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ENTENDRE LA RIERA PER INTEGRAR I GESTIONAR ELS SEUS VALORS

2on Cicle de diàlegs matadesphera

Riera de les Arenes (Febrer 2020)



1. Contrastos hidrològics 2. Respostes hidrològiques 3. Dinàmica fluvial i els seus efectes

De què parlarem…?



Geomorfologia de la llera - Tipologia del Substrat - Cacterístiques Hidràuliques

< 10 W/m2

1000-10 W/m2

Un elevat transport de sòlids de 
material groller (graves i còdols) 
determina una llera força ample i 
un traçat poc sinuós

CLIMA:
Precipitació,
Temperatura
Llum

GEOLOGIA:
Litologia,
Topografia, 
Pendent

Caract. del sòl

Càrrega de 
Al.luvions i SolutsHidrologia

Vegetació Terrestre
Usos del sòl

A
C

TI
VI

TA
T 

H
U

M
A

N
A

FACTORS:

Riu Noguera Ribagorçana

Riera de les Arenes



(riuada 1994)
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PRECIPITACIÓ

INFILTRACIÓ

Evapotranspiration ESCORRENTIA
SUPERFICIAL

Fluxe subsuperficial

PERCOLACIÓ
en profunditat

Fluxe Subterrani

Cabal BASAL

Escolament 
directe

CABAL de RIUADA

Cabal 
D’ESCORRENTIA
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Respostes Hidrològiques:

Forma de la conca de drenatge:

La Tordera

Temps de 
resposta

Temps de 
crescuda

Cabal punta

Cabal basal

Corba
d’esgotament



Cabal basal

Caudal
(m3/s)

Tiempo

Riu Ripoll a Castellar del Vallès



Precipitation

Conca FORESTADA



Precipitation

Conca URBANITZADA



(qs)
(q)

EROSIÓ DEPOSICIÓ

Sediment Supply Transport capacity (stream power)

Relació entre cabal i capacitat de transportar sediments: (Balança de Lane)

El transport sòlid és el principal 
mecanisme que configura i renova 
constantment la morfologia de la llera



L’elevada 
extracció 
d'aigua  
posa de 
manifest un 
augment de 
sediments a 
la llera. 

Provoca 
PROBLEMES
D’ INSICIÓ

INCISIÓ de la Llera

Provoca 
PROBLEMES
D’ACRECIÓ

Els problemes d'INCISIÓ són molt freqüents en els nostres rius

Riera de Palau



1 Presència de preses o 
rescloses que retenen el 
transport de sediments 
durant les crescudes

Són múltiples les causes de la INSICIÓ: 

2. Extracció de material al·luvial per àrids en 
planes al·luvials i/o dragatges directes a la llera

3. Les canalitzacions o endegaments de la llera fan augmentar la 
velocitat tangencial: responsable de l’arrossegament d'al·luvions

5. Retallant meandres: fan 
augmentar el pendent i per tant 
la velocitat i l'erosió de fons

4. Un augment de 
l'escorrentia superficial a 
causa de la pavimentació 
dels carrers fan que 
augmentin els cabals 
punta durant les crescudes



Després de la riuada del Setembre del 1962, es 
realitzen ENDEGAMENTS de les lleres; i els 
problemes d’INCISIÓ són molt més freqüents

Riera de les Arenes  
(Terrassa) Set.1962

ENDEGAMENT

Travesses o costelles
per frenar la INCISIÓ



Riera de les Arenes a Matadepera (15 Nov 2018)

Font: MónTerrassa

Font: Diari de Terrassa

Riera de les Arenes Febrer 2020)
Pont de la deixalleria

Retenció d’al.luvions

Erosió

INCISIÓ

Riera de les Arenes Febrer 2020)
Pont de la deixalleria





Font: Diari de Terrassa

Font: MónTerrassa

Riera de les Arenes a Matadepera (15 Nov 2018)

Riera de les Arenes a Matadepera (Març 2019)

Riera de les Arenes a 
Matadepera (pont
(Febrer 2020)

INCISIÓ



A  La Tordera entre 
1960.1988 fou un 
període d’elevada 
extracció d'àrids en el 
seu tram mig-baix

La Tordera (21 gener 2020)

> 2 m

El cas de la Tordera

La Tordera  

(1970-2002: extracció d’àrids)

La Tordera (21 gener 2020)



Què podem fer per combatre la INCISIÓ?

De manera natural, el sistema fluvial tendeix a recuperar 
l’equilibri, disminuint el pendent a base d’erosionar-se el llit 
fluvial, de manera que el substrat esdevé cada cop més groller

Return to equilibrium

Augmentant l’amplada de 
la llera, i la retirada de 
motes o endegaments

Les mesures més efectives serien:

Dissipant la força de les 
crescudes generant un 
trenat de 2 braços o lleres

Facilitant zones de laminació d’avingudes mitjançant la 
inundació en grans terrasses al·luvials properes



Hem de saber conviure amb la RIERA, i gaudir d’ella

La RIERA és un patrimoni 
geològic i Natural

La RIERA és el principal 
vertebrador del paisatge

La RIERA és un recurs 
indispensable per la fauna i 
fa les funcions de corredor 
biològic

La RIERA és un REFUGI per 
a la BIODIVERSITAT



GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

ANEM PER FEINA!  
QUE ENCARA HI SOM A TEMPS


