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TREBALLS A REALITZAR

Els treballs que es duran a terme, per donar solució als problemes generals 
existents, són:

Creació d’una xarxa de drenatge superficial per protegir els camins i 
evitar el seu deteriorament per l’arrossegament de materials. És a dir, 
es faran unes cunetes de recollida d’aigua per evitar escorrenties.

Arranjament dels camins, que es troben deteriorats, amb la 
implantació de sauló estabilitzat. Aquesta solució evita la continua 
degradació dels camins, produïts principalment pels efectes de les 
pluges, augmenta la seva durabilitat i facilita el seu manteniment. Tot 
això, amb l’objectiu de millorar l’espai per a les passejades del veïnat.

Execució d’elements de contenció per millorar l’estabilitat i controlar 
l’erosió generada al terreny (talussos i camins). Al mateix temps això 
permetrà cobrir les arrels de molts arbres que actualment han aflorat 
en el terreny i protegirà els camins de petits despreniments. Els murs 
seran de gabions, amb aspecte natural de pedra.

Renaturalització de talussos. Plantació de vegetació de baix 
manteniment que no necessita reg. Això estabilitzarà els talussos i 
aportarà més verd. Per afavorir l’arrelament i consolidació de la nova 
vegetació, en les zones amb pendents superiors a 25% , es col·locaran 
mantes de fibra de coco biodegradables. També es farà una neteja i 
esbrossada de la vegetació, que està en mal estat o amb deficiències 
de creixement.

Per altra banda, s’impulsaran actuacions de millora en altres punts 
concrets com són: la bassa històrica (rehabilitació i contenció del talús), el  
camí dels Indis i el camí de la Carena.

Problemàtica: risc de despreniment de talussos i 
aflorament d’arrels degut a l’erosió del terreny.

OBJECTE DE LES OBRES DE MILLORA

Us comuniquem, que durant el mes de febrer, s’han iniciat diverses 
actuacions de millora en el parc del Guinardó. L’objecte d’aquests treballs 
és resoldre unes problemàtiques generals que es troben en determinats 
punts del parc, tal i com es mostra a les imatges.
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Xarxa de drenatge superficial i arranjament de camins

3

Problemàtica: trencament de camins degut a les 
incisions erosives que produeix l’aigua de pluja al 
baixar pel terreny inclinat (escorrenties).

Problemàtica: manca de vegetació a talussos i 
determinades zones amb pendent.
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1 Xarxa de drenatge superficial i arranjament de camins2

Solució: arranjament dels camins amb sauló 
estabilitzat.

Elements de contenció

Solució: execució de mur de gabions amb aspecte 
natural de pedra. Posterior, reompliment de terres 
i estabilització amb plantació de vegetació.

Renaturalització dels talussos

Solució: plantació de llavors i col·locació de 
mantes biodegradables per afavorir l’arrelament 
(deixen de ser visibles al crèixer la vegetació).


