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1. INTRODUCCIÓ
Les tècniques de Bioenginyeria del paisatge són tècniques que utilitzen el material vegetal com
element de construcció i de regeneració ambiental. Aquest tipus de tècniques han estat
àmpliament utilitzades en l’estabilització i construcció de talussos, tenint una de les seves
principals aplicacions en les àrees de muntanya i més concretament en l’estabilització tant de
talussos com de despreniments. Com elements vius que són, aquestes estructures s’integren
millor en l’entorn i augmenten la seva estabilitat amb el temps.
La base d’aquestes tècniques consisteix en treballar amb material disponible i entenent com
funciona un sistema natural.

El present document pretén definir unes actuacions als patis de dues escoles de Montmeló, que
permetran solucionar els problemes existents amb tècniques de bioenginyeria. A més, seran una
oportunitat per acostar als alumnes dels centres a aquest tipus de tècniques i treballar de manera
col·laborativa.
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2. ESCOLA PAU CASALS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 229575 OLIZ6-KK6WW-95XX0 24918DBB0193A3E07ECC602E5E7F586FA0209EC1) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Actualment el talús de l’escola Pau Casals està molt erosionat. La falta de vegetació que estructuri
el sòl i el fort trepig del terreny fa que en moments de pluges es mobilitzi molta sorra cap a la part
baixa del talús, afectant també la pista coberta.
L’objectiu de l’actuació és consolidar el terreny mitjançant l’establiment de vegetació i gestionar
l’aigua de la pluja per evitar que generi afectacions a les instal·lacions. Sense deixar de tenir en
compte que ha de ser un espai apte i interessant com a zona d’esbarjo dels nens i nenes de
l’escola.

Vistes actuals del talús
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2.1 Tractament de la vegetació existent
La vegetació arbòria es conservarà i respectarà ja que són un punt d’ombra molt important al pati.
El baladre (Nerium oleander) és una planta molt tòxica tant en fulles com en flors degut al
contingut de principis actius amb propietats cardiotòniques i diürètiques. La resta de vegetació
arbustiva es mantindrà sempre que sigui possible i s’adapti als moviments de terres que s’hauran
de fer.
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Actuació 1

Eliminació dels peus d’arbustives existents
Descripció

Amidaments

Eliminació de peus de baladre (Nerium oleander)

8u

2.2 Reperfilat del terreny i creació de terrasses
Per crear les terrasses caldrà reperfilar el terreny de tot el talús. La creació de terrasses no implica
una necessitat d’aport de terres externes, sinó que es redistribuirien les de la zona.
Un cop fet el replanteig de les terrasses sobre el terreny, en el cas que hi hagi arbres que es vegin
afectats pels moviments de terres, es crearan olles de graves al voltant dels peus per no ofegar
les arrels.
També es realitzaran moviments de terres per marcar una cuneta perimetral que reculli l’aigua de
pluja dels talussos.

Moviments de terres

Actuació 2

Moviments de terres, reperfilat del terreny i creació de terrasses
Descripció

Amidaments

Eliminació de travesses actuals

3u

Moviments de terres

163m3

Creació de terrasses i reperfilat del terreny

870m2
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Actuació 3

Arranjament de la cuneta perimetral

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 229575 OLIZ6-KK6WW-95XX0 24918DBB0193A3E07ECC602E5E7F586FA0209EC1) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

La cuneta perimetral recollirà l’aigua dels talussos de la tanca de l’escola i evitarà que
aquesta entri dins la superfície del pati. També recollirà l’aigua que recollirà la part
superior dels entramats. La longitud total és de 72m.l.
Descripció

Amidaments

Moviments de terres per refer la cuneta perimetral d’una amplada de
1m i una fondària de 30cm

21.6m3

2.3 Creació d’entramats i plantació – El bosc mediterrani
El pati es dividirà en diferents feixes estructurades per entramats de 30º de pendent. Els
entramats es plantaran amb espècies representatives del bosc mediterrani, creant un gradient des
de la part baixa del pati, associada als ambients de fons de vall o boscos de ribera, fins a la part
alta associada al bosc mediterrani dominat per alzines i roures, juntament amb espècies
aromàtiques i arbustos de port més alt.
Un dels afectes més importants sobre el talús és l’erosió produïda per l’aigua de pluja. Amb les
terrasses, l’erosió queda minimitzada i l’aigua de pluja es dirigeix cap a les zones de plantació per
assegurar un mínim de reg. Tot i així, per evitar que en moments de pluges fortes l’aigua segueixi
afectant el talús, damunt de cada entramat es crearan cunetes suaus. Aquestes, permetran
evacuar l’aigua però no suposaran un problema per a transitar-hi.
Tot i que no caldrà fer un aport extra de terres per reperfilar el talús, si que serà necessari aportar
terra vegetal per omplir els entramats i que la vegetació pugui desenvolupar-se amb èxit.
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Perfil transversal del talús

Esquema de les terrasses
Entramat 1
Longitud d’entramat (m)

42

Entramat 2

Entramat 3

Entramat 4 Total

37.5

34

28

Aromàtiques (0,5m equidistància)

75

68

56

142
199

Romaní (Rosmarinus officinalis)

38

34

28

100

Farigola (Thymus vulgaris)

38

34

28

100

Arbustives altes (1m equidistància)

42

38

34

28

142

Marfull (Viburnum tinus)

28

13

11

9

61

13

11

9

33

13

11

9

61

Murta (Myrtus communis)
Llentiscle (Pistacea lentiscus)

28
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Sanguinyol (Cornus sanguinea)

28

Plantacions arbòries (8m equidistància)

5

Freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia)

7

28
5

4

18
7

Alzina (Quercus ilex subs ilex)

3

Roure martinenc (Quercus pubescens)

4

6

2

5

8
8

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 229575 OLIZ6-KK6WW-95XX0 24918DBB0193A3E07ECC602E5E7F586FA0209EC1) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Distribució de la plantació en els diferents entramats

Imatge d’un entramat
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Actuació 4

Actuació 5

Creació d’entramats per consolidar les feixes
Descripció

Amidaments

Entramat 1: 42x0.75m

31.5m2

Entramat 2: 37.5x0.75m

28.125m2

Entramat 3: 34x0.75m

25.5m2

Entramat 4: 28x0.75m

21m2

TOTAL

106.125m2

Plantació d’arbustives als entramats
Descripció

Amidaments

Plantació d’aromàtica 40-60cm en contenidor de 1L

199u

Plantació d’arbustives 40-60cm en contenidor de 1L

142u

Actuació 6

Plantació d’arbres als entramats
Descripció

Amidaments

Plantació de Fraxinus angustifolia de 120-140cm en contenidor de 5L

6u

Plantació de Quercus pubescens de 120-140cm en contenidor de 5L

7u

Plantació de Quercus ilex subs. ilex de 120-140cm en contenidor de 5L

7u
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2.4 Connexions entre terrasses

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 229575 OLIZ6-KK6WW-95XX0 24918DBB0193A3E07ECC602E5E7F586FA0209EC1) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

La zona d’entramats quedarà totalment vegetada. Per tant, s’han d’habilitar diferents passos per
connectar les terrassa i evitar que es trepitgi la zona de plantació.
Les connexions es faran amb escales de fusta model Gaià d’una amplada de 1.5m. Es distribuiran
al talús de manera “desordenada” perquè siguin un element més de joc. Cada escala tindrà 5
esglaons de 15cm de diàmetre i 1.5m de llargada.

Distribució de les escales de fusta als diferents talussos

Imatges d’escales de fusta model Gaià

Actuació 7

Construcció d’escales model Gaià
Descripció

Terrassa 1: Creació d’escales model Gaià de 1.5m d’amplada i 1.5m
de llargada
Terrassa 2: Creació d’escales model Gaià de 1.5m d’amplada i 1.5m
de llargada
Terrassa 3: Creació d’escales model Gaià de 1.5m d’amplada i 1.5m
de llargada
Terrassa 4: Creació d’escales model Gaià de 1.5m d’amplada i 1.5m
de llargada
TOTAL

Amidaments
8u
7u
6u
5u
26u
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3. ESCOLA SANT JORDI
Actualment el talús perimetral al pati, té problemes d’erosió. El recobriment vegetal del sòl, que
evitaria l’erosió, no és possible a la zona per dos motius. El primer és perquè la densa copa dels
pins fa ombra, i el segon, i més important, és el trepig constant dels nens i nenes.
L’objectiu de l’actuació és protegir el talús a la vegada que s’adapten i concentren zones pel trepig
i joc.

Escala 3

Escala 2

Escala 1
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Solucions tipus pel talús del carrer Pintor Fortuny
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Solució tipus pel talús de les pistes

3.1 Talús del carrer Pintor Fortuny
Talús situat paral·lel al carrer Pintor Fortuny. El problema principal és la pèrdua de sòl al voltant
dels arbres i que pot afectar les seves arrels.

Actuació 8

Protecció del talús del carrer pintor Fortuny

Es protegirà el talús per evitar que l’aigua es vagi emportant el sòl i les arrels dels arbres cada
vegada quedin més desprotegides.
El terreny es consolidarà amb estructures senzilles i permeables a l’aigua. A la part superior es
farà una palissada longitudinal a tot el talús. Per sota, es crearan estructures de 2m de llargada en
aquells punts on es detecta que hi circula més l’aigua i que per tant hi ha un major rentat de sòl.
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Imatge de palissada

Descripció

Amidaments

Palissada de 45cm d’alçada

22m

Palissada de 45cm d’alçada en trams de 2m (7u)

14m

Actuació 9

Construcció d’escala model Gaià

Per poder trepitjar el talús de manera intensiva i que això no afecti
als arbres ni a la pèrdua de sòl, es proposa la construcció d’una
escala model Gaià amb fusta de pi tractada.
Marges (12.5m x 2): pals tornejats de 18cm de diàmetre (8unitats de
3.2m de llargada)
Esglaons: pals tornejats de 15cm de diàmetre (23 unitats de 1.5m
de llargada)

Descripció

Amidaments

Escala model Gaià “1” de 1.5m d’amplada

12.5m
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3.2 Talús de les pistes

Actuació 10

Protecció del cap de talús

L’erosió fa que al cap de talús es vagi descalçant la peça de formigó que subjecta la tanca. Per
evitar que això passi es protegirà amb una palissada. Que tal i com ja hem dit, es permeable a
l’aigua però reté el terreny i per tant evita l’erosió i la pèrdua de sòl.

Descripció

Amidaments

Palissada de 45cm d’alçada

18.5m
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Actuació 11

Construcció d’escales model Gaià

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 229575 OLIZ6-KK6WW-95XX0 24918DBB0193A3E07ECC602E5E7F586FA0209EC1) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Com que no es pot evitar que es trepitgi el talús, es proposa crear dos punts amb escales model
Gaià que pretenen concentrar el pas cap a dos replans al capdamunt de les escales. Els replans
van confinats per entramats de 45cm d’alçada.
Escala 2:
Marges (2.8m x 2): pals tornejats de 18cm de diàmetre (2unitats de 2.8m de llargada)
Esglaons: pals tornejats de 15cm de diàmetre (7 unitats de 1.5m de llargada)
Escala 3:
Marges (3.4m x 2): pals tornejats de 18cm de diàmetre (2unitats de 3.4m de llargada)
Esglaons: pals tornejats de 15cm de diàmetre (9 unitats de 1.5m de llargada)

Actuació 12

Descripció

Amidaments

Escala model Gaià “2” de 1.5m d’amplada

2.8m

Escala model Gaià “3” de 1.5m d’amplada

3.4m

Entramats als laterals de les escales

Els entramats aniran al laterals de les escales i permetran crear una zona plana elevada respecte
el pati.
Es proposa plantar les següents espècies:
Planta per
entramat de
2.5m

TOTAL (4
entramats)

Romaní (Rosmarinus officinalis)

3u

12u

Farigola (Thymus vulgaris)

3u

12u

Descripció

Amidaments

Aport de terres

4m2

Entramat de 45cm d’alçada i 2.5m de llargada als laterals de les
escales (4unitats)

10m

Palissada de 45cm d’alçada per contenir el terreny

2m
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2.5 El pati dels fruiters

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 229575 OLIZ6-KK6WW-95XX0 24918DBB0193A3E07ECC602E5E7F586FA0209EC1) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
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Per tal de revaloritzar una de les zones de pati a l’escola Sant Jordi es proposa la plantació de
diversos arbres fruiters. Aquests tindran diferents característiques, èpoques de floració i
fructificació, fulles perennes/caduques, olor, etc., per tal que els nens puguin descobrir diferents
tipologies d’arbres fruiters.
Per a la plantació es farà el clot de plantació i es substituirà el 40% de la terra original pel 20% de
terra vegetal i 20% de sorra.

Proposta d’arbres fruiters
Plantació d’arbre fruiter tipus A: Taronger (Citrus sp.)
Plantació d’arbre fruiter tipus B: Caqui (Diospyros kaki)
Plantació d’arbre fruiter tipus C: Ametller (Amygdalus communis L., Prunus dulcis)
Plantació d’arbre fruiter tipus D: Perera (Pyrus communis L.)
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Actuació 13

Plantació d’arbres fruiters

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 229575 OLIZ6-KK6WW-95XX0 24918DBB0193A3E07ECC602E5E7F586FA0209EC1) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
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Descripció

Amidaments

Plantació d’arbre fruiter tipus A: Taronger (Citrus sp.)

4u

Plantació d’arbre fruiter tipus B: Caqui (Diospyros kaki)

4u

Plantació d’arbre fruiter tipus C: Ametller (Prunus dulcis)

4u

Plantació d’arbre fruiter tipus D: Perera (Pyrus communis L.)

4u

Plantació d’arbre fruiter tipus E: Pomera (Malus domestica)

4u
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4. COL·LABORACIÓ AMB ELS ALUMNES DELS CENTRES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 229575 OLIZ6-KK6WW-95XX0 24918DBB0193A3E07ECC602E5E7F586FA0209EC1) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
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Fase 1. En el moment de l’execució:
- El reperfilat del terreny i col·locació de troncs es realitzarà per personal especialista.

TREBALL DELS ALUMNES:
1. Confecció de feixines
2. Plantació
3. Reompliment de les estructures amb terra. Aquesta tasca es farà bàsicament amb
personal especialista degut a la seva duresa. Tot i així, els nens i nenes poden col·laborarhi.

Caldria decidir quan grups participen en la construcció.
Potser seria interessant que cada grup participi al començament i cap al final.
La durada que proposem per cada sessió és d’una hora que es podria ampliar a dues.
Creiem interessant per tal d’assegurar la participació de tots els alumnes que es facin dos grups
per classe.
Fase 2. Manteniment de la plantació:
REG: Tot i que l’aigua de pluja es concentrarà als punts de plantació, durant els mesos més
calorosos caldrà realitzar regs periòdics tants als arbres com als arbustos.
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5. PRESSUPOST
ESCOLA PAU CASALS
Actuació 1 Eliminació dels peus d'arbustives existents
Actuació 2 Moviment de terres, reperfilat del terreny i
creació de terrasses
Actuació 3 Arranjament cuneta perimetral
Actuació 4 Creació d'entramats per consolidar les feixes
Entramat 1
Entramat 2
Entramat 3
Entramat 4

Actuació 5 Plantació d’arbustives als entramats
Actuació 6 Plantació d’arbres als entramats
Actuació 7 Construcció d'escales Gaia

57.821,22 €
2.036,33 €
4.237,31 €
300,70 €
27.699,28 €
8.814,46 €
6.294,94 €
6.294,94 €
6.294,94 €
6,20 €
30,69 €
800,75 €

ESCOLA SANT JORDI
Actuació 8 Protecció del talús al carrer Pintor Fortuny
Actuació 9 Construcció d'escala model Gaia
Actuació 10 Protecció cap de talús
Palissada

20.566,72 €
4.274,44 €
2.029,49 €
2.171,55 €
2.171,55 €

Actuació 11 Construcció d'escales model Gaia
Escala 2
Escala 3

1.972,84 €
878,23 €
1.094,61 €

Actuació 12 Entramats al lateral de les escales
Palissada
Entramat
Actuació 13 Plantació arbres fruiters

SUBTOTAL
IVA 21%
PRESSUPOST TOTAL

2.114,20 €
613,80 €
20.819,60 €

6.066,70 €
3.473,55 €
2.593,15 €
4.051,70 €
78.387,93 €
16.461,47 €
94.849,40 €
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6. PLÀNOLS
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7. TÈCNIQUES UTILITZADES
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1. Entramat
2. Escala model Gaià
3. Palissada
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Entramat Krainer
Característiques generals
Mur de gravetat format per una
estructura cel·lular de troncs de fusta
amb estaques vives o planta en
contenidor amb l’objectiu que el futur
desenvolupament de la planta suplanti
l’estructura de troncs. S’utilitza en
l’estabilització de pendents fins a 60º,
com a mur de contenció.

L’entramat viu de fusta pot tenir una
paret (entramat Roma, Llatí o Vesubi) o
dues (Krainer). El front no ha de ser
vertical sinó inclinat a favor de la
pendent. Segons anem aixecant
l’entramat, els troncs paral·lels a la
corrent s’enretiraran fins alinear-los
amb la part posterior del tronc inferior.

Característiques tècniques
Estructura de fusta constituïda per un
entramat de troncs (troncs de conífera
pelats o de castanyer) que formen una
càmera, que s’omple de terra, en la que
es planten estaques vives o planta en
contenidor, en el frontal del qual es
col·loca una feixina per retenir el sòl.
Aquesta feixina també té un paper
important per retenir humitat. Els troncs
es fixen amb claus o grapes d’acer.
L’estructura sempre necessita d’una
cimentació, determinada segons la
seva ubicació i la càrrega que suporta.
En el cas de construir l’entramat en llits
fluvials, protegim la base amb roca o
materials més resistents.

Es preferible utilitzar fustes de baixa
degradació com la del castanyer. La
presència de plantes assegura una
major estabilitat de la vessant o riba
fluvial, també en las fases successives
un cop que la fusta s’hagi descompost,
i s’incrementa la integració de l’actuació
en el paisatge.

Es bàsic escollir una planta d’espècie,
ecotip i qualitat adequats a la zona
d’obra, doncs la planta és la que ens
garantirà la viabilitat futura de la
tècnica.
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Experiències amb tècniques de bioenginyeria aplicada al paisatge

Valoració de la tècnica
Tècnica molt resistent per una ràpida
estabilització de la ribera. Resulta
molt important triar la planta
apropiada, i utilitzar planta en alvèol
forestal en lloc d’estaca a les zones
amb poca humitat
Cal assegurar-se que les feixines
siguin de diàmetre estable i que no
perdin volum amb el temps i així
garantir que no hi hagi una pèrdua de
sòl.
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Escala de fusta tractada Gaià
Característiques generals
Es tracta d’una escala de fusta de pal
rodó pensada per adaptar-se fàcilment
a qualsevol orografia, fàcil de
transportar i muntar, amb una màxima
solidesa i integració paisatgística, i
viable en zones de difícil accés.
Característiques tècniques
Generalment per a la seva construcció
utilitzem fusta tractada. Però aquesta
escala també es pot fer, i l’hem fet
aprofitant fusta de la zona o a partir de
fustes resistents sense pelar o tractar
com la fusta de castanyer. En aquest
darrer cas si el diàmetre varia molt cal
tenir-ho en compte per fer una
estructura equilibrada.

El muntatge cal fer-lo in situ adaptantse al pendent present.
Detalls executius
L’escala pot clavar-se de moltes
formes, la més habitual es fixar la part
alta i baixa amb una barres de
coarrugat fixades al ciment.
Esquema

Sempre es millor evitar el contacte
directe del ciment a la fusta ja que pot
concentrar la humitat i accelerar el
procés de degradació. Fins i tot la fusta
tractada es pot podrir en menys de deu
anys per aquesta raó.

Els amidaments de l’escala varien en
funció de la zona; el nombre d’esglaons
pot venir determinat per la pendent i
l’amplada del lloc on es vulgui instal·lar.
Generalment el diàmetre dels troncs és
de 12cm. Una escala de mesures
estàndard seria amb 6 esglaons per a
2,5 m de llargària. Les peces s’uneixen
amb platines metàl·liques i es fixen
amb cargols i visos.
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Experiències amb tècniques de restauració i millora del paisatge

Valoració de la tècnica
Es tracta d’un sistema ideat ja fa més
de deu anys per tal de poder fer
practicables zones d’elevada pendent.
D’altra banda la tècnica permet canvis
en la pendent i el sistema constructiu
no bé condicionat per l’acabat final.
La peça en rodo no es obstacle per el
pas i s’adapta bé a la pendent. Els pals
que lliguen l’estructura a ambdós
costats actuen com a “treupors” i per
accentuar aquesta sensació es poden
utilitzar diàmetres més grans.
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Palissada
Característiques generals
s
Estructura vertical o lleugerament
inclinada conformada per estaques
clavades al terra i pals de fusta
col·locats de forma horitzontal per tal
de retenir el sòl en talussos.

A continuació es posen les peces
longitudinals entrecreuant diàmetres
per tal que l'estructura quedi opaca.

Sense creuar els pals també pot ser útil
en zones amb desnivell. A mesura que
anem pujant el nivell frontal a no ser
que actuí com a barrera de sediments
es va reomplint la part de darrera i
compactant.

Característiques tècniques
És un sistema molt simple i eficaç per
retenir el sòl a talussos inestables o per
impedir que les possibles esllavissades
arribin a un camí o sender..
Una vegada s’ha realitzat l’estructura,
es procedeix a un reompliment amb
terres per d’anivellar-ho
ho amb el tronc
superior. És convenient dur a terme
una sembra amb llavor d’herbàcies
autòctones o la plantació amb
arbustives pròpies de la zona.
zona De fet la
tècnica serveix per incrementar la
potencia de sòl de forma que al
degradar-se
se l’estructura les arrels vagin
contenint l’espai.

En alguns cassos es tracta d’una
estructura simple feta per incrementar
la potencia de sòl construïda amb
materials obtinguts en la neteja de la
zona per a poder plantar.
plantar

Detalls executius
Amb estaques de 8 a 12cm de
diàmetre es fixen els pals verticals a
una distància entre 1 i 1,5 metres
segons el material vegetal disponible.
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Valoració de la tècnica
Es tracta d’un sistema senzill que pot
realitzar-se amb material procedent de
restes de la zona resultant de treballs
forestals. Serveix també com a
tancament de zones afectades per
dreceres.
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