha alterat
profundament la morfologia del lloc i se n’ha transformat el paisatge. Les activitats extractives,
els abocadors, les activitats industrials i els creixements urbans poc o mal planificats en són els
principals responsables. Malgrat que hi ha una legislació que regula aquestes activitats i que vetlla
pel retorn a l’aspecte i a la funcionalitat anterior, sovint és un procés molt lent i no sempre és fàcil
fer-la complir; a més, és molt complex si no es compta amb la col·laboració activa de les empreses
implicades.
Un dels problemes principals és que aquí es tracta de cicles d’explotació que s’estenen en períodes
de temps molt llargs, i que es troben al final del cicle d’explotació del recurs. Per tant, quan l’activitat decau o cessa l’empresa explotadora no està en condicions d’assumir despeses, i els diners dipositats com a fiança solen ser insuficients. D’altra banda trobem gestors previsors que planifiquen les
seves activitats i gradualment hi destinen els recursos necessaris.
Els principals tipus d’espais o àmbits degradats són:
1. Antigues àrees extractives.
2. Espais industrials obsolets.
3. Entorns de polígons industrials.
4. Espais amb sòls degradats o afectats per residus industrials.
5. Abocadors clausurats o il·legals.
6. Àrees forestals afectades per incendis.
7. Espais fluvials desnaturalitzats.
8. Àrees afectades per obres o infraestructures.
9. Espais intersticials urbans.
10. Límits o fronteres urbanes.
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Seguidament us descriurem quatre tipus de projectes de restauració d’ambients degradats que venim
desenvolupant entre diferents equips. Els hem escollit perquè són projectes realitzats en regions i en
àmbits diferents, i cadascun correspon a una tipologia de problemàtica o de solució diferent:
1. Un abocador. Parc Ambiental de Bufalvent, Manresa.
2. Una àrea extractiva. La Terrera Nova, Cardona.
3. Espai amb el sòl degradat. El Parc de l’Aigua Blanca, Cunit.
4. Un abocador. El programa Senda Ambiental, Cañada Hermosa, Múrcia.

1. Parc Ambiental de Bufalvent, Manresa.
La zona de treball es troba en un espai situat al sud de la ciutat de Manresa, molt interessant tant per
la seva proximitat al nucli urbà com per les possibilitats que, de cara a satisfer la demanda ciutadana
de lleure, oci i recreació, podria desenvolupar en un futur quan el Centre de Tractament de Residus
es vagi clausurant.
El Centre de Tractament de Residus Municipals del Parc de Bufalvent està ubicat en el municipi de
Manresa (comarca del Bages), formant part del paratge Can Font dels Cirerencs, en un espai que
queda delimitat pels rius Llobregat i Cardener, molt a prop de l’aiguabarreig dels rius, i envoltat d’altres espais lliures d’alt valor natural, tant per la gran diversitat de fauna que diàriament s’hi desplaça
des de lluny, com pel corredor verd que suposa.
Hi hem realitzat tres intervencions:
L’any 2004: Projecte d’adequació paisatgística.
L’any 2007: Estudi d’integració en el paisatge, dins del Pla Especial Urbanístic.
L’any 2010: Avantprojecte d’ordenació del accessos i espais destinats a la recepció i a les activitats dels visitants.

Projecte d’adequació paisatgística, 2004
Aquest projecte realitzat l’any 2004 tenia com a objectiu posar de manifest l’atractiu i el potencial del
paratge, mantenint les característiques actuals, amb la construcció d’una bassa de recollida d’aigües
pluvials i d’un mirador sobre el Cardener; reconstruint els elements deteriorats, com les barraques
de vinya; restaurant l’espai d’una antiga pedrera i projectant les línies de futur, mitjançant un programa de gestió de la zona forestal. Per aquest treball vam rebre l’abril del 2011 un accèssit al Premi
Catalunya d’Urbanisme, concedit per la Societat Catalana d’Ordenació del Territori.
Estudi d’integració en el paisatge, dins del Pla Especial Urbanístic del Parc Ambiental de Bufalvent,
2007.
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L’encàrrec respon a l’interès per a l’avaluació dels impactes que provocarà l’ampliació de les noves
instal·lacions i el nou vas de l’abocador en el paisatge, i també la seva minimització. També ha de
servir com a eina durant el procés d’elaboració del PEU, per assistir a la presa de decisions, per tant
s’han de presentar documents fàcilment intel·ligibles per a diversos agents. Un dels instruments
que han servit per a mostrar les característiques del lloc i per a analitzar les alternatives ha estat la
realització d’una maqueta, que comprèn l’àmbit de l’abocador i els seus voltants. Una altra eina ha
consistit en dissenyar unes fitxes a la vegada analítiques i propositives.

Avantprojecte d’ordenació del accessos i espais destinats a la recepció i a les
activitats dels visitants, 2010.
Al Parc Ambiental Bufalvent s’hi desenvolupen actualment activitats relacionades amb l’abocament
i la valorització de residus, i tasques de sensibilització dels ciutadans, com ara visites i tallers per a
escolars.
Sovint aquestes activitats es desenvolupen simultàniament i compartint els mateixos espais.
L’objectiu d’aquest treball és proposar una nova organització interior del parc que permeti separar
físicament aquestes activitats.
Proposem dividir el parc en dues zones amb usos diferenciats, organitzar les activitats que actualment s’hi desenvolupen i proposar-ne de noves. Es tracta de definir quins son els requisits que han
d’acomplir els espais en el futur i planificar la seva transformació, per a optimitzar-ne el seu funcionament i evitar el solapament d’activitats. Per fer-ho estudiarem les condicions físiques de l’espai, la
topografia, la vegetació i el paisatge, així com els usos i les circulacions interiors.
El parc quedarà dividit en:
• Zona d’explotació per a la gestió dels residus.
• Zona d’activitats divulgatives i de lleure.
Per aconseguir aquest objectiu proposem modificar la circulació de vehicles a l’interior del parc. Per
fer-ho cal canviar la ubicació del control d’accés així com algunes de les instal·lacions de l’abocador
com ara la bàscula, el taller i el magatzem. Amb aquest canvi i la posterior obertura d’un nou vial
d’accés directe a l’àrea en explotació es podrà segregar des de l’entrada les circulacions dels vehicles dels visitants de la dels camions que accedeixen a l’explotació. Aquest canvi es complementarà
amb la creació d’espais destinats a l’aparcament.
Aquestes accions permetran la creació d’una àrea d’ús exclusiu per a visitants, on els desplaçaments
es faran prioritàriament a peu, on es desenvoluparan activitats informatives, educatives i d’esbarjo.
Tot seguint un pla d’etapes, que més endavant detallarem, proposem la recuperació dels espais a
l’entorn de l’actual edifici de recepció, sobre el segon abocador (ja clausurat) i entre els boscos i els
erms del turó.
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Altres accions que proposem són:
• Recuperar el mirador proper a l’edifici d’oficines, i habilitar l’espai per a realitzar actes públics a
l’exterior. Proposem pavimentar l’espai, protegir-lo parcialment amb una pèrgola i enjardinar-lo.
• Crear noves zones per a l’esbarjo i de descans pels visitants. Amb nous miradors i recorreguts
per a la contemplació i interpretació del paisatge. També proposarem recorreguts adaptats a
persones amb mobilitat reduïda.
• Al bosc que hi ha al turó proper a l’actual edifici administratiu hi dissenyem una zona d’exhibició amb gàbies per a falcons i altres rapinyaires.
Foto 1. Bassa de recollida d’aigües pluvials, construïda l’any 2004, amb una barraca de vinya
restaurada i al fons el camp solar i la planta de compostatge acabada d’ampliar.

2. Una àrea extractiva. La Terrera Nova, Cardona.
La Terrera Nova és al terme municipal de Cardona a la comarca del Bages. És al sud-est de la ciutat de
Cardona, al vessant sud de la Vall Salina. El nucli habitat més proper és el barri de Cardona anomenat
La Coromina. L’àmbit del Projecte comprèn els espais que en el passat estaven ocupats pel material
de rebuig provinent de l’explotació de la mina de sal que tenen una superfície aproximada de 20 ha.
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El projecte té com a objectiu la descripció i la definició tècnica documental de la recuperació i integració en el paisatge de la Terrera Nova, que consistirà en:
• Regularitzar la topografia realitzant un moviment de terres intern.
• Aplegar la sal per a evitar la contaminació de rius i aqüífers.
• Formar els camins que suportaran la xarxa de cunetes.
• Controlar, canalitzar i recollir les aigües superficials i les d’escolament mitjançant la construcció d’una xarxa de cunetes i basses.
• Restablir les condicions necessàries per a permetre la implantació de la vegetació.
• Integrar paisatgísticament l’espai, conservant la coherència amb l’entorn actual i restablint
les característiques paisatgístiques anteriors a la implantació de la Terrera Nova mitjançant
la plantació d’herbàcies, arbusts i arbres.
• Transformar un espai d’ús miner i inaccessible en un espai d’ús agroforestal i més accessible
en el futur.
Com a informació prèvia s’analitzen les característiques del medi físic: la topografia, l’escolament
natural, les característiques del sòl, la salinitat de sòl, etcètera. S’estudia l’entorn del lloc: el medi
natural, la vegetació, el paisatge i altres valors significatius. S’estudia l’evolució del paisatge del
terme municipal de Cardona a través de la història, per tal de valorar el context adequat per a la
restauració de l’antiga terrera en el moment actual.
Foto 2. Disseny de la nova morfologia del terreny i estratègies de revegetació.
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3. Espai amb el sòl degradat. Projecte Executiu
d’urbanització del Parc de l’Aigua Blanca, El Rectoret, Cunit.
El Parc de l’Aigua Blanca es construeix en el sector del Rectoret a Cunit, Baix Penedès. Ocupa un espai
lliure entre habitatges unifamiliars, aïllats i aparellats, que havia estat un torrent i que per tal d’urbanitzar-lo es va reblir amb runes. L’objectiu del projecte va ser de construir un parc en aquesta àrea
que portava anys reservada com a parc públic i on s’hi havia plantat un grup de pi blanc que volíem
conservar, així com de reduir al mínim els moviments de terres.
Els objectius del parc són:
• Esdevenir un lloc identificador del barri.
• Disposar d’espais diferenciats ben integrats, segons els usos potencials que defineixin les normatives de planificació (PAU).
• Conjugar una àrea de pràctica esportiva i de lleure per a la ciutat de Cunit en el sector del
Rectoret on es pugui desenvolupar tota mena d’activitats de caràcter esportiu i recreatiu.
• Promocionar la participació ciutadana: pràctica de l’esport, activitats pels nens de les escoles
properes, trobades culturals, etcètera.
• Garantir l’accessibilitat per a totes les persones creant recorreguts sense barreres arquitectòniques, i amb pendents suaus que no produeixin fatiga.
• Utilitzar espècies de baix consum hídric i prada naturalitzada amb herbàcies adaptades al clima
mediterrani. Implantar espècies caducifòlies per a l’ombrejat estiuenc i l’assolellada hivernal.
• Respectar la topografia del territori, amb una mínima intervenció, i proporcionar una intimitat
als veïns que limiten amb la zona .
Foto 3. Aspecte del Parc de l’Aigua Blanca el febrer de 2012.
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4. Un abocador. Centro de Cañada Hermosa. Un espacio para
la educación de los ciudadanos. Anteproyecto de adecuación
paisajística, Murcia.
Aquest projecte tenia com a objectiu el disseny i la creació d’espais per a la organització d’activitats
d’educació ambiental, l’adequació paisatgística del centre al llarg de les diferents fases d’explotació,
i la definició i el disseny d’espais per a la divulgació ambiental.

1. Organitzar activitats d’educació ambiental
Aquestes noves activitats se sumaran a les ja existents. S’articularan al llarg d’un recorregut, que
denominem Senda Ambiental. En aquest recorregut s’han dissenyat una sèrie d’espais on es proposa
la realització de noves activitats pedagògiques relacionades amb la sostenibilitat, la valorització de
residus, l’ecologia, el paisatge murcià i les energies renovables.
El recorregut pedagògic desenvoluparà els següents temes:
• La necessitat de reduir la generació de residus.
• La divulgació dels mètodes de reciclatge de residus, electrodomèstics i materials.
• La difusió de la vegetació autòctona i els ecosistemes associats, valorant la seva riquesa i diversitat.
• La pedagogia sobre l’ús eficient de l’aigua en el reg de parcs i jardins.
• La recuperació del patrimoni etnobotànic, divulgant els usos de l’espart i de les plantes medicinals i aromàtiques.
• El coneixement de tècniques agrícoles a través de fitxes, tallers i pràctiques en el viver de nova
creació.
• La valorització del paisatge, en particular el de la regió murciana.
• La divulgació de les energies renovables: biogàs, eòlica, geotèrmica i solar
• També es valoritzaran els elements del patrimoni del lloc: el molí d’oli, la naturalesa,
• la vegetació i el paisatge, a través de tallers i activitats.

2. L’adequació paisatgística del Centre
Estudiar la visibilitat de la Planta de la Canyada Bella per a realitzar propostes d’integració paisatgística, per tal d’aplicar-les en la clausura del vas.
Reconèixer els ecosistemes existents en l’entorn i proposar espècies vegetals adaptades al medi i als
recursos hídrics per a restaurar els vessants del vas i dels diferents espais del Centre.
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Adequar la bassa existent de recollida de pluvials, situada prop del molí d’oli, per a reproduir la
comunitat vegetal de la Rambla Salada i per a poder mostrar-la a visitants i escolars amb finalitats
educatives.
L’estudi del paisatge ens permetrà d’aprofitar les oportunitats que ofereixen les vistes
panoràmiques des del centre i plantejar miradors i una torre d’observació per a realitzar activitats
divulgatives relacionades amb el paisatge.

3. Definició i disseny de nous espais per a la divulgació ambiental.
Crear un viver de plantes per a realitzar tallers divulgatius per a escolars. En aquest s’emmagatzemarà la vegetació per a la repoblació dels vessants del vas i s’impartiran tallers sobre la cura de les
plantes.
Crear una col·lecció botànica per a la divulgació de les espècies vegetals autòctones, endèmiques i/o
amenaçades de la Regió de Múrcia.
Proposar la creació de nous camins en el vas ja clausurat, per a establir un recorregut que denominarem Sendera Botànica. A través d’aquests camins els nens recorreran el vas clausurat, coneixeran
l’ecosistema i portaran a terme labors de repoblació de la vegetació.
Crear espais on es gaudirà d’unes vistes excepcionals sobre gran part de la regió, i es donarà a conèixer el mitjà natural i el paisatge existent a l’entorn del Centro de la Cañada Hermosa. En aquests
espais es realitzaran activitats divulgatives i tallers etnobotànics.
En la fase 2, quan es clausuri el vas en explotació, crear en el seu cim miradors temàtics i espais per
a activitats col·lectives i de joc.
El Mirador del Paisatge: les serres d’Espuña, Ricote i les Piles. El secà i l’horta.
El Mirador de les energies renovables: Energia fotovoltaica, solar tèrmica i d’altres energies.
El Mirador de Múrcia: la ciutat, l’espai periurbà, el camp murcià i l’horta.
El Parc Central: Zona d’activitats col·lectives. Espai per al joc i el temps lliure.
Tant en la creació de nous espais com en el seu manteniment es consideren criteris de sostenibilitat.
S’utilitzaran materials reciclats i/o reciclables i no contaminants.
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Foto 4. Viver de flora autòctona per a realitzar activitats educatives i per a la restauració
ambiental.
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Rambles i escorrentius: de problema a recurs
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Albert Sorolla Edo és biòleg i especialista en restauració del paisatge.
Actualment és director tècnic de Naturalea, vicepresident de la AEIP (Asociación
Española de Ingenieria del Paisaje) i membre permanent de la junta directiva de l’ESWEG
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Resum de la ponència

La bioenginyeria del paisatge com a eina per a ambients dinàmics.
Els cursos fluvials mediterranis ja siguin rambles o rius són espais de biodiversitat i paisatge.
Però també són espais durs per les espècies que hi viuen amb sequeres, avingudes o canvis
de la traça del canal ordinari.
Un dels reptes de la bioenginyeria és el treball en aquests ambients tan difícils. Com podem
accelerar recuperacions per a gaudir del paisatge? Com podem garantir necessitats de protecció hidràulica? Els rius en àrees urbanes no tenen res a veure amb els d’abans, la impermeabilització incrementa els cabals punta, les depuradores canvien els règims i químiques
de l’aigua. I l’escorrentiu? La gestió de l’aigua de pluja (stormwater a nivell internacional) és
un dels temes claus per a la gestió ambiental d’àrees urbanes.
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Rambles i escorrentius: de problema a recurs

La pluviometria en l’àmbit mediterrani, exceptuant les zones més muntanyoses, oscil·la entre els
400 i els 600 mm anuals. Aquestes aigües no cauen de forma contínua sinó que es distribueixen en
hiverns secs, primaveres plujoses, estius secs i tardors generalment més plujoses, amb tots els canvis propis de les dinàmiques naturals. Per acabar-ho d’adobar, les pluges torrencials són un fenomen
habitual en el nostre medi. Disposem de moltes dades que ens mostren aquest fet, per exemple les
pluges de l’any 1970 que a Belloc van suposar 207 mm en 24 hores, o els 230 mm de Riudabell. Les
pluges a Lloret de Mar de 180 l/m2 o les que l’any 1962 van afectar el Vallès on en algunes zones es
van recollir 212 mm en 3 hores.
Ens trobem doncs que rambles i torrents que estan totalment eixutes durant molts mesos reben de
cop unes grans masses d’aigua, que a vegades perduren setmanes o mesos. També hi ha torrents
que tenen aigua 6, 9 o 10 mesos a l’any i els altres mesos van eixuts, generalment els estivals.
A causa d’aquest regim de cabals variables, rambles, rius i rieres són medis naturals i bàsicament
dinàmics, fet poc compatible amb el tarannà sedentari de l’home. En aquesta relació complexa cal
afegir impactes directes en els marges, reduccions de la secció hidràulica dels rius, increments dels
cabals punta per una major impermeabilització del territori, reducció dels cabals mitjans per la
sobreexplotació dels aqüífers, i aparició d’espècies intrusives afavorides per l’acció antròpica i que
estan poc adaptades als impactes hidràulics. Tenim un ampli ventall de problemes i es fa necessària
una gestió integral dels nostres rius i rieres.
El problema de la impermeabilització del territori és especialment greu ja que està fent que cabals
punta extraordinaris esdevinguin ordinaris. Un bon exemple és el que mostra la taula adjunta on
s’indiquen els cabals màxims per a diferents períodes de retorn. Un cabal Q te un període de retorn
T si la probabilitat de ser superat en un any es 1/T. Conceptualment (tot i que no de forma rigorosa)
s’accepta el terme període de retorn com la periodicitat amb la qual es dóna un cabal concret Q.
En el gràfic adjunt corresponent a la riera de Cànoves observem els cabals estimats en el moment
de l’estudi pels diferents períodes de retorn. A continuació s’ha calculat una estimació del que passaria si en les zones amb cases (sòl impermeable) hi trobéssim camps, o sigui, una situació teòrica
de quan la zona no estava construïda. Finalment, hi ha una previsió dels cabals punta quan totes les
zones urbanitzables segons el planejament municipal siguin construïdes. Les dades mostren que
avui, respecte a la situació sense urbanitzar, ja hi ha un increment considerable dels cabals punta,
aquests màxims en un període de retorn de 5 anys es reduirien un 32%. Però el més significatiu de
tot és que quan tot l’àmbit urbanitzable estigui construït els cabals punta possibles en un període
de 5 anys augmentaran un 49% disminuint per períodes de retorn més grans fins al 16%. Per tant, la
tendència és que augmenti la freqüència d’episodis d’avinguda.
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Taula 1. Projecte bàsic de recuperació mediambiental de l’entorn fluvial del riu Mogent,
Consorci per a la defensa de la Conca del Besós. Naturalea 2001.
Q (m3/s)
T (años)

TYPSA

Cànoves

en Cardedeu

abstrayendo urbe

%

duplicación urbe

%

5

-

17

15

10

-32

22

49

10

-

31

28

21

-27

38

35

25

-

57

51

39

-23

65

27

50

77

80

72

56

-22

89

24

100

105

108

98

78

-21

118

21

200

-

140

127

102

-20

151

19

500

184

190

172

140

-19

201

16

Aquest fenomen, que es pot extrapolar a moltes altres conques de zones urbanitzades, ens mostra la
importància de mantenir sòls permeables en el moment de dissenyar parcs, jardins i en general de
definir criteris d’urbanització.
Esquema dels procés de descarrega. “StreamCorridorRestoration: Principles, Processes, and
Practices, 10/98, by the Federal Interagency Stream Restoration Working Group (FISRWG)”.

Aquests fets poden comportar en molts casos la destrucció directa de comunitats de ribera que
potser feia segles que hi eren, degut a l’increment dels cabals punta. La majoria de les espècies de
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ribera són resilients, per tant es poden recuperar després d’una pertorbació, però això ja no és possible si els impactes tenen una freqüència molt elevada. També, de forma indirecta, moltes vernedes
i alberedes es poden assecar per la baixa recarrega dels aqüífers associats als cursos d’aigua.
Esquema de la relació entre impermeabilització, escorrentius i entrada d’aigua al subsòl.
Federal Interagency Stream Restoration Working Group (FISRWG)”.

Per altra banda, l’augment de l’escorrentiu provoca un augment del cabal líquid que modifica la dinàmica
fluvial dels rius i, per tant, els seus efectes erosius i sedimentaris generals. Aquest fet trenca l’equilibri (o
el modifica, en cas de no existir) provocant un augment en el transport de sediments, amb trams on s’augmenta l’erosió, incidint a la llera i disminuint el pendent, i trams de sedimentació, amb el recreixement de
la llera i l’augment de la pendent (basat en el concepte de la balança de Lane). Per tant, i de forma clara,
l’augment d’escorrentiu modifica la morfologia i dinàmica dels rius, esdevenint nous escenaris fluvials.
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La urbanització del territori ha provocat doncs l’agreujament dels efectes de les avingudes i no tant
sols per la proximitat als espais fluvials. Quan es van començar a fer les primeres intervencions en
rius i rieres per solucionar el problema, aquestes es basaven en el paper de les rieres com a simples drenatges: canalització i secció hidràulica. Però les actuacions així comporten molt problemes:
pèrdua de patrimoni natural, problemes d’erosió, pèrdua d’infiltració, etcètera, i molts cops acaben
traslladant el problema aigües avall.
Hi ha una darrera qüestió que fa referència a la mala qualitat de l’aigua d’escorrentiu. Els 10-15 mm
de l’aigua de pluja fan un rentat del 80-90 % de la pols de la superfície (de l’ordre de 0,1-2Tn/Km2/
mes). En aquest sentit es coneix com a aigua del primer rentat (first flush) els primers 5-10 mm que
poden arribar a ser més contaminants que les aigües grises convencionals. Lògicament però no és el
mateix parlar de l’aigua d’un carrer o d’una zona d’aparcament que la que arriba als teulats. Aquestes
càrregues punta contaminants són la raó que, malgrat la gran millora de la majoria dels rius catalans,
ara estiguin en una situació de no progrés StandBy degut a aquestes aportacions recurrents de càrregues contaminants. Aquest problema conegut com els Stormwater, és un tema actiu que cada dia
està més present en tots els fòrums internacionals de gestió ambiental.
Una de les conseqüències és la construcció de tancs de tempesta que recullen aquests escorrentius
i els van portant poc a poc cap a les depuradores, però el volum necessari és tan gran que sovint és
inviable. Actualment ja hi ha fires i congressos, per tant una gran activitat econòmica, especialment
als països més desenvolupats, per tractar el tema dels Stormwater.
No entrarem en les incidències degudes al canvi climàtic ja que en tot cas incrementen aquest fenomen i apunten cap un augment de la torrencialitat. El resultat doncs és que tenim un regim de pluges
torrencial amb períodes de dèficit hídric i amb una tendència a la impermeabilització que incrementa
els efectes negatius. Per altra banda, però, l’aigua és un element bàsic per a la vida, essencial per
a fer obres de baix manteniment, per tant tenim un conflicte que ens cal resoldre. El període estival
amb dèficit hídric coincideix amb una etapa de creixement de la majoria de les plantes i és una època
clau per a la seva supervivència.
Posat que treballem en espais verds, la solució del problema dels drenatges passa bàsicament per la
gestió intel·ligent de l’aigua, de forma que el problema ha de passar a ser un recurs, comptant amb
eines com ara la enginyeria biològica o bioenginyeria del paisatge que ens ajuden treure’n un màxim
rendiment.
En la majoria d’obres d’enginyeria tradicional o d’urbanització, un dels grans reptes és controlar l’escorrentiu i crear estructures a l’entorn de l’obra que impedeixin que l’aigua entri dins l’estructura. En
el món mediterrani tenim un problema ja que prescindir de l’aigua de pluja és prescindir d’un recurs
molt important, i a la vegada aquest mateix recurs però es pot comportar com una arma de destrucció massiva. Avui en dia no té cap sentit d’impedir que l’aigua de l’escorrentiu entri en un parc i al
seu torn posar complexos i costosos sistemes de rec.
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Gestió de l’aigua
La majoria de masies i moltes cases antigues tenien un sistema per recollir fins a la darrera gota de
pluja. Hi ha nombrosos exemples. Un de molt interessant és la masia de l’Agustí, al Pla de la Calma
en el Parc del Montseny, on a més de l’aigua dels teulats recollien l’aigua dels camins, de les feixes
i de petits degotalls, de forma que la finca és plena d’estructures per a canalitzar i emmagatzemar
l’aigua. Recordo també la sorpresa quan, treballant a les runes romanes de La Garriga, on el mur més
alt feia un metre d’alçada, en un dia de pluja els canals que recollien l’aigua encara eren funcionals.
La civilització mediterrània des de sempre ha sabut que l’aigua de pluja és d’un valor incalculable...
doncs perquè l’expulsem?
Ara ens toca de nou posar en valor aquest recurs i integrar-lo en les nostres obres, l’aigua de
pluja no és un problema que ens hem de treure de sobre sinó un recurs a utilitzar amb la precaució necessària.
Un primer principi és que, ni que sigui pels cabals punta de l’escorrentiu, és important no impermeabilitzar el sòls, és més, cal potenciar la seva permeabilitat, cal retenir aigua en dipòsits sempre que sigui possible. La millora del sòls a nivells d’“esponjar-los” permet una doble funció d’aeració de les arrels amb la capacitat puntual d’emmagatzemar aigua. Aquest tema ha esdevingut
tant important que fins i tot existeixen al mercat uns petits cubs de plàstic que enterrats al sòl, de
forma que passen desapercebuts, fan aquesta funció. També és molt abundant el mercat dels tubs
drenants, alguns amb un filtre orgànic o inorgànic que els envolta que poden drenar, transportar
però també aportar aigua.
L’aprofitament d’aquests escorrentius pot ajudar a millorar el verd urbà. Un bon exemple, en aquest
cas accidental, és la carretera d’Horta de Barcelona a Cerdanyola del Vallès, on a la part alta de la
vessant de Barcelona, l’escorrentiu ha creat una gran diferencia en el port d’arbres plantats al mateix
temps segons si reben o no l’escorrentiu. Però també poden afavorir la qualitat d’aquest escorrentiu
per la capacitat de retenció d’alguns metalls pesats de moltes espècies i la pròpia activitat dinàmica
del sòl. De la mateixa manera cal tenir en compte que davant de segons quin tipus d’escorrentiu, per
la seva baixa qualitat, no totes les espècies en poden ser tolerants i cal planificar la plantació en
relació a aquest fet.
Un dels problemes que ens trobem en moltes zones és cap a on portem l’escorrentiu, i en zones
urbanes la solució més emprada és la connexió a les xarxes de clavegueram. Xarxes que en el nostre
territori, on la majoria barregen pluja amb aigües grises, quan entren en càrrega després de pluges
mínimament importants, acaben als rius i torrents creant un greu impacte ambiental. Una de les
solucions és utilitzar l’escorrentiu com a recurs de diversitat creant depressions de recollida d’aigües
que en algunes èpoques es poden assecar però en d’altres presentaran aigua. Una zona adequada
per al creixement de molts arbres, arbusts i herbàcies de ribera, algunes de gran qualitat paisatgística, que poden trobar en aquest medi artificial el seu ambient natural. Moltes espècies toleren mesos
d’inundació combinats amb mesos de sequera. Aquest sistema, per exemple, es va realitzar en un
parc a la concòrdia a Sabadell, on vam treballar amb en Josep Selga, la idea d’utilitzar escorrentius
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creant una bassa temporal en un parc que de fet és un sot. Un altre exemple és l’antic botànic del sot
del Migdia a Montjuïc, Barcelona... i segur que n’hi ha molts més exemples.
Tornant però als punts permanents d’escorrentiu, una rambla no ha de ser una rampa d’acceleració, no pot ser un simple canal de formigó que a més sovint està dimensionat sense tenir en
compte o menystenint el cabal sòlid. En el segle XX la solució dels problemes d’inundació causats
per les rambles (torrents amb règims torrencials) es solucionaven amb endegaments generalment
de formigó que si bé han ajudat a salvar vides també han comportat uns immensos problemes de
gestió. Avui entenem que el que cal és una gestió de conca. Cal també que aquestes rambles coincideixin amb els parcs que, sense perdre el respecte a l’aigua, permetin en els 340 dies a l’any en
què no hi circula aigua aprofitar-ne el paisatge. Però aquest fet passa forçosament per treballar
en lleres amb seccions generoses i amb vegetació adaptada amb espècies com per exemple l’aloc
Vitex agnus-castus.
En aquells torrents i rius que sense tenir un gran cabal l’aigua circula en la major part de l’any la
modificació temporal del medi per a crear sistemes que facilitin la colonització vegetal també són
una tècnica de gran interès. La creació de basses temporals de retenció d’aigua és una tècnica de
restauració senzilla però amb grans resultats a diferents nivells: afavoreix la dinàmica natural del riu,
incrementa la diversitat d’hàbitats i espècies, i la millora dels paràmetres fisicoquímics i hidromorfològics. Consisteix en l’excavació del llit del riu ampliant en aquest punt el curs principal d’aigües
baixes, i la construcció d’una estructura transversal temporal que permeti d’incrementar el període
de vida útil de la bassa.
Es tracta d’una tècnica de restauració parcial, és a dir, ajuda a la recuperació de les funcions i
l’estructura de l’ecosistema. Per tant, és interessant la realització d’aquesta tècnica en espais amb
potencials ecològics amb símptomes de recuperació, però que a causa de la lentitud del procés és
necessari actuar i accelerar-ho. La vida útil d’aquestes basses ha de ser suficientment llarga per a
exercir un canvi en la qualitat ecològica d’un tram del curs fluvial sense evitar que a mig/llarg termini
aquest reprengui la seva dinàmica natural.
Les basses de retenció desenvolupen una gran varietat de funcions: asseguren l’estabilitat dels
marges a causa de la reducció de la velocitat del flux, augmenten la diversitat d’espècies animals
i vegetals, tenen un valor paisatgístic, recreatiu i cultural, milloren les condicions hidrològiques (la
reducció de la velocitat del flux permet augmentar la infiltració d’aigua en el sòl, contribuint a la
regulació del règim hidrològic i a l’augment de la seva capacitat de depuració), i la reducció de la
velocitat de l’aigua comporta també un augment de la quantitat de material sedimentat, fet que pot
afavorir l’aparició de vegetació de ribera i contribuir a la disminució de l’erosió. Tanmateix, no suposa
cap obstacle a la circulació normal de l’aigua.
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Abans i després d’un tram de la riera de Vallvidrera

Tenim molts exemples funcionals d’aquesta tècnica com són les basses al torrent de la Betzuca a
Sant Quirze del Vallès, el riu Congost a Granollers o la riera de Vallvidrera a Sant Cugat del Vallès. En
alguns casos, projectes de 3 i 5 anys on l’estructura ja s’ha desmuntat. Per aquesta raó els materials
constructius han de ser els disponibles en el medi (troncs, pedra, branca...) de forma que en desmuntar-se s’integrin a la nova morfologia.
A més de gran idees espacials sobre les quals hem fet una pinzellada hi ha multitud de detalls per a
l’ús de l’escorrentiu. Intervencions que es poden integrar en obres ja presents o noves que d’una forma
subtil poden actuar per beneficiar-nos de l’escorrentiu. La majoria d’aquestes intervencions es basen
en tècniques de bioenginyeria. D’acord amb la definició del professor austríac HM Schiechteln, considerat el pare d’aquesta disciplina, s’entén per Enginyeria Biològica, Bioenginyeria del sòl o Enginyeria del
Paisatge, a la disciplina constructiva que persegueix objectius tècnics, ecològics, estètics i econòmics,
utilitzant sobretot materials vius com llavors, plantes, parts de plantes i comunitats vegetals sols o en
combinació amb materials inerts com pedra, terra, fusta, ferro o acer com elements constructius.
Aquests objectius s’aconsegueixen aprofitant els múltiples rendiments de les plantes i utilitzant tècniques constructives de baix impacte ambiental. Dia a dia els coneixements tècnics de les espècies, de la
seva capacitat estructural, de tensió tangencial del riu, d’estructura del sòl, etcètera, han convertit aquelles tècniques ancestrals utilitzades aprofitant el material disponible en una disciplina d’enginyeria. Ara
sabem més dels seus límits i coneixem detalls de tècniques constructives; algunes simples i altres molt
complexes. A les tècniques d’enginyeria naturalística que treballa amb arbres i arbusts essencialment
rebrotadors s’ha afegit l’enginyeria biofísica, que converteix en sistemes amb valor estructural les simples herbes gràcies a elements addicionals prefabricats com rolls estructurats en fibra o geomalles.
Podem posar molts exemples de tècniques en relació directa o indirecta als escorrentius. Ja que la
bioenginyeria treballa amb plantes i aquestes necessiten aigua, un bé escàs en el món mediterrani,
ens cal jugar en els escorrentius al fer entramats, enreixats, feixines rolls vegetalitzats... A continuació mencionarem algunes de les tècniques amb més relació amb aquests.
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Un dels sistemes més sorprenentment eficaços i senzills per a drenar talussos és la confecció de feixines vives semienterrades. Feixos d’espècies rebrotadores que es situen seguint una línia de drenatge o en forma d’espina de peix. La porositat de la feixina facilita el pas de l’aigua, i en llocs adequats
aquest és rebrotador i encara en millora la protecció. Aquesta és una tècnica molt simple que permet
drenar zones de difícil accés i és àmpliament utilitzada en zones molt plujoses.
Una forma no de recollir sinó de frenar o trencar escorrentius és la utilització de feixines de branca
seca. És una estructura generalment circular conformada per branques subjectades per estaques de
fusta clavades al terra col·locada horitzontalment, per estabilitzar talussos. S’aprofita la branca fina,
material de poda o troncs cremats, que col·locats seguint les corbes de nivell permeten evitar escorrentius, reduir l’erosió del sòl mantenint aquest a la zona i retenir la humitat. Quan es podreix esdevé
part de l’horitzó orgànic del sòl. L’estructura trenca el curs de l’aigua i es queda mullada retenint
l’aigua durant dies i així millora molt la supervivència de les plantes plantades ben bé a sobre.

Un altre sistema possible de més durada i més integració paisatgística és l’ús dels rolls de control
d’escorrentiu. Es tracta de col·locar uns cilindres amb fibra natural per evitar que l’aigua prengui
camins preferencials i per dissipar l’energia. Aquests cilindres que es fan servir en zones sensibles com àrees cremades o en talussos de llocs plujosos generalment es fan amb fibra de coco.
Generalment es planta per sobre del roll de fibra de coco ja que manté la humitat, millora el creixement de les plantes i en descompondre’s incorpora també un perfil orgànic al sòl. Un cop es degrada
el coco que pot mantenir l’estructura fins a 5 anys les plantes en faran la funció.
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Un altre tema interessant són els propis canals de drenatge que poden convertir-se en permeables
i en un recurs de paisatge gracies a la disponibilitat de diversos materials que reforcen les plantes
per aguantar les puntes d’aigua. Com sempre cal utilitzar les espècies més adequades. Les geomalles
permanents amb rendiment hidràulic en són un bon recurs tal com s’observa a les imatges.

Finalment, sortint ja de les tècniques de bioenginyeria existeixen també moltes iniciatives per possibilitar el pas de vehicles en sòls drenants tant llosetes de plàstic com les simples geocel·les. Aquesta
tècnica permet mantenir el sòl permeable però amb uns rendiments com si estigués asfaltat, de
baix o nul manteniment. Es tracta d’una manta de material tèxtil o plàstic tridimensional disposat
en forma d’alvèols. La mida i la longitud de les cel·les de confinament varia en funció del terreny, les
necessitats i el tipus de material de reompliment. Generalment el reompliment es fa amb sòl de la
mateixa zona, però evidentment es pot fer amb tot-u i sorra, per tal que hi pugui haver espais buits
per un bon drenatge però també estabilitat. Un cop instal·lada, té una llarga duració si es manté
enterrada, ja que el mateix sòl la protegeix de la degradació.
Les possibilitats s’acaben en definitiva quan s’acaba la imaginació de cadascú. De fet ens podríem
allargar molt en detalls, i moltes són les experiències. La conclusió, però, és que cal que utilitzem
aquests recursos que generen els escorrentius, rambles i torrents de cara a una gestió del paisatge
eficient i coherent.
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Carles Garcia va estudiar jardineria a l’Escola Rubió i Tudurí de Barcelona i, en acabar,
comença a treballar al jardí Botànic Marimurtra, on acumularà més de deu anys d’experiència. L’any 1998 obté el títol de Mestre Jardiner.
Des de l’any 1999 és el responsable del Servei Municipal d’Espais Verds de l’Ajuntament
de Malgrat de Mar. En aquest municipi ha desenvolupat una tasca de recerca i innovació
en matèria d’espècies adaptades a condicions extremes.
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Resum de la ponència

Durant molts de segles totes les cultures han creat i cultivat jardins. La tècnica, els diners i
potser el fet de creure que tot allò que ens és propi no és prou bo, va fer que ens atrevíssim
a introduir noves formes de disseny, plantes més exuberants i vistoses i sobretot prats verds
de gespes no adaptats a la nostra climatologia. El temps passat, una creixent presa de consciència envers la problemàtica, el sentit comú i potser també l’economia, han fet que ens
plantegéssim la necessitat d’avaluar-ne el model i trobar alternatives. Tornar a retrobar-nos
amb la jardineria tradicional, potenciar la fauna i flora autòctona, la substitució de les gespitoses (C-4), la utilització de prats autòctons, la introducció de jardins sense reg... podrien ser
algunes d’aquestes.
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“Mentre que els afeccionats anglesos estan enormement orgullosos de
les seves col·leccions de plantes per a terrenys secs, els jardiners del Sud
reguen desesperadament els seus jardins per a obtenir poc menys que
una copia mediocre del jardí anglès.”
	El jardín sin riego. Olivier Filippi.
Recordo que quan estudiava jardineria a l’Escola Rubió i Tudurí, ara fa uns 24 anys, teníem una assignatura anomenada Nomenclatura. Ens feien aprendre una infinitat de plantes, moltes d’elles d’origen
llunyà, però que es trobaven plantades, des de feia molts anys, als jardins de Barcelona. La majoria
eren plantes adaptades a la nostra climatologia i el seu cultiu no representava cap problema. De
les gespitoses en vàrem parlar ben poc, suposo, perquè no hi havia gaires experiències i perquè la
possibilitat de tenir un prat de gespa quedava restringit a uns pocs. Podríem dir que era un luxe.
El seu cultiu i manteniment era per aquell temps més complicat que en l’actualitat. Requereixen
d’instal·lacions de reg per aspersió, de tallagespes, màquines en aquells temps perilloses, precàries
i d’adquisició i manteniment cars, d’adobs i fitosanitaris. No obstant, els prats de gespes van anar
guanyant terreny a les entapissants i arbustives. Poc a poc van esdevenir un símbol de benestar i
qualitat de vida.
Teníem també una altra assignatura que era Història de la Jardineria. Jo no li vaig fer gaire cas
en aquell temps però, realment, ara crec que és una de les assignatures més interessants que van
impartir-nos. L’objectiu de l’assignatura era el de descobrir i conèixer els orígens de la nostra jardineria. Conèixer com les cultures i el clima han estat els grans modeladors dels nostres jardins.
En arribar a l’Ajuntament de Malgrat de Mar, després de 9 anys treballant al jardí botànic Marimurtra a
Blanes, em vaig trobar immers en un món que estava evolucionant molt ràpidament. La jardineria pública era/és una necessitat i exigència per part de la societat. Aquesta té unes característiques i funcions
molt diferents a les que estava acostumat fins aleshores. Les necessitats i usos dels espais públics són
un valor afegit que s’ha de tenir molt present en el moment de dissenyar i mantenir. Els recursos econòmics i personals són limitadíssims i les exigències per part dels usuaris són molt elevades.
L’ús dels espais públics n’ha condicionat el seu disseny i els qui treballem en jardineria hem hagut
d’intentar encaixar aquest canvi. Gràcies al nostre agosarament i a una situació econòmica favorable, potser sense massa sentit comú en aquells moments, ens vàrem atrevir a crear una jardineria
diferent i trencadora amb les nostres condicions climatològiques que, no oblidem, haurien de ser el
nostre gran limitador i guió.
Les noves infraestructures hidràuliques, les noves tècniques i aparells de reg, les moderníssimes
màquines i una indústria química que ens soluciona tots els nostres problemes derivats d’una mala
utilització de les espècies vegetals ens han permès de dissenyar jardins propis d’altres latituds.
Aquesta jardineria consumeix una quantitat de recursos que no ens és pròpia i ha provocat uns costos de manteniment molt superiors als que hauríem mai d’assumir.
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El nostre model de jardineria s’ha allunyat de la nostra societat i del nostre clima, el mediterrani,
i d’aquí és d’on deriven gran part dels problemes que tenim ara. Molt probablement els seguirem
tenint i en major grau si no ens decidim ja a canviar el model a seguir.

Estratègies
De ben segur que obrint les aixetes, aportant adobs químics, atomitzant els jardins amb fitosanitaris,
tractant amb herbicides, aportant adobs... es soluciona, en un moment puntual, gran part del problema però, només en aquell moment. Probablement es tornaran a produir els mateixos inconvenients
ja que el problema real i de fons no l’estem atacant i per tant no l’estem solucionant. Ens costa
d’adonar-nos que el problema de fons és el model en que ens hem basat per a dissenyar els nostres
espais verds.
Utilitzem espècies de plantes que no es poden adaptar a la nostra climatologia, sobretot a la pluviometria i les temperatures dels nostres estius. Amb això ens obliguem a instal·lar unes infraestructures permanents de reg que ens generen un elevat consum d’aigua, així com el cost afegit de
manteniment d’aquestes instal·lacions. També ens obliguem a un control cada cop més complicat de
les malures, a una gestió del manteniment d’aquests espais més car i amb altres problemes per a
resoldre que empitjoren any rere any.
Aquest model que estem fent servir ens provoca un estrès constant de les plantes i un aïllament
d’aquests espais que no tenen res a veure amb els ecosistemes naturals que els envolta. Hem creat
illes amb espais “aliens” que sobreviuen perquè els aportem contínuament aquells recursos que
necessiten.
Així, doncs, en l’any 2002, l’Ajuntament de Malgrat de Mar va prendre la decisió tècnica de modificar
el disseny de la jardineria. Per a realitzar-ho es va haver d’explicar als usuaris, als càrrecs de l’administració i als propis jardiners el que es pretenia fer. No va ser una feina fàcil pel que representa
canviar tot un model de gestió i pel que representa cercar la forma i posar-la en pràctica. Va ser tot
un repte que encara continua.
Els decrets de sequera van ser determinants. Encara que no ho sembli, ens van ajudar a justificar, si
calia encara més, la necessitat del canvi de model. Ens van donar una empenta, una dada (10.5 litres
per metre quadrat a la setmana) i un repte per a assolir.
Les gespes tradicionals (C3), plantes de temporada, i moltes altres plantes i arbres que assumim com
normals en els nostres jardins, perillaven amb aquestes aportacions màximes d’aigua de reg. Per
tant, la seva existència no tenia cabuda en un nou model i calia cercar alternatives i solucions.
Així, doncs, vàrem començar a actuar per a fer que els jardins que teníem i els que poguéssim tenir
en el futur s’adaptessin a aquesta nova situació, a aquest nou model que començàvem a cercar.
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Les estratègies que vàrem prendre van ser:
1. Incorporar nous criteris de disseny dels espais verds (1/3).
2. Gestió de l’aigua de reg amb uns criteris molt definits.
3. Cercar noves alternatives a les gespitoses, a la planta de temporada...
4. Realitzar plantacions adaptades al nostre clima (plantes arvenses, jardins sense reg).

Nous criteris de disseny dels espais verds (1/3)
Per tal d’adaptar la nostra jardineria a altres criteris de disseny i manteniment, s’ha de tenir ben clar
quins paràmetres són els que ens han de guiar. Vàrem prendre com a punt de partida la dada que
ens dicta els decrets de sequera: la quantitat màxima d’aigua de reg que podem aportar a la superfície total dels espais verds (10.5 l/m2/setmana). El cert és que no sabem com es va calcular, ni d’on es
va extreure, però el que si és cert és que és el punt de partida que vàrem prendre per a definir els
factors limitadors en el moment de dissenyar els espais verds. També vàrem considerar que aquesta
quantitat màxima d’aigua de reg era molt insuficient per a la realització i manteniment d’un espai
verd. Crèiem que ens trobàvem per sota del mínim necessari.
Així, doncs, decidim que aquesta quantitat és la màxima que aportarem als nostres espais verds i
que l’aplicarem com a norma. Tots els nostres jardins, quedaran limitats en el seu disseny per l’aportació màxima d’aigua de reg. És una decisió important ja que aquest limitador configurarà d’una
forma dràstica el seu disseny.
La manera d’aplicar aquesta quantitat màxima d’aigua de reg sobre els espais verds va ser de la
següent forma: un cop definida i quantificada la quantitat màxima d’aigua disponible sobre la superfície total de l’espai verd, l’aplicarem tota només sobre la meitat de la superfície. D’aquesta manera
aconseguim el doble d’aigua sobre una de les meitats del total de la superfície. L’altra meitat de l’espai verd no es podrà regar i, per tant, no es realitzarà enjardinament. Aconseguim, doncs, una quantitat d’aigua per m2 verd a enjardinar de 21 litres per setmana. Creiem que és una quantitat suficient i
gens menyspreable. La meitat de la superfície que no estarà coberta de verd podrà estar compartida
amb arbres. Aquests arbres restaran un percentatge del total d’aigua a consumir i, conseqüentment,
també restarà un percentatge de la superfície enjardinada.
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Composició superfície d’un espai verd

Figura núm. 1: Distribució de la superfície dels espais verds. Hi ha una relació d’1/3 per cada classe, remarcant que
l’arbrat es pot trobar sobre una superfície permeable i/o impermeable fet que pot augmentar significativament la
superfície ocupada pel verd fins +/- 66% (incloent la projecció de la capçada dels arbres).

Amb l’aplicació de tota l’aigua de reg en una de les dues meitats del total de la superfície, havíem de
plantejar-nos com distribuir l’enjardinament en aquest espai. Vàrem determinar que el disseny de la
superfície total de l’espai verd el distribuiríem en tres espais. El primer estarà constituït pròpiament
per l’espai enjardinat amb arbustives, vivaces, entapissant, gespitoses, arbres... i és en aquest que
haurem d’aportar aigua de reg. El segon espai podria estar format per una superfície impermeable
amb paviments on podrien incorporar-se arbres, molt probablement en escocells i, evidentment,
amb reg. I el tercer espai estaria constituït per una superfície permeable amb terrer o altres tipus de
materials, on també hi ha la possibilitat d’afegir arbrat. La superfície pròpiament enjardinada i l’espai
de paviments impermeables no podran ocupar més del 33% de la superfície total en cada un dels
casos. La superfície permeable podrà ampliar-se fins el total que requereixi el disseny.
Depenent de la quantitat d’arbrat instal·lat fora de l’àrea pròpiament enjardinada, els percentatges
d’aigua de reg en un cas i en l’altre podrà oscil·lar. Estaríem parlant que en la superfície enjardinada,
amb un màxim del 33% del total, es podria aportar entre el 50% i el 70% del total d’aigua de reg.
Amb aquesta distribució de 1/3 assegurem la possibilitat de realitzar un disseny adaptat a les necessitats de cada espai verd.
El temps, els errors i l’experiència que hem anat adquirint en el transcurs d’aquests anys, ens ha fet
veure que realment hi ha moltes formes diferents d’actuar i de fer, encara que disposem de tan poca
disponibilitat d’aigua de reg. Un sistema de reg molt eficient, i sobretot l’elecció adequada de les
plantes, ens pot permetre de realitzar espais molt ben adaptats a aquestes limitacions. Fins i tot en
l’altre extrem, el de no regar, també hem comprovat que és possible de realitzar jardineria.
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Repartiment dels recursos hídrics

Figura núm. 2: Esquematització de les diferents tipologies de superfícies d’un espai verd amb els percentatges de la
quantitat màxima d’aigua destinada per a cada una. Cal destacar que la quantitat d’aigua de reg només es aportada a
un màxim del 50% de la superfície total, fet que ens proporciona el doble d’aigua establert pels decret de sequera.

Crear una nova gestió de l’aigua
Partint de la base que coneixem les quantitats màximes d’aigua de reg que podem aportar per m2
en els nostres espais verds, és evident que estem obligats a controlar les quantitats a aportar i per
tant hem de tenir els aparells i portar a terme els controls necessaris (comptadors, cabalímetres,
programacions estrictes...).
Les aportacions d’aigua de reg sobre els espais enjardinats i l’arbrat estan quantificades, per la qual
cosa les programacions de reg vindran determinades per la quantitat d’aigua a regar (litres) i no per
un temps estimat de programació. Programem quantitats d’aigua a aportar sobre una superfície,
litres m2,i no temps de reg, minuts o hores. Així, doncs, regarem per cabdal i no per temps!
L’origen de les aigües de reg també cal tenir-lo en compte. Determinem com a prioritària la utilització de l’aigua del freàtic com a aigua de reg pels espais verds, descartant l’aigua de boca sempre que
sigui possible. Hem de tenir present que l’aigua del freàtic no és una aigua tractada ni potabilitzada i
per tant s’han de prendre totes les mesures necessàries per no provocar problemes de salut pública.
El reg localitzat amb degoters és una bona solució.
Des del moment que es va decidir d’utilitzar aquestes aigües es va dissenyar i es va dur a terme (encara
en aquest moments), una xarxa de canalitzacions per tal de fer arribar l’aigua dels diferents pous de
caràcter municipal (obligatòriament legalitzats a l’ACA), als espais verds. En l’actualitat un 45% dels
espais verds que requereixen de reg ja es reguen amb aigües provinents del nostre freàtic.
També es planteja la realització d’un estudi global de les necessitats actuals i futures dels espais
verds així com el plantejament de noves canonades de la xarxa d’aigua de reg provinent del freàtic.
També es planteja l’estudi per a la utilització d’altres recursos hídrics com ara la reutilització d’aigües provinents de depuradora (terciari) i l’aprofitament d’aigües pluvials.
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Pel que fa a la programació, es determina la necessitat d’ajustar al màxim les programacions de les
quantitats d’aigua a aportar durant el reg. És per això que cal que les espècies implantades siguin
plantes amb requeriments hídrics molt baixos. També s’implanta la realització de 4 programacions de
reg anualment i la instal·lació del control amb telegestió. En l’actualitat es treballa per a ajustar el
reg a les necessitats reals de les plantes en cada moment (ETP).
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Figura núm. 3: Resum de les programacions de reg durant el transcurs de l’any. Cada programació aporta la
mateixa quantitat d’aigua des del primer dia fins a l’últim. No és un sistema eficient. Cal destacar que la línia
blava és la dada que hem de cercar per a aportar la quantitat d’aigua necessària durant els regs, i per a aconseguir-la hauríem de treballar sobre dades agronòmiques com ara la temperatura, el vent, les hores d’insolació,
l’evapotranspiració (ETP)...

Cercar noves alternatives a les gespitoses de clima fred.
Gespitoses.
És conegut per tothom que les gespes provinents de climes més freds i humits que el nostre són les
anomenades C-3. Són gespitoses de les espècies més comunes com els Agrostis estolonifera, Festuca
arundinacea, Poa pratense...
Si tenen cobertes les seves necessitats, sobretot d’humitat i de temperatura, són relativament verdes durant tot l’any. També és cert que tenen un grau estètic molt ben considerat per la societat en
general. Aquestes gespes, implantades arreu del nostre territori, tenen unes necessitat hídriques
força superiors a la nostra pluviometria, sobretot estival. I, per descomptat, també superior al màxim
establert pels decrets de sequera. Una gespa d’aquest tipus pot necessitar, durant els mesos de més
calor, al voltant de 50/60 litres d’aigua m2 per setmana. Evidentment, espècies amb aquests requeriments no encaixen en les nostres estratègies.
Així, doncs, vàrem determinar que les gespitoses del tipus C3 són espècies a no implantar. De la
mateixa forma que vàrem determinar també que si les necessitats de l’espai verd ho permetien no
implantaríem cap tipus de gespitosa. En cas que això no pogués ser, les substituiríem per d’altres
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especies molt menys exigents. La substitució es realitzaria amb altres gespitoses amb requeriments
hídrics molt més baixos, com podria ser el cas de les gespitosesC4, o amb altres plantes entapissants.
Característiques de les gespitoses (C4):
• En general són plantes amb un creixement lent.
• La gran majoria tenen fulles gruixudes i amples (a excepció de la Zoysia matrella i tenuifolia i el
Paspalum vaginatum).
• Es desenvolupen sobre sòls pobres, però necessàriament ben drenats.
• Tenen rizomes profunds que els hi permeten de resistir fortes sequeres i el fred, i estolons, que els
hi permeten de colonitzar l’espai.
• La seva implantació es pot realitzar amb planta arrelada, per esqueix de rizoma o amb gleves. La
sembra amb llavor requereix d’unes temperatures al sòl de 20°C!!!
• La nostra experiència ens indica que necessitem 2 cicles vegetatius complerts (dos anys de cultiu)
per a la consolidació del 100% de la superfície prevista.
• Resisteixen els estius calorosos i els hiverns suaus (fins -6°C durant setmanes!!!).
• Creixen durant l’estiu, a partir de mínimes superiors als 16°C i resten latents durant la tardor i fins
la primavera, canviant el color de les seves fulles a tons grocs-marrons.
• En l’època de latència estan en desavantatge amb altres plantes que colonitzen el seu espai com
ara la germinació de gramínies i plantes adventícies.
• Resisteixen períodes llarg de sequera. Necessiten poca aigua de reg (+/- 18 l/m2/setmana).
• No requereixen de segues continuades (entre 0 i 8 segues anuals).
• Toleren força el trepig continuat.
• Algunes espècies són pocs resistents als orins dels animals urbans (Zoysia tenuifolia / matrella).
En la bibliografia, àmpliament americana, les C4 i concretament les zoysies les recomanen de cultivar en estats com Florida, Califòrnia, Texas, Nuevo México..., llocs amb unes condicions climàtiques
(de llum, temperatura, aigua) que són força semblants a les nostres. Però també les recomanen
en estats com Washington o Nova York, amb climes força més freds que gran part de la Península
Iberica. Així, doncs, penso que no hauríem de tenir por d’introduir aquestes espècies en els nostres
jardins. És clar que durant llargs períodes de l’any tindrem les gespes seques, de la mateixa manera
que tenim arbres sense fulles. Aquesta variabilitat estacional hauria de ser normal en les nostres
ciutat. Ja ho és als Estats Units i a molts altres llocs del món. Perquè no aquí?
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Figura núm. 4: Zoysia als Estats Units. En verd la distribució de l’espècie zoysia amb estat vegetatiu superior a 6
mesos. En color crema estat vegetatiu inferior a 6 mesos. En gris zones on no es recomana el seu cultiu.

Gespitoses del tipus C4 utilitzades en els jardins amb algunes característiques rellevants més derivades de les observacions realitzades a Malgrat de Mar.
- Zoysia tenuifolia/matrella
- Implantació per esqueix, planta arrelada en contenidor o amb gleva.
- Posseeix rizomes, amb el temps molt profunds, i estolons. És colonitzadora de l’espai.
- Bona tolerància a la semi-ombra.
- A l’hivern canvia el color de la fulla cap a groc i a partir dels -4°C la fulla s’asseca totalment.
- Pel seu dens creixement atura la invasió d’altres gramínies durant el període de letargia.
- Surt de la letargia hivernal amb mínimes per sobre dels +16°C.
- Estimem que podem estalviar al voltant d’un 65% de l’aigua de reg respecte a una C3.
- Sobreviu a un estricte decret de sequera durant els mesos d’estiu.
- Podem estalviar entre el 50% - 100% de les segues.
- Adobat de fons 1 cop a l’any amb adobs orgànics.
- No tolera els orins dels gossos.
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Fulles primes i estretes que formen les prades de Zoysia
tenuifolia.

Detall del creixement de les mates que prenen forma de
coixí si no se’ls hi practica segues.

- Zoysia japonica
- Implantació per esqueix, planta arrelada en contenidor o amb gleva.
- No produeix llavor fèrtil.
- Les seves fulles són amples i els estolons són gruixuts.
- Compta amb rizomes, molt profunds amb el temps, i estolons. És colonitzadora de l’espai.
- No tolera bé l’ombra.
- Sota bones condicions té un creixement vigorós.
- A l’hivern grogueja el color de la fulla i partir dels +5°C s’asseca totalment.
- Surt del període de letargia amb mínimes per sobre dels +16°C.
- Pel seu creixement dens atura força be la invasió d’altres gramínies durant la letargia hivernal.
- Estimem que podem estalviar al voltant d’un 60% de l’aigua de reg respecte a una C3.
- Amb moltes dificultats supera verda un episodi de decret de sequera.
- Podem estalviar entre el 50% - 60% de les segues.
- Adobat de fons 1 cop a l’any amb adobs orgànics.
- Resisteix molt bé les trepitjades intenses.
- Fins aquests moments no pateix de malures.

Les fulles de la Zoysia japonica són més amples i grans.

Durant l’estiu creixen unes petites inflorescències de
color vermellós.
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- Paspalum vaginatum
- Implantació per esqueix, planta arrelada en contenidor o amb gleva.
- Compta amb rizomes, molt profunds amb el temps, i estolons. És colonitzadora de l’espai.
- No tolera l’ombra.
- A l’hivern canvia el color de la fulla cap a groc i partir dels 6°C s’asseca totalment.
- Durant la letargia hivernal, germinen altres gramínies i plantes que envaeixen la superfície.
- Surt de la letargia hivernal amb mínimes per sobre dels +16°C.
- Estimem que podem estalviar al voltant d’un 70% de l’aigua de reg respecte a una C3.
- Sobreviu a un estricte decret de sequera durant els mesos d’estiu.
- Tolera molt bé la salinitat.
- Podem estalviar entre el 50% - 60% de les segues (de 6 a 8 segues anuals).
- Toleren segues molt baixes.
- Adobat de fons 1 cop a l’any amb adobs orgànics.
- És menys resistent a les malures fúngiques.

Durant l’estiu creixen unes petites inflorescències.

Les fulles del Paspalum vagitatum són estretes i petites.

- Stenotaphrum secundatum
- Implantació per esqueix, planta arrelada en contenidor i gleves. No produeix llavors fèrtils.
- Les seves fulles són gruixudes, amples i d’un verd clar.
- No compta amb rizomes però sí estolons. És colonitzadora de l’espai.
- El seu creixement és relativament ràpid però no tolera les trepitjades contínues.
- No tolera l’ombra moderada.
- És la menys resistent a períodes perllongats de sequera. S’asseca i podria morir amb restriccions
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com les del decret de sequera.
- Tolera la salinitat i terrenys pobres però ben drenats.
- Amb temperatures inferiors al -2°C es torna seca.
- No admet segues baixes per sota dels 50mm.
- Adobat de fons 1 cop a l’any amb adobs orgànics. Molt sensible a la carència de ferro.
- En condicions normals de cultiu és resistent a les malures fúngiques.

Les fulles de stenotaphrum són gruixudes i aspres al
tacte.

El gram (Cynodon dactilon) és l’única gramínia autòctona del nostre clima. Viu espontàniament al
voltant de les clarianes dels nostres boscs litorals i per tant pot viure sense aportacions d’aigua de
reg. No hem d’oblidar que la mitjana anual de precipitació a Malgrat de Mar és de 646 l/m2/any, repartits majoritàriament durant els mesos de primavera i tardor. És, doncs, durant aquestes èpoques de
l’any que tindrem verds aquests prats. Una gran oportunitat caiguda del cel.
- Cynodon dactilon
- Les seves fulles són fines i de color verd fosc.
- Forma un sistema radicular profund i potent format per rizomes i creix en superfície gràcies a
vigorosos estolons.
- Creix ràpida i agressivament competint amb altres plantes a les que no els hi permet el seu creixement.
- Durant la primavera i la tardor funciona vegetativament amb les seves fulles verdes.
- Entra en letargia amb els primers freds prenent un aspecte sec.
- Durant els mesos d’estiu pot tornar a quedar seca fins a les pluges de la tardor.
- És molt resistent a les trepitjades.
- No tolera l’ombra.
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- Es desenvolupa en terrenys pobres i tolera força bé la salinitat.
- Molt resistent a les malures.
- Ens podem estalviar el 100% d’aigua de reg en l’espai consolidat per a aquesta espècie.
- Les segues poden realitzar-se 4-6 cops a l’any depenent de l’estètica que li vulguem conferir.

Les inflorescències del gram produeixen gran quantitat
de llavor fèrtil.

Les fulles del Cynodon dactilon són estretes i petites i
molt verdes durant els períodes de pluges.

Podem destacar que durant alguna de les èpoques en que el gram es troba sec altres espècies de
plantes anuals poden colonitzar temporalment el prat. Una d’aquestes espècies podria ser la Poa
annua. En germinar i créixer durant l’hivern, pot conferir-li unes tonalitats verdes. La poa germina i
no competeix amb el gram ja que no comparteixen el seu creixement i desenvolupament en el temps.
Tant bon punt arriben les calors i la pobra pluviometria estival domina, aquestes poes anuals desapareixen i donen pas al domini del gram: una alternativa espontània i natural.
En els prats on durant els mesos d’estiu es realitzen regs no recomanem la realització d’aquesta
pràctica.

Entapissants.
Entapissar els espais verds amb altres espècies de plantes que no siguin gespitoses és una altra possibilitat a tenir en compte. Les plantes entapissants són una gran oportunitat per a ocupar espais que
posteriorment, i un cop consolidades, repercutiran en la disminució de recursos, com és l’aigua, i en
la disminució dels costos de manteniment.
D’espècies d’aquest tipus en podem trobar moltes però n’anomenaré només algunes per la gran rusticitat i adaptabilitat a sòls pobres.
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- Dymondia margaretae
- Originària de Sud-àfrica. Viu sobre les dunes de les platges.
- Implantació amb planta arrelada en contenidor.
- Planta de creixement molt horitzontal (no supera els 10cm) però amb arrels profundes que li permeten de sobreviure llargs períodes de sequera. El fred l’afecta per sota dels -2°C.
- És colonitzadora de l’espai.
- Requereix d’exposicions a ple sol, tot i que pot tolerar una ombra poc densa.
- Les seves fulles són de color gris.
- Durant l’estiu floreix amb unes margarides de color groc.
- Té uns requeriments hídrics molt baixos. (+/- 10 l/m2/setmana)
- Tolera un trepig moderat.

Detalls de les fulles i flors de la Dymondia.

- Ophiopogon japonicus
- Originària de Japó, Xina i Corea
- Implantació amb planta arrelada en contenidor i per divisió de mata.
- Planta de creixement molt lent que colonitza l’espai cobrint-lo amb les seves fulles.
- Compta amb petits tubercles que li permeten de sobreviure períodes de sequera.
- Prefereix l’ombra tot i que tolera una exposició a mig sol.
- Les seves fulles petites, primes i dures són de color verd fosc.
- Tolera un trepig moderat.
- És possible de segar-la per a aconseguir una homogeneïtat en la seva alçada.
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Fulles i fruits de l’Ophiopogon.

- Trachelospermun asiaticum
- Originària de Japó i Corea.
- És una planta enfiladissa que es pot postrar pel terra.
- Admet el retall.
- Implantació amb planta arrelada en contenidor.
- Planta de creixement relativament ràpid. Colonitza l’espai cobrint-lo amb les seves llargues tiges
plenes de fulles enfrontades.
- Pot sobreviure durant períodes curts de sequera.
- Tolera el fred i a partir de -5°C les fulles verdes canvien de color i es tornen granatoses.
- Durant l’estiu floreix amb unes flors de color blanc cremós.
- No tolera el trepig.

Fulles i fruits de l’Ophiopogon.
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Realitzar plantacions adaptades al nostre clima (flora arvense i jardins sense
reg).
Sens dubte tots sabem que l’element més important en tots el jardins són les plantes, o haurien de
ser-ho. Les plantes han de sobreviure en les condicions que els hi oferirem, i és per aquesta raó que
les hem de triar per la seva rusticitat com a característica limitadora. La quantitat de mesos que la
planta pot sobreviure a un període de sequera serà el factor principal a tenir en compte. Altres factors importants són la resistència al fred, al vent i a la salinitat.
És per això que hem cregut que una altra alternativa a les prades de gespes havia de ser la utilització de diferents espècies de plantes rústiques i possiblement autòctones del nostre clima. En tenim
d’anuals i vivaces que podrien donar a lloc un prat més o menys homogeni. Aquest prats poden tenir
un valor estètic molt elevat a causa de les floracions que es van succeint durant el transcurs de les
estacions.
La majoria de les plantes a les que ens referim són les anomenades arvenses o messicoles. Estem
parlant de les plantes que vulgarment anomenem males herbes que podem trobar en els nostres
camps de conreu o prats de pastura. En el nostre clima mediterrani en tenim moltíssimes d’aquestes
plantes. Malauradament, moltes es troben en un perillós retrocés per culpa de la seva eliminació sistemàtica en els correus. Acostumen a trobar-se exiliades en els marges dels termes i dels camins.
La implantació d’aquestes plantes és relativament fàcil ja que són plantes que es reprodueixen
bastant fàcilment per llavor. El que sí que és mes complicat és el fet de triar i trobar en el mercat
les llavors de les espècies escollides. No obstant, cada dia es troben més cases comercials que les
comercialitzen i és important que n’exigim la seva comercialització. França i Bèlgica són precursors
en aquests tipus de prats i tenen interessants aplicacions en diferents parcs i jardins.
A Malgrat de Mar vàrem realitzar l’experiència sobre una superfície aproximada de 6.000m2. Vàrem
plantar una mescla de llavors de les següents espècies:
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ESPÈCIES UTILITZADES PER A CONFORMAR PRATS A MALGRAT DE MAR
Percentatge

Espècie sembrada

Germinació

Observacions

80%
15%
5%

Festuca ovina
Agrostis stolonifera
Mescla comercial planta
silvestre
Achillea millefolium
Alyssum saxatile
Anagalis arvensis
Anthemis nobilis
Asphodelus fistulosus
Aubretia deltoides
Bellis perennis
Cerastium biebersteinii
Chrisanthemun multicaule
Dianthus deltoides
Eschscholzia californica
Hissopus officinalis
Lavandula pedunculata
Linaria maroccana
Linum usitatissimum
Lobularia maritima
Malcomia maritima
Nemophila maculata
Salvia verbenaca
Papaver rhoeas
Santolina rosmarinifolia
Saponaria ocymoides
Silene pendula
Thymus vulgaris
Viola cornuta
Verbena oficinalis

✓
✓

✓
✓

Colonitza gran part de l’espai
Consolidada

✓
✓
✓
✓
✓

✓

Consolidada i en expansió
Desapareguda en tres anys
Desapareguda el primer any
Molt poques mates
Excel·lent
No va germinar
Desapareguda el primer any
Desapareguda el primer any
No va germinar

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

Desapareguda el primer any
Molt poques mates
No va germinar
No va germinar
No va germinar
Consolidada i en expansió
Desapareguda el segon any
No va germinar
No va germinar
Molt poques mates
Desapareguda el segon any
Desapareguda el segon any
No va germinar
No va proliferar
No va proliferar (?)
No va proliferar
No va germinar (?)

Figura núm. 5: Un terç de les espècies que es van sembrar, durant la tardor de 2005, van anar germinant durant
aquella tardor i la següent primavera. En aquells períodes vàrem realitzar regs de suport per a consolidar les sembres.
Les floracions i els creixements van ser molt favorables. El gram, de creixement espontani, i les sembres de gespitoses
i vivaces van començar a colonitzar la superfície. En arribar la tardor i primavera següents tan sols el 23% de totes les
espècies sembrades seguien formant part del prat.
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Detalls dels prats sembrats al Parc F. Macià durant
la tardor del 2005. El primer any va produir un bonic
espectacle. Ens va durar poc.

El manteniment d’aquests prats sembla força senzill però l’aspecte estètic és difícil de gestionar. Durant
els mesos de primavera i part dels de la tardor, aquest prats presenten importants i vistoses floracions i
el fullatge és relativament verd i vigorós. Però els mesos d’estiu i hivern els prats presenten un aspecte
molt més sec i feréstec. Al novembre/desembre és quan portem a terme una sega força baixa.
Les aportacions de reg són realment escasses. Caldrà realitzar uns regs després de la primera
sembra. Un cop germinades les diferents espècies, competiran per l’espai i, de mica en mica, es realitzarà una selecció natural de les espècies. Si deixem que facin el cicle complert, aquestes plantes
generaran un producció de llavor que quedarà com a banc per a germinar el proper any. Si no es
realitza una llaurada del terreny, que és el nostre cas, les gramínies i les plantes vivaces començaran
a dominar la superfície i serà cada cop més difícil la germinació i, per tant, la diversitat d’espècies
d’aquest prats anirà disminuint encara més. És per això que serà necessari de sembrar gairebé anualment per a aconseguir l’estètica que en un principi havíem previst, si es que en gran mesura prima
el fet estètic, és clar.
La diversitat que ens poden oferir aquest prats és realment molt important ja que, encara que costi
de veure, la fauna d’insectes i petits mamífers augmentarà. Aquest fet ens podrà ser de gran ajuda
per a aconseguir un major equilibri de les poblacions dels diferents tipus d’insectes i per tant un
millor control de les malures sobre les nostre plantes. La utilització d’aquests prats és una bona
forma d’introduir la lluita integrada en els jardins. Crec que és un aspecte important a considerar.
També podem arribar a un major detall de plantació i a una estètica més controlada portant a terme
plantacions d’arbustives i vivaces amb requeriments hídrics equivalents als que ens ofereix la nostra
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pluviometria. Amb aquest criteri podem realitzar jardins que només requereixin els primers regs de
consolidació. Parlem de dissenyar jardins sense reg.
Per tal de dur a terme aquest tipus d’enjardinament cal conèixer la planta i els períodes de sequera
que poden resistir. Les espècies autòctones del nostre clima són moltes i això ens permet la possibilitat d’escollir moltes plantes amb diferents floracions, textures, colors de les fulles...
És important de realitzar tots els treballs que proporcionaran a la planta una millor captació de l’aigua de la pluja i una més gran retenció de la humitat al sòl. Unes bones pràctiques serien, per exemple, fer clots al voltant de les plantes i cobriments amb graves i/o materials vegetals del sòl.
Les plantes que hem fet servir per a realitzar aquests jardins són les que trobareu en el següent quadre:
ESPÈCIES UTILITZADES EN JARDINS SENSE REG A MALGRAT DE MAR
Espècie plantada

Acanthus mollis
Agapanthus praecox
Aloysia triphylla
Armeria maritima
Asteriscus sericeus
Ballota pseudodictamnus
Banksia integrifolia
Bulbine frutescens
Caesalpinia gilliesii
Calothamnus quadrifidus
Centaurea pulcherrima
Cistus creticus
Cistus laurifolius
Cistus x aguilarii
Cistus x florentinus
Cistus x pulverulentus
Cistus x purpureus
Cistus x skanbergii
Correa “Dusky Bells”
Cotinus coggygria
Delosperma cooperii
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Mesos
Adaptació Observacions
sequera
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4

✓
✓
✓
·      
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

S’asseca durant l’estiu. Excel·lent
Excel·lent / afectada pel fred
Bona adaptació
Desapareix el 50% durant el primer estiu
No sobreviu després del primer estiu
No sobreviu després del primer estiu
Bona adaptació / afectada pel fred
Excel·lent / afectada pel fred
Excel·lent / arbust de caduc
No sobreviu després del primer estiu
Bona adaptació / pateix l’excés d’aigua
Bona adaptació
Bona adaptació
Excel·lent adaptació
Excel·lent adaptació
Excel·lent adaptació
Excel·lent adaptació
Excel·lent adaptació
Excel·lent adaptació / afectada pel fred
Creixement molt lent
No sobreviu. Suculenta(?)
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Espècie plantada

Mesos
Adaptació Observacions
sequera

Echium candicans
Epilobium canum
Eremophila maculata
Erigeron karvinskianus
Eriocephalus capensis
Erysimum “Apricot Twist”
Erysimum “Bowles Mauve”
Erysimum linifolium “variegatum”
Euphorbia rigida
Festuca glauca
Gaura lindheimeri
Helianthemum “Fire Dragon”
Helichrysum argyrophyllum
Helichrysum italicum
Helichrysum orientale
Hemerocallis sp.
Iris barba elatior (=Iris germanica)
Iris unguicularis

5
4
4
3
4
4
4
4
5
2
4
4
4
4
4
3
4
5

Koeleria glauca

4

Lantana montevidensis
Lavandula latifolia
Leonotis leonorus
Leucantemun osmarense
Leucophyllum frutescens
Limonium perezii
Muhlenbergia capillaris
Myrsine africana
Myrtus communis
Orphium frutescens
Othona cherifolia
Perovskia atriplicifolia
Phlomis fruticosa

4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
·      

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bona adaptació/afectada pel fred
Bona adaptació / afectada pel fred
Bona adaptació / afectada pel fred
Bona adaptació
Bona adaptació
Bona adaptació
Bona adaptació
Bona adaptació
Excel·lent adaptació
Sobreviuen precàriament poques mates
Bona adaptació / afectada pel fred
No sobreviu
Excel·lent adaptació
Excel·lent adaptació
Excel·lent adaptació
Bona adaptació / caduca durant l’hivern
Bona adaptació
Excel·lent adaptació
Pateix força a l’estiu / creixement molt
reduït
No sobreviu després del primer estiu
Bona adaptació
Bona adaptació / afectada pel fred
Bona adaptació
Excel·lent adaptació
Excel·lent adaptació / intenses floracions
Gramínia s’asseca durant l’hivern
Excel·lent adaptació
Bona adaptació
No sobreviu el primer estiu
Excel·lent adaptació / intenses floracions
Bona adaptació / creixement molt reduït
Bona adaptació
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Espècie plantada

Mesos
Adaptació Observacions
sequera

Phylica ericoides
Prostanthera denticulata
Retama sphaerocarpa

4
4
6

Rhodanthemum hosmariense

4

Scabiosa cretica
Scabiosa farinosa

4
4

✓
✓

Sedum album

4

✓

Sedum telefhium “Herbstfreude”
Stachys lanata
Teucrium marum
Thymus capitatus
Thymus mastichina
Thymus vulgaris
Tulbalghia violacea
Urginia maritima
Verbena bonariensis
Westringia fruticosa “Smokie”
Yucca filamentosa

6
5
5
5
5
4
4
5
5
4
6

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
·      

Bona adaptació
Excel·lent adaptació
Excel·lent adaptació / intenses floracions
Pateix força a l’estiu / creixement molt
reduït
Excel·lent adaptació / intenses floracions
No sobreviu després del primer estiu
Excel·lent / proliferació molt lenta sobre
grava
Excel·lent adaptació
Bona adaptació
No sobreviu desprès del primer estiu (?)
Bona adaptació
Bona adaptació
Bona adaptació
Bona adaptació / afectada pel fred
Excel·lent adaptació
Excel·lent, colonitza per llavor
Bona adaptació / afectada pel fred
Excel·lent adaptació

Figura núm. 6: Les plantacions dels jardins sense reg haurien de portar-se a terme principalment durant els mesos
de tardor. D’aquesta forma podrem aprofitar les bones condicions climatològiques de la tardor i de la primavera abans
del rigorós estiu mediterrani. El format de la planta hauria de ser el més reduït possible per tal d’aconseguir que el
sistema radicular sigui jove i es pugui desenvolupar àmplia i profundament en el sòl on haurà de créixer.
Cal tenir present que les observacions són, totes, referides a les condicions edafològiques i climatològiques del nostre
poble.
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Conclusions
La sequera en els jardins es percep com un problema, una limitació. Però crec que no és del tot així,
i que ens ofereix amplíssimes possibilitats que caldrà que treballem. És una oportunitat que no hem
de perdre.
Amb les actuacions i experiències que hem realitzat podem constatar que hi ha possibilitats i
alternatives que funcionen en la pràctica. Podem dir que algunes de les possibles alternatives són
en l’actualitat presents a Malgrat de Mar, i crec que aquesta hauria de ser la nostra tendència en el
futur. Creiem que és important conèixer molt bé i protocol·litzar els treballs de plantacions i sembres
per a intentar de superar la lentitud de consolidació d’aquestes alternatives. Hem d’intentar realitzar
les sembres i plantacions amb un temps prudent (6 - 8 mesos) abans de l’obertura de l’espai per al
gaudiment dels usuaris.
Com ja va concloure, ara fa 6 anys, el meu company Manuel Martínez de l’Ajuntament d’Alacant en
la ponència conjunta que vàrem realitzar, hem de tenir clar i creure que els autèntics responsables
de les accions i polítiques mediambientals dels espais verds de les nostres ciutats som els tècnics
municipals i no pas els nostres polítics. Hem de fer possible que un model adaptat, sens dubte a les
nostres condicions climatològiques, sigui el que s’imposi en la nostra forma de gestió.
Així, doncs, animo a tothom que es posi a treballar en aquest sentit, ja sigui amb aquestes o amb
d’altres estratègies. I per això us ofereixo la nostra experiència, i us convidem a venir-la a conèixer
quan vulgueu. El fet de compartir experiències entre tots pot ser una bona ajuda per tal d’ampliar
coneixements i fer més fàcil la nostra feina.
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Emili Gispert és tècnic del Servei de Parcs i Jardins, Medi Natural i Qualitat Ambiental de
l’Ajuntament de Figueres, des de fa més de 25 anys. Prèviament a la seva tasca municipal, va treballar 18 anys com a encarregat del Centre Especial de Jardineria de l’Alt
Empordà.
Actualment també és president de l’Associació de Jardineria de l’Empordà.
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Resum de la ponència

Resum de la ponència

Breu exposició de la jardineria a Figueres abans de l’inici de la crisi, per poder explicar les
mesures preses arrel de la retallada en el pressupost municipal. Aquestes mesures són
d’aplicació des de l’any 2008.
Mesures adoptades:
- Implantació de noves espècies vegetals amb menors necessitats de manteniment.
- Organització dels treballs per a optimitzar els recursos humans i recursos materials disponibles.
- Estalvi d’aigua.
- Aplicació de gespes tipus zoysia, bermudes, gramma..., amb menys requeriments i necessitats hídriques.
- Reducció de pressupost pel 2012 i afectacions previstes.
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LA JARDINERIA EN CONDICIONS ECONÒMIQUES
DESFAVORABLES.
EL CAS DE FIGUERES
Figueres és la capital de l’Alt Empordà. Té un cens de població de 45.000 habitants, i actualment un
total de 833.390 m2 de zones verdes conformen l’espai urbà, amb 16.261 unitats d’arbres, de les quals
313 són tipus palmàcies i 15.940 són frondoses i coníferes. Estadísticament, cada habitant disposa de
18,51 m2 de zona verda i de 0,36 unitat d’arbre, és a dir, que hi ha un arbre per cada tres habitants.
Els parcs, els espais verds i els grans arbres són elements habituals en el paisatge urbà figuerenc.
Possiblement hi té molt a veure la seva situació privilegiada, amb la muntanya al nord i el mar a l’est,
però no podem passar per alt que si els seus habitants es caracteritzen per aquest punt entramuntanat que els confereix el vent del nord, els elements naturals tampoc se n’escapen, i adquireixen una
fortalesa imprescindible per a sobreviure en la plana empordanesa.
Un passeig per les avingudes i els carrers figuerencs descobreix al ciutadà i visitant diverses espècies arbòries, algunes de més de cent anys. Malgrat que sovint operacions exagerades de poda han
malmès alguns d’aquests exemplars i els han fet perdre part del seu desenvolupament general, en
els darrers anys s’ha pres consciència del patrimoni natural que signifiquen aquests arbres centenaris per a la ciutat, majoritàriament plataners, i la seva recuperació s’ha fet en consonància amb
la formació de magnífics espais oberts com a parcs i zones d’esbarjo, puntualment en zones perifèriques, com el Parc del Manol, el Parc de les Aigües o el Parc dels Olivars, els quals constitueixen
importants paratges d’expansió.
Al costat d’aquesta xarxa de parcs públics al voltant del centre històric repartits per tots els barris
de la ciutat, el pulmó verd per excel·lència de Figueres és el Parc Bosc, el jardí públic més important
de la ciutat (44.000 m2). La seva remodelació l’any 2003 aconseguí de recuperar les traces més antigues, d’acord amb el projecte inicial.
Ateses les condicions econòmiques adverses que ha d’afrontar en tots els àmbits l’Administració,
l’Ajuntament de Figueres i l’empresa mixta Fisersa Ecoserveis han acordat dur a terme unes mesures
ben senzilles i amb molt de sentit comú que ens permetran d’ajustar-nos al màxim a la despesa
programada per aquest 2012. La clau és, fonamentalment, procurar buscar la màxima eficiència en
tots els aspectes que configuren la jardineria diària, i és en aquest sentit que per poder dur a terme
aquests ajustaments s’han fixat unes pautes encaminades a garantir la viabilitat del servei.
1. Disposar d’informació. És el primer punt i el més bàsic de tots, ja que si tenim al nostre abast els
elements necessaris per a prendre decisions ens serà molt més senzill relativitzar i estudiar les
necessitats dirigides a optimitzar recursos. És a dir, cal que observem la ciutat com un tot global per,
posteriorment, focalitzar la nostra atenció en el fet particular.
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En aquest àmbit, Fisersa Ecoserveis dóna un servei de cartografia interactiva (http://espaisverds.
figueresecoserveis.net/app/) que s’utilitza diàriament per estudiar i analitzar la situació i dirigir els
recursos on calen, fet que ens permet de repassar totes les zones verdes de la ciutat i establir unes
prioritats d’acord amb les necessitats i la funcionalitat dels espais. Gràcies a aquest servei, en alguns
casos hem pogut disminuir la freqüència d’intervenció (espais perifèrics, polígons industrials, zones
semiforestals...) i en d’altres –les zones més properes als ciutadans– les hem mantingut o ampliat.
2. Obtenir l’oportunitat del canvi sempre que estem segurs que les mesures a prendre ens reportaran
una millora. Aquest punt és molt important i requereix actuar amb prudència, ja que cal superar un
canvi darrere un altre, interioritzar el primer i veure que estàs en el camí correcte. Aquesta és l’única
manera d’avançar amb seguretat i continuar amb la llista inicial de propòsits.
3. Un cop instaurades les iniciatives de canvi, cal que ens assegurem que hagin donat els resultats
esperats i, encara que sigui a curt termini, hem de fer-les públiques. Compartir-ho amb la ciutadania
ens permetrà de trobar el suport necessari per prendre, si cal, decisions més arriscades.
Avui en dia tenim molts mitjans per elaborar sondejos periòdics i fiables. L’Ajuntament de Figueres
actualitza setmanalment la informació dels espais verds de la ciutat mitjançant una pàgina web -creada i gestionada per l’empresa mixta de serveis-, en la qual es comenten novetats i incidències i es
recullen les opinions dels ciutadans.
4. Elaborar programes anuals, però preveure’n un seguiment acurat i uns controls de no més de quinze dies per a avaluar si assolim els objectius previstos. Cal intentar minimitzar al màxim l’impacte de
les improvisacions generades en cas de necessitat, les quals, és clar, no preveu el pla de gestió. Hem
d’intentar que aquestes desviacions involuntàries quedin diluïdes al llarg de l’any.
5. Motivar el personal, de manera que faci la seva feina amb convicció i complint el calendari previst.
En aquest sentit, són importants els programes formatius que ens permetin diversificar les tasques
pròpies dins de la plantilla, sobretot en un moment de crisi com el que ens toca viure. Prendre consciència d’aquesta realitat ens esperona a treballar dia rere dia per la ciutat.
6. Treballar en equip és clau, tant per una bona coordinació de les tasques com per a evitar el malbaratament dels recursos.
7. Compartir experiències amb d’altres poblacions que es troben en condicions similars condueix a la
reflexió i a l’autoexigència, dos valors fonamentals per a excel·lir en el treball.
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Giratori El Far

Algunes de les actuacions dutes a terme a l’Ajuntament de Figueres que han permès incidir en l’estalvi en l’àmbit de la jardineria s’han fet a partir dels tres eixos següents:

Planta arbustiva, aromàtica i de temporada.
En els darrers anys, hem procurat de fomentar la introducció de més varietats de vegetació adaptada a la climatologia mediterrània, sobretot pel que fa a les plantes arbustives, aromàtiques i d’entapissats.
En aquests moments a Figueres, els parterres de flor de temporada han sofert canvis pel que fa a la
superfície de planta de flor: hem disminuït les unitats de planta de flor de temporada i també hem
reduït la freqüència de canvi de flor depenent de l’estació de l’any. Aquesta reducció, considerada
important a nivell econòmic, l’hem compensada amb l’aplicació de planta vivaç i aromàtica alternada amb flor de temporada. Per exemple: parterres de ciclamen de diferents colors amb santolina;
massissos de sàlvia amb un entorn de violes o pensaments; massís de begònia amb romaní, lavanda
i begònia drago... D’aquesta manera, durant tres anys tenim una part dels parterres amb una planta
fixa i només ens cal canviar la flor de temporada.
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Respecte als nous enjardinaments, del 2008 ençà hem optat per distribuir l’espai d’una forma més
estricta, en el sentit de construir grans massissos, parterres i agrupacions, intentant d’innovar amb
espècies de planta arbustiva de llarga floració i buscant un bon resultat i eficiència.
L’aplicació de planta arbustiva com el marfull, el llentiscle, l’abèlia, l’escal·lònia, el teucrium, el
romaní, el pitòspor, el baladre, l’olivereta, la ginesta, etcètera, o d’altres com el nesprer, la figuera,
el magraner o el llorer, ens afavoreixen pel seu llarg període de floració i el manteniment mínim que
requereixen, gràcies a l’absència d’esporgada i a la resistència a les plagues, per la qual cosa també
estalviem en tractaments fitosanitaris, així com en consum d’aigua i en adobs periòdics.
En aquest context, les plantacions de planta aromàtica i vivaç d’espècies com la lavanda, la lantana i
la sàlvia (tant la Microphilia com l’Officinalis) s’han de tenir molt en compte en moments d’estalvi.

Arbrat.
Pel que fa a l’arbrat, hem prioritzat la relació del creixement de l’arbre, tant de la capçada com del
sistema radicular, amb l’amplada de les voreres i la viabilitat del sòl i del subsòl.
Un factor important en arbres de nova plantació és l’elecció de les espècies: autòctones i/o de fàcil
adaptació al medi. En la tria, també és important d’escollir els arbres més resistents a les plagues i a
la tramuntana, amb escassa necessitat de poda i poc exigents amb el rec, per exemple el freixe (tant
l’Ornus com l’Angustifolia), el lledoner, la sòfora, la tipuana, l’alzina...
Amb l’objectiu de disminuir costos en l’arbrat, és del tot necessari de comparar els preus dels tractaments realitzats amb endoteràpia, lluita integrada i fumigació amb canó, procurant no perdre
efectivitat. Els tractaments més habituals i malauradament imprescindibles són els emprats per a
combatre la corytuca o tigre del plàtan, la cameraria del castanyer d’Índies, el pugó dels til·lers i
l’assecada dels xiprers.
Així mateix, cal tractar a consciència el tema de les podes i esporgades. A Figueres, només esporguem per
a afavorir l’arbrat o en aquells casos en què es fa imprescindible (podes de seguretat), per evitar incidents
a la via pública i molèsties a façanes i a les escomeses elèctriques o de telèfon. Això comporta un estalvi
important en el lloguer de plataformes elevadores i grues. La resta de podes s’aprofiten per a l’encoixinament (mulxing), que incideix directament en un estalvi de reg i d’aparició de males herbes -ja sigui en
parterres de planta arbustiva, rosers o planta de flor- i en un manteniment periòdic més espaiat.

Gespes i entapissats.
En la majoria de zones de gespa, les mescles estan formades bàsicament per festuca arundinàcia i
festuca supina, resistents a la manca d’aigua. Aquestes espècies també s’utilitzen en la formació de
prats, on l’aportació d’aigua depèn de la pluviometria anual.
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És important el control preventiu de presència de fulla ampla en gespes per evitar el sobrecost de la
ressembra, mesura que permet reduir l’acció de ressembrar en un 50% de la superfície total i aplicar-la a les clapes originades per excés de trepig o per orins d’animals, entre d’altres factors. Pel que
fa a la sega, és convenient efectuar-la a més alçada, sobretot a l’estiu, ja que es fa més resistent a la
sequera i a les plagues i els fongs.
Figueres té plantacions d’entapissats en baix consum d’aigua i poc manteniment, per exemple els
1.500 m2 de la varietat Zoysia japonica del Parc dels Olivars, o l’aplicació en diverses rotondes i d’altres espais del Cynodon dactylon. Aquesta és una actuació que ens permet de fer prendre consciència a la població de la importància dels recursos precisament pel baix manteniment i consum d’aigua
que requereixen aquestes espècies, la implantació de les quals es proposa en els nous espais verds
dels futurs projectes d’urbanització municipals.
En aquest context, la gespa artificial també ha estat una opció per la qual ha optat l’Ajuntament de
Figueres. L’any 2009 es va fer la primera prova amb gespa artificial, col·locada únicament en llocs
reduïts i de difícil accés, no accessibles a vianants i que tenien una importància estètica per al trànsit rodat (illetes, encreuaments, petites rotondes, mitjanes de carreteres i parterres amb dificultat de
manteniment i/o de fer-hi arribar l’aigua). D’aleshores ençà, s’han consolidat 549 m2 de gespa artificial a la ciutat, amb uns resultats excel·lents. En moltes d’aquestes zones s’ha mantingut un mínim
de planta natural de flor i/o arbustiva mitjançant un reg per degoteig situat sota la catifa de gespa,
gràcies al qual s’ha aconseguit naturalitzar i millorar visualment la gespa artificial.

Parc dels Olivars
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Pla de gestió i pressupost 2012
Així doncs, l’adequació de tots aquests canvis fins ara exposats a un programa de manteniment
ajustat ens permet una reducció tant del consum d’aigua com d’adobs, pesticides i recursos humans.
Aquests i d’altres estalvis es reflecteixen en un pla de gestió per al 2012 amb un pressupost que, respecte del 2011, s’ha reduït en un 4,4 %, fet que ha repercutit en la partida de millores d’espais verds i
en l’eliminació dels reforços d’estiu.
En resum, el pressupost per al 2012 a l’Ajuntament de Figueres i l’estructura que el defineix són:
Pressupost 2012
Servei d’explotació (personal)
Amortitzacions i materials fungibles

1.200.000 €
230.000 €

Evolució de les superfícies zones verdes objectes de manteniment; zones urbanes, periurbanes i semiforestals
Any 2006

412.000 m2

Any 2012

833.390 m2

Personal destinat al servei
Any 2006

21 operaris

Any 2012

28 operaris

Estructura de manteniment
La ciutat està dividida en sis sectors, que preveuen des de zones de categoria A (manteniment diari)
fins a zones de categoria D (manteniment bimensual)
Ràtio de manteniment

29.763 m2/operari

Aquestes dades es complementen i prenen sentit en una actuació més àmplia i que l’Ajuntament de
Figueres entén com a eix central del seu pla de gestió: aconseguir que la ciutadania prengui consciència
de la importància dels espais verds i de l’arbrat a la ciutat. Per arribar-hi, les campanyes en favor d’una
vila endreçada gràcies a la col·laboració de tots són un punt de referència a la capital de l’Alt Empordà,
sobretot per tal de combatre el vandalisme i l’incivisme, causants d’un percentatge elevat de despesa
(des de l’any 2008, l’increment de despesa en neteja de zones verdes ha estat d’un 50%), per la qual
cosa aquest 2012 es començaran a aplicar sancions en aquells casos d’incivisme reincident.
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En definitiva, les dificultats que genera una situació de crisi global demanen que l’estalvi sovint vagi
acompanyat d’una certa dosi d’imaginació, i en l’àmbit de la jardineria la creació sempre ha estat ben
valorada. Ara més que mai és a les nostres mans intentar d’aconseguir que el binomi sigui perfecte.
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“Experiència silvopastoral per a la prevenció d’incendis
forestals en àrees periurbanes”
Les àrees d’interfície urbano-forestal tenen la peculiaritat d’estar exposades al risc de patir un
incendi forestal, amb un danys potencials que vindran determinats pel grau de vulnerabilitat de les
cases. L’evacuabilitat i recursos de lluita son importants, però també ho és la gestió del combustible
que voreja les propietats i penetra en el finques, oferint passadissos de propagació al foc. La normativa en matèria de prevenció d’incendis obliga als municipis generar disposar de franges perimetrals
i neteja de solars a les seves urbanitzacions i edificacions aïllades. A Sant Boi de Llobregat, des de
l’any 2004 es porta a terme una Pla de Manteniment de Franges i Solars, amb un tractament mecànic
de la vegetació. No obstant, des de fa un any s’està desenvolupant una nova estratègia: introduir un
ramat de cabres per complementar els treballs silvícoles vora els barris de muntanya.
En relació a altres estratègies no ramaderes (desbrossament mecànic o crema controlada), la
integració de la ramaderia en la silvicultura preventiva com és el cas del manteniment de tallafocs
i franges contra incendis amb pastoreig, ofereix uns avantatges molt més amplis que el simple
estalvi de costos de manteniment.
- A nivell social i econòmic: la revaloració de la feina dels pastors, incorporació i fixació de la
població al món rural, la posada en valor dels productes locals de qualitat, la recuperació dels
camins ramaders, la preservació del patrimoni cultural, etc.
- A nivell ambiental: gestió del paisatge, conservació de biodiversitat i hàbitats, disminució de la
càrrega de combustible a l’espai forestal i manteniment de franges prioritàries, reducció del risc
de propagació de grans incendis forestals, la conservació de les races autòctones, el manteniment
d’un equilibri de la fauna salvatge, etc.
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Drenatge per infiltració en el terreny en jardins
públics: estratègies i solucions practiques.
Gabino Carballo,
paisatgista

Gabino Carballo és paisatgista especialitzat en disseny de jardins, parcs i espais
urbans per la Universitat de Sheffield des del 1995 i gestor de projectes per la Business
Engineering School La Salle de Barcelona des del 2009. Ha treballat per diversos equips
de paisatgisme, arquitectura i enginyeria al Regne Unit i a Catalunya. Des de 2005 treballa com a tècnic de projectes i obres per al Departament de Projectes i Obres de l’Àrea
de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona sota la direcció de Patrizia Falcone.
És docent en cursets centrats en el disseny de cobertes i murs verds, i el disseny i construcció de l’espai urbà. Ha treballat com a col·laborador i assessor d’equips redactors
de projectes de disseny paisatgístic, incloent les propostes per a espais com Trafalgar
Square a Londres amb Terry Farrell Achitects i el Nou Parc Olímpic de Rio de Janeiro
amb MBM Arquitectes.
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Resum de la ponència

La nostra societat tracta l’aigua com un recurs essencial infinitament renovable i com a un
producte de rebuig. Aquestes dues actituds enfrontades generen un mateix resultat: la creació de grans infraestructures per al transport, processament i tractament d’aquest element
essencial per a la vida amb el trencament o l’eliminació dels processos naturals a la ciutat.
La nostra comprensió dels problemes ambientals, els límits del creixement i dels recursos
disponibles avança cap a la gestió integrada dels recursos, les infraestructures i les ciutats.
Les solucions per al nostre desenvolupament són cada vegada més globals i sofisticades,
amb l’aplicació de noves tecnologies i sistemes de gestió remota en temps real, i un alt
impacte econòmic, ambiental i cultural.
Paradoxalment, un altre tipus de solucions de desenvolupament més locals i localitzades en
la seva aplicació, tecnològicament bàsiques i de baix impacte han ampliat la nostra paleta
d’estratègies ambientals i solucions tècniques amb propostes que volen treballar per recuperar la presència de processos naturals complexos en l’àmbit urbà.
Mitjançant diferents projectes executats, es repassaran algunes experiències provades als
parcs i jardins de Barcelona amb sistemes de drenatge per infiltració al terreny. Se n’explicarà el desenvolupament des del seu origen conceptual fins a la seva aplicació pràctica, les
seves avantatges i les seves limitacions, i la seva conexió amb les últimes tendències internacionals en l’àmbit del drenatge en els espais verds públics.
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1. Presentació.
L’Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans (MASU) està integrada en la tinència d’alcaldia d’Habitat
Urbà. La seva visió es fer evolucionar Barcelona per a que esdevingui una ciutat interconnectada,
autosuficient energèticament, renaturalitzada i regenerada. Per assolir aquesta visió, té definida la
missió de gestionar amb criteris de qualitat i sostenibilitat la prestació dels serveis urbans i el manteniment de l’entorn; i liderar els compromisos de millora del medi ambient i de lluita contra el canvi
climàtic, per una qualitat de vida sostenible de la ciutadania.
Aquests principis ens comprometen a fomentar la millora continua de la gestió, garantir el compliment estricte de la legislació vigent, prevenir la contaminació i el deteriorament de la salut de les
persones, entre d’altres objectius. També ens obliga a incloure consideracions de qualitat, ambientals i de seguretat i salut en la nostra presa de decisions de compra i contractació.
La nostra missió inclou la gestió de serveis urbans vinculats al cicle de l’aigua, l’energia i la qualitat
de l’aire, la neteja i la gestió dels residus, i el manteniment i la millora de l’espai públic; especialment
els espais verds, tot amb criteris de qualitat i sostenibilitat en la prestació dels serveis.
Dins d’aquesta responsabilitat tan ampla, l’Àrea d’Inversions i Espai Vial té cura del manteniment i la
renovació de la trama urbana de la ciutat: els seus carrers, places i parcs, i és l’instrument de planificació de les obres de manteniment municipal i gestiona també els recursos econòmics i financers
necessaris per a dur-les a terme.
El Departament de Projectes d’Obres es significa en el món de la jardineria i el paisatgisme per les
seves actuacions de millora, recuperació i rehabilitació dels espais verds de la ciutat de Barcelona.
La nostra missió es assolir en el projecte paisatgístic cadascun dels objectius identificats pel procés
consultiu previ amb els agents implicats en el manteniment de la ciutat i els usuaris finals: els ciutadans.
La nostra feina de gestió de projecte es regeix pel seguiment i aplicació d’ordenances, normes i
plecs, i disposicions legals en general que ens obliguin a projectar i executar espais accessibles,
capaços d’afavorir la convivència col·lectiva, de manteniment sostenible. Formalment, els nostres
projectes expressen el tarannà barceloní amb un repertori formal sobri i depurat, basat en l’agrupació sistematitzada de solucions i la seva discreta integració en l’escenari urbà, unificant el passat
amb el seu futur.
La nostra feina es desenvolupa sobre una trama urbana d’alta densitat i de gran varietat en els seus
aspectes físics i socials, però dins d’uns límits territorials clarament definits i sota una estructura
administrativa consistent en el temps. Es tracta, llavors, de l’entorn perfecte per a acumular ràpidament una casuística de projectes vinculats geogràfica i metodològicament.
El recull d’informació obtingut mitjançant l’execució de projectes successius és ideal per a iniciar
un procés d’aprenentatge i assoliment de coneixement, resultant sobretot d’experiències concretes,
seguides d’observacions i reflexions que donen peu a la formalització de conceptes i el desig de pro-
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var-los. Aquestes proves ens fan adquirir noves experiències que es consoliden com a coneixement i
experiència.
L’experiència adquirida mitjançant aquest cicle emergent en el desenvolupament de diferents projectes a la ciutat de Barcelona ens permet d’anticipar imprevistos i gestionar de manera més efectiva
i amb més control la incertesa inherent a cada nou projecte. També ens ha permès de desenvolupar
un repertori d’aproximacions pràctiques a la resolució de problemes tècnics que es presenten en els
projectes de millora del verd urbà.
Un dels àmbits on hem avançat més en els darrers anys ha estat el drenatge per infiltració en el
terreny, on hem acabat desenvolupant una sèrie de solucions de baix impacte, que a vegades substitueixen a les solucions d’enginyeria civil d’alt impacte, però que són normalment complementaries
a aquestes.
Aquest procés de desenvolupament de solucions es pot qualificar d’heurístic o de prova i error, en el
sentit que hem utilitzat mètodes exploratoris durant la resolució de problemes, en els quals les solucions es descobreixen per l’avaluació del progrés assolit en la recerca d’un resultat final, i no pas per
l’aplicació d’idees preconcebudes sobre com hauria de ser la solució final.
Aquest procediment no rebutja els mètodes de treball tècnics ja establerts, molt al contrari. Si es
pren una conclusió heurística com una certesa sorgirà l’error, però si es rebutgen totalment les
conclusions heurístiques no es fa cap progrés. En el procés de disseny, redacció i execució d’obra,
l’heurística serveix per a orientar-se en la presa de decisions.
El procés creatiu i de prova i error també es pot aplicar en el desenvolupament de solucions de
drenatge per infiltració a diferents projectes, i la improvisació informada de solucions als projectes
de paisatgisme és una possibilitat que ens permet d’avançar cap a la generalització de solucions
ambientalment sostenibles.
Algunes experiències provades als parcs i jardins de Barcelona mitjançant projectes executats amb
sistemes de drenatge per infiltració en el terreny tenen el seu origen en situacions imprevistes, o de
difícil solució amb tècniques convencionals. El seu desenvolupament des del seu origen conceptual
(molt sovint fruit de la necessitat sobre el terreny) fins a la seva aplicació practica, les seves avantatges i les seves limitacions, i la seva connexió amb les últimes tendències internacionals en l’àmbit del
drenatge en els espais verds públics, es pot explicar a posteriori amb relativa facilitat, però els seu
origen és, de vegades, incert.
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2. Tecnologies d’alt impacte i tecnologies de baix impacte en
la millora dels problemes ambientals urbans.
La nostra comprensió dels problemes ambientals, els límits del creixement i dels recursos disponibles avança cap a la gestió integrada dels recursos, les infraestructures i les ciutats. Les solucions
per al nostre desenvolupament són cada vegada més globals i sofisticades, amb dependència en
l’aplicació de noves tecnologies i sistemes de gestió remota en temps real, amb un alt impacte econòmic, ambiental i cultural subordinats a la seva eficiència en la gestió dels recursos.
L’impacte d’aquestes tecnologies és conseqüència de la seva complexitat i escala, i són precisament
aquests dos factors els que afavoreixen el risc d’una certa fragilitat en el seu funcionament, primer, i
també dificulten la seva expansió i creixement il·limitats en el temps i l’espai urbà, després.
Un exemple son els espais verds públics, que s’han de drenar, si bé aquesta necessitat no és tan
urgent com en l’espai viari, on el drenatge de la superfície és una condició pel seu funcionament i
també el de tota la ciutat. El drenatge expeditiu de calçades i voreres és imperatiu i innegociable, i
els càlculs i especificacions del mateix han de tenir en compte períodes de retorn de grans tempestes i intensitats extremes de pluja. És per això que el cost del drenatge de l’espai viari és una petita
consideració en comparació amb el del cost de la infraestructura viària.
Aleshores, si les condiciones exigibles en l’espai viari s’apliquen en els espais verds de manera literal, ens podem trobar amb que el cost de la infraestructura de drenatge és molt superior al cost de
l’espai verd que volem construir. Aquesta consideració econòmica traça una de les fronteres entre el
que s’ha anomenat “tecnologies d’alt impacte” o TAIs i “tecnologies d’impacte baix” o TIBs.
Les primeres es corresponen amb el coneixements i solucions pròpies de l’enginyeria, amb un alt
grau de coneixement especialitzat teòric, molt sistematitzat i estandarditzat, resolutiu a curt termini
i que precisa d’una gran inversió i logística en la seva aplicació. Es tracta de solucions mecàniques.
Les tecnologies d’alt impacte han nascut per a reduir l’impacte dels fenòmens naturals, controlar i
conduir aquests d’una manera previsible. El seu sobredimensionament és el factor que elimina els
processos naturals de la ciutat, fins que l’escala del fenomen supera la infraestructura humana, que
quan fracassa ho fa de manera catastròfica.
Aleshores, el efectes d’aquests fenòmens es manifesten de manera incontrolada i disruptiva sobrepassant, fins i tot, les previsions de l’enginyeria més sofisticada. Aquests fenòmens imprevistos
s’anomenen “cignes negres” o “fenòmens en el quart quadrant” i normalment són desdenyats per la
seva baixa probabilitat estadística. Malauradament, tenen un gran impacte social i ambiental. Aquest
tipus de fenòmens no es poden anticipar ni predir, però sí es pot reduir el seu impacte.
Paradoxalment, és possible de reduir la fragilitat de les nostres infraestructures amb l’aplicació de
tecnologies de baix impacte i cost reduït, de manera localitzada, per suplementar (no substituir) el
sistema i les seves prestacions. Un dels mètodes més efectius per reduir la fragilitat del sistema es
disminuir les demanes en les seves prestacions.
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Quan parlem de drenatge urbà, parlem de reduir la quantitat d’aigua que entra al sistema de clavegueram. És a dir, de retenir o desviar la quantitat d’aigua d’escorrentia mitjançant l’aprofitament de
les propietats dels sòls, les plantes i els espais verds, que poden actuar com a sistemes de retenció i
infiltració de l’aigua de pluja de manera temporal fins i tot, per reduir la pressió sobre la xarxa.
Precisament, la utilització de solucions de desenvolupament locals, tecnològicament bàsiques i de
baix impacte, que treballen a partir dels processos naturals, està en l’origen del paisatgisme i la
jardineria moderns.
Les TIB’s (LID en anglès) es corresponen amb els coneixements i solucions pròpies dels coneixements
aplicats que s’apliquen a la practica del la jardineria pública, per exemple, que precisa d’un alt grau
de coneixement pràctic, però poc sistematitzat i estandarditzat, resolutiu a llarg termini, i que precisa de pocs mitjans i logística en la seva aplicació i que quan fracassa ho fa de manera relativa,
fragmentada i “parxeable”. Es tracta de solucions biològiques.
Aquestes tècniques de reverdiment estratègic i sistemàtic dels espais públics, mitjançant intervencions d’abast reduït i fragmentari, que volen assolir la creació d’una massa verda que es fa servir
com a infraestructures de gestió de l’aigua, de la qualitat de l’aire, de la reducció del soroll, etcètera,
estan guanyant molts adeptes en diferents països, especialment als USA, on la crisi financera ha tancat l’aixeta de la inversió en grans infraestructures.
Aquestes solucions ens poden ajudar a ampliar la nostra paleta de solucions tècniques, amb estratègies ambientals i propostes formals que volen treballar per a recuperar la presència de processos
naturals complexos en l’àmbit urbà. Si canviem la noció d’espai verd com a “espai vuit” o “espai que
no fa res” per la d’espai que compleix les seves funcions naturals, haurem avançant molt en la comprensió i solució dels nostres problemes ambientals.
La infiltració i retenció de l’aigua de pluja, per petites que siguin, fa contribucions significatives
a l’equilibri ambiental dins de les ciutats i als nostres objectius de millora en aquest aspecte. Els
nostres objectius no poden ser d’invertir en sistemes d’abastament d’aigua i drenatge per a llençar
l’aigua que ens sobra o que no hem pogut aprofitar. L’objectiu hauria de ser de retenir tota l’aigua
desitjable i possible al joc on l’hem portat o ha arribat, per retornar-la al cicle natural o aprofitar-la
immediatament. La gestió de l’aigua en combinació amb les tècniques de creació i manteniment d’espais verds ens dóna precisament una de les més grans oportunitats per a assolir aquest objectiu.
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3. Les TIB’s i la gestió de l’aigua a l’espai públic.
La gestió de l’aigua ha esdevingut un dels temes ambientals més propers al ciutadà en els darrers
anys. La nostra societat tracta l’aigua com un recurs essencial infinitament renovable i, al mateix
temps, com a un producte de rebuig. Aquestes dues actituds enfrontades generen un sol resultat:
la creació de grans infraestructures per al transport, processament i tractament d’aquest element
essencial per a la vida.
Aquest procés de tecnificació ha resultat en el trencament o l’eliminació dels processos naturals
associats a la presencia de l’aigua, especialment les inundacions i la sequera total. És precisament la
manifestació d’aquests fenòmens extrems en la ciutat l’origen de moltes converses ciutadanes. Per
exemple, encara que les sequeres mediterrànies son fenòmens prou recurrents, les mesures restrictives en l’ús de l’aigua i el seu impacte en les infraestructures verdes urbanes ha encès una petita
llum d’alarma en les consciències ciutadanes pel que fa a l’ús i l’aprofitament de l’aigua.
Aquesta preocupació és “elàstica” en la mesura que s’adapta a les condicions extremes provocades
pels fenòmens naturals: si al final d’un període de sequera aquest tema és el centre de totes les converses, el mateix passa amb les tempestes d’intensitat extrema. La preocupació primordial humana
sobre l’aigua és la seva obtenció i emmagatzematge, però la gran preocupació de la ciutat moderna
és la ràpida eliminació d’aquest líquid de la superfície de les seves vies de circulació.
Incidentalment, un dels malnoms de Barcelona es “Can Fanga” i té el seu origen en el principi del
segle XX, quan encara no s’havien generalitzat els paviments durs i les xarxes de drenatge al carrer i
la voravia, però ja s’havia consolidat i impermeabilitzat una part considerable de la seva trama urbana. Era molt habitual doncs que l’aigua de pluja extrema trobés dificultat per a seguir el seu curs
natural cap al mar o en el nivell freàtic i la ciutat s’enfangués amb les torrenteres que es formaven
als carrers. Les persones que passejaven s’embrutaven els camals dels pantalons amb fang i aquest
fenomen va donar origen al malnom.
Aquesta incomoditat va tenir tràgiques conseqüències en el passat, amb inundacions pel desbordament dels rius Llobregat i Besòs, i per la creació de rieres sobtades als carrers de la ciutat, com les
que es van veure a l’estiu del 2011. La tempesta va afectar parades de metro i de Rodalies i va deixar
el Paral·lel inundat i sembrat de contenidors arrossegats per l’aigua i per la rotunditat de la tromba
d’aigua que va caure i va batre el rècord d’intensitat local.
Les quantitats de pluja no van ser excepcionals però sí la intensitat: a la plaça Kennedy es va registrar durant uns 10 minuts una intensitat que si s’hagués mantingut una hora hauria arribat als 560
litres, superant el major registre fins ara, els 360 litres per hora de l’estiu del 2002.
És precisament aquest tipus de fenòmens el que posa a prova la càrrega de qualsevol sistema i el
seus components, molt més enllà dels seus paràmetres de disseny. Els projectes seleccionats van
estar exposats a aquesta intensitat i van resistir els seus efectes dins de paràmetres acceptables i
sense problemes, amb una excepció, el drenatge de La Casa dels Xuklis, que s’analitzarà.
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Un dels errors més comuns en el disseny de solucions de drenatge és pensar que el comportament
de l’aigua de pluja en l’espai públic es pot controlar i predir. La realitat és més complexa: podem crear
condicions sota les quals el comportament de l’aigua es pot predir dins de certs paràmetres. El problema és que aquestes condicions són molt concretes i consistents i requereixen l’ús de paviments, i
sistemes de drenatge molt desenvolupats.
Els espais verds rarament ofereixen aquestes condicions. No només ofereixen àrees de vegetació,
sinó que molt sovint estan pavimentades amb materials granulars tous, que canvien el seu gradient
quan la pluja arrossega partícules fins que apareixen reguerons. Aquests reguerons no són fixos i
canvien amb el temps, el que fa la seva gestió difícil i el manteniment del paviment gairebé impossible. Els exemples seleccionats exemplifiquen algunes de les estratègies experimentades per tractar
el problema del drenatge als jardins de Barcelona

4. La Font dels Ocellets (2006)
Un exemple perfecte és la seqüència d’imatges següent: a la Font dels Ocellets a Barcelona, al
Districte de Les Corts, l’any 2006 es va realitzar una important inversió en el sistema de drenatge
d’aquest jardí públic. Caracteritzat per la presencia d’un camí central de sauló amb fortes pendents
i parterres elevats amb una vorada de formigó, aquest jardí patia un arrossegament generalitzat del
sauló cap a la via pública amb les fortes pluges de la primavera i el final de l’estiu, ocasionant la subsegüent despesa periòdica en mà d’obra per neteja i reposició de material.
Vàrem prendre la decisió d’intentar conduir l’aigua cap a les vores existents, amb la creació de cunetes i embornals en llocs estratègics, identificats en l’estudi previ del jardí. Els embornals drenen cap
a una xarxa en espina de peix de nova creació, amb una reixa de grans dimensions al punt més baix
del jardí per a recollir qualsevol arrossegament de material granular, tot connectat a un pou sorrer
de grans dimensions. Va resultar una inversió important, desproporcionada en relació amb el cost de
la millora general del jardí, per la seva escala i complexitat.
Malauradament, l’estudi preliminar va ser molt abstracte i basat en supòsits tals com que tot seguiria
funcionant igual després de l’obra. Aquest no va ser el cas, la mateixa obra de millora del jardí va
modificar les condicions originals i va donar pas a una nova situació. El resultat va ser que l’aigua
agafava encara més velocitat en aquestes cunetes i el seu comportament era encara més difícil de
predir. L’aigua va començar a arrossegar el sauló amb les primeres pluges i va formar nous reguerons, especialment en paral·lel amb les cunetes, però també en perpendicular a aquestes.
La reixa final va realitzar la seva funció correctament, encara que la força de l’aigua troba de tant
en tant l’únic punt per on pot passar sense ser capturada i una part del sauló arrossegat troba una
sortida a la vorera de la Diagonal per aquest punt baix
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En aquest jardí, una bona solució de drenatge hagués estat la creació d’una sèrie de reixes travessant el paviment de sauló. Això formaria una sèrie de “pastilles” de paviment controlades on l’aigua
no podria agafar velocitat i volum, sobretot a la part de dalt del jardí.
Aquesta solució probablement hagués estat encara més costosa que l’opció amb embornals, i la
seva estètica i accessibilitat hagués estat molt qüestionable, uns punts que s’han de considerar amb
compte, però les seves prestacions haurien estat molt superiors a la versió finalment executada. En
aquell moment, no vàrem contemplar cap tipus de solució de baix impacte, per infiltració o similar
però el fenomen descrit ens va donar raons per a començar a tractar el problema de les escorrenties
i el drenatge d’una altra manera.

5. Jardins Ernest Lluch (2007)
Els jardins d’Ernest Lluch van sorgir d’un petit espai públic sense gaire definició al Districte de Les
Corts, just davant del domicili del polític i del lloc on va ser assassinat per terroristes. Aquest espai
públic estava aïllat de la resta de la ciutat pels terrenys privats que el delimiten. Les reclamacions
veïnals d’un jardí memorial van generar una proposta de projecte per a dotar a la plaça de mobiliari,
enjardinament, sistema de rec, una font pública accessible i una millora general de l’accessibilitat.
Per a reduir el vessament d’aigua de pluja cap al clavegueram i el consegüent arrossegament de
sauló, es va decidir mantenir les cotes i nivells del paviment. Mitjançant la utilització de vorades
tipus Tauló al nivell del paviment del jardí es va afavorir el drenatge cap als parterres, excavats per
a omplir amb terra vegetal.
La millora prevista en el projecte original va ser força convencional: es va preveure la millora de les
reixes existents i l’ampliació i reparació de la xarxa de tubs drenants que es van identificar de manera preliminar abans de la redacció de projecte. Una vegada en marxa l’obra, es va trobar que tota la
xarxa de drenatge estava totalment saturada per la presencia d’àrids i que el punt de connexió al
clavegueram de la ciutat realment no existia.
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El jardí es connecta a un pericó de drenatge privat d’un edifici soterrat que es va construir amb
posterioritat al jardí original. Les converses amb els veïns van mostrar que el jardí pràcticament no
drenava, sinó que s’inundava regularment i es mantenia en aquesta condició un temps després de
ploure, un fet que, curiosament, no va sorgir a les consultes públiques preliminars.

La intenció del projecte era eliminar l’aigua de la superfície el més aviat possible, però en ser les
connexions al drenatge privat molt petites (dues canonades de tubs de PVC de 110 mm de diàmetre)
es va decidir no conduir tota l’aigua de drenatge cap a aquestes sortides. Al contrari, es va decidir
transformar tot el sistema de drenatge en un sistema d’emmagatzematge i infiltració en el terreny,
mitjançant uns pous d’infiltració en el terreny, registrables i accessibles, però amagats sota el paviment de sauló o la vegetació.
Per conduir l’aigua cap a aquests pous, es feia servir una xarxa sobredimensionada de tubs dren de
330 mm de diàmetre envoltada en graves de 60 a 75 mm en rases de 50 a 60 cm d’amplària. Aquesta
xarxa connecta amb reixes lineals formades amb tapes d’embornals i caixes de maó dimensionades
per a actuar com a dipòsits intermedis per a l’aigua de pluja, que ha de passar pels tubs cap als pous
d’infiltració.
L’efecte global d’aquesta solució és que actua com un depòsit d’infiltració d’uns 5 m3 de capacitat.
La intenció dels tubs dren sobredimensionats no és pas la filtració de l’aigua cap a la xarxa, sinó la
filtració de l’aigua present al sistema saturat cap a les graves i el terreny existent. Aquesta idea va
significar una inversió del concepte de xarxa de drenatge que es feia servir fins a aquell moment. No
es tracta de conduir l’aigua cap a una sortida inexistent, sinó de treure-la de la superfície i esperar a
que s’infiltri en el terreny.
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6. Jardí dels Drets Humans (2008)
Aquest jardí es va inaugurar al 2008, després de rehabilitar l’antic jardí de la factoria Philips a
la Zona Franca de Barcelona. El jardí original va ser dissenyat el 1960 sota la influència del jardí
Califòrnia de l’època per la senyora Van der Harst, paisatgista de nacionalitat holandesa i muller de
qui va ser director de la fàbrica. El jardí es va crear com a espai d’esbargiment per als treballadors
de la factoria, que es va dissenyar d’acord amb idees avançades per a l’època, es podia fer servir els
caps de setmana també.
Quan la factoria va tancar, el jardí va retornar a un estat selvàtic que el va protegir del món exterior
i el resultat és que en aquest jardí s’hi troben alguns dels exemplars més grans d’algunes especies
d’arbrat de Barcelona.

Com és habitual, la seva recuperació i reforma va començar amb una sèrie d’estudis sobre la vegetació preservada i l’estat general dels elements construïts. Es va preveure la connexió de les diferents
escomeses d’aigua, llum i clavegueram.
El projecte inicial contemplava la rehabilitació general del jardí i l’aprofitament de diverses traces
de clavegueram existents així com un seguit de pous i embornals actualment encara existents i
corresponents a les diferents zones i àrees de paviments durs (molls de descàrrega, vials de pas) del
passat.
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Un aspecte important del projecte original és que proposava àmplies àrees pavimentades amb tarima
de fusta. Aquesta proposta es va desestimar finalment, davant de les limitacions d’accés vehicular
que presentava i de les dificultats de manteniment que es preveien.
Al mateix temps de la proposta de paviment flotant de fusta i els treballs generals de jardineria es
proposaven tot un seguit d’elements drenants de diferents diàmetres per tal d’eliminar el possible
excés d’aigua que no fos capaç d’infiltrar-se en el propi terreny.
Malauradament, el col·lector del drenatge del jardí, que s’havia executat en paral·lel amb la redacció
del projecte, va resultar excessivament poc profund per a assolir els paràmetres de drenatge necessaris per a la connexió al clavegueram de la ciutat.
Es va dur a terme un ràpid estudi de les alternatives disponibles, també la construcció d’un nou
col·lector. Cap no va resultar econòmicament viable, ja que el cost de les diverses opcions gairebé
excedia el cost de l’execució del jardí. Amb l’obra iniciada i sense un projecte de drenatge viable, la
situació va demanar a l’equip de projecte i de direcció d’obra molta flexibilitat conceptual.
La reflexió que va obrir la possibilitat de fer servir una xarxa de drenatge per infiltració va ser
que el jardí no s’inundava quan plovia, almenys aparentment. El debat es va centrar en aquest
punt i es va fer una feina de recerca informal considerable. La presència de plantes de grans
dimensions i llarga edat amb escassa tolerància a períodes d’inundació ens va convèncer que
aquest no era el cas.
Per tant, es va qüestionar si el drenatge era necessari, ja que l’espai estava totalment consolidat.
Aquesta proposta radical va considerar-se però, finalment, es va decidir d’executar una xarxa de drenatge. Les principals raons van ser que no semblava un acte massa responsable d’ometre una xarxa
d’infraestructura prevista en el projecte de millora d’un jardí a la ciutat de Barcelona; i tampoc el fet
que el jardí no hagués tingut cap problema de drenatge fins la data no garantia que aquesta situació
es mantingués en el temps desprès de l’obra.
Aleshores, va començar a desenvolupar-se una xarxa de drenatge per infiltració completament de
nou, a partir dels elements existents en el projecte original. Com a referència es van utilitzar i combinar diferents tècniques tradicionals de drenatge tant de paviments com de carreteres així com
també diferents conceptes propis d’instal·lacions de depuració i tractaments d’aigües que permeten
la infiltració contínua d’aigua en el terreny.
Per tal de drenar els excessos d’aigua que pugui haver per pluges i garantir que la possible acumulació i temps de permanència d’aigua superficial siguin mínims es van prendre mesures que van afectar
al disseny dels vials i zones d’estada, amb pendents mínimes transversals. Les vorades es van col·
locar a peu pla per abocar la part d’aigua de pluja o reg no infiltrada cap a parterres i zones verdes,
les quals resten a cotes entre 5 i 10 cm inferiors als camins i zones accessibles.
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Per tal d’evitar l’acumulació excessiva d’aigua superficial que per motius diferents no pugui corre lliurament cap als parterres propers, es van plantejar tots els paviments de sauló amb un drenatge convencional a base d’un llit de graves amb un seguit de rases i tubs dren. L’objectiu d’aquests llits és absorbir
l’excés d’aigua abocada al terreny per conduir-lo a arquetes d’emmagatzematge i dren fabricades amb
maó ceràmic a l’extradós sobre llits de graves, per facilitar-ne la infiltració al terreny.
El drenatge es planifica per a evitar l’acumulació excessiva, d’acord als camins principals amb un
seguit de rases amb tubs drens als fons, embolcallats de graves que conduirien l’aigua del pericó de
drenatge a un altre, i d’aquests pericons cap a pous d’infiltració de grans dimensions.
En global, s’utilitza aquest principi en diferents pous d’infiltració de secció circular i diàmetre de 2 m,
de profunditat variable però mai inferior a 50 cm respecte del punt d’abocament més baix, fet que
permetrà d’emmagatzemar no menys de 1.50 m3 per pou.
El volum total d’aquests pous d’infiltració va arribar a no menys de 10 m3 repartits en tot el parc.
Combinat amb la pròpia capacitat de retenció d’aigua dels llits de graves (estimació mitjana del 40%
del volum de grava segons publicacions), converteix els propis llits de graves dels paviments en veritables dipòsits amb una capacitat total estimada superior als 310 m3.
Els materials drenants van ser dimensionats segons les condicions, amb variacions de diàmetre
d’àrids de 20-25 mm a 40-60 mm en fons de rasa en contacte amb els tub de drenatge. Es va seguir
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explícitament allò marcat en el Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i
ponts en el seu apartat 421 “Rebliments localitzats de material drenant”.
Es va calcular tota la instal·lació d’acord amb els paràmetres subministrats per CLABSA i es van obtenir els coeficients d’escorrentia mitjans per a cada paviment:
Tipus

Pendent

Superfície
[mm2]

Tipus

Po’
[mm]

C

Paviments Sauló

< 2%

3832,00

A

26

0,361

Paviments

< 2%

696,21

D

6,5

0,803

Sauló millorat

<2%

758,55

C

14,3

0,569

Variable

7273,99

A

317,2

Parterres Gesta / Zones arbustives

0

10 anys - P’d=104.2 mm

De la taula anterior cal observar que les zones verdes i arbustives s’assimilen a un valor d’escorrentia nul, és a dir, tenen capacitat d’absorció de la pluja corresponent a un temps Tc. Amb les dades
disponibles, es va construir la taula per a la ciutat de Barcelona en la que queda contemplat tant els
períodes de retorn corresponents com els temps de durada.
Tipus

Pendent Superfície
[mm2]

C

Inf.

Qp
[m3/s]

Q.inf
[m3/s]

Paviments Sauló

< 2%

3832,00

0,360

0,640

0,081

0,145

Paviments

< 2%

696,21

0,802

0,198

0,033

0,008

Sauló millorat

<2%

758,55

0,569

0,431

0,025

0,019

Variable

7273,99

0,000

1,000

0,000

0,429

Parterres Gesta /Zones arbustives

Finalment, es va redactar una taula de resultats on podem concloure que un una gran part de la
possible aigua d’escorrentia va venir donada pels paviments de sauló, el quals abocaran cap als
parterres.
Un aspecte d’aquest projecte de drenatge per infiltració es que va recomanar explícitament que la
solució en base a les consideracions fetes de càlcul s’ha de validar in situ mitjançant les corresponents
proves i assajos. A més a més, va quedar pendent la pregunta del manteniment de la xarxa. Un manteniment adequat de tota la xarxa d’infiltració és necessari per tal d’assegurar-ne la seva viabilitat.
Encara que el pous d’emmagatzemament temporal i infiltració es van dissenyar per romandre
amagats sota el paviment de sauló, es van dotar de tapes estàndard del clavegueram de Barcelona,
amb esglaons de propilè per a facilitar l’accés amb condicions de seguretat totalment acceptables.
És important que les innovacions tècniques respectin els aspectes tècnics estàndards en tots els
aspectes possibles. Pel que fa a les consideracions de seguretat i salut, no cal improvisar, no s’ha
d’hipotecar el futur de la infraestructura.
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Normalment, a la ciutat de Barcelona, les ampliacions de la xarxa són adoptades pel seu manteniment per part de CLABSA, però no en aquest cas, ja que es tracta d’una solució fora de les normes
estàndard. Aquesta situació demana de pensar no només en termes de solució constructiva, sinó
també en termes de solucions de manteniment i gestió, per a afavorir la seva acceptació i disseminació.

7. La Casa dels Xuklis (2010)
Aquest petit jardí està situat a Llars Mundet, Districte d’Horta, Barcelona. Es tracta d’un espai situat
a prop de l’Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron entre els carrers de L’Harmonia i el Camí de
Sant Cebrià.
El projecte té el seu origen en una iniciativa d’un grup de pares, mares, familiars i amics de nens i
nenes oncològics, que va fundar l’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents malalts de càncer i les seves famílies.
Aquesta Fundació va promoure la construcció d’aquest edifici residencial, amb projecte de MBM
Arquitectes i Paisatgisme de Bet Figueras. Parcs i Jardins va rebre l’encàrrec de completar el projecte i supervisar la seva execució.
El jardí es desenvolupa com una cinta verda al voltant dels edificis amb dues funcions principals:
d’acompanyament dels edificis i funcions especifiques de la nova Casa d’Acollida, i funcional ja que
l’extrema pendent dels talussos resultants de la construcció dels edificis precisa tant d’estabilització,
plantació com drenatge.
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El problema del drenatge es va plantejar molt ràpidament, ja que l’edifici es troba encaixat de tal
manera que no era possible de drenar una bona part del jardí sense instal·lar una xarxa de drenatge
travessant l’edifici, proposta que es va desestimar.
La proposta que es va executar va a ser una xarxa lineal de tubs dren i celles d’infiltració envoltades
en graves i geotèxtil. A la zona del talús, es van crear punts d’infiltració al subsòl que connecten la
cara del talús amb les celles del subsòl. Tota aquesta xarxa lineal està connectada en un pot a un
sobreeixidor que connecta amb la xarxa de clavegueram.
Aquesta solució va funcionar força bé fins que es van produir les fortes pluges de l’estiu de 2011.
Llavors, sembla que la xarxa es va saturar molt ràpidament i el terreny del jardí es va inundar, especialment a la zona del talús, el que va afectar l’edifici.
El diagnòstic inicial va incidir en la necessitat d’ampliar la xarxa i els punt de sortida de l’aigua, ja que
semblava que el càlcul fet originalment era inadequat per a les intensitats registrades. La qual cosa
implicaria una feina de reparació i millora a un cost considerable.
Després de comentar la situació amb els jardiners responsables de l’obra, aquests van coincidir en el
fet que per la zona del talús va passar-hi tot el tràfic de l’obra, i era possible que el terreny s’hagués
compactat completament, afectant la seva habilitat per infiltrar aigua.
En comptes d’aixecar tota la xarxa, seguint un esperit de prova i error, es va decidir de crear uns pous
de graves superficials, i també unes rases perimetrals totes connectades amb les celles d’infiltració a
sota. Afortunadament, els problemes de drenatge fins a la data han desaparegut amb aquesta actuació.

8. Ampliació del Parc del Putget (2011)
L’espai annex al Parc del Putget, situat al Carrer Manacor de Barcelona, al Districte de Sarrià Sant
Gervasi es trobava sense urbanitzar i es feia servir com a aparcament improvisat pels veïns. Es
tractava d’un terreny d’1,2 ha, i dels quals 8.000 m2 són de terreny amb una forta pendent i escassa
accessibilitat. Altres 4.000 m2 es trobaven al costat del carrer, amb possibilitat d’accés. El projecte va
proposar l’arranjament i urbanització d’aquest espai amb una connexió amb el parc del Putget, i un
enjardinament en continuïtat amb la vegetació mediterrània del parc.
Un dels aspectes que va condicionar la redacció del projecte va ser precisament la quantitat de terreny amb fortes pendents que abocaven l’aigua cap al carrer. La presència de vegetació establerta
reduïa els efectes d’aquesta escorrentia incontrolada.
La solució d’urbanització d’aquest espai va integrar els processos de drenatge en tots els seus aspectes: des
de la creació de paviments drenants, la utilització de murs de gabions, la construcció de nombroses rases
de graves i la construcció d’una xarxa de drenatge per infiltració que té la funció de limitar la velocitat de
l’escorrentia a les pendents i la seva circulació incontrolada per les pendents de les àrees de plantació.
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Les àrees pavimentades estan dotades de rases d’infiltració sota el paviment. Les escales i estructures perimetrals també tenen les seves rases de graves, per a capturar i conduir l’escorrentia cap a
zones amb menys pendent.
Una particularitat d’aquest projecte és que el sistema de drenatge i infiltració està connectat en un
punt al clavegueram de la ciutat, que actua com a sobreeixidor de la xarxa d’infiltració. És a dir, una
bona par de l’aigua es captura en les diverses rases, murs de gabions i àrees d’infiltració, però l’altra
és conduïda cap a un punt baix que actua com a punt d’infiltració per si mateix fins que es satura.
Aquest projecte exemplifica la utilització de sistemes de drenatge per infiltració com a sistemes de
retenció i de protecció de la xarxa de drenatge de la ciutat, sense substituir la mateixa. El disseny
de l’espai en si mateix actua com una gran sistema d’infiltració i captura. El nou espai no suposa un
increment de la càrrega d’ús de la xarxa de drenatge.
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9. Jardins de Gran Capità (2011)
Aquest espai, situat al Carrer de Gran Capità de Barcelona, al Districte de Les Corts, es caracteritza
pels forts desnivells longitudinals i transversals que ofereix la topografia del lloc i que determinen la
seva relació amb la trama urbana existent. L’espai en si és un romanent dels processos d’expropiació
urbanística vinculats a les obres de construcció de la Ronda de Dalt de Barcelona. El projecte de
millora va sorgir de les demandes veïnals de dignificació d’aquest espai i del compromís del Districte
amb la millora ambiental de la zona.
El projecte resultant ha estat un petit jardí que es configura com a zona de pas amb petites oportunitats per al descans i per a gaudir de les vistes a la ciutat i al Parc de Collserola. Es va executar amb
un pressupost molt reduït i en temps rècord. La presència d’arbres de grans dimensions ja existents,
genera un ritme de llums i ombres que predetermina l’experiència de l’espai per part del visitant. A
més ofereix un patró per a les àrees de descans i de pas més favorables.
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L’objectiu principal del projecte no va ser únicament de preservar l’arbrat existent, sinó de generar
un nou espai públic sense pertorbar els processos ecològics ja existents, especialment els de drenatge i infiltració d’aigua al terreny. L’espai mai havia estat connectat a la xarxa de clavegueram de la
ciutat i tampoc no es va preveure de fer-ho. Per tant, es va haver de fer un gran esforç per a preservar el drenatge natural per infiltració del terreny i evitar escorrenties incontrolades.
El projecte es va desenvolupar amb tres elements principals: un camí que travessa el jardí, un gabió
que actua com a element de contenció, com a element d’infiltració i com a mobiliari urbà, i una tira
de plantes vivaces de baix consum hídric que ofereix varietat cromàtica i de textures en el temps.
El gabió es va convertir en el leitmotiv de l’espai i està carregat de valors ambientals força complexes: està fet de rodó d’acer treballat a l’obra i reblert de formigó i runes reciclades. Encara que actua
com a element de contenció del talús que domina la part baixa de l’espai, la seva funció principal es
la d’actuar com a reixa de col·lecció d’aigua.
L’estructura interna del gabió presenta un tub dren sobre una cuneta de formigó tot connectat a
celles de drenatge que a la seva vegada connecten amb grups de celles d’infiltració sota el paviment del jardí. Les reixes que es troben al paviment son també part del sistema d’infiltració i estan
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connectades a les mateixes celles que el gabió. D’aquesta manera, tot l’espai funciona d’una manera
unitària, drenant i conduint l’aigua cap al subsòl, on s’infiltra lentament.
Es va aprofitar la necessitat de fer
una prova amb un producte d’estabilització de sauló per a afegir una
pastilla d’aquest material al projecte.
La zona de sauló estabilitzada no
només s’ha comportat millor del que
s’havia previst, sinó que actua també
com a zona d’infiltració superficial.
La reixa final travessant la part baixa
del jardí actua com a punt de tall
d’escorrentia i com a sobreeixidor: si
les celles de drenatge es saturessin,
l’aigua sortiria primer per aquesta
reixa. En definitiva, el projecte d’urbanització sorgeix de la necessitat
de mantenir i afavorir uns processos
que ja existien, i que no calia alterar.
No es va aplicar cap solució convencional, arrossegant el processos de
disseny de les solucions d’obra civil i
de la jardineria als seus límits.
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Resum de la ponència

Un escocell urbà podria ser interpretat com una estratègia del verd “formal” per a sobreviure en un medi inhòspit, determinat per un entorn impermeable i amb uns condicionants de
temperatura i humitat importants.
Una duna és un sistema físic inestable, amb baixa capacitat de retenir aigua i nutrients, i
on la temperatura superficial pot ser prou elevada com per a eliminar formes de vida no
adaptades.
Tenim així dos ecosistemes molt diferents però que comparteixen una forta incidència dels
paràmetres biofísics. I, a Catalunya, tots dos ecosistemes tenen també una forta freqüentació humana.
Una aproximació a la gestió d’aquests dos ecosistemes des de la lectura de les relacions
funcionals que s’estableixen entre els condicionants ambientals podria proporcionar claus
importants per a implementar la qualitat ambiental d’aquests dos hàbitats. Es proposa així
un primer esquema operacional basat en la regulació dels fluxos de matèria i energia.
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Dunes litorals i escocells urbans: medis biofísics extrems?
Introducció
Un escocell urbà podria ser interpretat com una estratègia del verd “formal” per a sobreviure en
un medi inhòspit, determinat per un entorn impermeable i amb uns condicionants de temperatura i
humitat importants.
Una duna és un sistema físic inestable, amb baixa capacitat de retenir aigua i nutrients, i on la temperatura superficial pot ser prou elevada com per a eliminar formes de vida no adaptades.
Tenim així dos ecosistemes molt diferents però que comparteixen una forta incidència dels paràmetres
biofísics. La gestió tant de l’arbre en un escocell, com la d’un sistema dunar en una platja urbana, tenen en
comú el fet que es tracta de la interacció de la dinàmica urbana amb dos sistemes naturals (dunes i bosc).
Una aproximació a la gestió d’aquests dos ecosistemes des de la lectura de les relacions funcionals
que s’estableixen entre els condicionants ambientals podria proporcionar claus importants per a
implementar la qualitat ambiental d’aquests dos hàbitats. Es proposa així un primer esquema operacional basat en la regulació dels fluxos de matèria i energia.

El medi dunar en un context urbà
Les característiques ambientals del medi dunar es podrien resumir segons l’esquema següent:

Dinàmica dunar
Dinàmica
litoral
(Regressió /
estabilització)

Transport
eòlic

Temperatura

Contingut
hídric

Sols
oligotròfics

Vegetació adaptada
a les pertorbacions
dunars (olgamentdescolgament)

Una duna litoral és un petit edifici geomorfològic que es construeix a partir del transport eòlic de
la sorra d’una platja. Això comporta ja un primer condicionant: cal una situació de vent amb una
energia suficient com per a arrossegar una quantitat adequada de sorra. Per tant, cal un recorregut
mínim del vent sobre la sorra seca. Per tant, una platja en dinàmica de regressió limita molt la capacitat d’aportació eòlica de sorra per generar una dinàmica dunar.
En la mesura que la duna s’ha construït per la interacció entre dos fluids (el vent i la sorra que es
comporta com un fluid), té referències de mecànica ondulatòria (distàncies entre dunes, la longitud
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d’ona dels ripple marks...). Però també la dinàmica litoral (l’energia de les onades i el transport de
sediment pels corrents) fa que la sorra de la platja i, per extensió, de les dunes, sigui d’una granulometria força homogènia. Aquesta homogeneïtat, unida al fet que el diàmetre dels grans de sorra
són molt més grans que els del llim i l’argila, fa que hi hagi una porositat amb cavitats relativament
grans, i una escassa consistència de la sorra quan s’asseca.
La sorra seca, en no poder disposar de l’efecte termoregulador de l’aigua que, en altres sòls arriba
per capil·laritat, es calenta molt amb la radiació solar. Una radiació que, a més, és més intensa a
causa de la dinàmica de vents litorals.
Tenim així un ecosistema caracteritzat per uns sòls inestables, que arriben amb freqüència als 50°C a
la superfície a l’estiu i que tenen poca capacitat de retenir aigua i nutrients.
En un entorn com aquest, lògicament s’estableix una vegetació adaptada a aquests condicionants. El
paisatge dunar és així molt singular i amb una forta qualitat visual.
Tanmateix, la interacció dels paràmetres dunars amb la dinàmica urbana pròpia de les dunes de passeig
marítim (urbanes, en la mida que són hiperfreqüentades), es podria resumir segons l’esquema següent:

Dinàmica dunar
Dinàmica litoral
(Regressió /
estabilització)

Transport
eòlic

Temperatura

Contingut
hídric

Dinàmica urbana
Manca
d’alimentació
eòlica

Deformació
del relleu
per trepig

Sols
oligotròfics

Vegetació adaptada
a les pertorbacions
dunars (olgamentdescolgament)

Efectes secundaris
Aportació de
nutrients i
aigua

Aforestació i
competència amb
vegetació nitròfila

Pèrdua de
qualitat
visual

Eventual desaparició
de la vegetació de
duna i reraduna

D’una banda, els serveis urbans i la dinàmica litoral limiten molt la possibilitat que arribi sorra amb el
vent. Els passejos han d’estar nets; i les màquines de neteja de les platges homogeneïtzen el relleu i,
en barrejar la sorra, limiten la quantitat de sorra seca disponible.
D’altra banda, les dunes són boniques i atreuen molt públic. El trepig, l’escorrentiu pluvial de les
superfícies pavimentades i la pluja constant d’excrements dels gossos, transformen radicalment els
condicionants ambientals de l’hàbitat dunar. El relleu dunar desapareix; desapareix l’ariditat i la
condició de sòl oligotròfic (en general a Catalunya, tots els sòls oligotròfics s’haurien de considerar
espècie protegida). Amb les noves condicions ambientals, la pineda mostra una gran expansió, i
també la vegetació nitròfila.
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La vegetació pròpia de duna i reraduna desapareix desplaçada per la vegetació invasora i també per
les patologies pròpies dels sòls estabilitzats (i a les quals la vegetació dunar no està adaptada).
Amb tot això, desapareix la major part de la flora dunar. Amb ella la seva biodiversitat. I, amb la
desaparició de les superfícies de sorra nua, desapareix també la qualitat visual d’aquest entorn que
havia estat tant singular.
Davant el problema de la preservació dels hàbitats dunars, i en la mesura que es tracta d’un problema que depèn de l’ecosistema de la gestió, podríem tornar a plantejar quines són les funcions de les
dunes. Quelcom com el que es mosta al diagrama següent:

Dinàmica dunar
Dinàmica litoral
(Regressió /
estabilització)

Transport
eòlic

Temperatura

Contingut
hídric

Dinàmica urbana
Manca
d’alimentació
eòlica

Deformació
del relleu
per trepig

Sols
oligotròfics

Vegetació adaptada
a les pertorbacions
dunars (olgamentdescolgament)

Efectes secundaris
Aportació de
nutrients i
aigua

Aforestació i
competència amb
vegetació nitròfila

Pèrdua de
qualitat
visual

Eventual desaparició
de la vegetació de
duna i reraduna

Noves funcions de les dunes
Les dunes, encara que
híbrides, continuen sent
protecció del litoral

La sorra nua en duna és
única

Dunes híbrides però illes
de diversitat

Es tracta simplement de plantejar les qüestions següents.
• Les dunes són un eficient sistema de protecció de la costa davant els temporals marítims que, amb
les tendències associades al canvi climàtic, podrien ser cada vegada més freqüents.
• La imatge d’una duna amb zones de sorra sense trepitjar és un objectiu de qualitat visual. I, clarament, de molta més qualitat visual que l’actual escenari de pipican gegantí.
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• Fins i tot, als llocs on les dunes han desaparegut sota els edificis es poden construir dunes híbrides
(en combinació amb geotèxtils i altres tecnologies “toves” de dissipació de l’energia de l’onatge).
Les dunes híbrides suporten pràcticament la mateixa biodiversitat que les dunes litorals naturals
de les mateixes dimensions.
Lògicament, aquesta superposició de processos i condicionants, suscita una alternativa de gestió que
es podria anomenar “gestió funcional dels paràmetres ecològics” i que es resumeix, pel cas de les
dunes, segons l’esquema següent:

Dinàmica dunar
Dinàmica litoral
(Regressió /
estabilització)

Transport
eòlic

Temperatura

Contingut
hídric

Deformació
del relleu
per trepig

Aportació de
nutrients i
aigua

Aforestació i
competència amb
vegetació nitròfila

Pèrdua de
qualitat
visual

Gestió funcional
dels paràmetres ambientals
Tractament
mecànic de
la sorra

Vegetació adaptada
a les pertorbacions
dunars (olgamentdescolgament)

Efectes secundaris

Dinàmica urbana
Manca
d’alimentació
eòlica

Sols
oligotròfics

Campanya
comunicació

Extracció de vegetació arbustiva o
llenyosa i formació de clarianes per
vegetació de reraduna

Eventual desaparició
de la vegetació de
duna i reraduna

Dunes hibrides però
amb els atributs
funcionals de
l’ecosistema dunar

Noves funcions de les dunes
Les dunes, encara que
híbrides, continuen sent
protecció del litoral

La sorra nua en duna
és única

Dunes híbrides però
illes de diversitat

Es tracta d’una premissa força elemental: si es fa la pregunta adequada, es pot trobar el ventall
metodològic i tècnic necessari per a fer viable la coexistència de les dunes litorals i el medi urbà.
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En aquest cas, l’alternativa de gestió es pot sintetitzar en el següent:
• Imitar la dinàmica geològica amb una retroexcavadora. Cal remobilitzar la sorra periòdicament. La
vegetació dunar es veuria fins i tot beneficiada per un eventual colgament- transplantament, etc...
• Cal contenir el lògic impuls de trepitjar la sorra nua. Això era viable fa 60 anys. Avui en dia, això no
és possible en CAP platja catalana, incloent les dels parcs naturals.
• Cal explicar que l’espai dunar és com un carrer o un parc públic: no es pot deixar que els gossos
caminin sense lligar per les dunes i, molt especialment, s’ha d’explicar que és una execrable mostra d’incivisme deixar els excrements a la platja encara que sigui hivern.
• Finalment, caldria contenir l’expansió de la vegetació invasora (incloent els pins) per tal de deixar
espai per la vegetació de reraduna. En molts casos la vegetació de reraduna desapareix sota els
pins i els grans arbusts.
Es tracta així d’un tema cultural i d’un tema de gestió dels paràmetres biofísics. Gestió que pot resultar força senzilla.

Un arbre en un escocell urbà
El cas d’un escocell presenta també moltes característiques comunes amb el cas anterior: tots dos
fan referència a la gestió de la interacció entre els paràmetres que condicionen l’hàbitat urbà i els
paràmetres que condicionen l’hàbitat natural.
Si prenem com a exemple un plàtan en un escocell tipus mitjana de Barcelona, tindrem un sistema
d’interacció com el que es mostra a continuació:

Dinàmica forestal
Biodiversitat
edàfica,
invertebrats,
fongs, bacteris...

Cicle de
l’aigua i els
nutrients

Estructura del
sól

Condicionants físics del dosel forestal,
velocitat del vent, humitat relativa, radiació solar

Dinàmica urbana
Paviments
impermeables

Humitat relativa i temperatura del aire

Efectes secundaris
Sense biodiversitat
edàfica

Lesions en
arrels

Pèrdua de
qualitat
visual

Desaparició
de l’arbre i,
eventualment, mort
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En aquest cas, la comparació dels dos hàbitats és prou coneguda per qualsevol professional dels
espais verds, solament canvia l’ordenació dels aspectes.
Si entenem un plàtan com un individu propi d’un sistema forestal, és immediata la formulació dels
paràmetres biofísics d’un ecosistema forestal:
• La biodiversitat i contingut en matèria orgànica (viva i humificada) del sòl. De fet, a la capa de
fullaraca apareix una elevada biodiversitat d’invertebrats, de microflora i bacterioflora. La interacció de tots aquests components fa que el sòl tingui les característiques físiques i de biodiversitat
que la bibliografia més comuna estableix com a òptima.
• La part aèria resulta també fortament modificada pels mateixos arbres: la velocitat del vent s’atenua, la humitat relativa augmenta, la llum canvia la seva intensitat i es modifica la mateixa qualitat
física de la llum (p.e. major proporció d’infraroig).
• La interacció dels dos punts anteriors permet una interacció amb el cicle hidrològic: l’arbre participa del cicle hidrològic en tots els seus aspectes.
Quan l’arbre creix en un escocell les condicions físiques canvien de forma radical:
• L’entorn és pavimentat. Per tant impermeable; però també amb una forta resposta tèrmica. L’asfalt
arriba als 50°C a l’estiu i bona part de la pell de la ciutat té una gran capacitat de mantenir aquesta escalfor. Es tracta d’un ambient sec i calent. Fins i tot, és possible que la interacció entre el
relleu urbà i els vents agreugin aquesta pèrdua de vapor d’aigua.
• Desapareix la protecció del dosser. Fins i tot, la distància reglamentària entre arbres fa que les
oportunitats d’imitar l’ambient forestal siguin mínimes. Tenim així arbres que tenen una elevada
relació superfície/volum, que facilita la deshidratació, en un ambient hostil.
• Les arrels són periòdicament afectades pels treballs de manteniment dels serveis urbans. I els sòls
són compactats i completament desproveïts de la biodiversitat edàfica forestal.
• En aquestes condicions, els arbres no es moren. Senzillament es debiliten davant les successives
pertorbacions que es van introduint (p.e. l’escalfor addicional dels sistemes de refrigeració a l’estiu). Les morts són evitades per tal de minimitzar els riscos.
Davant d’aquesta situació es poden replantejar les funcions de l’arbrat urbà. Els paràmetres per
defecte que han regulat majoritàriament fins ara les funcions de l’arbrat urbà són les següents:
• Que siguin bonics.
• Que no compliquin la vida als ciutadans: sense espines al tronc, sense grans emissions de pol·len
que comportin al·lèrgies...
• Que no compliqui la vida als serveis de manteniment: que sigui poc vulnerable a patologies, que
sigui de baix requeriment hídric, que sigui estable, que no afecti el mobiliari urbà...
Tot i la bona lògica d’aquestes funcions, es podria aplicar la mateixa òptica del cas anterior i formular
un nou sistema de funcions a la llum dels nous coneixements tècnics. Tal i com es mostra a continuació:
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Dinàmica forestal
Biodiversitat
edàfica,
invertebrats,
fongs, bacteris...

Cicle de
l’aigua i els
nutrients

Estructura del
sól

Condicionants físics del dosel forestal,
velocitat del vent, humitat relativa, radiació solar

Dinàmica urbana
Paviments
impermeables

Efectes secundaris

Humitat relativa i temperatura del aire

Sense biodiversitat
edàfica

Lesions en
arrels

Pèrdua de
qualitat
visual

Desaparició
de l’arbre i,
eventualment, mort

Noves funcions dels arbres urbans
Regulació tèrmica del
microclima urbà

Els arbres com a font
de biodiversitat

Efectes de laminació
dels parterres

Els arbres urbans tenen funcions importants que fins ara no han estat incorporades a la gestió. La
regulació tèrmica és segurament la més fàcil de visualitzar, en la mesura que repercuteix directament sobre la despesa econòmica en electricitat. Una façana protegida per una pantalla arbòria
s’escalfa menys i els habitatges i oficines gasten menys diners en aire condicionat.
La biodiversitat hauria de ser també una funció a incorporar. Segurament ara mateix encara no
sabem quins són els arbres que mantenen major biodiversitat (invertebrats, pol·linitzadors, ocells
que s’alimenten i fins i tot poden fer niu a les seves cavitats, quiròpters...).
Finalment, uns sòls amb bona porositat podrien atenuar els problemes derivats del temps de concentració excessivament reduït de l’escorrentiu pluvial en el medi urbà. Segurament els escocells
podrien competir econòmicament amb la construcció dels dipòsits de laminació subterranis.
I, lògicament, la formulació d’aquestes noves funcions permetria d’identificar ràpidament objectius
de recerca i gestió concrets. El diagrama següent és possiblement un exemple incomplert:
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Dinàmica forestal
Biodiversitat
edàfica,
invertebrats,
fongs, bacteris...

Cicle de
l’aigua i els
nutrients

Estructura del
sól

Condicionants físics del dosel forestal,
velocitat del vent, humitat relativa, radiació solar

Dinàmica urbana
Paviments
impermeables

Humitat relativa i temperatura del aire

Sense biodiversitat
edàfica

Lesions en
arrels

Gestió funcional
dels paràmetres ambientals
Selecció de
les espècies
que suporten
biodiversitat

selecció i gestió
de l’estructura
de la capçada

Disseny de seccions de carrer i
d’escocell que permetin a l’arbre
participar del cicle hídric.

Noves funcions dels arbres urbans
Regulació tèrmica del
microclima urbà
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Conclusió final:
Tal i com s’ha esmentat a l’inici d’aquest article, aproximacions noves porten metodologies i solucions noves.
Es presenta així un entorn de decisió i de gestió que reprodueix el que ja va presentar Frank Van der
Meulen per a la gestió de dunes litorals fa ja 24 anys:
La lògica d’aquest sistema és la següent:

Recerca tecnologia

Funcions

Pla de gestió
Ecosistema de gestió

Identificació dels
paràmetres clau
Dinàmica natural

Gestió funcional dels
parà,etres ecològics

Resultat

Dinàmica urbana

En primer terme, i encara que els escocells urbans responguin a un esquema que segurament és
multisecular, la ciència i la tecnologia avancen contínuament.
Els condicionats de l’hàbitat urbà varien també de forma constant. I aquests nous condicionants,
com són els associats al canvi climàtic (grans onades de calor i l’augment de la freqüència dels
aiguats extraordinaris) comporten la formulació de nous objectius, de noves funcions o serveis ecosistemàtics que poden complir els arbres urbans.
El que no varia en el temps és la complexitat de l’entorn de gestió; amb administracions que es
poden superposar. El cas de les dunes urbanes és clar: amb una administració de costes nacional,
serveis de neteja i manteniment metropolitans, gestió de l’espai verd municipal... Tot i això, sempre
121

XVIè Congrés de l’APEVC: En el llindar de la jardineria. Els espais verds en condicions extremes

cal organitzar l’entorn legal, econòmic i administratiu de forma que es pugui actuar sobre aquells
paràmetres clau que hagin estat identificats.
La singularitat d’aquest sistema de gestió és que actua sobre un sistema definit per la superposició
de la dinàmica urbana i la dinàmica dels ecosistemes no urbans. Caldrà identificar els paràmetres
sobre els quals cal intervenir i, sobretot, caldrà establir un sistema de retroalimentació (sistemes
adaptatius de gestió) que permeti d’aprendre dels errors i generar un sistema de millora contínua.

122

DosRevegetació
medis biofísics
al límit.
extrems:
Els talussos
les dunes
i lai 4a.
els escocells
dimensió

123

Vivirlosparques, el instrumento TIC revolucionario
del sector de los parques y jardines públicos
Francisco Bergua
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l’empresa Tecnigral. Membre de la Comisión de Gestión de Zonas Verdes.
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Local, respectivamente; e Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad Hortofruticultura y
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en Zaragoza, pasando por la participación en proyectos de integración ambiental desde
Cataluña para toda España, en 1997 es nombrado funcionario de carrera en el Ayuntamiento
de Huesca, asumiendo la jefatura del servicio de Medio Ambiente.
Ingeniero Paisajista convencido de que los espacios públicos urbanos deben proyectarse
pensando en las personas y realizarse por equipos multidisciplinares, ha participado activamente en un extenso cartel de proyectos urbanísticos a nivel nacional alcanzando una
excelente coordinación con arquitectos relevantes. Fruto de esta andadura profesional, ha
sido reconocido con cinco premios nacionales en materia de proyecto, gestión e incluso
publicaciones de jardinería.
En el ámbito de la administración pública, tanto por su cargo en el Ayuntamiento de Huesca
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con suficiencia investigadora por el Programa de Doctorado de Financiación e Investigación
Comercial.
En TECNIGRAL, donde es Directora de Desarrollo de Negocio y Comunicación, participa e
impulsa numerosos proyectos orientados a la aplicación útil de la tecnología que vincula
conocimiento, medioambiente y servicios urbanos para el logro del desarrollo sostenible y
mejora continua en la prestación de servicios de conservación, adelantándose al concepto
de “Smart City”.
Miembro de la comisión de Gestión de Zonas Verdes de la Asociación Española de Parques y
Jardines Públicos, ha participado en numerosas conferencias y publicado otros tantos artículos técnicos, defiende que la tecnología debe estar al servicio del gestor y no a la inversa,
y es optimista en el camino que nos queda por recorrer.
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Resum de la ponència

Resum de la ponència

El entorno económico, social y medioambiental hace replantearnos la gestión de los servicios
municipales con un enfoque más global y sostenible pensando en las personas. Los parques
y jardines públicos son los espacios de socialización por excelencia. El gestor de los espacios
urbanos requiere, primero definir los objetivos y sus consecuencias de manera razonable
y alcanzable, y posteriormente, determinar las acciones para el logro de esos objetivos
haciendo partícipe a los ciudadanos. “vivirlosparques” es el instrumento TIC revolucionario
orientado a colaborar y difundir la importancia de los parques y jardines en su papel en la
sociedad. Y por supuesto, una herramienta que ayude a los gestores a encontrar nuevas vías
de para lograr una nueva y óptima gestión. Para el conocimiento de los parques ordena la
información disponible de forma amable y divertida buscando la participación creativa del
ciudadano-usuario y técnicos. El objetivo: COMUNICARSE> ENTENDERSE. Escuchar y educar en
el disfrute de estos valiosos espacios urbanos como una vía de optimizar la gestión con un
adecuado uso y asignación de recursos.
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EXPLICACIÓN GENERAL de vivirlosparques
En línea con la difusión y promoción que las Instituciones hacen del Patrimonio Verde que para los
ciudadanos son sus parques y jardines, vivirlosparques es una magnífica oportunidad para poner
en valor más si cabe estos espacios no sólo localmente sino a nivel nacional e internacional. A su
vez, es un nuevo canal de comunicación para la educación de la ciudadanía en el necesario respeto y
disfrute de los mismos, y coherente con la política de transparencia y comunicación a que se obliga
la Administración Pública en la actualidad.
Aunque la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP), en colaboración con
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, impulsan esta iniciativa, la participación de los
Ayuntamientos mediante la incorporación de parques a la plataforma supone una ayuda directa y
un respaldo fundamental de las municipalidades en la difusión del patrimonio verde español en todas
sus dimensiones; como importante es la participación activa también de Asociaciones y Organismos
vinculados al sector, dado que uno de los objetivos del proyecto es habilitar un escenario abierto y
de encuentro para el sector de la jardinería y paisajismo.

1. ¿QUÉ ES VIVIRLOSPARQUES?
Es un portal en Internet especializado en parques y jardines que habilita el gran escaparate de parques, a la vez
que supone un novedoso instrumento para la participación
técnica y social. La especial utilidad, el atractivo de sus funcionalidades, la gran diversidad de contenidos y la interactividad
que propone, hacen de vivirlosparques un lugar de referencia
tanto para el ciudadano deseoso de conocer y deleitarse con
el paseo por los jardines, como para los profesionales y técnicos que hallan espacio de debate y discusión donde compartir
experiencias y conocimiento.
Es un portal en Internet especializado en parques y jardines que habilita el gran escaparate
de parques, a la vez que supone un novedoso instrumento para la participación técnica y
social. La especial utilidad, el atractivo de sus funcionalidades, la gran diversidad de contenidos y la
interactividad que propone, hacen de vivirlosparques un lugar de referencia tanto para el ciudadano
deseoso de conocer y deleitarse con el paseo por los jardines, como para los profesionales y técnicos
que hallan espacio de debate y discusión donde compartir experiencias, anhelos y conocimiento.
En Internet hay múltiples contenidos y, en ocasiones, resultan difíciles de encontrar, seleccionar y,
otras tantas, su veracidad es cuestionable. Lo que se pretende es construir un portal de referencia
con respaldo técnico solvente y que facilite la difusión del conocimiento de los parques, así como la
participación activa de los ciudadanos y profesionales del sector.
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La plataforma vivirlosparques será el portal de contenidos digitales dedicado a los parques y jardines con la finalidad social de difundir y disfrutar interactivamente el patrimonio verde y las actividades culturales y sociales que se desarrollan en los mismos. El portal es el escaparate de los parques
y jardines que los acercará a la población valiéndose de paseos virtuales en 2D y 3D, mapas, fichas
descriptivas, blogs, y otras herramientas interactivas con el fin de crear contenidos para difundir
las bondades culturales, sociales y artísticas en torno a los parques. Pondrá en valor el uso de la
tecnologías de la información y la comunicación para difundir el disfrute de estos espacios públicos,
potenciando y ampliando su misión de ocio y ambiental, de polo de atracción turística y de lugar de
encuentro y relaciones sociales.

2. ¿POR QUÉ SUBIR PARQUES A VIVIRLOSPARQUES?
Estar en vivirlosparques es estar en un lugar visible, global, común, neutral y especializado en
parques y jardines. Un portal vertical, que construye la red técnica y social para acercar cualquier
parque a cualquier persona. Todo ello supone una serie de ventajas:
1. Visibilidad nacional e internacional. El trabajo para hacer que el portal sea referente nacional e
internacional permite una visibilidad mayor y directa de los parques en vivirlosparques, permitiendo descubrir parques menos conocidos.
2. Esta visibilidad se refuerza con actos de comunicación y acciones específicas que sistemáticamente se desarrollan en el sector.
3. Es un proyecto innovador y de referencia, con apoyo institucional de todo orden, que refuerza la
sociedad de la información y los valores asociados a los parques y jardines, reforzando y difundiendo la imagen innovadora, comprometida y de transparencia de las corporaciones adheridas. En
otras palabras, un ejemplo del concepto “smart city” o “ciudad inteligente”.
4. Siendo de los primeros en adherirse, se disfrutan antes de las acciones de difusión asociadas al
portal con una lectura de ciudad innovadora e implicada con la mejora del sector, de apuesta por
iniciativas ambiciosas, tecnológicas, novedosas y comprometidas con la sociedad de la información y la mejora del bienestar de la sociedad por sus espacios públicos.
5. Sumarse a un proyecto con valores sociales, culturales, educacionales, científicos y técnicos especializado en parques y jardines.
6. Hacer suyo y aprovechar los recursos comunes de la plataforma y los servicios que ofrece:
i. A la sociedad
ii. A las Instituciones y Empresas adheridas
iii. A los patrocinadores
iv. A los técnicos
v. A los dirigentes
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7. La información de los jardines, a diferencia de otras webs, se elabora por un equipo especializado
en cartografía, en informática y en áreas verdes lo que permite generar una información con
gran valor añadido, de forma más dinámica y especializada; y a un coste reducido gracias a la
subvención del Ministerio, el aprovechamiento de una plataforma común. La gran colaboración
Institucional, de respaldo de asociaciones y de empresas lo hacen un proyecto propio controlado,
respaldado y con continuidad en el tiempo.
8. La información asociada al parque es reutilizable en los propios canales de la corporación (mapa
de paseos y elementos destacados digitalizados, vistas 3D, información recopilada, catálogos,
etcétera).
9. Refuerza el tráfico en la red, derivando visitantes a la web municipal u otras asociadas (webs
turística, del parque, de museos…) para informarse de agenda de actividades, noticias, proyectos,
etcétera.
10. En un momento de escasez de recursos, donde las nuevas obras se reducen, cobra importancia
poner en valor lo que se tiene y se ha hecho; convirtiéndose en un poderoso instrumento de promoción de la institución colaboradora.

3.¿PARA QUÉ SIRVE?
Diferentes funciones sociales y técnicas con el fin de crear una red social y técnica entorno a los
parques. Funciones:
I. Social. ¿Podemos conocer todos los parques? Al disponer de un portal especializado en parques
y jardines podemos acercar cualquier parque a cualquier persona. Se potencia el interés creando
rutas oficiales con empleo de cartografía y tecnología 3D, a las que se suman las que crean los
ciudadanos, con lo que damos acceso a personas con limitaciones económicas o de movilidad
que les sería imposible visitarlos. Se le da, por tanto, acceso a todo el mundo bajo un principio de
equidad social.
II. Educacional. ¿Los decisores públicos conocen las prioridades de la población respecto a los
parques y jardines? ¿Los ciudadanos conocen todo lo que se hace en los parques y proponen
demandas razonables técnica y económicamente? Difundir el conocimiento y la profesionalidad
del sector, educar e involucrar a la sociedad en la valoración de los parques y jardines, darles
un foro neutro donde expresar lo que sienten, piensan y necesitan en relación al paisaje urbano
(blogs, encuestas, catálogos, curiosidades, etcétera). Implicar y conocer cuáles son las necesidades de los usuarios de los parques y jardines, es una labor que revertirá en el desarrollo del
sector y la mejora de los mismos, y por extensión de las ciudades.
III. Cultural. ¿Se valora y difunde el papel de los parques y jardines en la cultura? Entender el parque en su dimensión social de encuentro de las personas y desarrollo personal como escenario
donde se tienen lugar actividades culturales y artísticas que se pueden prolongar y difundir de
manera universal en la plataforma. El portal, además de servir para difundir esas agendas de
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actividades, permite que los ciudadanos colaboren en esa difusión creando contenidos artísticos
o haciéndose eco de los que hayan disfrutado en el parque.
IV. Turística. ¿Visitamos lo que no sabemos que existe, ni que nos interesa? Dar a conocer
los parques y jardines como foco de interés turístico por el papel paisajístico y cultural que
juegan en la ciudad. Su vinculación a las webs municipales y turísticas permitirá aumentar el
tráfico hacia las mismas y, por tanto, contribuirá a la promoción de las ciudades destacando
su valor “verde”.
V. Medioambiental y urbanística. ¿Se difunden suficientemente las soluciones ambientales y
urbanísticas que se desarrollan en las ciudades entorno a los parques y jardines? Es un excelente escaparate mediante el empleo de documentación gráfica e indicadores para difundir y
catalizar soluciones urbanísticas y paisajísticas de uso, sobre movilidad, eficiencia energética y
aportación al medioambiente.
VI. Económica y organizativa. ¿Se conocen y reconocen los esfuerzos de optimización de la gestión? Las experiencias de gestión permiten vislumbrar caminos para hacer frente a cuestiones de
optimización de la gestión de obras y mantenimiento de los parques y jardines.
VII. Científica y técnica. Si la I+D es la respuesta al desarrollo económico ¿existe un medio en el
sector que tenga efectos similares a un parque tecnológico siendo polo de desarrollo y avance? Las experiencias, estudios, soluciones urbanísticas, resultados e investigaciones abiertas
resultan de máximo interés para cuestiones de maximización de calidad de las áreas verdes,
sanidad vegetal, uso eficiente del agua, etcétera. La dispersión territorial puede quedar compensada estableciendo en el portal un lugar de encuentro permanente que permita la puesta
en común, una especie de parque tecnológico virtual que favorezca el desarrollo del sector y
difundir los avances en I+D+i con una repercusión nacional e internacional.

4. ¿CÓMO?
El valor de la plataforma y su fin último es construir una red social y técnica cuyo interés sea el
conocimiento, disfrute y conservación de los parques y espacios verdes que articulan la ciudad.
Un reconocimiento a estos espacios para la socialización que cumplen funciones ambientales y
que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y visitantes. Por tanto, para
construir esta plataforma es fundamental la adhesión de las instituciones responsables de estos
espacios a la plataforma. Sin la participación comprometida, rotunda, generosa y masiva de las
instituciones que son responsables de estos espacios la red carecería de uno de los ingredientes
fundamentales.
La plataforma basa su éxito en la participación pública, de los profesionales y de los ciudadanos. El
atractivo se basa en los contenidos para favorecer el conocimiento y que faciliten la participación
empleando tecnología 3D y web 2.0. En definitiva, que permitan disfrutar de un parque incluso desde
casa. La plataforma, actualmente en proceso de desarrollo estará totalmente operativa en diciembre

131

XVIè Congrés de l’APEVC: En el llindar de la jardineria. Els espais verds en condicions extremes

de 2012 y con una estructura de consulta y participación sintetizada en el siguiente esquema (aunque
como elemento vivo seguirá evolucionando con el propio uso que se haga de la misma):

• La “zona de parques y rutas” aglutina la información normalizada y homogénea cartográfica,
gráfica, multimedia, descriptiva y documental relacionada con cada parque de las instituciones
adheridas que los proporcione.
• La “zona interactuar” permite acceder a juegos diseñados expresamente con una temática de
parques, informar sobre agenda de actividades de la asociación o de actividades realizadas en los
propios parques u otros eventos de interés recomendados por el sector, proporciona información
sobre lo más curioso, lo más visto o las novedades de la plataforma así como invita a participar en
encuestas cuyos resultados son de gran interés para el colectivo de profesionales gestores y resto
de agentes relacionados con los parques.
• La “zona de intercambio” como indica el nombre elegido aglutina los módulos que buscan la participación a través de la propia experiencia de vida de los parques. Fomenta la participación de
manera que la plataforma se alimente con las experiencias de los internautas que podrán crear los
contenidos culturales aportando historias, fotografías, pinturas… su experiencia de cómo viven los
parques. Asimismo, permite abrir la posibilidad a realizar encuentros y entrevistas con profesionales o personalidades de ámbito nacional o internacional que empleen la plataforma para compartir
sus conocimientos. Subir contenidos multimedia sobre las actividades culturales realizadas, vincularlo a otras comunidades digitales (facebook, twiter, etcétera).
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5. CONTENIDOS, FIABILIDAD E IMAGEN
Garantizar el rigor y coherencia de los contenidos son compromisos destacados en la gestión de
vivirlosparques a que la AEPJP se obliga. Para ello, se trabaja con varios principios básicos:
• Los contenidos oficiales de cada parque concreto se someterán a revisión y aprobación por parte
de los responsables del parque previo a su publicación en el portal.
• Los contenidos interactivos en los que participe el público se cuidará para que sean constructivos
y creativos, resaltando los valores de los parques. En este sentido:
– Las secciones se diseñarán para fomentar los aspectos lúdicos y artísticos. Animándose en
este sentido.
– Se administrará el portal según los mecanismos habituales de control de foros donde existen
unas normas para que no sean ilegales, ofensivos, malintencionados, no éticos, etcétera.
• Se diferenciará claramente la información oficial de la información creada por los internautas.
• El portal dispondrá de una imagen corporativa que le de homogeneidad y vistosidad. Esta es una
de las razones por la que la información de los parques se vuelca bajo un esquema de organización de contenidos estándar que permita a los usuarios una experiencia de navegación óptima y a la
que se familiaricen, cualquiera que sea el parque que estén “viviendo”.
• Los aspectos de patrocinio se cuidarán para que estén en línea con los fines del portal y su aspecto estético
• Asimismo, como en el caso de los contenidos, se cuidarán los aspectos de imagen corporativa de
la institución participante.
• Se establece vía de comunicación directa, fluida y colaborativa de las instituciones con los responsables del portal en la AEPJP.

6. NUEVO CANAL ESPECIALIZADO
Esta plataforma pone a disposición de los gestores públicos una nueva herramienta que permite
difundir los parques que gestionan, tanto para el público en general como entre los técnicos, con
repercusión nacional e internacional.
Este nuevo canal contará con los vínculos a las webs de interés de los participantes y a las redes
sociales, de manera que se fomente el tráfico a las mismas.
Por otro lado, este nuevo canal tiene secciones de “destacados” que favorecerán el conocimiento del
valor patrimonial de los parques de las distintas ciudades y permitirá realizar acciones de comunicación que animen el conocimiento, la participación, el respaldo y divulgación de las acciones locales y
la interactuación creativa de la red social y técnica.
Por tanto, es un canal que refuerza y se complementa con los propios canales de la institución colaboradora.
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CORRECCIÓN HIDROLÓGICA-FORESTAL
EN LA MONTAÑA DE MERANGES. Fase 1
Article tècnic

Corrección hidrológica-forestal en la montaña de Meranges. Fase 1

Localización:

Montaña de Meranges, comarca Cerdaña (Cataluña)

Promotor:

GENERALITAT DE CATALUÑA-Departament de Medi Ambient i
Habitatge-Forestal Catalana,SA

Año realización:

2009-2010

Período ejecución:

5 meses

Presupuesto adjudicado (s/iva):

236.551,22 €

El objetivo de las obras del proyecto “Correcció hidrológica forestal a la muntanya de Meranges” es
minimizar/estabilizar mediante una serie de trabajos, áreas fuertemente degradadas de los cauces
del torrente de les Canes y del torrente d’Envalls, en el término municipal de Meranges.

Síntesis de la obra.
Actuación en el cauce Torrente de les Canes:
El torrente de les Canes se sitúa justo por encima del pueblo de Meranges con lo que se pretende
estabilizar su cauce ya que el material erosionado es transportado a las mismas calles e incluso en
episodios de fuertes avenidas han quedado aislados, precisando maquinaria pesada para limpiar y
abrirse paso y restablecer las condiciones anteriores al aguacero. Para ello se ejecutan los siguientes trabajos:
• Construcción de un dique de gaviones con malla metálica flexible.
El dique de unos 303 m3 aprox. se ubica en un sitio encauzado y estratégico donde se ha podido
mecanizar todo el proceso constructivo con módulos de gaviones de 1x1 m y de longitudes varias
para encajarlo en el terreno y llegando a una altura de 6 m.
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• Construcción de 5 empalizadas.
Se ubican aguas abajo del dique y transversalmente en el cauce de aguas bajas en distancias de 8
m con lo que se consigue llegar a la pendiente de compensación o estabilización del terreno. Las
empalizadas son hechas de rollizo de madera tratada de diámetro 10x200 cm y los postes verticales de 20x200 cm. La altura efectiva es de 60 cm y están ancoradas a una profundidad de 50 cm. Al
finalizar la empalizada se construye al igual que en el dique una cuenca de disipación con piedra
de escollera.

•	Reforestación de la cuenca degradada
Seguidamente, se realiza una reforestación de media hectárea de todo el cauce erosionado. Aguas
arriba del dique con Pinus sylvestris y Populus nigra con alveolo forestal de 300 cm3 de 2 y 1 sabia
respectivamente. Aguas abajo del dique se introduce además el Prunus avium y el Fraxinus exelsior
de 1 sabia con alveolo forestal de 300 cm3 en las zonas con más humedad edáfica y se termina con
la colocación un tubo protector biodegradable de 1,20 cm + tutor. Para la reforestación de aguas
arriba del dique se protege del pastoreo cercándola con una valla cinegética de unos 500 m y de
1,5 m de altura. Para ambas reforestaciones la densidad de plantación es del orden de 3.500 p/ha
y una distribución al tresbolillo con ahoyado y plantación manual. Finalizaría la actuación con un
nivelado y reperfilado manual de la superficie objeto de la actuación.
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Actuación en el cauce del torrente d’Envalls
A lo largo de este cauce se actúa en dos zonas concretas y más degradadas de la cuenca;
Por un lado, en la zona alta de la cuenca del torrente d’Envalls, en un contorno de 9 ha aprox. muy
degradado y sin vegetación, principalmente, por el pastoreo intensivo que recibe. Se realizan los
siguientes trabajos:
• Construcción de dos pequeños diques
Se construyen 2 diques separados por 40 m y de un volumen total de 15 m3 integrados con madera
tratada de 20 cm de diámetro, 3 m de base por 1,5 m de ancho rellenado con piedra de la zona.

•	Reforestación en alta montaña (2.200-2.400m)
Seguidamente, se realiza una reforestación con planta de Pinus uncinata en alveolo forestal de
300 cm3 y de 2 sabias. El ahoyado es con retroaraña a razón de 1.100 hoyos/ha distribuidos al tresbolillo. La plantación es manual y se termina con la colocación de un tubo protector biodegradable
de 60 cm de altura.
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Tanto el material de madera de los diques como el de reforestación (planta+tubos) es transportado
mediante helicóptero de carga, por la inaccesibilidad al tránsito rodado.
La segunda actuación se realiza en la zona de intersección de la pista forestal con el torrente
d’Envalls. Zona degradada principalmente por causa del material transportado de las avenidas torrenciales que van obstruyendo la alcantarilla de desguace al no poder engullirlo, desbordándose
por encima de la pista forestal y deteriorándola a su vez.
• Cambio de drenaje transversal
Demolición y substitución del antiguo drenaje por marcos de hormigón prefabricado de 2,5x2,5 m
de diámetro interior y 8 m de largo de mayor capacidad de desguace. En el interior se deja un paso
de fauna de 0,5 m a cada lado de hormigón armado.

•	Embocadura aguas arriba
Aguas arriba para proteger paredes y base de la obra de drenaje se reviste con piedra de escollera
de un volumen de 62 m3.
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•	Embocadura aguas abajo, construcción de 2 diques y muros de canalización longitudinal
Aguas abajo, las aletas de la embocadura también se revisten del mismo material de 3 m de ancho.
Además, se ubican dos diques de consolidación trasversales al cauce del torrente con madera de
pino pelada y piedra de la zona de unos 170 m3 totales. Seguidamente, se canaliza ese tramo construyendo dos muros con el mismo material y por 2 m de ancho y se colocan estaquillas de Salix
caprea y Salix cinerea de la zona para integrar y fijar aún más la estructura. Finaliza la actuación
con un enmarcado con piedra de escollera en la base del cauce.
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Empreses Col·laboradores

Entitats Col·laboradores

