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Clau dicotòmica

Riera de les Arenes

Zona de pas de cabal sòlid i líquid Espai del territori  que recull cabal 
sòlid i líquid d’una conca, molt dinàmic 

i molt divers i d’un gran valor 
paisatgístic i biològic

Seccions amples i 
netes

Fi presentació

Hidràulica
Servei 

ecosistèmic Paisatge

Presentació



Aspectes tècnics de la riera a considerar

Velocitat, tensions i sediments

Més impermeabilització més cabals punta

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)
First Flow: els primers 4-10mm poden arribar a ser
més contaminants que les aigües grises
convencionals. Problemàtica: terbolesa, sediments,
olis, grasses, patògens, nutrients…

L’aigua d’escorrentiu no sempre és neta



Tornem a començar: la riera de problema a oportunitat 

Per primera vegada a la història comencem a tenir les eines per viure en harmonia amb la natura... 
amb totes les incerteses de l’Univers



Les grans ciutats, com a màxim exponent de l'acció humana, comencen a realitzar plans
per a un nou escenari.

Dins el concepte de Smart cities destaquen les NBS Nature Based Solutions.



Mentre uns hi rumien, els altres passen a l’acció...

Seul

Vitoria-Gasteiz



Corbera de Llobregat



Corbera de 
Llobregat



Sant Hilari Sacalm



2.4.3 Endegaments i ocupació àrees de laminació.

Revitalision de la rivière de l’Aire. Ginebra.



Els ecosistemes naturals entren a les ciutats
Bioenginyeria del paisatge: Sistemas ecosistèmics i NBS Nature Based Solutions

• Humidificació sòls

• Retenció nutrients

• Gestió escorrenties

• Recarrega aqüífers

• Reducció contaminació 
difusa

• Reducció risc 
d’inundació

• Regulació temperatura i 
humitat

• Paisatge

• Reducció petja CO2

• Control del vent

• ...



Nature-based Solutions (NbS) are defined by IUCN as
actions to protect, sustainably manage and restore natural
or modified ecosystems, which address societal
challenges (e.g. climate change, food and water security
or natural disasters) effectively and adaptively, while
simultaneously providing human well-being and
biodiversity benefits.

The natural environment, and more specifically
ecosystems, the climate and biodiversity, are
increasingly recognised as being influential
determinants of human health, well-being and social
cohesion (Naeem et al., 2015; Barton & Grant, 2006).
There is an established and diverse body of evidence
detailing these complex linkages and their underlying
mechanisms (Hartig et al., 2014; Keniger et al., 2013;
Bowler et al., 2010).

NBS Nature Based Solutions

Els pobles i ciutats del futur han de ser ecosistèmics: han de ser permeables, han d’aprofitar 
l’escorrentiu, han d’aprofitar els beneficis de la vegetació i han de buscar un equilibri ecològic



Parlem d’herbes…imaginem els arbres

Segons estudis realitzats als EUA les gespes tenen un important paper de refrigeració
(Mississipí Estate University) així en una mateixa zona mentre la temperatura sobre dels camins
era de 38º la de la gespa del seu voltant era de 24º.

24 m2 de gespa (Kentucky bluegrass) produeixen l'oxigen necessari per a una família de quatre
persones (Riverbanck Acoustical Laboratory. Geneve. Illinois).

Una hectàrea de terreny amb gespa és capaç de fixar 2,2 Tn de CO2 a l'any (Sartre Universitat
de Colorado).

Les zones de gespa fixen dotze milions de tones de partícules en suspensió en l'aire; la gespa
estructura el sòl d'una manera àmplia i eficaç i per tant redueix la taxa erosiva. També hi ha
dades interessants sobre la reducció de soroll.

Temperatura

Oxigen

CO2

Partícules en suspensió i altres



Basses de retenció Basses permanents

Basses o rasses d’infiltració Rain Gardens

Filtres de sorra

Best Manages Practice’s (BMP) 
és el conjunt de tècniques i aplicacions destinades a controlar i mitigar les 
aigües contaminades provinents tant de sobreeixidors com d’escorrentius. 

Cunetes verdes

Aiguamolls construïts

Bioswales



Els passeigs fluvials poden ser la continuació 
de l’espai fluvial, han d’aprofitar l’ecorrentiu



Plaça Rossinyol Vacarisses



Plaça Rossinyol Vacarisses



Bassa de laminació de  Viladecans

Datos básicos Mediciones %

Área taludes 17.995,74 m2

Área balsa total 15.269 m2 100
Aguas libres en la balsa 4.104,8 m2 26,9

Macrófitos en la balsa y filtros verdes 2.373,08 m2
19,2

Gravas 64 m2 0,4
Junqueras y Junquerales 2217 m2 14,5
Prado húmedo 5581,21 m2 36,6
Vegetación debajo de puentes 276,99 m2 2,5



Bassa de laminació de  Viladecans



Zoo de Barcelona



La riera de les Arenes a Matadepera. Problemàtica.



La riera de les Arenes a Matadepera. Possibilitats.



La riera de les Arenes a Matadepera. Possibilitats.

aloc arç blanc sarga

tamariu sauc

Joncs, roldó, freixe, om...
i especies de bosc 
mediterrani humit



Mödlingbach



Imatge: Restauració de canteres y esllavissada Schiechteln Austria

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 a elements constructius.

H. M.  Schiechteln

Crear condicions



Sambucus nigra Colobrers Febrer 2008 - Abril 2011

2009-2010. Riera de Vallvidrera. Parc de Collserola



Cabals punta: torrencialitat & impermeabilització
Riera de Sentmenat 2011



Riu congost: La Garriga



Palma de Cervelló



Tècniques tradicionals amb nous detalls Riu Tenes



Tècniques tradicionals amb nous detalls Riu Tenes



Contaminació difussa: 
2003 Sant Boi de LLobregat 2010 Barberà del Vallès



Sant Boi de Llobregat



2011 Riera de Sentmenat a Palau



Tarroja de Segarra



Riu Ripoll Sabadell



Riu Tirón Burgos



Cabals punta: torrencialitat & impermeabilització
Riera de Can Cabassa. Sant Cugat 2016



Cabals punta: torrencialitat & impermeabilització
Riera de Can Cabassa. Sant Cugat 2016



Roses



Moltes gràcies!

www.naturalea.eu


