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La recuperacio de l'ecosistema fluvial
del riu Sec a/ seu pas
per Cerdanyola
Josep Pint6 Fusalba
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I mes d'abril de 1997 IAjJntament de Cerdanyola del Valles va
convocar un concurs d'idees relatiu al traclament de I'entorn del
riu sec al seu pas pel terme municipal. El projecte quanyador va
ser el presentat per un equip interdisciplinar constitult pels arquitectes
Conxita Balcells i Santiago Vives per una banda, i els gedgrafs Josepa Br0,
Arna R bas, Dolors Roset i l'autor d'aquest article per l'altra tl projecre.
d'acord amb les cond cions del concurs, responia a les necessitats de proposar un tractament urbanistic de l'entorn del riu que dinamitz6s els usos
socials de l'espai fluvial, tot teninl en compte la prevenci6 d'avingudes i la
recuperaci6 de I'ecosrstema fluvial. En aquesta comunicacio s'exposa la
proposta presentada pel que fa referencia a la recuperaci6 de l'ecosistema fluvial del riu sec al seu pas per Cerdanyola del Vallds.

CARAcrERlsleuEs cENERALS

DELS EcosrsrEMEs FLUVTAL5

fecosistema fluvial inclou un complex de comunitats vegetals i animals
que es desenvolupen en relaci6 a la presdncia d'un nombre considerable
de factors fisics que concorren en els cursos d'aigua i les seves immed ac ons. Destaquen principalment els factors relacionats amb e1 flux d'aigua
corrent, amb la granulometria dels dipos ts al.luvials i amb la profunditat
a que es troba el nivell d'agua freatica o subterrania ila seva varlaco
an

ual.

ecosislema fluvial ha estat un dels ambients m6s transformats al I arg
de les dpoques historiques. La fertil tat de s sols desenvolupats sobre els
L
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materas al.luvials dipositats a les immedacions dels cursos.fluvials

ha

provocat la substitucio de la vegetaci6 de ribera per pastures iconreus. En
la majoria de casos els boscos de r bera han estat redulls a estretes formac ons linears que voregen els corrents d'aigua. Els conreus i les edificacions s'han establert fins el mateix I it natural dels rius, amb la consegrient
destrucci6 de a vegetacio. Perd la mate xa pressi6 sobre el riu ha aug
rnentat el r sc d'inundacio dels espais adjacents i ha provocat la necess tat
d'obres de contenci6: canal tzaci6 de s llits, supressio de meandres i/o des
viaments del curs.
Ld humitat i les precipitacions influeixen en la diversitat de la vegetaclo de ribera. Com m6s sec sigui el clima general del territori, mes contrast
hi haurA entre el paisatge de ribera iel pasatge zonal. Uaigua edAfica
compensa en certa manera a manca de precipitacions. Amb tot, l'estructura, el funcionament i la distr buci6 del bosc de ribera 6s diferent segons
quin sigui el rdgim de pluges i a humitat atmosferlca. En els climes secs,
e bosc de ribera es una franja estreta, reduida gaireb6 als marges estrictes dels cursos d'aigua.
La caracteristica principal del paisatge vegetal de las riberes dels rius
deriva de que els cursos d'aigua generen unes condicions ecologques
locals que son mes determinants que les del materx clima. El factor principal 6s a presdncia d'aigua i, secundarament, la humitat ambiental que
l'ai gu
la topografia afavoreixen.
les terres de clima mediterrani litoral subhumit. com 6s el cas de
Cerdanyola, els cursos fluvials presenten un rdg m hidrologic molt irregular marcat per un estiatge molt intens. Durant un periode de temps molt
llarg, diversos mesos a 1'any, el llit pot restar sec, sense cap flux d'aigua
que hi circuli superficialment. El cabal m nso, irregular i molt fluctuant provoca que la vegetacid de ribera ocupi una estreta franja a banda ibanda
de curs fluvial i que estigui caracteritzada per comunitats dlferents a les
que es troben a les riberes dels rius mes cabalosos o que creuen territoris
amb un clima mes hurnit. Les comunitats d'invertebrats aquitics tambe
son afectades per aquestes condlcions ambientals i nom6s poden subs st r als tolls i als llocs on s'estanca l'aigua, fet que condiciona la composrcio especifica i les fa m6s simiars a les que es desenvolupen a les basses
que a les prdpies dels cursos fluv als.
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tota analisi del paisatge vegetal, 6s important establir quina 6s a vegetacio potencial del territori objecte d'estudi,6s a dir, cap a quines comunitats f nals tendeix la vegetaci6 dels diferents ecotops lliurada a la propia
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din;mica natural. En els indrets amb condicions edifiques normals el
clima general del territor es l'agent princrpal que condiciona l'evolucio
natural de la vegetacio iestableix els limits del seu desenvolupament. Les
caracteristiques edifiques dels paisatges de ribera, pero, estan influides
per l'aportacio d'aigua suplementeria efectuada pes cursos fluvas, de
manera que les comunitats vegetals que es desenvolupen en aquests
ambents son relativament independents de les condtcions climetiques
generals del territori on es localitzen. El cabal de ru, la profunditat del
nivell fre;t c i la seva variaco al llarg de l'any, les caracteristiques quirniques de l'aigua (la presdncia de sals, pr ncipalment) i la topograf a del llit
son els prncipas factors naturals que condicionen 'establiment d'un
mosaic particular de comunitats vegetals a cadascun dels hebitats fluvials.
Les comunitats vegetals potencials del paisatge de ribera corresponent
als cursos fluvials de cabal molt irregular i amb un fort estiatge, que d ssequen es terres litorals de clima med terrani subhumit com 6s el cas de
Vallds Occidenta, han estat descr tes en treba ls anteriors: Boos (1962),
Pinto i Panareda (1995), Pinto (1996). A continuaci6, s'exposen es comunitats de r bera potencials de riu Sec al seu pas per Cerdanyola del Va les.
Als bancs de graves codols que s'acumulen en a guns sectors del llit
s'hi trobaria la salzeda de sarya lsalix eleagnos), una comunitat formada
per arbustos de branques fines iflexibles que pot aguantar els embats de
'a gua en les crescudes normals.
Els marges del llit, sobre sols ll mo-argilosos, estarien colonitzats per
l'albereda, una comunitat dominada per arbres caducifol s alts i esbe ts,
entre els que destaquen l'dlbet (Populus alba) el pollan.Je (populus
nigra). En aquest ambient es corrent trobar-hi actua ment el platan
(Platanus x hibrida), una espdc e arbdria origindria de l'orient mitja i que
s'ha introdu t amb dxit en aquests hebitats.
En els talussos de pendent moderat i originats per la inc si6 del curs fluvial en els materials de la plana ai.luvial, la distencia a la que es troba el
nivell freitic va augmentant a mesura que ens separem de la riba del llit.
En funcio de la profunditat a que es troba l'aigua fredtica el ta is es trobaria colonitzat per dues comunitats forestals: l'omeda l'alzinar amb rou,
res. fomeda ocuparia els sectors de sdl m6s humit mes propers a a riba, mentre que l'alzinar amb roures es situaria alla on 1'aigua fredtica es
troba a una profunditat mes gran i generalment {ora de 'abast de les
espdcies arbdries, pero a causa de la proximitat al llit hi ha una humitat
ambiental supeflor a l'existent en altres punts m6s allunyats.
Finalment, a la pana al.luvial topograficament situada uns rnetres
sobre e llit actua dels rius, la nfludncia de I'aiqua corrent en e continqut
o'humtat del sol es inexistert i, per tart, ld vegetac o tespon rones als
condicronants de tipus climetic i eddfic. En el context biogeoqr;fic en el
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qual es troba Cerdanyola, la veqetacio potencial de la plana al luvial estaria constituida per l'alzinar litoral, amb m6s o menys roures en relacio amb
la textura argilosa del sdl. Les pinedes de pi blanc ipi pinyer, a{avorides
per l'accio humana des de temps remots, formarien part tambe del paisatge vegeta d'aquest sector.
En punts singulars de la riba del riu, on els sols es mantenen amarats
d'aigua durant periodes molt llargs, es troben comunitats herbacies, com
jonqueres i canyissars.
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La conca que drena el riu Sec es1; sota el domini del clima mediterrani
litoral subhumit. Les precipitacions associades a aquest tipus clim'tic no

s6n suficients per mantenir un rdgim hidroldqic regular' Aixi, el riu Sec
nomes porta aigua despr6s de pluges importants, per la qual cosa la seva
hidrologla 6s m6s propera a la de les rambles o rieres mediterr;nies que
als veriiables rius. Tanmateix, la depuradora d'aiglles residuals situada a
Ciutat Badia proporciona un cabal constant de 33 000 m3/dia Aquesta
aportaci6 artiJicial d'ai9ua 6s suficient per generar uns amb ents ecologics
que no es podrien mantenir sota les condicions hidrologiques naturals
El riu sec, al seu pas pel terme municipal de Cerdanyola del Vallds, ha
estat profundament alterat per l'acci6 humana. Les obres de canalitzaci6
del riu: construccio de murs i pavimentat d'alguns sectors del llit, han
hornogeneitzat el traeat i la rugositat del llit En l'actualitat, els ecoslstemes fl"uvials s6n molt degradats o absents. El pavimentat ila construcci6
de murs impedeixen l'arrelament d'espdcies arbories iarbustives, diflculten la inliltraci6 de I'aigua i la recdrrega del nivell ire;tic, de manera que
practicarnent tota l'aigua s'escola superficialment
Les comunitats de ribera estan molt alterades ifragmentades Alguns
peus esparsos d'am (ulmus minor) i algun salc (hmbucus nigra) const iueixen els 0nlcs vestigis d'espdcies arbdries que es poden localitzar en
alguns punts del talis que limita el llit del riu El paisatge de ribera actual
.ili.itu la presdncia d'herbassars de plantes nitrofiles de sols humits,
"
que prosperen
en alguns punts de la rlba, ia uns prats de gram mantin
guts artificialment a l'espai que s'est6n entre el canal funclonal i els murs
de contenci6.
PRoposTEs DE REGENERAC
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La degradacio ambiental del ru Sec 6s en l'actualitat molt intensa. El
corrent d'aiqua circula enca xat en un canal de forrniq6 que impedeix l'e-
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Aspecte del r! Sec al seu pds per Cerdanyoa de Vallds S observd el canal d a
gues ba xes que seguerx Ltna tralectona llnedl I que, a caLtsa de la 5eva mper
meabrlrtza(ro, drf cLrlta la regeneraco de s ecosrsteme5 de fibera
prolecte pro_
posa a seva subst tu( o per un tra(at meandnforrne I un I I de graves sorres qle
fo( Ir la recter e a ro da le, \o-1L,1(.- .lpar es

t
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E ll( d'rnunda(ro esta mltdt per murs de (ontena o que en a gun5 tram5 son
ta u5s os de terra En aquests talussos, el prolecte preveu a re(uperac o de bo5q!ets de nbera con5t tu ts per albers, pollancres
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xistdncia d'ambients diferenciats a causa d'haver-se hornogeneitzat el lit
fluvial, tot eliminant la possibilitat de generacid de la gran quantitat de
microhibitats que s6n caracteristics dels rius ique possibiliten la presencia de les comun tats fluvials. Aixi mateix, la dificultat a la infiltraci6 de l'atoua en els materials sedirnentaris del llit, que suposa l'esmentat canal,
ieperculeix negativament sobre el desenvolupament de la veqetaci6 de
ribera.
Les actuacions de regeneraci6 dels ecosistemes fluvials s'han de centrar per tant, en aquest cas, en dos objectius: la modiiicaci6 del substrat
actual del llit del riu i la revegetaci6 de la llera

[,4oDlFrcAcr0 DEL suBsrRAT DEL LLlr

Amb la construcci6 del canal d'estiatge per on circula actualment el riu
Sec es va pretendre, en el seu moment, aconsequir un traeat aali{icial de
car;cter linea del curs del riu, tot suprimint la tenddncia natural a la generacio de cursos meandriformes. fesglaonament del canal cada 20-25 m
contribuia a disminu r la velocitat de l'aigua, provocada per un pendent
acusat, de 'ordre del 2%, en aquest sector
D'acord amb les 0ltimes tendoncies de restauracio ambiental, basades en
restiluir el maxim possible la naturalilat als cursos fluvials, i donada la
millora en la qualitat de l'algua procedent de la Planta Depuradora situada a ciutat Badia (quan funcioni a ple rendlment l'aigua emesa al riu Sec
posseiri uns continguts en matdria organica dissolla amb una DBO= 25
ppm, dins els marges estableds per la legislacio vigenl), es proposa en primer lloc la supressio del canal d'estiatqe construit en formigo ila seva
substitucio per un lllt de graves isorres, a imitacio dels materials que const tlreixen de forma natural els llits fluvials.
El substrat format per graves i sorres, m6s el materials fins sedimentats
de forma natural per l'aigua, permetrj la regeneraci6 de les comunitats
fluvials d'algues iinvertebrats que formen part dels sisternes d'autodepu-

racio natural de s r us. Les comunitats de macroinvertebrats bentdnics que
formen parl d'aquests sistemes exigeixen per viure la presdncia de
microhibitats que es constitueixen en l'ambient de graves icddols existents en el llit dels rius. Tanrnateix, la majdria de les espdcies, en La seva
fase arvAria, necessiten tambe de la presdncia de materlals fins en els
espais intersticials que queden entre els clastes que entapissen el llit
Un cop suprimit el canal d'estiatqe artificial que obligava el riu a sequlr

una trajectdria determinada, la din)mica hidroogica de l'aigua corrent
provocaTa que el riu generi de forma natural sinuositats en el seu traeat
que, al seu 1orn, generaran una var etat d'habitats
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El canvi en la

textura i la rugositat del substrat que suposare ef nou llit
de graves isorra provocara canvis en la velocitat de l,aigua i en la morfoogia de la topografia de detall dei nou canal d'estiatge. En les convexitats
del nou tra(at establert pel riu, es produira una disminucio de la velocitat
de l'aigua corrent i la consegLlent sedimentac6 de materials. En aigijes
lentes, els sedrments (sones, llims, matdria orgenlca) s,acumulen al Jons
del llit i faci iten la presOncia d'una rrquesa biologlca m6s gran, tant de
flora com de fauna. En canvt, en els sectors de curvatura concava, la velocilat se'b nes a'ta i oreoon ra.an els prot essos eros,us.
Les modificacions introduides nomes afectaran el canal d'estiatge,
mantenint-se els murs de contencid en la seva dimensio i posici6 actuals.
D'aquesta manera, en cas d'avingudes, no es modfiquen significativa
ment els parbmetres hidrolog cs actuals, calculats per un periode de retorn
de l'avinguda mixima estimat en 5OO anys.

REVEGETAC

O DE LA

LLERA

Malgrat la ntervencto humana constant, la presdncia d,aigua corrent il,elevat nivell freatic de les ribes facilita la regeneracio natural de les comunrtats vegetals. La capacitat de dispersi6 de les espdcies de ribera 6s molt
gran. faigua, el vent ila fauna transporten propdquls que arrelen en
aquells punts on concideixen els requlsits ecologics de cada espdcie.
D'aquesta manera les plantes colonttzen tots aquells espais on hi ha con_
d/cions favorab es per a la v da vegetal, des de les esquerdes dels dics fins
a sobre els diposits de materials sed/mentats a la lera. Ripldament, i de
for.na esoontanra, es rnodela un nou pa 5atge.
En els ecosistemes fluv a s molt alterats, com 6s el cas dei riu Sec al seu
pas per Cerdanyola, la degradaci6 ambiental ha estat molt intensa i ha
provocat que la successio natural esmentada avenci a una velocitat molt
lenta. Fs per aixo que en aquests casos es fa necessari realitzar acclons de
revegetaci6 per facilitar la reconstituci6 dels ecosistemes malmesos.
La modificacio del substrat que hem suggerit en el punt anterior, arnb
la creacid d'una varietat d'amb ents diferents, es un primer pas necessari
per afavorir els processos de colonitzaci6 espontinta de la vegetacid.
D'altra banda, la vegetacio de ribera no presenta massa dificultats per
a seva regeneracio. Per afavorir el desenvolupament de comunitats arbories de ribera, es pot recorrer a la revegetaci6 per mitjd d,arbres joves procedents de vivers, o al mdtode m6s econdrnic consistent en la plantacio
d'estaques o vares de 80-100 cm d'alqada que s,han d,introduir a 30-50
cm de profunditat dlns el sdl. Totes les espdcies de salzes, els dlbers, els
polancres i el saric permeten la utiltzaci6 d,aquesta tdcnica.
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A contrnuaci6 es descriuen les comunitats de ribera que, d'acord amb
les caracteristiques hidrologiques, climatiques i biogeogrdf ques de la
conca del riu Sec, es creu que son les mes adients per ser regenerades en
el tram del riu que travessa el mun cip de Cerdanyola.

Salzedes de sarga
Els diposits de graves,

sones i llims que constitueixin es barres que es
formin en alguns punts del centre i les vores del llit es poden revegetar
amb salzedes arbustives de sarga (Salix eleagnos). Les salzedes de sarga
sdn comunitats arbuslives propies del llit dels rius, amb capactat per
suportar una intensa accro mecanica de l'algua durant les crescudes.
Aquestes salzedes s6n comunitats vegetals adaptades a supoftar tant les
violentes crescudes del r u com la sequera i l'escalfament que assoleixen
els bancs de graves al bell mig de l'estiu. D'una forma natural, entre les
mates de salze, hi arrelen herbes propies d'aquest ambient, algunes de
caracter nitrdfil, dispersades pel corrent d'a qua i per la fauna ornit ca.
fefecte de les inundacions esta molt relacionat amb la morfolog a a
fisiolog a de les principals especies que colonitzen els d ferents ambients
presents en I'ecosistema fluvial. Les salzedes, per exemple, toleren sense
dificultat, durant el periode de creixement, mmersions de fins a 2 m sota
e nivell de l'aigua corrent, encara que no durant periodes massa llargs.

i

Gatelledes
En els sectors m6s allunyats de l'acci6 directa de ies crescudes, pero
anegats periodicarnent, el component ft del sdl 6s mes abundant i permet
el desenvoluparnent d'espdcies de salzes arboris com el gate I (Salix atrocmerea) acompanyat d'herbes de gran qualitat estdtica com el cdrex pendul.

Omedes, freixenedes

i avellanoses

fomeda es el bosc de ribera que suporta un nivell mes baix d'aigua
fre)tica, motiu pel qual se situa ja en contacte amb la vegetac o zonal del
territori. Lexpansi6 de la plaga de la graf os entre els oms de tota Europa,
i la seva penetracio a Catalunya, ja fa forga anys que desaconse la la reintroducci6 de l'om (Ulmus mino) en la vegetacio de r bera. l\y'algrat aixo,
exemplars ioves (que a causa de la curta edat encara no han estat ata-
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cats per la plaga) es troben, de forma espontania, en diversos punts de les
ribes del riu sec.
A la franja m6s externa de l'ambient de ribera, a la base dels talussos
no massa inclinats que limiten el llit d'inundaci6 ordinlria, es pot reintroduir el freixe (Fraxinus angustifolia), un caducifo!i que acompanya l'om a
les omedes i que 6s freqr-ient en els boscos de ribera de la conca del Besos.
En els marges orientats al nord, i per tant amb una hurnitat ambiental mes
alta, es pot reintroduir J'avellaner silvestre (Corylus avellana) una espdcie
de brancatge dens i productor de forta ombra, que aiuda a fixar els inestables taJussos dels marges dels torrents.
S'ha de tenir en compte que, mentre duri eL creixement dels arbres
plantats per mitl) d'estaques o vares, la humitat I la fertilitat del sol provocara l'expansio de la bardlssa. Si la densitat deLs esbarzers (Rubus ulmifollus) arriba a ser molt alta, pot bloquejar el proc6s de regeneracio natural i sera necessari efectuar estassades sistem:ltiques Al tractar-se d'una

comunitat helofil.la, l'ombra dels arbres la periudica iacaba per Ierla
desapardixer.

canyissars amh boga

on predominen els materials fangosos, sempre amarats per
l'aigua, constitueixen l'ambient propi del canyissar amb boga. El canyis
(Phragmites australis) i la 6oga (ypha latifolia, T angustifolia) s6n espdcies molt agressives, que colonitzen amb facilitat els ambients que els hi
Les ribes

son aptes, gr:rcies als rizomes que s'estenen subterraniament. La densitat
de recobrlment de l'espai que efectuen arnbdues espdcies' dificulta l'entrada d'altres plantes id6na lloc a poblaments quasl monoespeci{ics que
assenyaLen un ambient molt determinat i en el qual la boga se sltua en el
sector de mes inundacio.
Donada la gran capacitat de regeneracl6 id'expansi6 natural que posseeixen dltes plantes, nom6s caldria introduir alguns ndivldus en els punts
on es produeixi sedimentaci6 de materials flns, per garantir la seva expansl6. Hi havia la certesa que, amb els mecanismes de dispersi6 natural que
posseeixen ambdues espdcies, arribarien a colonitzar aquests ambients
sense ajuda, tal com hem pogut observar que ha succelt en altres punts
del curs del riu Sec, riu amunt de Cerdanyola

Comunitats hidrdfiles
Quan l'aigua 6s neta una mica n trogenada s'estabJe xen comun tats
especifiques dominades pels crdlxens (Rotippa nasturtium-aquaticum,
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Apium nodiflorum) als punts on el corrent s'encalma. Les plantes arrelen
als marges i als fons poc profunds ienvaeixen parcialment la superficie de
l'aigua.
Les comunitats hidrdfiles estan constltuides per un esc)s nombre
d'espocies. Les condicions ambientals canvien sobtadament en relacio
amb la profunditat de l'aigua. Hi ha dos grans grups d'agrupaments vegetals que es poden regenerar en les aigOes del riu Sec: la vegetaci6 flotant,
constituida per poblacions de llentilles d'aigua (Lemna minor), que poden
formar comunitats denses als llocs on l'aigua s'estanqui, i la vegetacl6
submergida de potamogetons (Potamogeton sp.), plantes que arrelen als
fons fangosos o pedregosos dels sectors on l'aigua circula amb lentitud i
que poden colonitzar els punts que reuneixin les condicions ambientals
requerides.
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