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El projecte Vies Blaves de la Diputació de Barcelona pretén ser un element inercial
positiu, una conjuntura dinamitzadora per a una correcta planificació territorial, amb
la finalitat de millorar d’una vegada per totes la qualitat dels rius de la demarcació
provincial, de retornar-ne el gaudi a la ciutadania i de dinamitzar-ne econòmicament
l’entorn a través del turisme.
Els avantprojectes dels tres rius compresos en la denominació Vies Blaves,
Llobregat, Anoia i Cardener, no aporten solament una línia de traçat. L’estudi de
reenginyeria general que es proposa -guals, ponts, passeres, baranes, reverdiments
i altres elements constructius-, fan possible l’optimització del recorregut, que aprofita
al màxim les possibilitats funcionals i paisatgístiques del riu, i de la inversió a un preu
raonable, assolible (en resulta una mitjana de 80 000 euros/ km, IVA inclòs) menor al
que s’havia fet fins ara en extensions d’un abast relativament comparable.
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Cal agrair la col·laboració dels tècnics i responsables dels consells comarcals de
l’Anoia, Alt Penedès i Baix Llobregat, de la Diputació de Barcelona, de la Generalitat
de Catalunya, de l’Agència Catalana de l’Aigua, d’alcaldes, regidors i tècnics de
molts ajuntaments i de les persones que tan amablement ens han concedit
informació i companyia per resoldre punts dificultosos dels camins.
Un apartat dedicat al directori de contactes n’ofereix els noms i les dades. Sense la
seva amical col·laboració, entusiasme en alguns casos, el treball hauria estat
deficient.
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Com s’ha determinat el traçat del Camí de l’Anoia
Estrictament i formalment, el treball va començar la quarta setmana de maig, conjuntament amb la redacció homòloga de
l’avantprojecte del Camí del Cardener, per la qual cosa els dos treballs han transcorregut en paral·lel.
El treball de camp i les relacions amb les administracions generals, comarcal i local, amb experts -biòlegs, ecòlegs,
enginyeries i empreses- ha permès oferir una proposta que ajustant-se al màxim al recorregut del riu i respectant les zones
vulnerables, pugui constituir un itinerari molt atractiu que gairebé sempre evita travessar pel mig les zones industrials i
urbanitzades però oferint la màxima connectivitat amb la xarxa de recursos turístics, de transport i de serveis.
Això solament ha estat possible mercès a l’oportú ús de tecnologies constructives, bàsicament dels guals, però també
alguns ponts i passos elevats, de l’ús de les zones de servitud fluvial i, en menor quantia, del plantejament d’ocupacions
que en cap cas representen un perjudici greu per als propietaris perquè sempre discorren arrambades a la línia de
vegetació ajustada al riu, al marge dels conreus. De no ser així, repetim, el recorregut resultant perdrà la major part de
l’encant potencial i, en conseqüència, del seu valor com a element dinamitzador.
El camí representa la millor solució trobada a partir de l’aplicació jeràrquica dels següents criteris:
-

Amplada possible de fins a 3 m; el camí s’ha de poder fer a peu i amb bicicleta (excepcions puntuals admeses
en passos obligats i curts)
Pendents de pujada en direcció al Llobregat suaus (de fins al 5%). S’admeten trams amb pendents superiors si
no passen de 200-300 m, fins i tot i pot haver graonades puntuals
Situat com més proper al riu millor
Amb menys possibilitat de problemes de pas amb propietaris en comparació a altres solucions possibles
Amb menys obres necessàries en comparació a altres solucions possibles

A partir del treball de camp efectuat sobre els camins principals i les alternatives s’obté un traçat.
-

El traçat rep el nom de Camí de l’Anoia
La resta de traçats possibles, sempre i quan suposin una aportació de valor afegit, passen a agrupar-se en un
grup que anomenem Traçats complementaris. Per valor afegit s’entén:
a. Connectivitat (nuclis dispersos i poblacions, elements patrimonials: arquitectura, jaciments, paisatge i
altres recursos)
b. Ampliació de recursos locals disponibles (especialment, la possibilitat de formar bucles i circuits a banda
i banda del riu)

-

Finalment, es contemplen les connexions amb els camins habilitats o en projecte dels afluents principals del riu
i els accessos als nuclis habitats dels municipis creuats o fregats pel camí.

Quadre – resum dels traçats
Principal
Recorregut a habilitar

Complementaris
Accessos
Mancomunitat
Intermunicipal de la
Conca d’Òdena

El traçat principal és únic i rep el nom de Camí
de l’Anoia. Està segmentat en funció de la
rellevància de les actuacions necessàries
Traçat existent que NO requereix obres
rellevants
Traçat existent que SÍ que requereix
obres rellevants
Traçat no existent on s’ha d’obrir camí

47,991 km

Variants al traçat principal que aporten valor
afegit significatiu
Enllaços amb els nuclis habitats, especialment
capitals de municipi
Camí del Parc Fluvial de la Mancomunitat
Intermunicipal de la Conca d’Òdena

ACNA, S.L.

30,399 km

El color del traçat és lila

14,328 km

El color del traçat és rosa

3,264 km
24,298 km

El color del track és rosa i la
línia intermitent
El color del traçat és taronja

19,392 km

El color del traçat és vermell
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Esquema de selecció de la traça del Camí de l’Anoia

Aplicació inicial del criteri
de restriccions mediambientals

Amplada possible de fins a 3 m; el camí s’ha de poder fer a
peu i amb bicicleta (excepcions puntuals admeses)

NO

SÍ
Pendents de pujada en direcció al mar de fins al 5%. Trams
amb pendents superiors admesos si no passen de 300 m,
fins i graonades puntuals

NO

SÍ
Situat com més a prop del riu millor

NO

SÍ

Amb menys possibilitat de problemes de pas amb
propietaris en comparació a altres solucions possibles

NO

SÍ
Amb menys obres necessàries en comparació a altres
solucions possibles

NO

SÍ
Camí de l’Anoia

Traçats complementaris

SÍ

ACNA, S.L.

Aquests
traçats
aporten un
valor afegit i
determinant?
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La diferència entre un traçat innocu i un traçat significatiu
Les ocupacions i els guals, les solucions constructives com ponts, plataformes, passeres sobre canals, excavacions i
altres, usades en la determinació dels itineraris de les Vies Blaves són essencials perquè el resultat tingui un valor
significatiu, diferencial i determinant.
Al llarg de la redacció dels avantprojectes de les Vies Blaves s’ha constatat el resultat d’iniciatives que, en no poder
garantir un bon recorregut, estar desconnectades -desposseïdes, per tant, d’unes dimensions mínimes atractives- i no
sumar sinèrgies suficients, no han superat les fases inicials i, cas d’haver progressat, han esdevingut ofertes poc
engrescadores: els minsos resultats inicials provoquen que no s’hagin completat o que hagin desaparegut de l’agenda
administrativa, amb la consegüent pèrdua d’esforços i de recursos que el fet implica. A títol de reflexió, entenent que els
contextos pesen malgrat les intencions encertades inicials, recordem el cas del Meridià Verd, realitzat pels departaments
de Medi Ambient, de Presidència i de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, inaugurat el
2003, amb senyalització i guia itinerària inclosa- i abandonat definitivament el 2004, els Centres BTT de Catalunya,
impulsats per Turisme de Catalunya des del 1997, sempre funcionant a mig gas, la Via Augusta, aquí esmentada a
bastament, projectada l'any 2003 per la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb 134 municipis, ara abandonada
definitivament, projectes de recuperació i utilització d’antics traçats ferroviaris, com el condicionament del traçat de l’antic
ferrocarril entre Sant Quirze de Pedret i Navàs, un encàrrec del Consell Comarcal del Bergadà presentat el 2010 i valorat
en 4,9 milions d’euros, realitzat en un sol tram, plans de xarxes turístiques comarcals senceres, i tants d’altres. Per contra,
a l’altra banda caldria situar projectes exitosos comarcals -diversos, algun d’ells en el context del Llobregat- i,
especialment, algunes iniciatives privades de productes de senderisme i cicloturisme que funcionen molt bé.
Sense vulnerar les constriccions mediambientals, els camins que conformen les Vies Blaves, han de garantir l’optimització
màxima dels recorreguts, amb pendents, amplades, seguretat i connectivitat adients. Han de fer possible la contemplació
dels millors paisatges fluvials, lliures de noses artificials, polígons industrials, urbanitzacions i àrees deteriorades. Han de
connectar nuclis habitats, àrees metropolitanes, estacions, punts d’interès cultural i, finalment, han de fer possible la seva
integració en els projectes europeus de senderisme i cicloturisme
El Llobregat, l’Anoia i el Cardener són rius de característiques diferents. Això porta a solucions diferents en cada cas, tot
i que els criteris de base siguin comuns. Així, no ha de sorprendre que els costos siguin més grans en el riu més petit. És
normal: quan més gran i diversificada és l’oferta, més atractiva resulta, per això és el producte petit aquell que cal vestir
millor. Hi ha massa guals a l’Anoia o al Cardener? Ni molts ni pocs, hi ha els que cal a cada riu. Però, com és que al
Llobregat n’hi ha menys si és més llarg? El Llobregat té els que calen, però també necessita altres coses que no calen a
l’Anoia i al Cardener.
Per posar en marxa un servei cal una inversió inicial mínima que el faci viable. Una autopista entre dues ciutats pot ser
rendible, ara bé, s’ha d’obrir sencera, perquè d’obrir-ne només la meitat pot ser ruïnosa. Estrictament, l’Anoia i el Cardener
ja disposen de camins i d’itineraris que connecten pistes, camins o carreteres existents. Però gairebé ningú els fa perquè
no tenen atractiu i, sobre tot, presenten molts inconvenients. Fins i tot la limitada inversió de senyalitzar-los seria inútil:
seguirien sense tenir usuaris. Fer el camí de l’Anoia només entre Gelida i Piera seguiria essent poc útil, els pocs usuaris
ni tan sols justificarien el manteniment. També ho seria suprimir ni que sigui només a la meitat els guals projectats a
l’Anoia i al Cardener.
Si no es pot seguir els dos rius per la llera, sense impediments, gaudint del riu, de la seva remor, de la seva rica vegetació,
dels espadats, de les rescloses evitant sorolloses i antiestètiques carreteres, polígons i indústries, és impossible fer un
camí de riu exitós. La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona va tenir clar que el GR-270 del
Llobregat de 2012 era un simple element inercial, una estratègia per poder plantejar un camí adient i definitiu; invertir molt
en el primer traçat del GR-270, per si sol, seria un altra esforç sense retorn.
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Reverdiment natural o pavimentació?
La vegetació de ribera ha evolucionat per conviure amb l’aigua, sigui una riuada, o una inundació de dies i fins i tot de
setmanes. A l’inrevés, sense l’aigua no pot viure. Però un fina capa de “tot-u” impedeix que respiri, la condemna i la
transforma en pocs mesos en terra erma, tan erosionable, o més, que el “tot-u”. És el que s’ha constatat repetidament en
l’estudi dels camins del Llobregat, Anoia i Cardener, va passar, per exemple, amb la plataforma d’un antic ferrocarril
abandonat que s’havia mantingut intacte 40 anys fins que al transformar-se en “Via verda” i revestir-la, fa dos anys, un
any després es va començar a erosionar i a requerir manteniment.
Reiterem: en el cas d’aquests camins fluvials és impensable recórrer com a mesura genèrica a recobriments artificials –
“tot-u”, ciment, quitrà– que maten el sòl i l’exposen d’immediat a l’erosió. Aquestes decisions, sovint fetes amb bona
voluntat però d’esquenes al coneixement expert de biòlegs i ecòlegs, representen un atemptat ecològic, sovint també
paisatgístic i un malbaratament econòmic perquè, en el cas de la utilització del ciment i del quitrà, els resultat acaba sent
els alts costos de manteniment i camins impracticables.
El sòl és una fràgil capa que cal preservar per la seva importància front l’erosió. Organismes habituals de fa moltes
dècades a tots els països avançats, com el CETMAGREF-IRSTEA a França des del 1981 (http://www.irstea.fr/accueil),
etc., han estat creats per a vetllar pel sòl i el sub-sòl, perquè s’ha entès que la manca de planificació territorial a la llarga
genera uns costos ruïnosos per als països. A part d’aquets organismes vetlladors de qualsevol intervenció en el territori,
tan si és de l’Administració pública com si és privada, biòlegs i geòlegs son ineludibles en qualsevol projecte específic que
es plantegi en el territori, sigui del tipus que sigui. I si es tracta d’una actuació en un riu com aquesta, el seu protagonisme
hauria de ser prioritari, marcant les primeres restriccions a les solucions tècniques, solucions que hauran d’esforçar
l’enginy (d’aquí “enginyeria”) per a trobar-les.
Veieu al capítol “Annexos” un document més detallat sobre el tema.

Els guals, una actuació imprescindible
En un camí de riu de les característiques de l’Anoia i del Cardener on:
Convé que el camí travessi el riu
S’ha d’accedir al camí des de l’altra riba del riu
S’han de travessar afluents, rieres o rierols
la infraestructura essencial són els guals perquè el cost de construcció de ponts seria inassumible i d’un impacte visual
injustificable. Tot i el nombre de guals existent fins ara construïts en els tres rius que conformen les Vies Blaves, mai
s’havia plantejat una normalització d’aquestes infraestructures. El resultat després d’anys d’improvisació és:
Un notable caos de tipologies i estètiques
Un encariment constructiu, baixa eficiència en el cabal de pas permès, fàcil embussament, alts costos de
manteniment i poca durabilitat front episodis de riuades fortes
La quantitat de guals a construir necessàriament per poder fer el camí de l’Anoia aigües avall de la Torre de Claramunt
és de 30 i en el Cardener, de 25 (aquí no s’hi inclou la capçalera de la província de Lleida, aigües amunt). Cal entendre:
1.

2.

Que l’actuació en guals és imprescindible si es vol oferir un camí veritablement fluvial, atractiu i funcional. En cas
contrari, la proposta perd interès ràpidament i esdevé una monòtona successió de passatges prop de carreteres,
de nuclis habitats, zones industrials o agrícoles, però sense rellevància. Com en tota obra d’envergadura, és
possible actuar en fases successives si el pressupost corrent no arriba a cobrir totes les actuacions previstes,
però el que és essencial que aquestes hagin estat determinades i pressupostades.
Que aquest notable ordre de magnitud requereix, precisament, de la normalització/ homologació proposada ja
en el treball inicial del Camí del Llobregat

És per aquestes raons que, malgrat no constar en els encàrrecs successius que han configurat els avantprojectes de les
Vies Blaves, resulta imprescindible tractar a fons la tecnologia dels guals i la del seu àmbit d’instal·lació. Es trobarà, al
final del treball, un apartat dedicat específicament a la seva reenginyeria.

Baranes
També per a la instal·lació de baranes de fusta s’ha estudiat una proposta de normalització constructiva avantatjosa, pel
preu i pels resultats. Veieu al capítol “Annexos” un document més detallat sobre el tema.
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Les ocupacions
Les ocupacions estan consignades amb l’acrònim “OCU” a la memòria i a la cartografia. Es tracta d’una dificultat reiterada,
la més important a resoldre en el camí dels rius Cardener i Anoia per les seves possibles implicacions econòmiques. La
segona dificultat, els guals; té menys rellevància mercès a la reenginyeria dissenyada a l’avantprojecte del riu Llobregat.
Al Llobregat hi havia importants espadats que no es podien obviar, pel que va caldre plantejar i dissenyar passarel·les
metàl·liques penjades, una infraestructura que no cal en aquests dos rius afluents. Tot i això, al Cardener i a l’Anoia
apareix amb més freqüència la necessitat de les ocupacions.
El Llobregat (19.5 m3/ s) és tres vegades més cabalós que el Cardener (6.2 m 3/ s) i vuit vegades més que l’Anoia (2.4 m3/
s). Exceptuant els aiguabarreigs, si ens referim a la màxima crescuda ordinària, aquesta arriba a abastar una amplada de
300 m a Abrera, al Baix Llobregat, per només un màxim de 100 metres a l’Anoia i/o el Cardener. Per això, quan més petit
és el riu, els conreus més s’apropen a la llera, impedint els camins que aprofiten la seva llera per progressar al llarg del
riu. Més encara, a l’Anoia són freqüents les “motes”, petits dics de terra aixecats entre els conreus i la llera del riu per
contenir l’aigua en cas d’inundació. No tenen gairebé més que un metres d’alçada, però permeten apropar encara més
els conreus a la llera.
Això fa que per aconseguir un camí de riu al Cardener i l’Anoia, sovint cal:
-

Emprar la zona de servitud que, independentment de la titularitat privada o pública, és legalment d’ús públic i
gestionada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA);

-

Arribar a un acord amb els propietaris que voregen amb el riu, tenint en compte que es demana la utilització
d’una franja de 3 metres situada al límit dels conreus, franja totalment transitable perquè, en una amplada encara
més gran, de fins a 5 metres, és utilitzada per fer-hi circular les màquines que treballen els conreus, especialment
a l’Anoia. Fins i tot hi ha un cas a l’Anoia, un tram de 2 km entre el Bedorc i Sant Jaume Sesoliveres (Piera,
Anoia), a la pista de can Codony, que aquest marge ja és de transit públic, com es pot veure a la foto.

Foto: C. UDINA©

Arran de les consultes amb els municipis, molts Ajuntaments han informat que han pogut identificar els propietaris afectats
per aquestes ocupacions. En diversos casos han arribat fins i tot a informar que no és previsible que hi hagi dificultat per
arribar a acords. I en el cas de l’Anoia concretament, l’interès dels viticultors de la zona baixa no pot ser un altra que el
d’afavorir el camí, perquè reforçarà tant el Camí del vi (“Winewalk”), que ells mateixos promouen -poc freqüentat
actualment-, com les visites a les seves caves.
En el cas del Llobregat ja s’ha actuat així al Baix Llobregat. I en alguns casos de conreus de fruita amb denominació
d’origen, només ha calgut tancar els cultius amb tanques adients perquè no s’hi pugui entrar des del camí del riu.
Si hi hagués alguna ocupació momentàniament no negociable el camí s’apartarà del riu utilitzant el corresponent tram
alternatiu, a l’espera d’una negociació més tardana o, si finalment calgués, d’una expropiació. Cal recordar de nou que la
zona de servitud, a la que pertanyen bona part de les ocupacions, no requereix expropiació per la seva classificació d’ús
públic i de servei al riu. I també que en breu es disposarà del PDU (Pla Director Urbanístic de la Generalitat de Catalunya)
de la Conca del Llobregat, que ha estat motivat per aquests treballs.
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Trams del Camí de l’Anoia per municipi
Municipi
Argençola (Santa Maria del Camí)
Veciana (Santa Maria del Camí)
Copons
Rubió
Jorba (parcialment a la Conca d’Òdena)
Igualada (Conca d’Òdena)
Santa Margarida de Montbui (Conca d’Òdena)
Vilanova del Camí (Conca d’Òdena)
La Pobla de Claramunt (Conca d’Òdena)
La Torre de Claramunt
Capellades
Vallbona d'Anoia
Cabrera d’Anoia
Piera
Sant Sadurní d'Anoia
Subirats
Gelida
Castellví de Rosanes
Sant Esteve de Sesrovires
Martorell
Total

Total km
0,732
0,468
2,770
1,311
17,305
3,381
2,501
3,270
5,191
1,016
1,739
1,881
5,594
8,757
4,591
3,645
6,735
1,579
1,855
3,572
77,693

ACNA, S.L.

10

Avantprojecte d’adequació del Camí Turístic de l’Anoia. Setembre de 2016

Resum del pressupost de les actuacions
El detall dels pressupostos consta en un capítol específic situat al final de la memòria; aquí es resumeixen a mode de
presentació i contextualització.
Import de l’habilitació del ferm del camí
Pressupost de les actuacions
Total

47,991 km

1.264.669,01 euros
4.261.559,50 euros
5.526.228,51 euros

El recorregut a habilitar no coincideix amb el recorregut total del Camí de l’Anoia perquè no inclou els trams de carril bici entre Santa
Maria del Camí (Argençola i Veciana) i Jorba, de la pista arranjada per la Diputació de Barcelona entre Jorba i el pantà de Jorba, ni el
Parc Fluvial de la Conca d’Òdena.

Valoració d’imports no inclosos en l’avantprojecte
Pressupost de la senyalització
Pressupost de la restauració mediambiental

-47,991 km

111.059,85 euros
1.439.730,00 euros

Imports amb IVA inclòs

Les Vies Blaves comparades
Concepte
Total actuacions
Total consolidació
TOTAL
Km totals
Cost €/ km

Anoia
4.261.559,50
1.264.669,01
5.526.228,51
76,69 *
115.151,35*

Cardener
4.002.680,00
1.655.975,75
5.658.655,75
54,74
103.367,66

Total
8.264.239,50
2.920.644,76
11.184.884,26
131,43
108.872,27

Camí del Llobregat
4.251.032,50
6.331.083,00
10.582.115,50
140,53
75.301,47

Total Vies Blaves
12.515.272,00
9.251.727,76
21.766.999,76
271,96
80.037,50

Imports amb IVA inclòs

La suma de quilòmetres de Vies Blaves disponible en aquesta fase serà de 271,96, l’import calculat de la seva
habilitació de 21.766.999,76 euros, IVA inclòs. Això dóna una mitjana de 80.037,50 euros/km.
Cal dir que les tres Vies Blaves mai entraran en competència, és a dir, no es trauran els usuaris entre elles. Totalment a
l’inrevés, quan més gran i diversificada és l’oferta, més atractiva resulta. La suma dels usuaris potencials de cada un dels
tres rius, si estiguessin separats, sempre seria menor que la dels usuaris potencials del conjunt (aquesta sinèrgia es posa
de manifest, per exemple, en la concurrència d’ofertes de botigues especialitzades en un mateix tram de carrers,
avingudes o passeigs, o en la connexió establerta entre estacions d’esquí, comú als Alps, o a Andorra i, curiosament, no
aconseguida a les estacions catalanes).

*Nota:
Quilòmetres del recorregut total que tindrà el Camí de l’Anoia, inclosos els trams ara ja en funcionament i aquí no
pressupostats (carril bici Jorba-Santa Maria del Camí, etc.) i els pertanyents al projecte executiu del Parc Fluvial de
l’Anoia (Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena).
El recorregut afectat -i pressupostat- pel present avantprojecte és de 47,99 km. El cost €/km es correspon, per tant, a
aquest quilometratge.
El recorregut abastat pel projecte executiu del Parc Fluvial de l’Anoia (Mancomunitat Intermunicipal de la Conca
d’Òdena) és de 20,613 km d’actuacions. El pressupost de 2.111.320,69 € suposaria 102.426,62 € cada km, però cal
tenir en compte que, com a mínim, 3 km ja estan perfectament acabats, així que el preu real pels 17,61 km que cal
arranjar és de 119.961 €/ km.

ACNA, S.L.

11

Avantprojecte d’adequació del Camí Turístic de l’Anoia. Setembre de 2016

Com s’han obtingut els pressupostos
Totes les actuacions unitàries han estat pressupostades amb preus de contractista, sense aplicar-hi cap reducció. Els
desbrossaments, construcció de desaigües, canaleres, habilitació de franges consolidades amb ferm afegit i altres obres
menors no han estat representades als plànols, tot i estar incorporades als pressupostos de manera genèrica.
Altrament, els costos de restauració mediambiental no han estat contemplats (veieu al final del resum una nota al
respecte).
Aquests preus es corresponen a un model normalitzat –homologat– de les intervencions, de manera que es possible
trobar, en el mateix àmbit del riu, obres realitzades a preus superiors.
Un sol exemple extret de l’estudi de costos del Camí del Llobregat 2015 dóna fe de tal consideració: al llarg del riu s’hi
van identificar instal·lacions recents de baranes de fusta a un preu mitjà d’entre 100 i 125 euros per metre –segons hi hagi
o no perforacions– i de fins a 200 euros en indrets difícils. Algunes d’aquestes instal·lacions presenten al cap de molt poc
temps problemes greus d’estabilitat.
Una solució normalitzada treballada durant la realització de l’esmentat i el present estudi, que utilitza tecnologies
adaptades i materials amb plenes garanties de qualitat i durabilitat, es pot obtenir per un import d’entre 50 i 60 euros (i de
80 en llocs difícils) per metre. Aquest simple fet podria provocar diferències substancials –de milions d’euros– en la inversió
necessària.
Si hi afegim les partides que afecten els guals i el tractament del sòl dels camins, les diferències possibles pujarien ja a
milions d’euros.
Costos de senyalització
Degut a la complexitat del territori per on passa el recorregut no es disposarà d'un pressupost més acurat fins que no
s'elabori un pla de senyalització. Al final del capítol pressupostari s’afegeix un pressupost orientatiu de l’import aproximat
de la senyalització necessària, que suma 111.059,85 euros.
No hi ha inclosa la restauració mediambiental de les vores del camí
El pressupost total de l’avantprojecte no inclou la restauració mediambiental, solament el reverdiment del traçat. El cost
mitjà d’alguns dels darrers projectes realitzats a Catalunya indiquen que el cost d’aquesta actuació pot atènyer els 30.000
euros per quilòmetre (IVA inclòs). Aplicats al recorregut a habilitar, sense els trams complementaris (és una hipòtesi
perquè no s’ha realitzat el dictamen corresponent), aquesta partida sumaria un import de 1.439.730,00 euros.
Si sumem les partides el total de la intervenció podria sumar 6.965.958,51 euros, IVA inclòs
Localització i acrònims de les intervencions
Ultra la seva consignació georeferenciada, que consta en els fitxers informàtics del treball, per a la seva representació
cartogràfica cada intervenció s’ha vinculat a un Way Point. Es denominen amb l’abreviació de l’actuació i una xifra
corresponent a la cota aproximada del riu en el punt més proper (per exemple, BAR 186 vol dir “cal posar baranes a
l’element de la cota 186”). El llistat complet d’aquests acrònims acompanya els fulls cartogràfics del document específic
que s’adjunta amb el treball.
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El riu Anoia
Cota del naixement
Municipi de naixement
Desembocadura
Longitud
Cabal mitjà
Superfície de la conca
Comarques de la conca

800 m
Calaf, Argençola
Al riu Llobregat, Martorell
68 km
2,37 m³/s
929,4 km²
Anoia, Alt Penedès i Baix Llobregat

On neix el riu Anoia
Per mot que sembli estrany, el naixement del riu Anoia no posa d’acord els geògrafs del país. Hom situa el seu naixement
en algun dels tres indrets següents:
1.
2.
3.

Torrent de l’Anoia, al pou de la Morera (705,3 m), prop de la Fortesa, municipi de Sant Pere Sallavinera, a 14,5
km en línia recta de l’inici del Camí de l’Anoia tal com es contempla en aquest treball. Després, aquest torrent
rep el nom de riera de Sant Pere i, a partir de Copons i fins a formar l’Anoia, de riera de Veciana.
Rasa de la Bovera (675 m) a la serra de Sant Sebastià, Calaf. Després, aquest torrent pren el nom de rasa de
Sant Valentí i, a partir del molí de la Roda, de Veciana (563 m), de riera Gran o de la Roda. A 11,8 km de l’inici
del Camí de l’Anoia
Riera de la Mussa (679m), municipi de Montmaneu, prop de la Panadella, a 10,1 km de l’inici del Camí de l’Anoia.
A partir de la cota 570, a l’Hostal del Molí, aquesta riera ja rep el nom de riu Anoia(Institut Geogràfic i Geològic
de Catalunya)

Tots aquests indrets són als altiplans de Calaf, Montmaneu i Argençola, situats entre els 600 i els 850 m d’altitud, a
l’esquenall entre les conques del Llobregat i el Segre. L'Anoia recull les aigües de bona part de la comarca mitjana els
seus nombrosos afluents. Destaquen les rieres de Clariana, Tous i Carme per la dreta, i el riu Òdena i la riera de Castellolí
per l'esquerra. Les dimensions petites de la conca hidrogràfica i l'escassetat de les precipitacions fan que el cabal de
l'Anoia sigui molt reduït.
L'Anoia no és pas l'únic riu que recorre la comarca. Pel nord trobem el Llobregós, que recull les aigües d'un sector de
l'altiplà de Calaf, cap al Segre. La capçalera de la riera de Rajadell, afluent del Llobregat, penetra pel sector nord-est,
també a l'altiplà de Calaf. al sud-oest, el Gaià entra a la comarca amb la conca de la riera de Bellprat.
Forma la cubeta de recepció dins la Depressió Central Catalana, però la redossa a la Serralada Prelitoral. Per a vèncer
l’obstacle que constitueix aquesta darrera en l’impuls vers la Depressió Prelitoral, aprofita la falla de contacte de les
calcàries mesozoiques amb el granit i els esquists paleozoics, que constitueixen els materials de la indicada serralada a
Capellades i forma el pintoresc congost que obre pas entre el Penedès i la comarca d’Igualada. A part Calaf, que cavalca
en un doble vessant a l’inici de la conca, les poblacions més importants que troba el riu en el seu curs són Igualada,
Capellades, Sant Sadurní d’Anoia i Martorell.
Els seus afluents més remarcables són les rieres de Tous, Òdena i Castellolí, que coincideixen, amb valls obertes, al pla
d’Igualada i la riera de Carme, que ofereix una vall d’aire més independent, entre muntanyes, i lliura el seu cabal dins el
congost de Capellades. Al Penedès rep el riu de Bitlles.
El mòdul absolut a Jorba és de 0,68 m3 /s, a la Rata, després d’haver rebut la riera de Carme, és de 2 m 3 /s, i a Sant
Sadurní d’Anoia, després d’haver rebut el riu de Bitlles, obté 2,70 m 3 /s. Té, però, rierades que han vorejat els 1 000 m3
/s. D’antic, les seves aigües han impulsat nombrosos molins fariners, drapers, paperers i fargues i ara es continuen
aprofitant a nombroses fàbriques, com les adoberies d’Igualada, el complex paperer de la Pobla de Claramunt, Capellades
i Gelida i també fàbriques de filats, teixits i farineres. Els afluents de la riera de Carme i del riu de Bitlles són també objecte
d’intervencions industrials. A causa de l’escàs cabal de l’inici, l’actual aprofitament és fet a la part baixa, on el desnivell
reduït imposa l’allargament de les sèquies per tal d’accentuar-lo. Des del 1905 hi ha un projecte de construcció d’un
embassament a Jorba, amb capacitat per a 4,5 milions de m3 i una zona regable de 1 270 ha.
[Font: Enciclopèdia.cat]

On comença el Camí de l’Anoia
A efectes del treball encarregat s’ha pres com a inici del camí el nucli urbà de Jorba, situat molt a prop del punt
tradicionalment admès com a origen del riu, l’aiguabarreig de les rieres de Sant Pere, en el mateix terme de Jorba.
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Característiques del Camí de l’Anoia
En contraposició al traçat de referència que constitueix el traçat del Llobregat, els criteris aplicats a l’Anoia han estat la
utilització general de passos a gual del riu a causa de la inexistència de camí en molts trams i al fet que l’escàs cabal,
l’Anoia porta poca aigua, afavoreixi a un cost molt raonable la construcció de passeres tipus “rastell” (designats amb
l’acrònim GUR tant a la cartografia com a la memòria) transitables excepte en els moments de riuades, de rastell amb una
sola plataforma al mig per a garantir el trànsit gairebé tot l’any (GUPR), o de plataforma estricta (GU). Això permet anar
canviant de marge i utilitzar la ribera més adient (per a l’accés als pobles i elements d’interès), o més viable pel relleu,
sense separar-se gairebé mai del riu.
Per a embastar el recorregut del camí caldrà, en determinades ocasions, ocupar marges de conreus (aproximadament
entre el 12 o 15% del recorregut), sense expropiar (OCU), a canvi de possibles i diversos incentius pels propietaris. I
ajudant-se del tema de la zonificació de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). I mentre no es pugui, es recula fins al camí
d’accés als conreus. I hi ha molts trams de vinyes on és possible que els propietaris estiguin interessats fins i tot a finançar
ells mateixos l'arranjament per a fer-se publicitat (rutes del vi i del cava de l’Anoia).

Foto: ACNA©
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L’entorn natural
El riu Anoia al seu pas pels termes municipals de Cabrera d'Anoia, Capellades, la Pobla de Claramunt, la Torre de
Claramunt, Piera i Vallbona d'Anoia, entra dins d’una zona declarada Espai Natural Protegit (ENP). A la vegada és zona
ZEPA, LIC i espai de la Xarxa Natura 2000, amb el nom de Valls de l’Anoia, sota la tipologia d'Espai de Muntanya Interior.
És a la llista del 135 paisatges que es considera conformen Catalunya. L’espai té una superfície de més de 4.000
hectàrees.
Petit espai situat a la comarca de l'Anoia que ha estat proposat, de forma prioritària, per ser una important zona de
nidificació i cacera de l'àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus). A més, constitueix una bona mostra de l'ambient
mediterrani propi d'aquesta àrea de la Catalunya central.
La declaració d'aquest Espai té com a principal objectiu la conservació de l'àguila cuabarrada.
Superfície administrativa
Superfície (ha)

%

% respecte al municipi

1301.17

31.73

76.48

Capellades

93.97

2.29

31.53

La Pobla de Claramunt

31.42

0.77

1.67

Cabrera d'Anoia

La Torre de Claramunt

24.52

0.60

1.60

Piera

2226.41

54.29

38.99

Vallbona d'Anoia

423.56

10.33

65.58

Total

4101.04

100.00

35.03

Font. mediambient.gencat.cat
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Context territorial
Àmbits comarcals i municipals connectats pel Camí de l’Anoia
Àmbit comarcal
Anoia
Alt Penedès
Baix Llobregat
Totals

municipis
14
4
3
21

població
91.387
22.930
37.078
151.395

superfície
258,6
101,6
47,8
408

densitat
353,39
225,69
775,69
371,07

Font: IDESCAT 2015. Superfície en km2. Densitat en hab./km2

Anoia
Municipi
Argençola
Veciana
Copons
Rubió
Jorba (Alta Anoia i CO)
Igualada (CO)
Santa Margarida de Montbui (CO)
Vilanova del Camí (CO)
la Pobla de Claramunt (CO)
La Torre de Claramunt
Capellades
Vallbona d'Anoia
Cabrera d'Anoia
Piera
Total

població
223
175
325
212
838
38.751
9.648
12.452
2.150
3.767
5.268
1.417
1.348
14.991
91.387

superfície
47,1
38,9
18,7
48
30,9
8,1
27,6
10,3
18,5
15
2,9
6,5
17
57,2
258,6

població
12.689
2.988
7.253
22.930

superfície
19
55,9
26,7
101,6

població
1.771
7.613
27.694
37.078

superfície
16,4
18,6
12,8
47,8

CO: Conca d’Òdena

Alt Penedès
Municipi
Sant Sadurní d'Anoia
Subirats
Gelida
Total
Baix Llobregat
Municipi
Castellví de Rosanes
Sant Esteve Sesrovires
Martorell
Total
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Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena
Associació voluntària de municipis amb personalitat jurídica i capacitat per al compliment dels seus fins. Està formada per
7 municipis de la comarca de l'Anoia situats a la conca d'Òdena; neix al 2001 amb la idea de donar serveis de manera
mancomunada als municipis que la integren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jorba
Igualada
Òdena
Castellolí
Santa Margarida de Montbui
Vilanova del Camí
la Pobla de Claramunt

La Mancomunitat exerceix competències en diverses matèries i ofereix als municipis serveis de les següents àrees:
igualtat de gènere, ocupació, formació i inserció, medi ambient i mobilitat, entre altres.
Projecte executiu per a la millora i la connectivitat del Parc Fluvial de l’Anoia. Riu Anoia.
Desembre de 2015 (Esther Ferrer Pont, Biòloga, Pere Massó Suaz, Arquitecte)
El principal objectiu del Projecte és definir les actuacions necessàries per recuperar, millorar i crear una xarxa de camins
propers al riu Anoia i a les rieres d’Òdena i de Güells, potenciant el seu ús pedestre o amb mitjans no motoritzats, i
garantint la seva continuïtat al llarg de tot el seu recorregut, així com la seva interconnexió amb els principals camins rurals
de l’àmbit de la conca. El document executiu descriu les actuacions a desenvolupar a l’entorn del riu Anoia, en el tram
comprès entre Jorba i la Pobla de Claramunt. Amb tot, alguns dels annexos fan referència a un l’àmbit territorial sencer
de la Conca d’Òdena. Les dades tècniques del projecte s’expliquen després.
El traçat del camí del Parc Fluvial
Cal tenir en compte que el projecte executiu del Parc Fluvial impulsat per la Mancomunitat de la conca d’Òdena determina
un traçat des de Jorba fins a la Pobla de Claramunt. En aquest tram de 19,45 km de camí de riu (18,61 km en el projecte
executiu), l’anàlisi duta a terme pels autors de present treball suggereix l’aportació d’entre 4 a 5 km de variants que, en
un futur, es podrien tenir en compte perquè millorarien l’aproximació del camí fluvial al riu.
El projecte del Parc fluvial de l’Anoia té 575 pàgines en DIN A3. A fi i efecte d’obtenir un resum funcional del conjunt se
n’han extret 33 pàgines, corresponents a la portada, el traçat a dues escales, una a grans trets (1/ 10 000) i l’altra al detall
(1/ 2 500), més el resum del pressupost (en els documents originals que se’ns han passat aquest resum no hi és). El
projecte s’ha fraccionat en 8 trams que sumats (tampoc no s’ha sabut trobar la suma en el projecte) són 18.613 metres.
Els parcials són (en metres):
Tram 1
Tram 2
Tram 3
Tram 4
Tram 5
Tram 6
Tram 7
Tram 8
Total

3.924 m
2 807 m
1.389 m
965 m
2.776 m
3.645 m
3.578 m
1.529 m
20.613 m

El pressupost de 2.111.320,69 € per a 20,613 km d’actuació suposaria 102.426,62 € cada km, però cal tenir en compte
que, com a mínim, 3 km ja estan perfectament acabats, així que el preu real pels 17,61 km que cal arranjar és de 119.961
€/ km. En el cas de l’avantprojecte del Camí del Llobregat, el cost calculat per quilòmetre és de 75.301,47 euros (un
62,77% menys). Cal atribuir la diferència de pressupost a l’aplicació de solucions normalitzades en el cas del Llobregat,
especialment, al tractament de la plataforma dels camins que opta per la conveniència del reverdiment i evita sempre que
es pot el recobriment artificial, aspecte tractat tant a l’inici d’aquest avantprojecte com als annexos finals..
Pla Director Estratègic del riu Anoia i les principals rieres de la conca d’Òdena
Febrer de 2012 (Taller d’Enginyeria Ambiental, S.L.)
El Projecte executiu del Parc Fluvial de l’Anoia desenvolupa diverses actuacions contemplades en el Pla Director
Estratègic del riu Anoia i les principals rieres de la conca d’Òdena (PDECO, en endavant), redactat el 2012: potenciació
de l’ús social de l’espai fluvial, recuperació, millora i connexió de la xarxa de camins propers al riu Anoia i a les diferents
rieres i torrents que hi desemboquen, millora i integració paisatgística i propostes per a la divulgació dels valors ambientals,
paisatgístics i patrimonials de l’espai fluvial.
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En el transcurs dels contactes que s’han efectuat amb els responsables del projecte executiu del Parc Fluvial de l’Anoia,
específicament amb Ester FERRER, es va contrastar el recorregut determinat pel seu treball i algunes variacions que
ACNA proposava. Com a fruit d’aquestes converses es reprodueixen quatre solucions que, de creure’s oportú, es podrien
realitzar en un futur perquè afegirien versatilitat al camí en llocs sensibles.
En color blau, la proposta d’ACNA, en color vermell, el recorregut del projecte del Parc Fluvial, en groc, domini hidràulic.
Igualada, a la dreta, la Pobla de Claramunt

Mare de Déu de la Sala. Jorba

Vilanova del Camí

Ortofotos base: ICGC
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La ruta de l’Aigua
La Ruta de l’Aigua neix com una oportunitat per a apropar el patrimoni hidrogràfic, natural i paisatgístic de la Conca
d’Òdena a tothom que ens vulgui visitar. L’idea és promocionar turísticament els set municipis de la Conca d' Òdena i
donar a conèixer l’entorn ambiental del riu Anoia i la xarxa de torrents i rieres que l’envolta.
La Ruta de l’Aigua agafa el riu Anoia i les seves rieres com els principals elements integradors de la comarca i amb la
creació d’aquesta ruta turística la gent podrà fer excursions a peu i també recorreguts en bicicleta per l’entorn més
proper a cada municipi. La majoria dels itineraris són de dificultat fàcil per poder passejar-hi en família i gaudir del
paisatge. S’utilitzen camins rurals, corriols i senders per on passen els torrents, les rieres i el riu Anoia. També
transcorre pels nuclis urbans on podem trobar els recs d’aigua, els molins i les fonts. Una altre característica de la ruta
és destacar alguns dels vestigis d’èpoques passades de gran valor històric i arquitectònic que trobem repartits pel
territori.
Itinerari 1a
Itinerari 1b
Itinerari 2
Itinerari 3
Itinerari 4a
Itinerari 4b
Itinerari 5
Itinerari 6
Itinerari 7
Itinerari 8
Itinerari 9
Itinerari 10
Itinerari 11

Coves de Can Llucià i la font del Ferro -- Castellolí (Ruta llarga)
Coves de Can Llucià i la font del Ferro -- Castellolí (Ruta curta)
Els molins i el rec -- La Pobla de Claramunt
Parc fluvial, façana de les adoberies i els molins... -- Vilanova, Igualada i Montbui
Patrimoni i entorn natural -- Jorba (Ruta llarga)
Patrimoni i entorn natural -- Jorba (Ruta curta)
Can Macià, Puig Aguilera y el torrent del Raval d'Aguilera -- Òdena
Pont de la O i la I, torrents d'Òdena i font de Ca l'Enrich -- Òdena
Fonts i el rec de nucli antic -- Santa Margarida de Montbui
La Tossa i el seu entorn -- Santa Margarida de Montbui
Fonts de Vilanova del Camí -- Vilanova del Camí
Ruta de l’Aigua en BTT per Òdena -- Òdena
Una pedalada per un tram del riu Anoia i el Camí de Sant Jaume -- El Bruc,
Castellolí, Igualada i Jorba

El Camí del Riu (Bitlles)
Un important projecte en procés d’execució i que interactua amb aquest treball és el del “Camí del Riu” (Bitlles).
Amb aquest nom es fa referència al projecte que pretén la protecció i millora dels espais fluvials del riu de Bitlles, de la
riera de Lavernó i del riu Anoia. Aquest darrer en el tram comprès entre els aiguabarreigs amb els dos anteriors.
Impulsat per 6 municipis que s’agrupen en la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès el projecte comença els seus
treballs durant l’any 2009 i es presenta oficialment l’any 2013:
Sant Sadurní d’Anoia
Subirats
Torrelavit
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Quintí de Mediona
Mediona
En aquests moments compta amb senyalització i panells informatius en un recorregut inicial. Aquest itinerari és provisional
ja que s’ha prioritzat la utilització de camins existents mentre, a poc a poc, es va perfilant un itinerari el més a prop dels
rius possible. També s’ha d’indicar que la senyalització ha fixat el seu pas pel nucli de can Casasús, per les caves
Codorniu, i pel perímetre del nucli urbà de Sant Sadurní d’Anoia. Es considera, per tant, una variant el pas pels vorals dels
rius.
El projecte compta també amb una web: www.elcamidelriu.cat on es pot consultar el traçat, els punts d’interès del mateix
a cada municipi, així com informació sobre l’abast i els propòsits del projecte a nivell mediambiental.
En l’aspecte mediambiental i en allò en què fa referència al riu Anoia cal destacar les següents propostes d’actuació
indicades en la memòria:
-

Afavorir la presència d’illetes d’interès per a la fauna
Dissenyar passos que garanteixin el pas de l’aigua
Habilitar a les rescloses elements que permetin el pas de peixos aigües amunt (can Codorniu)
Introduir pantalles visuals
Conservar i protegir els prats d’interès per l’avifauna
Millorar les zones de ribera que estan en un raonable estat de conservació
Retirar enderrocs i restaurar l’espai
Conservar i protegir els talussos que tenen interès per la fauna
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-

-

Millorar l’aiguabarreig Anoia – Riudebitlles, condicionar la zona d’horta existent, recuperar la vegetació de ribera
existent i fer el condicionament paisatgístic de la desembocadura del Riudebitlles. Aquesta acció comporta
l’eliminació selectiva de la canya americana (Arundo donax), la introducció de nova vegetació de ribera, la
introducció de plafons d’informació, l’ordenació de la zona d’horta tot definint la tipologia de tancament, la zona
comuna de serveis, el tancament perimetral,...entre d’altres accions.
Millorar l’aiguabarreig Anoia – Lavernó. Aquest es un punt d’especial interès pels valors que té, la seva
funcionalitat i alhora suporta una forta pressió per la construcció al seu voltant, de manera adjacent, de diferents
implantacions de caire logístic i de serveis (Depuradora de Sant Sadurní d’Anoia, Polígon Can Bosc d’Anoia a
Subirats)

El camí de l’Anoia i la Via Augusta
La via Augusta recorria pel costat del riu Anoia en el tram que transcorre per l’Alt Penedès i el Baix Llobregat. La via unia
Roma amb Hispània des de Narbo Martius (Narbona) fins a Carthago Nova (Cartagena) seguint la costa i, després, fins a
Cadis per l’interior; rondava els 1.500 km. La calçada es va habilitar sobre traçats ibers d’origen prehistòric. Les primeres
referències daten del segle VI a.C. arran de la fundació d’Emporion (Empúries); se la citava com a Via Heràclia (o Via
Hercúlia) perquè acabava a les mítiques columnes d'Hèrcules. Més tard se l'anomenà Camí d'Anníbal i, finalment, Via
Augusta per les obres que s’hi van realitzar sota l’imperi d’August.
Projecte català de recuperació de la Via Augusta desaparegut
L'any 2003 la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb 134 municipis iniciava un projecte de recuperació de la Via
Augusta per convertir-la en una ruta cultural dins el projecte europeu "Vies romanes a la Mediterrània". Es van dividir els
696 km del tram català, incloent tots els seus ramals, en 38 etapes d'entre 5 i 35 km, practicables a peu o amb bicicleta.
El recorregut principal és de 420 km. La senyalització de la Via es realitzaria amb marques específiques grogues i blaves.
A l’estiu de 2016, requerida informació al respecte a la Generalitat de Catalunya, Gloria Muchart, responsable tècnica de
recursos de la Direcció General d'Urbanisme, persona a qui ens va derivar Joan Passola, de la Comissió de Barcelona de
Territori, ens indica que sobre la Via Augusta no hi ha hagut mai res aprovat oficialment i que no s’és capaç de saber-ne
més. El projecte ha desaparegut de la cartera d’afers departamentals.
La recuperació de la Via Augusta pel Consell Comarcal de l’AltPenedès
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha reprès la iniciativa de 2003 i vol
recuperar el traçat comarcal per convertir-lo en un producte turístic. La proposta de traçat transcorre per 12 municipis de
l’Alt Penedès i té una llargària de 50 Km i més de 21 Km de variants per camins de titularitat pública, poc transitats (s’han
evitat les vies de comunicació principals) i aptes per circular a peu, en bicicleta i a cavall. S’han tingut en compte les
evidències històriques (les “mansio”, les fortificacions, la centuriació, els mil·liaris) comptant amb la col·laboració de
l’Institut d’Estudis Penedesencs i dels redactors del llibre “A peu per la Via Augusta” (Casimir Martí, Joan Anton Ventura i
Miquel Vives) i elements històrico-culturals que donen valor afegit al recorregut. El projecte inclou l’adequació d’alguns
trams del camí per fer-lo transitable, la senyalització i la promoció del sender (tríptic, pàgina web i aplicació mòbil). El tram
que discorre pel costat del riu Anoia travessa els termes municipals de:
Martorell
Sant Esteve Sesrovires
Gelida
Subirats
Sant Sadurní d’Anoia.
Fonts: http://www.eixdiari.cat/territori/doc/54187/lalt-penedes-vol-recuperar-el-seu-tracat-de-la-via-augusta.html
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Les Vies Blaves, el Camí de l’Anoia i els projectes europeus de senderisme i
cicloturisme
Abans del seu abandonament, la iniciativa de recuperació del tram català de la Via Augusta s’emmarcava en un projecte
d’abast més ampli, impulsat per la Unió Europea, encara vigent, que té per objectiu recuperar les vies romanes de la
Mediterrània. Som, per tant, davant d’un projecte d’Eix Mediterrani que també entronca amb els projectes de la Unió
Eurovelo 8, per a cicloturisme, i Sender Europeu E12, per a caminades. En la mateixa línia cal destacar el Pla Director de
Recuperació de la Via Augusta al País Valencià, impulsat pel corresponent Govern de la Generalitat.
El tram de Vies Blaves que coincideix amb el projecte de Via Augusta, el Camí de l’Anoia entre Martorell i Sant Sadurní
d’Anoia, pot i ha d’integrar aquests grans recorreguts europeus. Cap altre pla actual ni futur no podria substituir-lo -en tot
cas, arribat el moment, podria complementar-lo- perquè el Camí de l’Anoia es correspon al millor dels recorreguts
possibles per fer a peu, en bicicleta o a cavall (allà on sigui possible). Aquest és el gran valor afegit del Camí de l’Anoia.
Grans eixos europeus de senderisme i de cicloturisme
http://www.era-ewv-ferp.com/walking-in-europe/e-paths/
http://www.eurovelo.org/routes/
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La xarxa de senders turístics de l’Anoia
En l’actualitat, de les comarques que formen la conca del riu Anoia, el Baix Llobregat i l’Alt Penedès disposen de sengles
plans de Senders Turístics. No és el cas de la comarca d’Anoia, que el té pendent de realització. Els recorreguts
senyalitzats d’interès turístic que intercepten el Camí de l’Anoia o s’hi apropen significativament són:
1) Senders FEEC
a) GR (representats en color vermell a les infografies)
i) GR 172
ii) GR 5
iii) GR 7
iv) GR 97
b) PR (representats en color groc a les infografies)
i) PR-C 119
ii) PR-C 156
2)

Altres Camis supracomarcals (representats en color vermell a les infografies)
a) Camí de Sant Jaume
b) Camí Ignasià
c) Via Augusta

3) Senders d’àmbit Comarcal
a) Alt Penedès
i) El Camí del Riu
ii) Tresca 11. Torrelavit (Enoturisme Penedès, única traça supramunicipal)
b) Anoia
i) Anoia bike tour
ii) Ruta de l’Aigua en BTT per Òdena
iii) Promouen la ruta dels castells però sense ruta a peu o BTT prevista
c) Baix Llobregat
i) Eix carener occidental i accessos contemplats al Pla de Senders Turístics del BLL
ii) Camí del riu Llobregat (Vies Blaves)
4) Rutes locals
Anoia
Conca d’Òdena
a) Jorba: (sense track, amb fulletó)
i) El patrimoni i l’entorn natural de Jorba
b) Igualada: (sense track, amb fulletó)
i) Viatge per la pell.
c) Vilanova del Camí: (sense track, amb fulletó)
i) Ruta dels Parc Fluvial
ii) Ruta dels Polígons
iii) Pujada al castell de Claramunt a peu i en BTT
iv) Pujada a la Serra de Collbàs a peu i en BTT
d) Santa Margarida de Montbui.
i) A Anoia bike Tour té publicades rutes però els tracks no estan donats d’alta ni a la web ni a Wikiloc. Totes
comencen i acaben a La Vinícola.
e) La Pobla de Claramunt: (sense track, amb fulletó)
i) Els molins i el rec de la Pobla de Claramunt
f)
g)
h)

Vallbona d’Anoia.
i) Josep Alboqués ens passa uns tracks de Vallbona però no estan publicats ni a la web ni a cap altre lloc.
Enllacen amb l’Anoia pel Camí Ral
Piera: no hi té rutes
Corbera d’Anoia:
i) Els Salts. No tenen track però hi ha tracks a la xarxa i els hem refet seguint criteris del fulletó.

Alt Penedès
i) Sant Sadurní d’Anoia:
i) Camins per la capital de cava (i Enoturisme Penedès):
(1) Espiells (2 rutes)
(2) Monistrol d’Anoia
(3) Can Benet de la Prua
ii) Camins Inclusius:
(1) 19
(2) 19 B
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j)
k)
l)

Subirats:
i) Ruta 1 Rutes Vitivinícoles de Subirats
Gelida:
Camí del Mig Gelida

Baix Llobregat
m) Castellví de Rosanes:
i) Pla de Senders Turístics
n) Sant Esteve Sesrovires: no hi té rutes
o) Martorell:
i) Pla de Senders Turístics del Baix Llobregat
D’entre ells destaquen, per la seva rellevància, els camins Ignasià i de Sant Jaume i els GR 172, GR 5, GR 7 i GR 97.
Camí Ignasià
S’ha recreat, sota la iniciativa de la Companyia de Jesús, el camí que Ignasi de Loiola va recórrer l’any 1522 des de
Navarra a Catalunya. La finalitat és oferir una experiència de peregrinació rememorant el procés espiritual d’aquell home
extraordinari. El recorregut connecta la casa natal de Sant Ignasi a Loiola amb la Cova de Sant Ignasi de Manresa. Entra
a la demarcació de Barcelona pel coll de la Panadella procedent de Cervera i ressegueix l’Anoia fins a Igualada, des d’on
trenca cap a Montserrat per Castellolí.
En conseqüència, el Camí Ignasià utilitzarà el tram primer del Camí de l’Anoia entre la Panadella, Santa Maria del Camí,
Jorba i Igualada un cop aquest s’hagi habilitat durant la primera fase de realització de les Vies Blaves.
Més informació a: http://www.caminoignaciano.org/
Camí de Sant Jaume
Itinerari que connecta diversos punts de la geografia catalana amb Sant Jaume de Compostel·la a Galícia, recreant els
camins jacobeus dels peregrins que s’hi dirigien ja des del s. IX. El tram anoienc coincideix amb el del Camí Ignasià. Prové
de Montserrat i, per Castellolí, enllaça amb l’Anoia a Igualada, remunta cap a Jorba i salta el coll de la Panadella en
direcció a Cervera.
En conseqüència, el Camí de Sant Jaume utilitzarà el tram del Camí de l’Anoia entre Igualada i la Panadella un cop aquest
s’hagi habilitat durant la primera fase de realització de les Vies Blaves.
Més informació a: http://www.camidesantjaume.cat/
Els senders de gran recorregut GR 172, GR 5, GR 7 i GR 97
El recorregut del GR 172 travessa el Camí de l’Anoia a l’alçada del Penedès i Piera. Prové de la serra la Mussara, baixa
a Reus, segueix cap a Tarragona, continua entre vinyes fins al monestir cistercenc de Santes Creus, puja a Montagut i,
travessant les serres del Penedès, arriba a les coves del Salnitre a Collbató i puja al monestir de Montserrat. Girant cap
al sud, baixa a la Pobla de Claramunt, visita el seu castell i, pel castell de Queralt fa cap, finalment, a Bellprat.
El GR 5 neix a Sitges, travessa el Parc Natural del Garraf, baixa al Penedès i es dirigeix a Montserrat. De Montserrat
l'itinerari continua cap al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac, travessa Sant Llorenç Savall, Gallifa
i Sant Miquel del Fai. Descendeix a Aiguafreda i s'endinsa al Parc Natural del Montseny. Un cop travessat aquest massís,
arriba a Sant Celoni i torna a pujar al Parc Natural del Montnegre-Corredor, que cal travessar per arribar a Canet de Mar,
on té el seu final.
El GR 7 té l’honor d’haver estat el primer dels senders de gran recorregut de l’estat espanyol. Connectat a un gran eix
europeu que travessa Andorra, neix a la Farga de Moles, voreja la serra del Cadí fins a Tuixén, passa per les fonts del
Cardener a Sant Llorenç del Morunys i per Solsona i Pinós entre a la demarcació de Barcelona travessant l’Anoia per
Rubió, Copons, Jorba i Sant Martí de Tous. Surt del Principat pels Ports i s'endinsa al País Valencià des d'on segueix fins
a Tarifa (sud de la Península).
Per acabar, el GR 97 té un dels seus extrems al naixement de la Tordera i l’altre extrem a la confluència dels rius Anoia i
Llobregat, a Martorell. Recorre els espais verds del Vallès i el Baix Llobregat. Aquest sender es va crear per ajudar a
preservar aquest espais verds, molt a prop de zones molt urbanitzades de l'entorn de Barcelona. El traçat passa per
Sabadell i Terrassa i acaba a la riba del Llobregat.

Representació cartogràfica dels elements anteriors
Vegeu al recull cartogràfic adjunt a aquesta Memòria els principals elements anteriors tractats temàticament en infografies
i mapes topogràfics.
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El Camí de l’Anoia
Trams del Camí de l'Anoia per municipis
Municipi

Argençola (carril bici)
Veciana (carril bici)
Copons
Rubió
Jorba (excepte carril bici i CO)
Igualada (CO)
Santa Margarida de Montbui (CO)
Vilanova del Camí (CO)
La Pobla de Claramunt (CO)
La Torre de Claramunt
Capellades
Vallbona d'Anoia
Cabrera d’Anoia
Piera
Sant Sadurní d'Anoia
Subirats
Gelida
Castellví de Rosanes
Sant Esteve de Sesrovires
Martorell
Total

Total
km

Traçat existent
que no requereix
obres rellevants

2,770
1,311
2,946

2,770
1,311
2,946

1,016
1,739
1,881
5,594
8,757
4,591
3,645
6,735
1,579
1,855
3,572
47,991

1,073
1,631
2,888
3,919
3,385
1,634
3,182
1,438
0,650
3,572
30,399

Traçat existent
que requereix
obres rellevants

Traçat no existent
on s’ha d’obrir
camí

1,016
0,666
0,072
1,585
4,196
0,503
1,871
3,073
0,141
1,205
0,000
14,328

0,178
1,121
0,642
0,703
0,140
0,480

3,264

CO: El Camí de l’Anoia no inclou els trams de carril bici entre Santa Maria del Camí (Argençola i Veciana) i Jorba, de la pista arranjada
per la Diputació de Barcelona entre Jorba i el pantà de Jorba, ni el Parc Fluvial de la Conca d’Òdena.

Connexions dels nuclis de població amb el Camí de l’Anoia
A partir del treball de camp efectuat sobre els camins principals i les alternatives s’obté un traçat.
-

El traçat rep el nom de Camí de l’Anoia
La resta de traçats possibles, sempre i quan suposin una aportació de valor afegit, passen a agrupar-se en un
grup que anomenem Traçats complementaris. Per valor afegit s’entén
Connectivitat (nuclis dispersos i poblacions, elements patrimonials: arquitectura, jaciments, paisatge i
altres recursos)
Ampliació de recursos locals disponibles (especialment, la possibilitat de formar bucles i circuits a banda
i banda del riu)

-

Finalment, es contemplen les connexions amb els camins habilitats o en projecte dels afluents principals del riu
i els accessos als nuclis habitats dels municipis creuats o fregats pel camí.
A nivell comparatiu s’ha cartografiat el recorregut del recorregut del camí del Parc Fluvial de la Mancomunitat
Intermunicipal de la Conca d’Òdena. El seu color és el verd

-

Les connexions del Camí de l’Anoia amb els nuclis de població propers no estan compreses en l’avantprojecte i no se
n’ha calculat l’habilitació i manteniment.

ACNA, S.L.
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Quadre – resum dels traçats
Principal
Recorregut a habilitar

Complementaris
Accessos
Mancomunitat
Intermunicipal de la
Conca d’Òdena

El traçat principal és únic i rep el nom de Camí
de l’Anoia. Està segmentat en funció de la
rellevància de les actuacions necessàries
Traçat existent que no requereix obres
rellevants
Traçat existent que requereix obres
rellevants
Traçat no existent on s’ha d’obrir camí

47,991 km

Variants al traçat principal que aporten valor
afegit significatiu
Enllaços amb els nuclis habitats, especialment
capitals de municipi
Camí del Parc Fluvial de la Mancomunitat
Intermunicipal de la Conca d’Òdena

24,298 km

30,399 km
14,328 km
3,264 km

El color del traçat és
lila
El color del traçat és
rosa
El color del track és
rosa i la línia
intermitent
El color del traçat és
taronja
El color del traçat és
vermell

Connexions
-

Es contemplen les connexions amb els camins habilitats o en projecte dels afluents principals del riu:
Riera de Rubió (Rubió)
Riera de Veciana (Copons, Veciana)
Riera de Carme (Carme)
Riera de Riu de Bitlles (Sant Pere de Riudebitlles, Torrelavit)

Anoia
Nom
Jorba. Mare de Déu de la Sala
La Pobla de Claramunt. Pas interior
Capellades. La Font de la Reina
Vallbona d'Anoia
Cabrera. El Bedorc
Cabrera. Sant Jaume Sesoliveres
Cabrera. La Fortesa

km
0,582
0,603
0,602
2,456
2,393
2,355
0,604

Alt Penedès
Nom
Sant Sadurní d'Anoia. Monistrol d'Anoia
Sant Sadurní d'Anoia.
Sant Sadurní d'Anoia. Can Catasús, Can Codorniu
Gelida. Estació-Castellví de Rosanes. Ca n'Abad

km
0,887
0,863
4,295
4,250

Baix Llobregat
Nom
Castellví de Rosanes. Ca n'Abad
Castellví de Rosanes. Ca n'Abad-BV-2433
Martorell. Santa Margarida
Martorell. La Farinera

km
1,440
1,060
0,915
0,993
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El traçat municipi a municipi
Índex
Anoia
L’Alta Anoia
Argençola
Veciana
Copons
Rubió
Jorba
Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena
- Jorba
- Igualada
- Santa Margarida de Montbui
- Vilanova del Camí
- La Pobla de Claramunt
La Torre de Claramunt
Capellades
Vallbona d’Anoia
Cabrera d’Anoia
Piera
Alt Penedès
Sant Sadurní d’Anoia
Subirats
Gelida
Baix Llobregat
Castellví de Rosanes
Sant Esteve Sesrovires
Martorell

ACNA, S.L.
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L’Alta Anoia

El pla de Rubió des del nucli central de Rubió.

Argençola
Veciana
Copons
Rubió
Jorba
Com s’ha esmentat anteriorment, es discuteix el naixement del riu Anoia entre tres possibles indrets:
1.
2.
3.

Torrent de l’Anoia, al pou de la Morera (705,3 m), prop de la Fortesa, municipi de Sant Pere Sallavinera, a 14,5
km en línia recta de l’inici del Camí de l’Anoia tal com es contempla en aquest treball. Després, aquest torrent
rep el nom de riera de Sant Pere i, a partir de Copons i fins a formar l’Anoia, de riera de Veciana.
Rasa de la Bovera (675 m) a la serra de Sant Sebastià, Calaf. Després, aquest torrent pren el nom de rasa de
Sant Valentí i, a partir del molí de la Roda, de Veciana (563 m), de riera Gran o de la Roda. A 11,8 km de l’inici
del Camí de l’Anoia
Riera de la Mussa (679m), municipi de Montmaneu, prop de la Panadella, a 10,1 km de l’inici del Camí de l’Anoia.
A partir de la cota 570, a l’Hostal del Molí, aquesta riera ja rep el nom de riu Anoia(Institut Geogràfic i Geològic
de Catalunya)

Totes les localitzacions són als altiplans de Calaf, Montmaneu i Argençola, situats entre els 600 i els 850 m d’altitud, en
raconades de gran bellesa i solitud. L’accés als naixements amb camins equiparables als vials de riu és impossible per
l’abruptesa i pendent del terreny. Aquesta és la raó per la qual a efectes del treball encarregat s’ha pres com a inici del
camí el nucli urbà de Jorba, situat molt a prop del punt tradicionalment admès com a origen del riu, l’aiguabarreig de les
rieres de Sant Pere, en el mateix terme de Jorba.
De totes formes, es considera important que l’avantprojecte s’apropi al màxim als naixements del riu a través dels
accessos als municipis de l’Alta Anoia d’Argençola i Veciana (Santa Maria del Camí), Copons i Rubió. La continuació del
recorregut fins les fonts té característiques diferents i hauran de ser contemplats en un futur pla de Senders Turístics de
la comarca com a itineraris exclusivament a peu.
Hi ha un altre factor determinant en aquesta decisió: l’accés a Santa Maria del Camí permet la continuïtat del projecte cap
a ponent salvant el coll de la Panadella per entrar a la conca del Segre, en terres de la demarcació de Lleida- Aquesta
continuïtat ha de permetre connectar les rutes d’abast internacional del Sender Europeu de Gran Recorregut 12 (E-Paths
E12)1 i l’EuroVelo 82 amb les terres de Ponent i, Aragó enllà, amb el centre de la península configurant una infraestructura
senderista i cicloturística vital per al turisme.

1
2

http://www.era-ewv-ferp.com/walking-in-europe/e-paths/
http://www.eurovelo8.com/
ACNA, S.L.
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Santa Maria del Camí (Argençola i Veciana, Anoia)
Context

Santa Maria del Camí és un poble repartit entre els municipis de Veciana i d'Argençola. La seva
església fou inicialment capella d'un hospital situat a peu de l'antic camí ral d'Aragó, i priorat
benedictí des de l'any 1228. L’actual església romànica data del s. XIII. El nucli va sorgir al voltant
d'aquest antic monestir, l’església d'estil neoclàssic fou bastida l’any 1919.
El tram de l’accés al Camí de l’Anoia que, des de Santa Maria del Camí, descendeix pel carril bici
de l’antiga N-II fins a l’obaga de Can Segura, està dividit alternativament entre els municipis
d’Argençola (S) i Veciana (N), els quals coincideixen en el nucli de Santa Maria del Camí.
El carril bici és tant recent que no es detecta cap actuació especial, si bé el ferm pot ser arreglat.

Referències (WP)

Vials existents i en bon estat. No hi ha actuacions assignades

Resum pressupost

No hi ha assignacions pressupostades

Santa Maria del Camí. Esgésia de la
Mare de Déu del Camí.
Foto: ACNA©
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Copons (Anoia)
Context

La prosperitat del negoci dels traginers del s. XVIII ha deixat testimoni en les vistoses cases
senyorials que es troben en aquest petit municipi. Les famílies comerciants de la vall comerciaven
amb el tèxtil de la regió des de Barcelona fins a Castella i tornaven amb altres productes com per
exemple la farina que es recollia als molins que es trobaven al llarg del riu Anoia.
El recorregut de l’accés proposat neix al gorg de Nafre, un racó verd a l’oest de la població, i
descendeix suaument seguint la riera de Veciana per un camí existent, que cal ampliar, i pistes
d’accés als masos i camps. Passat el gorg Salat, el recorregut entra al terme municipal de Jorba,
seguint la riera de Veciana fins ajuntar-se amb la riera de la Panadella sota un pont de la carretera
A-2.

Referències (WP)

GU 398, GU 395, DIV 394, GU 393, GU 387, GU 387

Resum pressupost

70.978,60 euros
Imports amb IVA inclòs. Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en
el capítol corresponent als pressupostos.

Desaigua 398

Desaigua per canalitzar l’aigua que s’acumula en
aquest punt. Foto ACNA©

GU 395

Gual a la riera de Copons. Foto ACNA©

ACNA, S.L.
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DIV 394

Neteja de vegetació al camí i a la riera, consolidació
del ferm per evitar embussament en rierades. Foto ACNA©
GU 393

Gual a la riera de Copons. Foto ACNA©
GU 387

Gual a la riera de Copons. Foto ACNA©
Desaigua 387

Desaigua per canalitzar l’aigua que s’acumula en aquest
punt. Foto ACNA©

ACNA, S.L.
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Rubió (Anoia)
Context

Rubió és un municipi amb nuclis i masies molt repartits, poc habitat però amb la població ben
repartida pel seu extens territori. L’ajuntament es troba a un dels punts més alts del municipi,
juntament amb el Castell de Rubió i l’església gòtica fortificada de Santa Maria de Rubió. El GR
7 ressegueix la serra de Rubió i travessa aquest petit nucli per tot seguit baixar per la costa de
Puig Grau cap al nucli del Pla de Rubió i, pels plans del Traver, fins al riu, on creua l’accés de
Jorba a Copons i Santa Maria del Camí.
El recorregut de l’accés al Camí de l’Anoia s’inicia al nucli baix del Pla de Rubió i descendeix
suaument per un senderó que cal ampliar seguint la riera de Rubió fins la resclosa de Jorba. Des
d’allà segueix una pista arranjada recentment per la Diputació de Barcelona i entra al terme de
Jorba per arribar a aquesta població per la banda del castell i l’església de Sant Pere.
Per la redacció del projecte executiu es recomana consultar l’ajuntament per saber si ha portat a
terme algunes d’aquestes actuacions ja que tenia intenció d’avançar-se

Referències (WP)

DIV 441, DIV 416

Resum pressupost

31.378,93 euros
Imports amb IVA inclòs. Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en
el capítol corresponent als pressupostos.

DIV 441

Arreglar part superior de les escales, completar la
barana (2 m). Foto ACNA©
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DIV 416

Consolidació del ferm en dos punts: pla i rampa.
Foto ACNA©
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Jorba, accessos provinents de l’Alta Anoia (Anoia)
Context

Jorba és la població on conflueixen els accessos provinents de Santa Maria del Camí, Copons i
Rubió.
Santa Maria del Camí
El carril bici que ressegueix l’antiga carretera N-II que puja cap a Santa Maria del Camí és tant
recent que no es detecta cap actuació especial, si bé el ferm pot ser arreglat en diversos punts,
especialment al terme de Jorba. Si que es defineixen a continuació algunes actuacions per
connectar el nou sender definit que ressegueix el riu per la llera amb l’esmentat carril bici que
ressegueix l’antiga carretera N-II. Aquest carril bici té alguns punts on es creua amb trànsit
motoritzat, inclús camions. Cal fer especial atenció en el pla de senyalització per protegir els
usuaris del camí.
Copons
Com ja s’esmenta a la fitxa municipal de Copons, un cop passat el gorg Salat el recorregut entra
al terme municipal de Jorba i continua seguint la riera de Veciana fins ajuntar-se amb la riera de
la Panadella sota un pont de la carretera A-2. L’últim tram és de nova obertura.
Rubió
Des de la resclosa de Jorba, aquest accés segueix una pista arranjada recentment per la
Diputació de Barcelona entrant al terme de Jorba. Arribar a aquesta població per la banda del
castell i l’església de Sant Pere i descendeix pels Safareigs per trobar el traçat del Camí de l’Anoia
a la carretera N-IIa.

Referències (WP)

DIV 401, PONC 367, PONC 366, PONC 368

Resum pressupost

33.199,98 euros
Imports amb IVA inclòs. Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en
el capítol corresponent als pressupostos.

DIV 401

Substitució del cadenat per una barrera que permeti el pas de senderistes i cicloturistes impedint el trànsit rodat
PONC 367, 367 I 366

Ortofoto base: ICGC.
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Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (Anoia)
Jorba
Igualada
Santa Margarida de Montbui
Vilanova del Camí
La Pobla de Claramunt

Context

Finalment, a Jorba el camí del riu impulsarà la posterior recuperació del tram de la riera del Carme
des d’aquest municipi fins a l’aiguabarreig amb l’Anoia, doncs per sobre de can Solà té un tram
força malmès.

Referències (WP)

Projecte executiu per a la millora i la connectivitat del Parc Fluvial de l’Anoia de la Mancomunitat
Intermunicipal de la Conca d'Òdena. No hi ha actuacions assignades.

Resum del
pressupost

Projecte executiu per a la millora i la connectivitat del Parc Fluvial de l’Anoia de la Mancomunitat
Intermunicipal de la Conca d'Òdena. No hi ha actuacions assignades.

ACNA, S.L.
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La Torre de Claramunt (Anoia)
Context

El centre urbà d’aquest municipi és a 2,5 km lineals i a 120 m d’altitud per sobre del riu Anoia. La
gent del municipi que s’apropa més al riu tant caminant com en bicicleta, ho acostuma a fer
acostant-se al curs de la riera de Carme, passant per la font i el nucli de Can Solà fins al meandre
i gual d’Unión Industrial Papelera, S.A. al terme de la Pobla de Claramunt.
Per als recorreguts més llargs s’acostuma a anar cap el paratge dels Salts a Canaletes (Cabrera
d’Anoia) tot acostant-se al riu pels plans de can Codony. En les dues orientacions es disposa
també de camins que els permeten enllaçar amb el GR-172 tot baixant fins el gual del Badorc
(Piera) o per la Pobla de Claramunt (Conca d’Òdena) Els enllaços més directes amb el riu, en
canvi, són asfaltats, amb força trànsit motoritzat i no previstos per a mobilitat a peu o en bicicleta.
Tot i això el més utilitzat és pel sud passant pel Molí Paperer i can Violant, doncs dona accés –
no sense dificultats – a l’estació de Capellades dels FGC (Vallbona d’Anoia)
En el seu informe: DIAGNOSI DELS ESPAIS LLIURES, es contempla que el tram del riu Anoia
que passa pel municipi es revigoritzi com a espai públic, ja sigui verd urbà (parc) o recreatiu (horta
pública), doncs seria la millor opció. El pas del camí del riu mantindria aquesta elecció.
El camí del riu impulsarà la posterior recuperació del tram de la riera del Carme des d’aquest
municipi fins a l’aiguabarreig amb l’Anoia, doncs per sobre de can Solà té un tram força malmès.
Alhora caldrà també millorar els accessos a l’estació de Capellades dels FGC que, de retruc,
beneficiarà a la Torre.

Referències (WP)

FERM 240

Resum del
pressupost

30.734,00 euros
Imports amb IVA inclòs. Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en
el capítol corresponent als pressupostos.

Detall de les actuacions
PONT 242

Ortofoto base: ICGC.

Mostra de les habituals descoordinacions de les Institucions públiques, es fa un pont amb pas per a vianants a les dues
bandes, però una vegada construït, les baranes protectores n’impedeixen l’accés. Això a part, fora millor un sol pas de
vianants amb el doble d’amplada que dos d’estrets.
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Foto: C. UDINA©

No es considera en el pressupost; la reparació hauria de respondre a una reclamació a les Institucions responsables. El
camí de l’Anoia només discorre al llarg d’un quilòmetre pel municipi de la Torre de Claramunt. En concret, tal com es veu
a la foto feta des del pont 242, el camí passa per sota d’aquest pont sense problema, per una pista existent que només
requereix el cost genèric de condicionament de 25 000 euros/ km previst per aquests rius. A l’esquerra de la foto, el
ferrocarril, al fons, Capellades.

200 metres aigües amunt d’aquest pont, just a l’entrar al municipi, s’han de sortejar dues basses per les pistes que ja
existien però que estan cobertes de bardisses (tasca que fa un tractor amb desbrossadora en poques hores). I així la resta
d’aquest quilòmetre, inclòs a la part final a punt d’arribar al municipi de Capellades. Com a molt, només hi ha
consolidacions del ferm (FERM 240) amb el reverdiment adient, que també s’integren en aquest cost genèric de 25 000
euros/ km.
En qualsevol cas, el pont 242 no permet accedir al camí que va per la riba esquerra perquè el ferrocarril de via estreta ho
impedeix (el ferrocarril va entre la carretera C-15 que es veu al fons de la foto i el camí del riu, incomunicant-los). És a dir,
per a accedir al camí del riu Anoia des del pont 242 caldria passar per sobre o per sota del ferrocarril (Ferrocarrils de la
Generalitat).
En un futur, veient la dinàmica del trànsit de persones i ciclistes pel camí, es podria plantejar resoldre aquest creuament,
que és l’accés més natural al camí del riu.
En conseqüència, a curt termini, per a accedir al camí del riu des de la Torre de Claramunt, caldrà endinsar-se en el
municipi de Capellades 200 metres cap al sud, aigües avall, fins el gual 239 que uneix les dues ribes. L’indret està a la
font de la Reina, amb un servei d’allotjament i restauració, al peu de l’abric Romaní.
A l’inrevés, cap al nord, aigües amunt, des del polígon industrial de la Rata cal endinsar-se 700 metres en el municipi de
la Pobla de Claramunt fins el gual 249 ja existent, que també uneix les dues ribes.

ACNA, S.L.
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Capellades (Anoia)
Context

Capellades és ben a prop del riu Anoia o, més ben dit, és a sobre doncs els separa el Capelló,
penya segat de 50 metres de caiguda. Tant pel nord com pel sud hi ha sortides a aquest graó
natural, en el primer cas ens permeten accedir al riu pel conegut Abric Romaní i l’interessant nucli
històric de la Font de la Reina. Pel sud, per la BV-224, que alhora ens dona accés a l’estació dels
FGC de Capellades i al Camí Ral cap a Vallbona d’Anoia. Aquest darrer traçat és d’us força
habitual.
El gual previst just davant del barri de la Font de la Reina permetrà la valorització d’aquest
interessant espai així com l’accés a l’Abric Romaní per part d’un nou públic.
Pel sud el nou camí aportarà la necessària millora dels accessos per a vianants a l’estació de
Capellades dels FGC i de retruc permetrà l’accés al Molí Paperer i al centre urbà d’un nou tipus
d’usuaris potencials.

Referències (WP)

OCU 240, GUPR 239, GUPR 232

Resum del
pressupost

258.304,75 euros
Imports amb IVA inclòs. Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en
el capítol corresponent als pressupostos.

Detall de les actuacions
GUPR 239

Ortofoto base: ICGC

El camí que des de la Torre de Claramunt entra a Capellades per la riba esquerra, als 200 metres passa a la dreta per un
gual en la cota 239 m a tocar de la Font de la Reina, sota l’Abric Romaní. El gual seria d’un longitud de 30 metres sense
pilars, amb 10 metres de gual rastell a cada banda i una plataforma central de10 metres. Amb una “llum” respecte el nivell
habitual del riu, aportaria una secció de pas de 5.4 m 2 més 0.7 m2 del rastell, uns 6m2, que permetria una crescuda de
cabal considerable per a la limitada conca de l’Anoia en aquest punt. L’indret està a la font de la Reina, amb un servei
d’allotjament i restauració, al peu de l’Abric Romaní.
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Foto: C. UDINA©

Aigües avall, el camí ja existent va per la riba dreta, paral·lel a l’espectacular camí de l’Abric romaní, que penja de l’espadat
rocallós al llarg d’un quilòmetre. Els dos camins, units pels extrems, permeten un circuït urbà espectacular. En el primer
terç del camí, però, es proposa que el camí s’apropi al riu pels horts de la llera.
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GUPR 232

Ortofoto base: ICGC

Una vegada acabat aquest tram al peu de l’espadat i el camí de l’Abric
Romaní, hi ha la fàbrica històrica de can Violant on hi havia un gual,
visible a la foto, que retornava al camí de la riba esquerra per anar a
buscar el pont de Capellades, ja en el municipi de Vallbona d’Anoia (i
Cabrera d’Anoia, a la riba dreta). El gual seria idèntic a l’anterior de la
cota 239.
Amb aquest quilòmetre i mig s’acaba el camí del riu Anoia al municipi
de Capellades.

Foto: C. UDINA©
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Vallbona d’Anoia i Cabrera d’Anoia (Anoia)
Context

Vallbona d’Anoia
El riu Anoia corre engorjat per aquest municipi. Des de la resclosa de Can Bota fins a la de Ca
l’Alerd el riu passa sobre un terreny rocós i estret. Segueix engorjat fins l’aiguabarreig amb la riera
Seca passant pel Molí de la Fou. A un costat el turó del castell de Cabrera i a l’altre la cinglera on
hi ha la vila. Aquesta, prop de la Fou hi té una part protegida pel niuament del l ‘àliga cuabarrada.
Tenim la sensació que, a excepció del tram del Camí Ral que accedeix a la vila pel Safareig, tant
els vilatans com els excursionistes viuen una mica d’esquena a aquest tram de riu, tant interessant
com espectacular. A partir del pont de la Fou la gent es torna a fer seu el riu amb moltes sortides
en direcció al Badorc, cap els bonics paratges de Can Ferrer del Coll.
A més de fer més amable l’accés al riu pel costat de la Fou, serà molt important l’obertura de riu
tot travessant els engorjats, posant de manifest el ric aprofitament hidràulic d’aquest tram així
com els antics camins d’accés a les fàbriques de la zona. Creiem que serà un dels reclams més
importants d’aquest projecte per la seva bellesa i espectacularitat.
Cabrera d’Anoia
El que hem dit per a Vallbona d’Anoia es pot dir també per a Cabrera respecte als engorjats del
riu. A més, des d’aquest tram de riu es podria obrir camí cap a l’interessant nucli del castell de
Cabrera.
Però passat aquest punt, el terme municipal de Cabrera discorre un llarg tram del riu per la seva
banda de ponent, com Piera a llevant, i tot ell està inclòs en l’EIN de les Valls de l’Anoia. Aquesta
protecció s’entén quan es visita el riu de prop i s’observa el seu bon estat de conservació; quasi
sense edificacions properes amb l’excepció d’alguns masos ben conservats, i la bona combinació
amb els bosc, la vegetació de ribera, la vinya i els bonics espadats situats a banda i banda.
L’estreta carretera asfaltada que puja del riu (can Gallego) al nucli urbà es manté lluny
d’urbanitzacions i és alhora un bon punt d’accés als paratges protegits dels Salts, de fort interès
paisatgístic. Tot i l’asfalt, el trajecte és agradable i serà de ben segur un enllaç usat pels ciclistes
que passin pel riu, com ja ho és ara per acostar-s’hi. És probable que al tram de Cabrera d’Anoia
s’hi accedeixi sovint, quan hi hagi guals, des de la BV-2242 de Sant Sadurní a Piera.
La bellesa i el bon estat de conservació farà d’aquest tram un segment molt valorat per tots aquells
que facin ruta pel riu i donarà accés a nous usuaris respectuosos amb l’entorn a la ruta dels Salts
que l’ajuntament està promovent.

Referències (WP)

Vallbona d’Anoia
ESCU 231, GUPR 225, EXR 217, GUPR 217, EXR 198, GUP 198, PONC 197, EX 187, PONT
188, GU 187
Cabrera d’Anoia
OCU 224, OCU 218, EX 218, EXR 199, GUP 199, PONT 200, EX 186, GUPR 169, OCU 163,
GUPR 163, OCU 156, OCU 153, GUPR 152

Resum del
pressupost

Vallbona d’Anoia
584.460,25 euros
Cabrera d’Anoia
852.868,50 euros
Imports amb IVA inclòs. Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en
el capítol corresponent als pressupostos.
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Detall de les actuacions
ESCU 231

Foto: C. UDINA©

Com és habitual a l’obra pública, la carretera C-15, a Capellades i Vallbona, es va fer ajustada a l’Anoia, ocupant la seva
riba esquerra i els camins existents en lloc de trobar solucions concurrents, més respectuoses amb el medi, els usos
tradicionals i en concret vianants i ciclistes. En aquest punt el camí actual passa a nivell de riu i en un indret estret que es
pot inundar amb freqüència i de forma perillosa. Cal alçar el camí 2 metres i ajustar-lo al mur de la carretera aprofitant
l’escullera, que ja hi és, tot el que s’hauria pogut fer adequadament en el seu moment.
GUPR 225
Passat aquest pas estret del riu, la carretera C-15 se separa del riu i permet seguir 400 metres aigües avall pel camí
tradicional. Quan s’enlaira dirigint-se a Vallbona es pot seguir encara 200 metres més per la riba fins que mor a la riera
de Querol. Com que aigües avall la riba esquerra no és transitable, just abans de creuar el barranc se situa el gual GU
225. Abans d’arribar al gual proposat, cent metres aigües amunt, ja hi havia un pas.

Ortofoto base: ICGC

A l’altra riba del riu, a la dreta, ja al municipi de Cabrera, el terreny és franc, amb un conreu avui abandonat que es voreja
fins enllaçar camins existents que ens duen a can Bota.
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OCU 218 EX 218 GUPR 217
El camí passa darrere de can Bota amb una curiosa porta que
no tanca res i que cal suprimir (dóna pas a la zona de
servitud). Passada la porta cal explanar el camí 40 metres en
terreny rocallós (EX 218) i travessar de nou el riu al municipi
de Vallbona. Actualment hi ha un curiós gual-canonada,
parcialment visible a baix i al mig de la foto següent, que cal
reemplaçar per la seva estretor o com a menys eixamplar si
inicialment es vol estalviar el cost del gual GU 217.

Foto: C. UDINA©

Foto: C. UDINA©

Passat aquest gual (GU 217) hi ha un petit espadat de 9 metres d’alçada que cal salvar amb una llaçada de 30 + 30 m (a
l’esquerra a la foto). És inevitable el pendent perquè de fer-lo més llarg es malmetria exageradament la riba esquerra. Cal
comptar doncs en aquests 60 metres que les bicicletes hagin de portar-se al costat si hi ha vianants. Així s’arriba en 250
metres a uns dels indrets més espectaculars de l’Anoia que més sembla tractar-se del pre-Pirineu i requereix d’una de les
actuacions emblemàtiques del riu. Es tracta d’una resclosa construïda a sobre d’un salt al peu del Castell de Cabrera, en
el punt més estret de tot l’Anoia, amb espadats sobre del riu de més de 100 metres de desnivell.
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Vista des de l’accés a la Central Vista des de la Central Foto: C. UDINA©

L’emblemàtic futur pont PONT
200. L’entrada a la Central per on
s’arribarà al pont està a la cota
214.7. És l’entrada del canal, per
treballar-hi a sobre primer cal
reforçar el terra amb una
plataforma. Des d’aquí es poden
col·locar
dues
plataformes
metàl·liques de 12 metres de
llargada i 2 d’amplada en llaçada
per baixar a la base de l’edifici
(cota 210 m), on arrencaria el
pont de 25 metres fins a l’espadat
de l’altra riba. Segueix el camí
fent una llaçada amb l’explanació
en terreny rocallós (EXR 199) fins
al gual de plataforma següent,
GUP 199, que ens retorna a
Vallbona.

Vista aèria del PONT 200. Foto:
ACNA©
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En els nombrosos passos metàl·lics que requerien els espadats del
Llobregat es van redefinir unes plataformes metàl·liques reduïdes a 2
metres d’amplada. En ser punts propis de miradors, cal baixar de la
bicicleta i dur-la rodant pels canalons que hi ha a banda i banda.
L’amplada de 2 metres i el canaló permet creuar-se dues persones amb
les seves bicicletes al costat, o un vianant i un ciclista, o dos vianants.
El pis és de “religa” el que permet no relliscar en qualsevol contingència
climatològica i tenir pendent per a evitar al màxim les incòmodes
escales.
El valor paisatgístic diferencial de l’Anoia són els espadats que ha
esculpit el riu al llarg dels anys, configurant, a més, uns meandres
incomparables. És un valor absolutament inalterable i que pel mateix
s’ha de mostrar íntegrament i sense excepcions. Com que els espadats
es van alternant per les dues ribes calen canvis continus de banda.
Una altra possibilitat que no altera l’espadat i dóna més espectacularitat
al camí són les plataformes aèries, com en el cas de Capellades la ja
existent, o aquest pont panoràmic damunt del salt-resclosa i sota el
Castell de Cabrera.
Com es va proposar al Llobregat, per les actuacions emblemàtiques
com aquesta, caldria convocar un concurs d’idees.

Foto: C. UDINA©

La peculiaritat de l’indret planteja la necessitat futura d’una connexió entre el pont PONT 200 i el Castell de Cabrera, per
un camí nou o per on deuria discórrer antigament algun camí, si es pot trobar.
GUP 199 i 198 PONC 197
Havent passat el gual GUP 199 el camí segueix per la riba esquerra, a Vallbona, on el suau pendent no altera la riba (EXR
198), fins el següent gual 100 metres aigües avall (GUP 198) que du a la Fou pel costat del canal de la resclosa (PONC
197). Tot això emmarcat pels cims que formen l’abrupte i espectacular congost.

Ortofoto base: ICGC
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Resclosa i canal de la Fou que salva el PONC 197
Foto: C. UDINA©

Ruïnes de la Fou Foto: C. UDINA©

Pont modernista i centenari de la
Fou
Foto: C. UDINA©
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Si es fa el camí, a part de la seva
restauració, cal una adaptació a les
actuals normés de seguretat del pont
modernista i centenari de la Fou
Foto: C. UDINA©

GU 187

A la foto, ubicació del gual GU 187, per a passar de nou a la riba dreta (Cabrera) i
salvar l’espadat de l’esquerra.
Foto: C. UDINA©

Ortofoto base: ICGC
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Foto: C. UDINA©

L’espadat situat a sobre del gual GU 185, a la foto superior, que per aquest
motiu genera el corresponent canvi de riba, està travessat per un
espectacular camí de menys d’un metre d’ample (foto del costat) que amb
l’apertura del camí per la llera serà inevitablement transitat, pel que en una
fase posterior s’hauria de preveure el seu equipament de seguretat
(BAR185).
S’entén que fer un camí de tres metres d’ampla en qualsevol d’aquests
espadats de l’Anoia, a qualsevol alçada, seria injustificable.
Foto: C. UDINA©
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A baix, emplaçament del gual GU 185

Ortofoto base: ICGC

Foto: C. UDINA©

El gual GU 185 mirant aigües amunt, amb l’espadat que el genera i que
es travessat més amunt de la foto pel camí esmentat anteriorment
(actuació BAR 185). Des de l’estret camí que travessa l’espadat es
veuen vistes panoràmiques del riu Anoia entre els guals GU 185 i GU
187, així com de Montserrat més al fons.

Foto: C. UDINA©
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Cabrera d’Anoia i Piera (Anoia)
Context

Cabrera d’Anoia
Les referències corresponents a aquest municipi s’han especificat en el tram anterior.
Piera
El terme municipal de Piera discorre un llarg tram del riu per la seva banda de llevant però a
diferència de Cabrera, Piera hi té petits nuclis habitats: El Badorc, Sant Jaume Sesoliveres i la
Fortesa enllaçats per la carretera BV-2242. Cal destacar-hi també dues construccions religioses:
Sant Nicolau de Feixa, prou a prop del riu i fortificada, i una mica més lluny: Santa Creu de Creixà.
Analitzant els recorreguts que es fan per la zona veiem com el Badorc és un punt de pas habitual
tant pels que ressegueixen més o menys el riu, com pels que segueixen el GR-172. Sant Jaume
Sesoliveres és un altre punt on hi arriben excursionistes i visitants que venen de Cabrera o, en
recorreguts més llargs, des de Capellades o la Torre de Claramunt, aprofitant el gual de Can
Gallego. La Fortesa, en canvi, és el lloc d’enllaç habitual amb Torrelavit per als ciclistes, més que
no pas el camí que del riu de Bitlles cap a Sant Sadurní d’Anoia.
Aquest municipi té una oportunitat de conservar pràcticament intacte, sense urbanitzacions ni
alteracions excessives, un espai ara segurament oblidat per part dels seus veïns i veïnes. Si es
vol donar més vida a aquests petits nuclis habitats caldrà establir recorreguts des del nucli urbà i
ordenar l’aparcament de vehicles, tant a les zones habitades com a la BV-2242, doncs, de ben
segur, s’utilitzaran per accedir als nous espais posats en valor.

Referències (WP)

Cabrera d’Anoia
Les referències corresponents a aquest municipi s’han especificat en el tram anterior.
Piera
GU 185, OCU 172, OCU 171, GUR 171, GUR 163, OCU 157, OCU 163, GUPR 156, GUPR 154,
OCU 150, OCU 149, PI 148, OCU 146, GUPR 148, PONC 147, OCU 145, OCU 143, OCU 144,
GUPR 144, PONC 140, OCU 139, EX 132, OCU 131, OCU 129, PONC 129, GUPR 129

Resum del
pressupost

Cabrera d’Anoia
Les referències corresponents a aquest municipi s’han especificat en el tram anterior.
Piera
1.009.049,25 euros
Imports amb IVA inclòs. Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en
el capítol corresponent als pressupostos.

Actuacions complementàries quantificades que es consideren importants però no estan incloses en el pressupost:
WP
Tipus d’actuació
Preu final
BAR 185
Baranes
12.100,00

Detall de les actuacions
El camí del riu deixa la llera només en dues ocasions,
-

per la riba esquerra al llarg d’un quilòmetre, poc desprès de deixar la Fou fins el meandre de Bedorc, i
per la riba dreta al llarg d’un quilòmetre i mig, poc desprès de Bedorc fins a Sant Nicolau del Freixe.

El motiu no és ni l’existència d’una pista per on s’ha traçat el camí fora de la llera, ni la dificultat d’ajustar-lo a la llera del
riu com es veurà. El motiu ha estat que les pistes aprofitades s’enlairen respecte la llera però sense perdre la vista del riu,
pel que en aquests trams es té una perspectiva doble, del riu i d’un entorn forestal que en aquests trams és excepcional i
no es torna a repetir a cap altra tram, aigües amunt hi ha la zona urbana d’Igualada, aigües avall s’acaba l’excepcional
relleu muntanyós i forestal d’aquest tram entre la Fou i Sant Nicolau del Freixe.
Així, tal com s’ha dit, en el primer tram esmentat hi ha l’alternativa de fer el comí ajustat a la llera, només que es fessin
els dos guals GU 182 i GU 181, però que cal considerar com una alternativa de futur i a estudiar.

ACNA, S.L.

49

Avantprojecte d’adequació del Camí Turístic de l’Anoia. Setembre de 2016

GUPR 181 i GU 172 (complementaris)

Ortofoto base: ICGC

Ortofoto base: ICGC

No cal insistir que el camí es va alternant contínuament, pel municipi de Cabrera quan es va per la riba dreta, pel municipi
de Vallbona quan es va per la riba esquerra.
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175 Meandre del Bedorc
Passat l’anterior tram enlairat, s’arriba a un dels indrets més emblemàtics del riu, el meandre de Bedorc.

Foto: C. UDINA©

Es passa per la pista existent que el travessa, però a la vegada es proposa la conveniència en una segona fase
-

d’arranjar el camí (EX 175) que el recorre per sobre de l’espadat, amb les perspectives com la de la foto, que és
una composició panoràmica de quatre fotos
arranjar el camí que per la llera volta tot el meandre mitjançant el gual GU 174

A l’esquerra can Ferrer del Coll, a la dreta el Bedorc, emmarcant el meandre.
Ortofoto base: ICGC
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GUR 171

Ortofoto base: ICGC

Aigües avall del Bedorc, possible lloc de serveis per al camí, i abans del segon tram enlairat de l’Anoia, cal travessar la
riera de Piera, dita també de la Guinovarda, gairebé seca, però que pels seus sediments ofereix més dificultats per
travessar-la que el mateix riu, com en el gual 169 que seguirà.

Foto: C. UDINA©
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GUPR 169

Ortofoto base: ICGC

El gual GU 169 és utilitzat habitualment pels vehicles agrícoles. És l’inici del segon dels trams enlairats, per can Piquer i
can Codony.

Vista aigües avall del lloc del gual. Foto: C. UDINA©
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Fotos: C. UDINA©

Aquestes panoràmiques fotogràfiques:
-

del primer tram enlairat aigües avall de la Fou;
des del segon tram del camí enlairat, prop de Sant Nicolau del Freixe i amb el Bedorc al fons

són una mostra del que s’ha explicat sobre els criteris paisatgístics amb els que s’ha tractat el camí del riu Anoia.
GUPR 163

Ortofoto base: ICGC

El gual GUPR 163 (de plataforma i possibles complements laterals de rastell) cal complementar-lo amb el gual GUR 163
(exclusivament de rastell) del torrent del Vendrell.
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Indret, vist aigües avall, del gual
GUPR 163.
Foto: C. UDINA©

Sant Nicolau del Freixe (GUPR 156)

La foto des de l’església romànica de
Sant Nicolau del Freixe també
permet les perspectives del riu i
l’entorn muntanyós i forestal, que
acaba justament en aquest punt i
dóna pas tot seguit al paisatge de les
vinyes i les seves caves.
Foto: C. UDINA©

Foto: C. UDINA©
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GUPR 156

Ortofoto base: ICGC

Indret, vist aigües avall, del gual GUPR 156. Foto: C. UDINA©

Meandre i espadat de can Gallego

Ortofoto base: ICGC

A can Gallego concorren quatre dels elements significatius del riu Anoia, el riu, l’espadat, les caves i el gual (ja existent).
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Foto: C. UDINA©

GUPR 154

Ortofoto base: ICGC
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Indret, vist aigües avall, del gual
GUPR 154, amb el seu espadat al
fons.
Foto: C. UDINA©

GUPR 152

Ortofoto base: ICGC

Indret, vist aigües avall, del gual
GUPR 152, amb el seu espadat al
fons.
Foto: C. UDINA©
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Combinació dels darrers paisatges
de muntanya i forest, amb les vinyes
de la plana separades pel riu (cota
150) i els seus espadats sota can
Torrents.
Foto: C. UDINA©

Les ocupacions “OCU” (OCU 172, OCU 171, OCU 163, OCU 157, OCU 156, ...)
En tractar-se d’una dificultat reiterada s’ha dedicat una entrada específica al fenomen just a la introducció d’aquesta
memòria. Recordem que l’estratègia adoptada per a la redacció de la proposta present rau a:
-

emprar la zona de servitud, que independentment de la titularitat privada o pública és legalment d’ús públic
gestionada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA);
arribar a un acord amb els propietaris que llinden amb el riu, tenint en compte que es tracta només d’una franja
de 3 metres en el límit dels seus conreus. Una franja dels conreus, que pràcticament sempre és totalment
transitable perquè en una amplada encara més gran, de fins a 5 metres, és utilitzada per fer-hi passar la
maquinària agrícola

Fins i tot hi ha un cas d’un tram de 2 km entre el Bedorc i Sant Jaume Sesoliveres (Piera, Anoia)
a la pista de can Codony, que aquest marge ja és de transit públic, com es pot veure a la foto
Foto: C. UDINA©
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PI 148

Foto: C. UDINA©

El pas inferior PI 148 i tot seguit el gual GUPR 148
GUPR 148

Ortofoto base: ICGC

L’indret on se situa el gual GUPR 148 vist des del pont, amb la seva barana en primer terme.
Foto: C. UDINA©

Tot seguit es deixa definitivament el municipi de Cabrera d’Anoia i s’entra en el de Piera.
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Piera (continuació. Anoia)
Context

Piera
Les referències de context corresponents a aquest municipi s’han especificat en el tram anterior.

Referències (WP)

Les referències de context corresponents a aquest municipi s’han especificat en el tram anterior.

Resum del
pressupost

Les referències de context corresponents a aquest municipi s’han especificat en el tram anterior.

Detall de les actuacions
OCU 145 (Ca l’Esquerrà)
Com s’ha dit sobre el tema de les “Ocupacions” als municipis de Cabrera d’Anoia i Piera, la foto mostra una de les
nombroses caves que voreja el camí, caves que pretenen la visita i consumició de turistes per promocionar-se, finalitat
que pot reforçar el camí del riu. No es tracta doncs d’ “ocupar” sinó que de fer concórrer i integrar.

Foto: C. UDINA©

A la dreta de la foto següent, un espai de 5 metres, sempre lliure al llarg de l’Anoia en el tram ara tractat, que llinda amb
la vegetació de ribera de la llera del riu. És en aquest espai que calen només 3 metres a tocar de la vegetació de ribera
per a adscriure-hi-hi el camí. L’únic que cal és la senyalització.

Foto: C. UDINA©
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GUPR 144 (ca l’Esquerrà)

Ortofoto base: ICGC

L’indret del gual a tocar de ca l’Esquerrà per passar a la riba esquerra
i salvar l’espadat de la riba dreta.
Foto: C. UDINA©

ACNA, S.L.

62

Avantprojecte d’adequació del Camí Turístic de l’Anoia. Setembre de 2016

140 Resclosa de la Riba de la Timba

Foto: C. UDINA©

A fi que el camí es pugui adscriure a la resclosa de la Riba de la Timba (mas situat sobre de l’espadat), cal l’actuació
PONC 140 per travessar el torrent del Patumàs, que conflueix al peu de la resclosa.
PONC 140

Ortofoto base: ICGC

A l’Ortofoto de l’ICC es veu el mas de la Riba de la Timba, sobre la resclosa.
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Canyes del Torrent del Patumàs que
es travessa pel pont PONC 140.
Foto: C. UDINA©

Foto: C. UDINA©

La Riba de la Timba, sobre l’espadat, la resclosa i el pont PONC 140, des de Sant Jaume de Sesoliveres. Imatge
característica d’aquest tram entremig de l’Anoia, com es constata en una foto gairebé idèntica feta 2 km aigües amunt, a
can Torrents (vegeu-la cinc pàgines més amunt o a l’apartat dels guals)
GU 135 (complementari)

Foto: C. UDINA©
Un altra dels peculiars guals construïts (GU 135), però que inicialment es mantenen.

Al següent plànol es veuen els dos guals GU 135 i GU 134, l’un a tocar de l’altre, que ja estan construïts i inicialment es
mantenen.
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Ortofoto base: ICGC

GUPR 129

Ortofoto base: ICGC

El riu i l’espadat que s’alça a l’indret del gual GUPR 129. Foto: C. UDINA©
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Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Context

Sant Sadurní té el que podríem anomenar una “ronda” fluvial amb els rius Bitlles, Anoia i la riera
de Lavernó com a eixos estructuradors. Aquest cursos fluvials han estat integrats al projecte del
Camí del Riu (Bitlles) i incorporats a la seva senyalització d’itineraris. Però són tres cursos fluvials
diferents!
Es tracta doncs que aquest avantprojecte de Camí de l’Anoia aprofiti aquest important treball ja
fet i doni continuïtat a la part corresponent de l’Anoia dins la definició d’un traçat sencer per aquest
riu. Alhora, el mapa de rutes del municipi conegudes com a “Camis de la Capital del Cava”, rutes
que incloguin - com ara fa la ruta 2 i en menor mesura la 5 – representarien una aproximació més
focalitzada en els valors naturals del riu i el seu entorn.
El camí de l’Anoia obrirà el Camí del Riu (Bitlles) a un àmbit molt més gran, integrant-lo en la
Xarxa de les Vies Blaves que inclou Llobregat, l’Anoia i el Cardener, situant-lo en una nova
dimensió respecte del potencial original.
El pas de la Via Augusta per Sant Sadurní d'Anoia
Alhora el municipi és un punt clau de cruïlla dels dos grans eixos de pas cap a la península. El
primer puja pel riu Anoia cap a la Panadella i d’aquí connecta amb l’interior per la plana de Lleida
i la depressió de l’Ebre. El segon deixa el riu per connectar amb l’eix Mediterrani per recorreguts
com la Via Augusta que permeten arribar fins a l’estret de Gibraltar.

Referències (WP)

EX 119, EX 125, EX 126, OCU 118, OCU 126, OCU 125, PI 123, OCU 124, EX 118, OCU 119,
PC 119, GUPR 120

Resum del
pressupost

338.527,75 euros
Imports amb IVA inclòs. Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en
el capítol corresponent als pressupostos.

Actuacions complementàries quantificades que es consideren importants però no estan incloses en el pressupost:
WP
Tipus d’actuació
Preu final
PONT 123
Pas superior
30.250,00

Detall de les actuacions
Can Romeu (PONC 129, ...)

Ortofoto base: ICGC.
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Foto: C. UDINA©

A la zona central de l’Anoia, el paisatge és de vinyes voltant el riu (en aquesta foto, can Romeu, al municipi de Sant
Sadurní d’Anoia), gairebé sense muntanyes ni boscos. Però al tram final, a Subirats i Gelida, la serralada litoral tornarà a
guanyar protagonisme en l’horitzó del camí del riu Anoia. Si a Piera ja es recorrien diverses caves, Sant Sadurní d’Anoia
és, com calia esperar, on es concentren les més conegudes.

Caves Codorniu. Foto: C. UDINA©

Com que Sant Sadurní resta apartat més d’un quilòmetre del riu, s’han previst per al futur els imprescindibles accessos,
que aprofiten a la vegada paratges tan cuidats com el llac Raventós - Blanc.
Riu de Bitlles (PONT 124, PI 123, PONT 123, GUPR 120, ...)
L’Anoia rep en aquest punt el seu principal afluent, el riu de Bitlles. Malauradament, avui, per la sobreexplotació dels rius
això no es tradueix en un augment del seu cabal, però sí cal tenir-ho en compta en casos d’inundació, atesa la inexistent
regulació a tota la conca.
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Ortofoto base: ICGC.

PONT 123 (complementari)

Pont que dona accés a Monistrol de
Calders, falcat com es veu a la foto,
que en el futur caldria arranjar
degudament.
Fotos: C. UDINA©

ACNA, S.L.

68

Avantprojecte d’adequació del Camí Turístic de l’Anoia. Setembre de 2016

PC 119, EX 119, EX 118, ...

Ortofoto base: ICGC.

Excavació EX 118 per a fer una
llaçada i salvar el desnivell que ara
remunta unes escales.
Foto: C. UDINA©
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Subirats (Alt Penedès)
Context

El nucli urbà principal de Subirats, Sant Pau d’Ordal, és lluny del riu Anoia i del seu afluent local,
la riera de Lavernó. Potser per aquest motiu s’ha fet al costat mateix del riu -i sense parar massa
atenció a la conservació d’aquests elements naturals i del seu entorn- l’enorme polígon logístic i
industrials Logis Subirats, la massa immensa del qual és visible des de molts indrets del Penedès.
L’obertura del camí del riu connectarà un important públic potencial a espais com el bonic nucli
de Torre-ramona, o a caves properes com Sumarroca o Rosell Mir o fins hi tot, per aquells més
agosarats, la possibilitat d’arribar-se fins el castell de Subirats en una bonica ruta circular. Ara
aquestes opcions no s’ofereixen des de les rutes proposades pel municipi.
El projecte del camí del riu Anoia pot ser el moment oportú per mirar de posar remei al impacte
d’aquest polígon logístic, fins on sigui possible, per tal que el riu Anoia disposi d’un camí amb
continuïtat i respectuós amb els valors del riu i de l’entorn que li són propis. I, alhora, obrir noves
rutes d’interès per al públic que recorri aquest nou itinerari.
La importància d’aquesta actuació no ve només pel que s’indica en el paràgraf anterior sinó també
per un aspecte addicional molt rellevant. Es tracta del pas per aquest punt del traçat de la Via
Augusta, objecte d’un projecte de recuperació que supera l’abast comarcal doncs entra dins del
interès de la Unió Europea per recuperar les vies romanes de la Mediterrània. Es tracta d’obrir un
traçat que venint de Narbona arribi fins a Cadis i que just a Sant Sadurní abandoni l’eix que, per
l’Anoia, es dirigeix cap a l’interior de la península.

Referències (WP)

OCU 101, OCU 102, OCU 103, OCU 100, DIV 97, OCU 96, OCU 92, OCU 93, GUPR 97

Resum del
pressupost

255.461,25 euros
Imports amb IVA inclòs. Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en
el capítol corresponent als pressupostos.

Actuacions complementàries quantificades que es consideren importants però no estan incloses en el pressupost:
WP
Tipus d’actuació
Preu final
PLC 104
Pas lateral a carretera
96.800,00
PLC 99
Pas lateral a carretera
96.800,00
PLC 98
Pas lateral a carretera
60.500,00

Detall de les actuacions
PLC 104 (complementari)

Foto: C. UDINA©
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102 Meandre dels Espiells

Foto: C. UDINA©

GUPR 97

Ortofoto base: ICGC.

Foto: C. UDINA©
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96 Senyalització

Foto: C. UDINA©

OCU 93

Foto: C. UDINA©
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Gelida (Alt Penedès)
Context

Gelida és una cruïlla estratègica de camins turístics: el GR5, que es dirigeix a Sitges, enllaça amb
el Pla de Senders Turístics del Baix Llobregat per Castellví de Rosanes i Corbera. L’ajuntament
de Gelida ha senyalitzat el Camí del Mig, un traçat circular que permet anar des del riu Anoia fins
al centre urbà. Ara aquest camí podrà millorar el seu traçat i, tot mantenint la variant que va prop
de la carretera, afegir el recorregut que va pel riu amb trams molt variats i de força bellesa.
L’accés a la vila pel camí del Mig o pel funicular, ara aturat, disposarà d’un nou públic potencial
important.
El pas de la Via Augusta per Gelida
Un altre projecte en el que el municipi està implicat és el de la recuperació de la Via Augusta,
recorregut proper al traçat previst pel camí del riu i amb el que de ben segur es complementarà.

Referències (WP)

EX 91, PONC 91, OCU 91, EX 84, OCU 86, GUPR 89, GUPR 87, GUPR 84, OCU 76, GUPR 77,
GU 74, GUPR 73, GUPR 74, OCU 66, GUPR 66

Resum del
pressupost

1.401.633,75 euros
Imports amb IVA inclòs. Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en
el capítol corresponent als pressupostos.

Actuacions complementàries quantificades que es consideren importants però no estan incloses en el pressupost:
WP
Tipus d’actuació
Preu final
EXR 81
Explanació en roca
48.400,00
GUPR 82
Gual plataforma rastell
145.200,00
PLC 69
Pas lateral a carretera
30.250,00

Detall de les actuacions

Foto: C. UDINA©
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EXR 81
Peu de foto...

Foto: C. UDINA©

80

Foto: C. UDINA©
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GUPR 77

Ortofoto base: ICGC.

Foto: C. UDINA©

76

Foto: C. UDINA©

75 Meandre

Foto: C. UDINA©

Peu de foto...
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GUPR 74/GU 74

Ortofoto base: ICGC.

Foto: C. UDINA©

GUPR 73

Ortofoto base: ICGC.
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Foto: C. UDINA©

PLC 69 (complementari)

Foto: C. UDINA©

GUPR 66

Ortofoto base: ICGC.
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Foto: C. UDINA©
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Castellví de Rosanes (Baix Llobregat)
Context

El Camí de l’Anoia Castellví ja s’acostava molt al riu en el Pla de Senders Turístics per ca n’Abat.
Ara ampliarà aquestes possibilitats cap a Gelida i sant Sadurní, possibilitat que combina bé amb
al seu caràcter de vila vinícola. A més, gràcies a les actuacions a Martorell disposarà de la
possibilitat d’accedir al riu per les dues bandes. A la vegada, es podrà plantejar un passeig fluvial
a tota la llera del riu dins del municipi, atès que la població està allunyada d'ella i avui no pot
gaudir del riu.
Aquestes opcions que s’obren, així com l’orientació dels usuaris al pas per ca n’Abat i Miralles i a
la connexió amb la vila per l’accés previst en el pla de Senders Turístic del Baix Llobregat,
aportaran a aquest municipi d’orientació penedesenca noves opcions turístiques.

Referències (WP)

OCU 65, GUPR 57

Resum del
pressupost

192.964,75 euros
Imports amb IVA inclòs. Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en
el capítol corresponent als pressupostos.

Detall de les actuacions
60 Resclosa

Foto: C. UDINA©

GUPR 60 (complementari)

Ortofoto base: ICGC.
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GUPR 57

Ortofoto base: ICGC.
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Sant Esteve de Sesrovires (Baix Llobregat)
Context

Enllaça pel pla de senders turístics pel Maset, davant mateix de ca n’Abat al costat de Castellví
de Rosanes. Tot i la certa llunyania del nucli urbà Sant Esteve ha vist com, primer amb el Pla de
Senders Turísitcs i ara amb el camí de l’Anoia se li obren dos itineraris per a l’excursionisme i el
lleure actiu amb un important atractiu. Un cap el Bosc de can Cases i Martorell i l’altre cap el riu
Anoia que es poden fer circulars per a qui ho desitgi. Aquest itineraris complementen l’esforç que
la vila a fet amb la Anella Verda i les connexions pel nord cap a Esparraguera i Masquefa.
No hem d’oblidar que l’accés a l’Anoia, potser ara poc popular al municipi, tindrà un nou al·licient
a mida que vagi prenent cos la recuperació de la Via Augusta. El seu traçat previst passa prop
del riu per la seva banda nord, i per tant per terrenys del municipi.

Referències (WP)

GUPR 65, OCU 57, OCU 58, PONC 57

Resum del
pressupost

225.513,75 euros
Imports amb IVA inclòs. Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en
el capítol corresponent als pressupostos.

Detall de les actuacions
GUPR 65

Ortofoto base: ICGC.

Foto: C. UDINA©
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PONC 57

Ortofoto base: ICGC.

56 Pista entre canyissar

Foto: C. UDINA©

ACNA, S.L.

82

Avantprojecte d’adequació del Camí Turístic de l’Anoia. Setembre de 2016

Martorell (Baix Llobregat)
Context

Martorell és un punt clau doncs s’hi produeix l’aiguabarreig de l’Anoia amb el Llobregat i, per tant,
és la cruïlla de les rutes que conflueixen en aquest punt visiblement representat pel pont del
Diable. Aquest pont ha connectat històricament les rutes que vénen del Vallès i de Barcelona tot
dirigint-se cap a l’interior de la península. Unes resseguint l’Anoia, connecten amb les comarques
lleidatanes i la depressió de l’Ebre i altres es dirigeixen cap al sud com ja ho feia històricament la
Via Augusta . Ambdós es troben en aquests moments amb projectes de recuperació engegats.
Alhora és un nus de comunicació viari i ferroviari que pot permetre l’inici de rutes a un volum
important d’usuaris.
L’Ajuntament ha integrat aquestes possibilitats programant les actuacions necessàries al
municipi. Vol retornar el riu als ciutadans que fins ara el tenien com una zona infravalorada, alhora
que amb l’arranjament dels guals i alguns punts de pas es vol donar més connectivitat i mobilitat a les
persones dels diferents nuclis de la vila. L’obertura de camins al Llobregat i l’Anoia suposarà un

canvi progressiu molt important, amb un increment de nous tipus de visitants vinculat al lleure
esportiu i l’excursionisme, cap el que podrà orientar la seva oferta de serveis.
Per tot això és òbvia la necessitat d'un bon accés des de Martorell i l'Anoia a les zones urbanes
del Baix Llobregat i el Barcelonès, i viceversa, a través dels dos marges del Llobregat. També cal
recordar que els grans recorreguts europeus de turisme en la natura, el de cicloturisme Eurovelo
8 i el de senderisme, Sender europeu E-12 tenen la connexió des del Barcelonès i del Vallès amb
el ponent i sud de Catalunya a través de Martorell. Però el congost de Martorell, aigües avall, és
un coll de botella que en la situació actual dificulta les connexions anteriors. El pont del Diable,
independentment de la seva importància inqüestionable, no ofereix un trànsit còmode entre les
dues riberes. El Pla de gestió del Baix Llobregat de 2016 elaborat per ACNA sota l’encàrrec del
Consell Comarcal del Baix Llobregat planteja la necessitat d’obrir aquests pas.
D’altra banda, l’interès que també va manifestar l’Ajuntament aconsellava tractar també en aquest
avantprojecte -tot i que fora del pressupost estricte- el pas del Congost per la riba dreta, evitant
el Polígon industrial del Congost i la carretera N-IIa, l’antiga carretera nacional, al llarg de més
d’un quilòmetre. La solució que es proposa no és difícil ni cara, i menys tenint en compte la seva
importància (PLA 44 i EXR 42). A més hi ha dues alternatives, una de més econòmica, amb 35
metres de desnivell (PLC 42) i una altra de només 26 metres (PLA 42).
Referències (WP)

PLC 42, PLA 42, GUPR 51, GUPR 48

Resum del
pressupost

241.153,00 euros
Imports amb IVA inclòs. Veieu els detalls de les partides assignades a cada tipus d’actuació en
el capítol corresponent als pressupostos.

Actuacions complementàries quantificades que es consideren importants però no estan incloses en el pressupost:
WP
Tipus d’actuació
Preu final
EXR 42
Explanació en roca
145.200,00
PLA 44
Plataforma
36.300,00
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L’ombra del pont del Diable i
Montserrat, al fons, a Martorell, poc
més avall de l’aiguabarreig amb
l’Anoia.
Foto: ACNA©

Detall de les actuacions
GUPR 51

Ortofoto base: ICGC.
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GUPR 50 (complementari)

Ortofoto base: ICGC.

Foto: C. UDINA©

GU 49 (complementari)

Ortofoto base: ICGC.
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GUPR 48

Ortofoto base: ICGC.

Traçat complementari a Martorell per enllaçar el Camí de l’Anoia
amb la riba dreta del Camí del Llobregat pel pas del Congost

Ortofoto base: ICGC.
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Foto: C. UDINA©

Foto: C. UDINA©

Foto: C. UDINA©

ACNA, S.L.

87

Avantprojecte d’adequació del Camí Turístic de l’Anoia. Setembre de 2016

Pressupostos
Resum dels costos aproximatius
El detall dels pressupostos consta en un capítol específic situat al final de la memòria; aquí es resumeixen a mode de
presentació i contextualització.
Concepte
Import de la consolidació del camí principal més les actuacions adscrites
Import hipotètic de la senyalització
Import hipotètic de la restauració mediambiental
Total Camí de l’Anoia
Import en euros. IVA inclòs

Import
5.526.228,51
111.059,85
1.439.730,00
7.077.018,36

Com s’han obtingut els pressupostos
Totes les actuacions unitàries han estat pressupostades amb preus de contractista, sense aplicar-hi cap reducció. Els
desbrossaments, construcció de desaigües, canaleres, habilitació de franges consolidades amb ferm afegit i altres obres
menors no han estat representades als plànols, tot i estar incorporades als pressupostos de manera genèrica.
Altrament, els costos de restauració mediambiental no han estat contemplats.
Aquests preus es corresponen a un model normalitzat –homologat– de les intervencions, de manera que es possible
trobar, en el mateix àmbit del riu, obres realitzades a preus superiors.

Resum dels costos aproximatius per comarques i municipis
Import de la consolidació del camí principal més les actuacions adscrites. Els traçats complementaris no hi estan inclosos.
Comarca
Anoia*
Alt Penedès
Baix Llobregat
Total Camí de l’Anoia
Import en euros. IVA inclòs

Import
2.870.974,26
1.995.622,75
659.631,50
5.526.228,51

* El Camí a la comarca de l’Anoia no inclou els trams de carril bici entre Santa Maria del Camí (Argençola i Veciana) i Jorba, de la pista
arranjada per la Diputació de Barcelona entre Jorba i el pantà de Jorba, ni el Parc Fluvial de la Conca d’Òdena.

Costos de senyalització
L’import d’aquesta partida puja a 111.059,85 euros, IVA inclòs.
Els costos de senyalització no estan inclosos en els totals anteriors. Al final del capítol pressupostari s’afegeix, en un
quadre, l’import aproximat de la senyalització necessària.
No hi ha inclosa la restauració mediambiental
El pressupost total de l’avantprojecte no inclou la restauració mediambiental, solament el reverdiment del traçat. El cost
mitjà d’alguns dels darrers projectes realitzats a Catalunya indiquen que el cost d’aquesta actuació pot atènyer els 30.000
euros per quilòmetre (IVA inclòs). Aplicats al recorregut a habilitar, sense els trams complementaris (és una hipòtesi
perquè no s’ha realitzat el dictamen corresponent), aquesta partida sumaria un import de 1.439.730,00 euros.
Si sumem les partides el total de la intervenció podria sumar 6.965.958,51 euros, IVA inclòs
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Avantprojecte del Camí de l'Anoia. Setembre 2016. Actuacions previstes
1
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
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62
63
64
65
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67
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71
72
73
74
75
76
77
79

Categoria
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació

Comarca
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
2 ANO
1 ANO
0 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE

Municipi
00A Copons
00A Copons
00A Copons
00A Copons
00A Copons
00A Copons
00B Rubió
00B Rubió
01 Jorba
01 Jorba
01 Jorba
01 Jorba
06 La Torre de Claramunt
07 Capellades
07 Capellades
07 Capellades
08 Vallbona d'Anoia
08 Vallbona d'Anoia
08 Vallbona d'Anoia
08 Vallbona d'Anoia
08 Vallbona d'Anoia
08 Vallbona d'Anoia
08 Vallbona d'Anoia
08 Vallbona d'Anoia
08 Vallbona d'Anoia
08 Vallbona d'Anoia
09 Cabrera d'Anoia
09 Cabrera d'Anoia
09 Cabrera d'Anoia
09 Cabrera d'Anoia
09 Cabrera d'Anoia
09 Cabrera d'Anoia
09 Cabrera d'Anoia
09 Cabrera d'Anoia
09 Cabrera d'Anoia
09 Cabrera d'Anoia
09 Cabrera d'Anoia
09 Cabrera d'Anoia
09 Cabrera d'Anoia
10 Piera
10 Piera
10 Piera
10 Piera
10 Piera
10 Piera
10 Piera
10 Piera
10 Piera
10 Piera
10 Piera
10 Piera
10 Piera
10 Piera
10 Piera
10 Piera
10 Piera
10 Piera
10 Piera
10 Piera
10 Piera
10 Piera
10 Piera
10 Piera
10 Piera
10 Piera
11 Sant Sadurní d'Anoia
11 Sant Sadurní d'Anoia
11 Sant Sadurní d'Anoia
11 Sant Sadurní d'Anoia
11 Sant Sadurní d'Anoia
11 Sant Sadurní d'Anoia
11 Sant Sadurní d'Anoia
11 Sant Sadurní d'Anoia
11 Sant Sadurní d'Anoia
11 Sant Sadurní d'Anoia

WP
GU 398
GU 395
DIV 394
GU 393
GU 387
GU 387
DIV 441
DIV 416
DIV 401
PONC 366
PONC 367
PONC 368
FERM 240
OCU 240
GUPR 239
GUPR 232
ESCU 231
GUPR 225
EXR 217
GUPR 217
EXR 198
GUP 198
PONC 197
EX 187
PONT 188
GU 187
OCU 224
OCU 218
EX 218
EXR 199
GUP 199
PONT 200
EX 186
GUPR 169
OCU 163
GUPR 163
OCU 156
OCU 153
GUPR 152
GU 185
OCU 172
OCU 171
GUR 171
GUR 163
OCU 157
OCU 163
GUPR 156
GUPR 154
OCU 150
OCU 149
PI 148
OCU 146
GUPR 148
PONC 147
OCU 145
OCU 143
OCU 144
GUPR 144
PONC 140
OCU 139
EX 132
OCU 131
OCU 129
PONC 129
GUPR 129
EX 119
EX 125
EX 126
OCU 118
OCU 126
OCU 125
PI 123
OCU 124
EX 118
OCU 119

Tipus d'actuació
Gual
Gual
Diverses actuacions
Gual
Gual
Gual
Diverses actuacions
Diverses actuacions
Diverses actuacions
Pas sobre canal
Pas sobre canal
Pas sobre canal
Consolidació ferm
Ocupació
Gual plataforma rastell
Gual plataforma rastell
Escullera
Gual plataforma rastell
Explanació en roca
Gual plataforma rastell
Explanació en roca
Gual plataforma
Pas sobre canal
Explanació
Pas superior
Gual
Ocupació
Ocupació
Explanació
Explanació en roca
Gual plataforma
Pas superior
Explanació
Gual plataforma rastell
Ocupació
Gual plataforma rastell
Ocupació
Ocupació
Gual plataforma rastell
Gual
Ocupació
Ocupació
Gual
Gual rastell
Ocupació
Ocupació
Gual plataforma rastell
Gual plataforma rastell
Ocupació
Ocupació
Pas inferior
Ocupació
Gual plataforma rastell
Pas sobre canal
Ocupació
Ocupació
Ocupació
Gual plataforma rastell
Pas sobre canal
Ocupació
Explanació
Ocupació
Ocupació
Pas sobre canal
Gual plataforma rastell
Explanació
Explanació
Explanació
Ocupació
Ocupació
Ocupació
Pas inferior
Ocupació
Explanació
Ocupació

ACNA, S.L.

Preu
4.000,00
6.200,00
650,00
10.000,00
25.500,00
4.000,00
10.000,00
12.000,00
600,00
5.000,00
8.000,00
5.000,00

IVA 21%
840,00
1.302,00
136,50
2.100,00
5.355,00
840,00
2.100,00
2.520,00
126,00
1.050,00
1.680,00
1.050,00

Preu final
4.840,00
7.502,00
786,50
12.100,00
30.855,00
4.840,00
12.100,00
14.520,00
726,00
6.050,00
9.680,00
6.050,00

10.000,00
80.000,00
80.000,00
40.000,00
80.000,00
15.000,00
80.000,00
20.000,00
80.000,00
16.000,00
5.000,00
20.000,00
80.000,00

2.100,00
16.800,00
16.800,00
8.400,00
16.800,00
3.150,00
16.800,00
4.200,00
16.800,00
3.360,00
1.050,00
4.200,00
16.800,00

12.100,00
96.800,00
96.800,00
48.400,00
96.800,00
18.150,00
96.800,00
24.200,00
96.800,00
19.360,00
6.050,00
24.200,00
96.800,00

5.000,00
10.000,00
25.000,00
80.000,00
200.000,00
5.000,00
80.000,00

1.050,00
2.100,00
5.250,00
16.800,00
42.000,00
1.050,00
16.800,00

6.050,00
12.100,00
30.250,00
96.800,00
242.000,00
6.050,00
96.800,00

80.000,00

16.800,00

96.800,00

80.000,00
80.000,00

16.800,00
16.800,00

96.800,00
96.800,00

50.000,00
25.000,00

10.500,00
5.250,00

60.500,00
30.250,00

85.000,00
80.000,00

17.850,00
16.800,00

102.850,00
96.800,00

10.000,00

2.100,00

12.100,00

80.000,00
10.000,00

16.800,00
2.100,00

96.800,00
12.100,00

80.000,00
15.000,00

16.800,00
3.150,00

96.800,00
18.150,00

10.000,00

2.100,00

12.100,00

10.000,00
80.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00

2.100,00
16.800,00
1.050,00
2.100,00
2.100,00

12.100,00
96.800,00
6.050,00
12.100,00
12.100,00

15.000,00

3.150,00

18.150,00

Altitud
398
395
394
392
387
387
441
416
401
371
371
369
247
246
239
232
235
225
222
216
201
199
198
194
188
186
232
224
221
205
199
199
189
169
167
163
159
154
152
185
175
173
172
163
162
163
157
152
152
151
149
148
147
147
146
145
144
143
142
141
137
133
132
130
127
130
129
129
128
128
127
127
126
125
121
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80
81
82
83
84
87
89
91
92
93
94
96
97
98
99
100
101
102
103
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
123
124

Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació
Actuació

2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
3 BLL
3 BLL
3 BLL
3 BLL
3 BLL
3 BLL
3 BLL
3 BLL
3 BLL
3 BLL

11 Sant Sadurní d'Anoia
11 Sant Sadurní d'Anoia
12 Subirats
12 Subirats
12 Subirats
12 Subirats
12 Subirats
12 Subirats
12 Subirats
12 Subirats
12 Subirats
13 Gelida
13 Gelida
13 Gelida
13 Gelida
13 Gelida
13 Gelida
13 Gelida
13 Gelida
13 Gelida
13 Gelida
13 Gelida
13 Gelida
13 Gelida
13 Gelida
13 Gelida
14 Castellví de Rosanes
14 Castellví de Rosanes
15 Sant Esteve Sesrovires
15 Sant Esteve Sesrovires
15 Sant Esteve Sesrovires
15 Sant Esteve Sesrovires
16 Martorell
16 Martorell
16 Martorell
16 Martorell

PC 119
GUPR 120
OCU 101
OCU 102
OCU 103
OCU 100
DIV 97
OCU 96
OCU 92
OCU 93
GUPR 97
EX 91
PONC 91
OCU 91
EX 84
OCU 86
GUPR 89
GUPR 87
GUPR 84
OCU 76
GUPR 77
GU 74
GUPR 73
GUPR 74
OCU 66
GUPR 66
OCU 65
GUPR 57
GUPR 65
OCU 57
OCU 58
PONC 57
PLC 42
PLA 42
GUPR 51
GUPR 48

Pas de carretera
Gual plataforma rastell
Ocupació
Ocupació
Ocupació
Ocupació
Diverses actuacions
Ocupació
Ocupació
Ocupació
Gual plataforma rastell
Explanació
Pas sobre canal
Ocupació
Explanació
Ocupació
Gual plataforma rastell
Gual plataforma rastell
Gual plataforma rastell
Ocupació
Gual plataforma rastell
Gual
Gual plataforma rastell
Gual plataforma rastell
Ocupació
Gual plataforma rastell
Ocupació
Gual plataforma rastell
Gual plataforma rastell
Ocupació
Ocupació
Pas sobre canal
Pas lateral a carretera
Plataforma
Gual plataforma rastell
Gual plataforma rastell

TOTAL Actuacions al Camí de l'Anoia 2016

ACNA, S.L.

15.000,00
110.000,00

3.150,00
23.100,00

18.150,00
133.100,00

120.000,00
5.000,00
10.000,00

25.200,00
1.050,00
2.100,00

145.200,00
6.050,00
12.100,00

15.000,00

3.150,00

18.150,00

120.000,00
120.000,00
120.000,00

25.200,00
25.200,00
25.200,00

145.200,00
145.200,00
145.200,00

120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00

25.200,00
25.200,00
25.200,00
25.200,00

145.200,00
145.200,00
145.200,00
145.200,00

120.000,00

25.200,00

145.200,00

120.000,00
120.000,00

25.200,00
25.200,00

145.200,00
145.200,00

20.000,00

4.200,00

24.200,00

50.000,00
60.000,00

10.500,00
12.600,00

60.500,00
72.600,00

3.521.950,00

739.609,50

4.261.559,50

121
120
106
106
106
100
99
98
95
95
94
103
99
97
91
89
88
86
85
80
78
72
72
72
68
67
66
56
63
62
62
60
86
71
50
48
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Avantprojecte del Camí de l'Anoia. Setembre 2016. Consolidació del camí
Camí de l'Anoia
Traçat no existent on s’ha d’obrir camí

Camí de l'Anoia
Traçat existent que requereix obres rellevants

Anoia - Alta Anoia
Argençola (carril bici)
Veciana (carril bici)
Copons
Rubió
Jorba
Jorba (carril bici i pista DiBa)
Jorba
Subtotal Alta Anoia a habilitar
Subtotal recorregut a l'Alta Anoia

Anoia - Camí Parc Fluvial
Conca d'Òdena
Jorba (CO)
Igualada (CO)
Santa Margarida de Montbui
(CO)
Vilanova del Camí (CO)
La Pobla de Claramunt (CO)
Subtotal recorregut Parc Fluvial

Anoia - Resta del traçat

Camí de l'Anoia
Traçat existent que no requereix obres rellevants
km totals
3.000€/km
IVA 21%
Preu total
(IVA inclòs)
0,732
0,468
2,770
8.310,00
1.745,10
10.055,10
1,311
3.933,00
825,93
4.758,93
12,256
9,310
2,946
8.838,00
1.855,98
10.693,98
7,027
21.081,00
4.427,01
25.508,01
17,537

Total municipal
(IVA inclòs)

10.055,10
4.758,93
10.693,98

25.508,01

Km totals
5,049
3,381
2,501
3,270
5,191
19,392
km totals

25.000€/km

IVA 21%

Preu total
(IVA inclòs)

km totals

La Torre de Claramunt
Capellades
Vallbona d'Anoia
Cabrera d'Anoia
Piera
Subtotal resta del traçat

0,178
1,121
0,642
1,941

4.450,00
28.025,00
16.050,00
48.525,000

934,50
5.885,25
3.370,50
10.190,250

5.384,50
33.910,25
19.420,50
58.715,250

1,016
0,666
0,072
1,585
4,196
7,535

Total Anoia a habilitar

1,941

48.525,000

10.190,250

58.715,250

7,535

25.000€/km

IVA 21%

25.400,00
16.650,00
1.800,00
39.625,00
104.900,00
188.375,000

5.334,00
3.496,50
378,00
8.321,25
22.029,00
39.558,750

Preu total
(IVA inclòs)
30.734,00
20.146,50
2.178,00
47.946,25
126.929,00
227.933,750

188.375,000

39.558,750

227.933,750

km totals

25.000€/km

IVA 21%

Preu total
(IVA inclòs)

1,073
1,631
2,888
3,919
9,511

26.825,00
40.775,00
72.200,00
97.975,00
237.775,000

5.633,25
8.562,75
15.162,00
20.574,75
49.932,750

32.458,25
49.337,75
87.362,00
118.549,75
287.707,750

Total municipal
(IVA inclòs)
30.734,00
52.604,75
56.900,25
169.218,50
264.899,25
574.356,750

16,538

258.856,000

54.359,760

313.215,760

599.864,760

Km a habilitar a l'Anoia
26,014
km de recorregut a l'Anoia
54,716
Alta Anoia: el preu de consolidació del camí és de 3.000€/km, els trams de carril bici Santa Maria del Camí - Jorba i de la pista arranjada per la Diputació de Barcelona Jorba - pantà de Jorba no requereixen consolidació
Parc Fluvial de la Conca d’Òdena: no es computa la consolidació

ACNA, S.L.
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Alt Penedès
Sant Sadurní d'Anoia
Subirats
Gelida
Total Alt Penedès
km de recorregut a l'Alt Penedès

Baix Llobregat

Camí de l'Anoia
Traçat no existent on s’ha d’obrir camí
km totals
25.000€/km
IVA 21%
Preu total
(IVA inclòs)
0,703
17.575,00
3.690,75
21.265,75
0,140
3.500,00
735,00
4.235,00
0,480
12.000,00
2.520,00
14.520,00
1,323
33.075,000
6.945,750
40.020,750

Camí de l'Anoia
Traçat existent que requereix obres rellevants
km totals
25.000€/km
IVA 21%
Preu total
(IVA inclòs)
0,503
12.575,00
2.640,75
15.215,75
1,871
46.775,00
9.822,75
56.597,75
3,073
76.825,00
16.133,25
92.958,25
5,447 136.175,000
28.596,750
164.771,750

Camí de l'Anoia
Traçat existent que no requereix obres rellevants
km totals
25.000€/km
IVA 21%
Preu total
(IVA inclòs)
3,385
84.625,00
17.771,25
102.396,25
1,634
40.850,00
8.578,50
49.428,50
3,182
79.550,00
16.705,50
96.255,50
8,201 205.025,000
43.055,250
248.080,250

Total municipal
(IVA inclòs)
138.877,75
110.261,25
203.733,75
452.872,750

Camí de l'Anoia
Traçat existent que requereix obres rellevants
km totals
25.000€/km
IVA 21%
Preu total
(IVA inclòs)
0,141
3.525,00
740,25
4.265,25
1,205
30.125,00
6.326,25
36.451,25
0,000
0,00
0,00
0,00
1,346
33.650,00
7.066,50
40.716,50

Camí de l'Anoia
Traçat existent que no requereix obres rellevants
km totals
25.000€/km
IVA 21%
Preu total
(IVA inclòs)
1,438
35.950,00
7.549,50
43.499,50
0,650
16.250,00
3.412,50
19.662,50
3,572
89.300,00
18.753,00
108.053,00
5,660
141.500,00
29.715,00
171.215,00

Total municipal
(IVA inclòs)
47.764,75
56.113,75
108.053,00
211.931,50

14,971

Camí de l'Anoia
Traçat no existent on s’ha d’obrir camí
km totals
25.000€/km
IVA 21%
Preu total
(IVA inclòs)

Castellví de Rosanes
Sant Esteve Sesrovires
Martorell
Total Baix Llobregat
km de recorregut al Baix Llobregat

7,006

TOTAL a habilitar

3,264

81.600,00

17.136,00

98.736,00

14,328

358.200,00

75.222,00

433.422,00

30,399

605.381,00

127.130,01

732.511,01

1.264.669,01

Km de recorregut totals
76,693
Km a habilitar totals*
47,991
1.264.669,01
Import total (IVA inclòs)
*No inclou el recorregut dels trams de carril bici Santa Maria del Camí - Jorba, de la pista arranjada per la Diputació de Barcelona Jorba - pantà de Jorba, ni del Parc Fluvial de la Conca d’Òdena
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Avantprojecte del Camí de l'Anoia. Setembre 2016.
Costos totals per municipi: consolidació del camí més actuacions
(imports amb IVA inclòs)
Anoia
Anoia - Alta Anoia
Argençola (carril bici)
Veciana (carril bici)
Copons
Rubió
Jorba
Jorba (carril bici i pista DiBa)
Jorba
Subtotal Alta Anoia
Subtotal cost €/ km (IVA inclòs)
Anoia - Resta del traçat
La Torre de Claramunt
Capellades
Vallbona d'Anoia
Cabrera d'Anoia
Piera
Subtotal resta del traçat
Subtotal cost €/ km (IVA inclòs)
Total Anoia

Actuacions

60.923,50
26.620,00
22.506,00

110.049,50

Camí de l'Anoia. Setembre 2016
Consolidació traçat*
Total Anoia 26,014 km
7,027 km

Total

10.055,10
4.758,93

70.978,60
31.378,93
33.199,98

10.693,98
25.508,01

135.557,51

18,987 km
30.734,00
52.604,75
56.900,25
169.218,50
264.899,25
574.356,75

30.734,00
258.304,75
584.460,25
852.868,50
1.009.049,25
2.735.416,75

599.864,76

2.870.974,26

19.290,95

205.700,00
527.560,00
683.650,00
744.150,00
2.161.060,00
144.067,88
2.271.109,50

Cost €/ km (IVA inclòs, sense Parc Fluvial)
78.605,14
*Alta Anoia: el preu de consolidació del camí és de 3.000€/km, els trams de carril bici Santa Maria del Camí - Jorba i de la pista
arranjada per la Diputació de Barcelona Jorba - pantà de Jorba no requereixen consolidació
**Parc Fluvial de la Conca d’Òdena: no s'hi computen actuacions ni consolidació

Alt Penedès
Sant Sadurní d'Anoia
Subirats
Gelida
Total Alt Penedès
Cost €/ km (IVA inclòs)

Baix Llobregat

Actuacions
199.650,00
145.200,00
1.197.900,00
1.542.750,00

Camí de l'Anoia. Setembre 2016
Consolidació traçat
14,971 km
138.877,75
110.261,25
203.733,75
452.872,75

Total
338.527,75
255.461,25
1.401.633,75
1.995.622,75

133.299,23

Actuacions

Castellví de Rosanes
Sant Esteve Sesrovires
Martorell
Total Baix Llobregat

145.200,00
169.400,00
133.100,00
447.700,00

Cost €/ km (IVA inclòs)

94.152,37

TOTAL

4.261.559,50

Total actuacions
Total consolidació
TOTAL

4.261.559,50
1.264.669,01
5.526.228,51

Camí de l'Anoia. Setembre 2016
Consolidació traçat
7,006 km
47.764,75
56.113,75
108.053,00
211.931,50

1.264.669,01

Total
192.964,75
225.513,75
241.153,00
659.631,50

5.526.228,51

Km totals*
47,991
Cost €/ km (IVA inclòs)
115.151,35
*No inclou el recorregut dels trams de carril bici Santa Maria del Camí - Jorba, de la pista arranjada per la Diputació de Barcelona
Jorba - pantà de Jorba, ni del Parc Fluvial de la Conca d’Òdena
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Avantprojecte del Camí de l'Anoia Setembre 2016.
Actuacions complementàries no incloses en els pressupostos
Categoria

Comarca
1 ANO
1 ANO

Municipi
01 Jorba
01 Jorba

WP
EXPR 342
GUPR 343

1 ANO
1 ANO

01 Jorba
01 Jorba

OCU 325
GUPR 341

1 ANO
1 ANO
1 ANO

01 Jorba
01 Jorba
01 Jorba

OCU 333
OCU 326
GUPR 329

1 ANO
1 ANO
1 ANO

01 Jorba
01 Jorba
01 Jorba

OCU 321
EXC 323
GUPR 328

1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO

01 Jorba
01 Jorba
01 Jorba
02 Igualada

OCU 320
OCU 319
PI 315
GUPR 314

1 ANO
1 ANO

02 Igualada
02 Igualada

OCU 310
GUPR 305

Complementaris

1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO

GU 302
PI 296
PI 294
GU 292
GU 291
GU 288
GUPR 309

24

Complementaris

1 ANO

25

Complementaris

1 ANO

26

Complementaris

1 ANO

27

Complementaris

1 ANO

28

Complementaris

29

Complementaris

30

Complementaris

31

Complementaris

32

Complementaris

33

Complementaris

34

Complementaris

1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO

35

Complementaris

1 ANO

36

Complementaris

1 ANO

37

Complementaris

1 ANO

38

Complementaris

1 ANO

39

Complementaris

1 ANO

40

Complementaris

1 ANO

41

Complementaris

1 ANO

42

Complementaris

1 ANO

43

Complementaris

1 ANO

44

Complementaris

1 ANO

45

Complementaris

46

Complementaris

47

Complementaris

48

Complementaris

49

Complementaris

50

Complementaris

51

Complementaris

52

Complementaris

53

Complementaris

54

Complementaris

55

Complementaris

1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO

02 Igualada
02 Igualada
02 Igualada
02 Igualada
02 Igualada
02 Igualada
03 Santa Margarida
de Montbui
03 Santa Margarida
de Montbui
03 Santa Margarida
de Montbui
03 Santa Margarida
de Montbui
03 Santa Margarida
de Montbui
04 Vilanova del Camí
04 Vilanova del Camí
04 Vilanova del Camí
04 Vilanova del Camí
04 Vilanova del Camí
04 Vilanova del Camí
05 la Pobla de
Claramunt
05 la Pobla de
Claramunt
05 la Pobla de
Claramunt
05 la Pobla de
Claramunt
05 la Pobla de
Claramunt
05 la Pobla de
Claramunt
05 la Pobla de
Claramunt
05 la Pobla de
Claramunt
05 la Pobla de
Claramunt
05 la Pobla de
Claramunt
06 La Torre de
Claramunt
07 Capellades
07 Capellades
08 Vallbona d'Anoia
08 Vallbona d'Anoia
08 Vallbona d'Anoia
08 Vallbona d'Anoia
09 Cabrera d'Anoia
09 Cabrera d'Anoia
09 Cabrera d'Anoia
09 Cabrera d'Anoia
09 Cabrera d'Anoia

56

Complementaris

1 ANO

09 Cabrera d'Anoia

GUPR 181

1

Complementaris

2

Complementaris

3

Complementaris

4

Complementaris

5

Complementaris

6

Complementaris

7

Complementaris

8

Complementaris

9

Complementaris

10

Complementaris

11

Complementaris

12

Complementaris

13

Complementaris

14

Complementaris

15

Complementaris

16

Complementaris

17

Complementaris

18

Complementaris

19

Complementaris

20

Complementaris

21

Complementaris

22

Complementaris

23

Tipus d'actuació
Gual plataforma
rastell
Ocupació
Gual plataforma
rastell
Ocupació
Ocupació
Gual plataforma
rastell
Ocupació

Preu
No calculat
No calculat

IVA 21%

Preu final

Altitud
352
342

No calculat
No calculat

341
337

No calculat
No calculat
No calculat

335
331
330

No calculat
No calculat
No calculat

330
329
326

No calculat
No calculat
No calculat
No calculat

321
320
318
315

No calculat
No calculat

311
304

No calculat
No calculat
No calculat
No calculat
No calculat
No calculat
No calculat

302
300
294
292
291
287
309

No calculat

299

PI 298

Gual plataforma
rastell
Ocupació
Ocupació
Pas inferior
Gual plataforma
rastell
Ocupació
Gual plataforma
rastell
Gual
Pas inferior
Pas inferior
Gual
Gual
Gual
Gual plataforma
rastell
Pas inferior

GU 296

Gual

No calculat

296

GU 285

Gual

No calculat

285

GU 284

Gual

No calculat

283

PONTS 284
PONT 285
OCU 278
GU 277
GU 274
GU 271
PI 268

Pas superior
Ocupació
Gual
Gual
Gual
Pas inferior

No calculat
No calculat
No calculat
No calculat
No calculat
No calculat
No calculat

285
282
279
276
274
270
271

PI 266

Pas inferior

No calculat

267

GU 265

Gual

No calculat

265

DIV 258

No calculat

260

PI 255

Diverses
actuacions
Pas inferior

No calculat

260

GU 253

Gual

No calculat

257

PONT NOU 257

Pas superior

No calculat

256

PONT NOU 256

Pas superior

No calculat

255

GUAL 256

Gual

No calculat

254

GU 249

Gual

No calculat

248

PONT 242

Pas superior

No calculat

242

Gual rastell

No calculat
No calculat
No calculat
No calculat
No calculat
No calculat
No calculat
No calculat
No calculat
No calculat
No calculat

305
252
234
218
211
189
347
247
219
188
181

No calculat

179

ABRIC ROMANI
H 239
ACCES 199
ACCES 188
SALT 213
GUR 186
CASTELL DE CABRERA
EXR 201
EXR 200
GU 189
GUPR 182

ACNA, S.L.

Explanació en roca
Explanació en roca
Gual
Gual plataforma
rastell
Gual plataforma
rastell
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57

Complementaris

58

Complementaris

59

Complementaris

60

Complementaris

61

Complementaris

62

Complementaris

63

Complementaris

64

1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO

09 Cabrera d'Anoia
09 Cabrera d'Anoia
10 Piera
10 Piera
10 Piera

GU 172
GU 155
EX 175
BAR 185
GUPR 174

Gual
Gual
Explanació
Baranes
Gual plataforma
rastell
Gual
Gual

No calculat
No calculat
No calculat
10.000,00
No calculat

Complementaris

1 ANO
1 ANO
2 APE

GU 135
GU 134
ENLLAÇ RIUDEBITLLES

65

Complementaris

2 APE

66

Complementaris

2 APE

67

Complementaris

2 APE

68

Complementaris

2 APE

69

Complementaris

2 APE

70

Complementaris

2 APE

71

Complementaris

72

Complementaris

73

Complementaris

74

Complementaris

2 APE
2 APE
2 APE
2 APE

10 Piera
10 Piera
11 Sant Sadurní
d'Anoia
11 Sant Sadurní
d'Anoia
11 Sant Sadurní
d'Anoia
11 Sant Sadurní
d'Anoia
11 Sant Sadurní
d'Anoia
11 Sant Sadurní
d'Anoia
11 Sant Sadurní
d'Anoia
12 Subirats
12 Subirats
12 Subirats
12 Subirats

No calculat
No calculat
No calculat

135
134
130

PONT 124

Pas superior

No calculat

128

PONT 123

Pas superior

75

Complementaris

2 APE

12 Subirats

PLC 99

76

Complementaris

2 APE

12 Subirats

PLC 98

77

Complementaris

78

Complementaris

79

Complementaris

80

Complementaris

81

Complementaris

82

Complementaris

2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE

13 Gelida
13 Gelida
13 Gelida
13 Gelida
13 Gelida
13 Gelida

EXR 81
VIA AUGUSTA
GAS
OCU 73
GAS
GUPR 82

83

Complementaris

84

Complementaris

85

Complementaris

2 APE
2 APE
2 APE

13 Gelida
13 Gelida
13 Gelida

VIA AUGUSTA
VIA AUGUSTA
PLC 69

86

Complementaris

87

Complementaris

2 APE
3 BLL

GU 70
ACCES

88

Complementaris

3 BLL

89

Complementaris

3 BLL

90

Complementaris

3 BLL

91

Complementaris

3 BLL

92

Complementaris

3 BLL

93

Complementaris

3 BLL

94

Complementaris

3 BLL

95

Complementaris

3 BLL

96

Complementaris

97

Complementaris

98

Complementaris

99

Complementaris

100

Complementaris

101

Complementaris

102

Complementaris

3 BLL
3 BLL
3 BLL
3 BLL
3 BLL
3 BLL
3 BLL

13 Gelida
14 Castellví de
Rosanes
14 Castellví de
Rosanes
14 Castellví de
Rosanes
14 Castellví de
Rosanes
14 Castellví de
Rosanes
14 Castellví de
Rosanes
15 Sant Esteve
Sesrovires
15 Sant Esteve
Sesrovires
15 Sant Esteve
Sesrovires
16 Martorell
16 Martorell
16 Martorell
16 Martorell
16 Martorell
16 Martorell
16 Martorell

103

Complementaris

104

Complementaris

105

Complementaris

3 BLL
3 BLL
3 BLL

16 Martorell
16 Martorell
16 Martorell

Passera Martorell Enllaç
GU 49
PONT DIABLE 44

25.000,00

2.100,00

5.250,00

12.100,00

30.250,00

171
153
243
206
174

122

ACA

No calculat

121

VIA AUGUSTA

No calculat

120

No calculat

118

No calculat

116

No calculat
No calculat
No calculat
80.000,00

16.800,00

96.800,00

112
105
105
103

80.000,00

16.800,00

96.800,00

102

50.000,00

10.500,00

60.500,00

100

40.000,00
No calculat
No calculat
No calculat
No calculat
120.000,00

8.400,00

48.400,00

25.200,00

145.200,00

114
104
90
87
83
83

30.250,00

78
75
71

Pas a gual sense passera 119
GU Can Codorniu 116
VIA AUGUSTA
VIA AUGUSTA
VIA AUGUSTA
PLC 104

Gual

Pas lateral a
carretera
Pas lateral a
carretera
Pas lateral a
carretera
Explanació en roca

Ocupació
Gual plataforma
rastell

Pas lateral a
carretera
Gual

No calculat
No calculat
25.000,00

5.250,00

No calculat
No calculat

70
153

ACCES

No calculat

80

CAN ABAT

No calculat

74

PASSEIG FLUVIAL

No calculat

62

CAVALLS PINTATS

No calculat

60

GUPR 60

No calculat

60

EXP 54

Gual plataforma
rastell

No calculat

61

LA TORRASSA

No calculat

57

No calculat

54

PLC 54

Pas lateral a
carretera

N-IIa
EXR 42
URB
FFCC
PLA 44
FONERIA 44
GUPR 50

ACNA, S.L.

Explanació en roca

Plataforma
Gual plataforma
rastell
Gual
Pas superior

No calculat
120.000,00
No calculat
No calculat
30.000,00
No calculat
No calculat
No calculat
No calculat
No calculat

25.200,00

145.200,00

6.300,00

36.300,00

86
62
58
57
54
51
48
48
47
43
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Llistat d'actuacions depenents de les administracions territorials de carreteres
i ferrocarrils (PLC/PLF)
PLC: Actuacions dependents de les administracions territorials de carreteres que, essent necessàries, queden adscrites
al titulars, que n’haurien d'assumir la realització. En el mateix cas hi ha les PLF, actuacions necessàries dependents de
les administracions territorials de ferrocarrils.

1
2
3

Comarca

Municipi

WP

Tipus d'actuació

Preu

2 APE
2 APE
2 APE

12 Subirats
12 Subirats
13 Gelida

PLC 99
PLC 98
PLC 69

Pas lateral a carretera
Pas lateral a carretera
Pas lateral a carretera

80.000,00
50.000,00
25.000,00

IVA 21%
16.800,00
10.500,00
5.250,00

Preu final
96.800,00
60.500,00
30.250,00

Altitud
102
100
71

Fe d'errades. Correccions en WP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Comarca
1 ANO
1 ANO
1 ANO
1 ANO
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
2 APE
3 BLL
3 BLL

Municipi
00 Copons
00 Copons
08 Vallbona d'Anoia
10 Piera
11 Sant Sadurní d'Anoia
11 Sant Sadurní d'Anoia
12 Subirats
12 Subirats
12 Subirats
12 Subirats
13 Gelida
13 Gelida
13 Gelida
16 Martorell
16 Martorell

WP
GU 398
GU 387
EXR 198
BAR 185
EX 126
PONT 123
PLC 104
PLC 99
PLC 98
PLC 99
EXR 81
GUPR 82
PLC 69
EXR 42
PLA 44

Correcció
A cartografia consta com a Desaigua 398
A cartografia consta com a Desaigua 387
A cartografia consta com a EXR 199
A cartografia consta de color groc enlloc de blanc
WP SUPRIMIT
A cartografia consta de color groc enlloc de blanc
A cartografia consta de color groc enlloc de blanc
A cartografia consta de color groc enlloc de blanc
A cartografia consta de color groc enlloc de blanc
WP SUPRIMIT
A cartografia consta de color groc enlloc de blanc
A cartografia consta de color groc enlloc de blanc
A cartografia consta de color groc enlloc de blanc
A cartografia consta de color groc enlloc de blanc
A cartografia consta de color groc enlloc de blanc

Altitud
398
387
201
206
129
122
103
102
100
99
114
83
71
62
54

Senyalització
Tipologia de senyalització
Plafons

Referència

Pals de suport
Plaques 91x91 cm
Pal amb banderoles

200N
F8 104Q
Referència

2 u.
1 u.

Pals de suport
Banderola 39x26 cm
Pals de continuïtat

330 N
D 39
Referència

1 u.
2 u.

Pal baix
Placa encastada Rèplica 13 x13
Plaques encastades

150R
T 13Q
Referència

1 u.
1 u.

T 6x8

2 u.

Plaques encastades

ACNA, S.L.

Preu/ unitari (sense
IVA)
90
525
Preu/ unitari (sense
IVA)
120
110
Preu/ unitari (sense
IVA)
80
43
Preu/ unitari (sense
IVA)
12

96

Avantprojecte d’adequació del Camí Turístic de l’Anoia. Setembre de 2016

Pressupost orientatiu de senyalització
Nota: degut a la complexitat del territori per on passa el recorregut no es disposarà d'un pressupost més acurat fins que no s'elabori un pla de senyalització
Anoia
Unitat
s

Plafons
Preu unitari: IVA 21%
615€

Total
(IVA inclòs)

Unitats
2u./ km

Pal amb banderoles
Preu
IVA
unitari:
21%
230€
230,00
48,30
230,00
48,30
1.380,00
289,80
690,00
144,90
8.050,00 1.690,5
0
1.610,00
338,10
1.150,00
241,50

Total
(IVA
inclòs)
278,30
278,30
1.669,80
834,90
9.740,50

Pals de continuïtat quilòmetric
Unitats
Preu
IVA
Total
3u./ km
unitari:
21%
(IVA
123€
inclòs)
2
246,00
51,66
297,66
1
123,00
25,83
148,83
8
984,00
206,64
1.190,64
4
492,00
103,32
595,32
52
6.396,00 1.343,1
7.739,16
6
10
1.230,00
258,30
1.488,30
8
984,00
206,64
1.190,64

Argençola
Veciana
Copons
Rubió
Jorba (parcialment CO)

1
1
2
2
2

615,00
615,00
1.230,00
1.230,00
1.230,00

129,15
129,15
258,30
258,30
258,30

744,15
744,15
1.488,30
1.488,30
1.488,30

1
1
6
3
35

Igualada (CO)
Santa Margarida de Montbui
(CO)
Vilanova del Camí (CO)
La Pobla de Claramunt (CO)
La Torre de Claramunt
Capellades
Vallbona d'Anoia
Cabrera d'Anoia
Piera
Total Berguedà
CO: Conca d’Òdena

2
2

1.230,00
1.230,00

258,30
258,30

1.488,30
1.488,30

7
5

2
2
2
2
2
2
4

1.230,00
1.230,00
1.230,00
1.230,00
1.230,00
1.230,00
2.460,00

258,30
258,30
258,30
258,30
258,30
258,30
516,60

1.488,30
1.488,30
1.488,30
1.488,30
1.488,30
1.488,30
2.976,60

7
10
2
3
4
11
18

1.610,00
2.300,00
460,00
690,00
920,00
2.530,00
4.140,00

338,10
483,00
96,60
144,90
193,20
531,30
869,40

1.948,10
2.783,00
556,60
834,90
1.113,20
3.061,30
5.009,40

10
16
3
5
6
17
26

1.230,00
1.968,00
369,00
615,00
738,00
2.091,00
3.198,00

258,30
413,28
77,49
129,15
154,98
439,11
671,58

28

17.220,00

3.616,20

20.836,20

113

25.990,00

5.457,90

31.447,90

168

20.664,00

4.339,44

Plafons
Preu unitari: IVA 21%
615€

Total
(IVA inclòs)

Pal amb banderoles
Preu
IVA
unitari:
21%
230€
2.070,00
434,70
1.610,00
338,10
2.990,00
627,90

Total
(IVA
inclòs)
2.504,70
1.948,10
3.617,90

Alt Penedès
Unitat
s
Sant Sadurní d'Anoia
Subirats
Gelida
Total Alt Penedès

2
2
2

1.230,00
1.230,00
1.230,00

258,30
258,30
258,30

1.488,30
1.488,30
1.488,30

9
7
13

6

3.690,00

774,90

4.464,90

29

Plafons
Preu unitari: IVA 21%
615€

Total
(IVA inclòs)

Baix Llobregat
Unitat
s
Sant Esteve Sesrovires
Castellví de Rosanes
Martorell
Total Baix Llobregat

Unitats

2
2
2

1.230,00
1.230,00
1.230,00

258,30
258,30
258,30

1.488,30
1.488,30
1.488,30

4
3
7

6

3.690,00

774,90

4.464,90

14

Plafons
Preu unitari: IVA 21%
615€

Total
(IVA inclòs)

Unitat
s
TOTAL

Unitats

40

24.600,00

5.166,00

29.766,00

Unitats
156

6.670,00

1.948,10
1.391,50

1.400,70

8.070,70

Pal amb banderoles
Preu
IVA
unitari:
21%
230€
920,00
193,20
690,00
144,90
1.610,00
338,10

Total
(IVA
inclòs)
1.113,20
834,90
1.948,10

3.220,00

676,20

3.896,20

Pal + 2 banderoles
Preu
IVA
unitari:
21%
230€

Total
(IVA
inclòs)

35.880,00

43.414,80

7.534,80

ACNA, S.L.

5.535,00

1.162,35

2.706,00

568,26

25,20
25,20
25,20
25,20
25,20

145,20
145,20
145,20
145,20
145,20

1.465,31
1.316,48
4.493,94
3.063,72
19.113,16

10
10

120,00
120,00

25,20
25,20

145,20
145,20

5.069,90
4.215,64

1.488,30
2.381,28
446,49
744,15
892,98
2.530,11
3.869,58

10
10
10
10
10
10
10

120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00

25,20
25,20
25,20
25,20
25,20
25,20
25,20

145,20
145,20
145,20
145,20
145,20
145,20
145,20

5.069,90
6.797,78
2.636,59
3.212,55
3.639,68
7.224,91
12.000,78

25.003,44

140

1.680,00

352,80

2.032,80

79.320,34

Plaques encastades
Preu unitari: IVA 21%
Total
12€
(IVA inclòs)

Total
senyalització
(IVA inclòs)

6.697,35

3.274,26

Pals de continuïtat quilòmetric
Unitats
Preu
IVA
Total
unitari:
21%
(IVA
123€
inclòs)
235

28.905,00

6.070,05

Total
senyalització
(IVA inclòs)

120,00
120,00
120,00
120,00
120,00

Pals de continuïtat quilòmetric
Unitats
Preu
IVA
Total
unitari:
21%
(IVA
123€
inclòs)
6
738,00
154,98
892,98
5
615,00
129,15
744,15
11
1.353,00
284,13
1.637,13
22

Plaques encastades
Preu unitari: IVA 21%
Total
12€
(IVA inclòs)

10
10
10
10
10

Pals de continuïtat quilòmetric
Unitats
Preu
IVA
Total
unitari:
21%
(IVA
123€
inclòs)
14
1.722,00
361,62
2.083,62
11
1.353,00
284,13
1.637,13
20
2.460,00
516,60
2.976,60
45

Unitat
s

34.975,05

Unitat
s
10
10
10

120,00
120,00
120,00

25,20
25,20
25,20

145,20
145,20
145,20

6.221,82
5.218,73
8.228,00

30

360,00

75,60

435,60

19.668,55

Plaques encastades
Preu unitari: IVA 21%
Total
12€
(IVA inclòs)

Total
senyalització
(IVA inclòs)

Unitat
s
10
10
10

120,00
120,00
120,00

25,20
25,20
25,20

145,20
145,20
145,20

3.639,68
3.212,55
5.218,73

30

360,00

75,60

435,60

12.070,96

Plaques encastades
Preu unitari: IVA 21%
Total
12€
(IVA inclòs)

Total
senyalització
(IVA inclòs)

Unitat
s
200

2.400,00

504,00

2.904,00

111.059,85
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Model de senyalització de l'Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona
Plafons
Plafó baix 1 F8 104Q

Pal amb banderoles
Pal alt 1A 330 N

Pals de continuïtat
Pal de suport 150R

Plaques encastades
Placa encastada T 6x8

Pals de suport 200 N
Placa S 13Q
Banderola D 39

Catàleg 2016. Les il·lustracions no estan a escala.
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Directori de contactes amb l’administració
Consell Comarcal de l’Anoia
Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació

Elisabet Andreu i Cobos

Cap

Vicepresident CC. Àrea Medi Ambient

Santi Broch

Responsable d’Àrea

Àrea Medi Ambient

David Sánchez

Conseller municipis petits

Josep Llopart

Conseller municipis grans

938 051 585

betandreu@anoia.cat

626 839 260

sanchezgdud@jorba.cat

Ajuntaments de la comarca de l’Anoia
Vallbona d'Anoia

Medi Ambient

Paco Corral

Regidor Medi Ambient

629 816 218

fcorral@betsol.eu

Alcaldia

Maribel Ferrer Bosch

Alcaldessa

610 404 526

ferrerbmrs@diba.cat

Piera

Serveis Tècnics

Esther Ball

Cap

Capellades

Alcaldia

Aleix Auber

Alcalde

Cabrera

Medi Ambient, Turisme
Comerç

Susanna Llopart

Suport tècnic

sllopart@anoia.cat

Secretària

belanags@diba.cat

La Pobla de Claramunt

ballge@ajpiera.cat
667 911 908

aleixkape@gmail.com

Jorba

Alcaldia

David Sánchez

Alcalde

626 839 260

sanchezgdud@jorba.cat

Copons

Alcaldia

Cesc Salamé

Alcalde

938 090 000

salamesf@diba.cat

Albert Rica

Secretari

ricava@diba.cat

Veciana

Alcaldia

Jordi Servitge

Alcalde

647 949 326

servitjetj@diba.cat

Rubió

Alcaldia

Miquel Archela i Gil

Alcalde

938 094 181

archelagf@diba.cat

Rosa Mª Matas Nin

Secretària / Interventora

648 035 119

matasnr@diba.cat

Sonia Duran Carrero

Secretària accidental /
Interventora accidental

938 092 000

durancsnr@diba.cat

Argençola

Alcaldia
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Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Serveis Tècnics

Cristina Montserrat Bages

Territori i Sostenibilitat

Jordi Montserrat Mestre

Arquitecta

938 906 251

starq@ccapenedes.cat

938 906 251

ofitec@ccapenedes.cat

937 793 933

viaplanafc@diba.cat

Ajuntaments de l’Alt Penedès
Gelida

Sant Sadurní d'Anoia

Subirats

Alcaldia

Carme Viaplana

Alcalde

Lluís Miquel Valls Comas

Àrea d’Urbanisme i
Territori
Àrea d’Urbanisme i
Territori
Patronat Turisme

Xavier Moreno

Medi Ambient

Jordi Gual

Medi Ambient

Anna Creixell Busquet

Tècnica

Patronat de Turisme

Òscar Guerrero

Turisme, benestar social i
participació

Àngels Pinyol Batet

Xavier Buch
Joan Capellades Ferran

Secretaria

vallscl@diba.cat
Coordinador. Arquitecte
tècnic
Tècnic

629 361 708

morenocx@diba.cat

Cap de Servei de Turisme i
Comerç

938 913 188

capelladesfj@santsadurni.cat
mediambient@santsadurni.cat
creixellba@diba.cat

Tècnic

938 993 011
ext.116
938 993 499

Regidora

938 993 011

angels.pinyol@subirats.cat

ACNA, S.L.
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Comarca del Baix Llobregat
Àrea de Medi Ambient

Miquel Domènech

Medi Ambient

936 852 400
Ext..543
936 852 400
Ext...552
676 271 404

turisme@elbaixllobregat.cat

Consorci de Turisme

Eugènia Garcia Puig

Gerent

Laura GarciaUreña

Coordinadora

Pep Massana Sàbat

Regidor

Olga Cid

Arquitecte tècnica

ocid@castellviderosanes.cat

Judith Ollé

Arquitecte

olleaj@diba.cat

Tècnica. Cap d'Àrea

blancoac@sesrovires.cat

Regidor

abargues@martorell.cat

Rodrigo Alaminos

Arquitecte Municipal

RAlaminos@martorell.cat

Rafa Palao

Tècnic

r.palao@martorell.cat

Elisabet Ferrer Terrats

Secretaria

eferrer@martorell.cat

Ajuntaments del Baix Llobregat
Castellví de Rosanes

Sant Esteve Sesrovires
Martorell

Serveis municipals i Via
pública, Medi ambient i
Promoció agrària,
Comerç i Indústria,
Turisme

Serveis Territorials i
Cristina Blanco
Sostenibilitat
Medi Ambient i Habitatge Adolf Bargués

Medi Ambient
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Annexos
La metodologia d’una proposta sostenible
Per a aquesta i les següents propostes, vegi’s els capítols corresponents del treball “Camí del Llobregat 2015. Estudi dels
costos d’adequació del Camí del Llobregat entre Castellar de n’Hug i Castellbisbal. Juliol - novembre de 2015”
La proposta de camí s’ha determinat tenint en compte una piràmide causal, de manera que les decisions situades en
nivells posteriors no entrin mai en contradicció amb el nivell anterior. Aquests nivells reconstrueixen el procés
d’humanització i d’ús del territori:
Base natural
La proposta s’integra de ple en la recuperació de l’entorn natural del riu. És més, en alguns aspectes el camí serà la
garantia que aquest entorn millori i es respecti.
Usos socioculturals
Base a la vinculació que la població estableix amb el camí. Un projecte d’aquesta magnitud i caràcter, que inclou la
reconciliació amb el territori, acaba generant, ja a curt termini, actituds de conscienciació i de defensa generalitzades. El
camí esdevé patrimoni social i cultural.
Usos econòmics
És a partir d’aquesta base patrimonial que es construeix una oferta d’oci i turisme sòlida i sostenible. És a partir de la
coherència i el rigor amb que s’hagi tractat el camí que podran ser elaborats determinats productes turístics de qualitat.
Però les sinèrgies econòmiques no acabaran en el fet turístic. La recuperació de les connexions amb el riu i la possibilitat
de moure’s fàcilment al llarg del seu recorregut induirà la recuperació del parc històric constituït per colònies i fàbriques
industrials amb projectes tecnològics nets i innovadors.
1.
2.
3.

Recuperació integral del l’entorn fluvial
Vinculació amb el territori perquè el camí esdevingui un fet patrimonial
Creació de productes turístics i generació de projectes econòmics, empreses, basades en l’aprofitament del parc
industrial històric i de la imatge neta i moderna de l’entorn

Usos
econòmics

Retorn a la dinàmica
del territori

Usos
socioculturals

Vinculació. Creació de
patrimoni

Base natural

Garantia de la
sostenibilitat

El respecte a aquesta relació causal ha de garantir la viabilitat a llarg termini del camí.

Homologació dels elements constructius
Dins de les diferents tipologies que preveu la Llei de Contractes n’existeix una per a bens que no es troben en el mercat,
fabricats o subministrats pels corresponents fabricants o subministradors entre els que es pot escollir mitjançant un
concurs tradicional. El ventall d’aquests bens pot anar des d’una obra d’art, que s’encarrega a un artista, fins a ginys o
infraestructures de disseny únic, o innovadores, o que han de ser del mateix tipus per conservar una necessària
homogeneïtat, sigui per raons estètiques, d’estil o tecnològiques o per garantir unes condicions imprescindibles d’un be o
producte.
Des d’una altra perspectiva, no es tracta de plantejar una competència entre subministradors o fabricants per a obtenir el
millor preu –subministradors o fabricants que, d’altra banda, moltes vegades s’han de constituir–, es tracta de garantir
unes condicions irrenunciables per raons d’ajustar-se a unes conjuntures legals, ambientals singulars.
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Aquesta tipologia de contractes homologats permet, a la vegada, i fins i tot amb més justificació que amb altres tipologies,
que els expedients puguin ser tractats pel tràmit d’urgent.
En el cas de l’Anoia, les solucions necessàries per resoldre els “taps” que impedeixen donar continuïtat als camins que
s’han previst s’agrupen en quatre tipus d’elements constructius.
La justificació és clara. D’una banda és una obvietat la necessitat d’una homogeneïtat al llarg de tot el camí, i més tractantse d’un producte turístic dotat de “marca”. Per una altra, permet garantir la qualitat, la durabilitat i el manteniment futur.
Finalment, és òbvia l’economia que representarà la normalització, perquè suposa utilitzar una mateixa tecnologia pel que
fa a:
1.
2.
3.
4.

Plataformes metàl·liques, sigui escales, rampes, passarel·les o passos de canals que respectin les
recomanacions/ condicions de l’ACA,
Baranes (que poden ser necessàries en una longitud de 30 a 40 km),
Guals, siguin de plataforma o de rastell
Perforacions, siguin horitzontals per a les construccions metàl·liques, o verticals per a les baranes i/o la
fonamentació dels guals

L’aplicació d’aquest procediment de normalització explica que els costos calculats en aquest treball puguin ser molt
inferiors als que s’han estat aplicant al Llobregat de forma aïllada i en actuacions puntuals. Per exemple, un disseny adient
de baranes de fusta amb cor metàl·lic de reforç i perforacions en sèrie amb tecnologies innovadores, permet reduir a la
meitat el seu cost, garantir una millor robustesa i durabilitat.
El mateix es pot dir del fet d’emprar en els guals tecnologies de perforació que evitin haver d’assecar la llera dels rius,
amb els costos que comporta desviar-lo; o de la possibilitat de disposar d’uns elements metàl·lics homologats sustentats
per una mateixa tecnologia de perforació horitzontal (cas de les parets verticals).
Una altre avantatge és que tractant-se de tecnologies específiques i no habituals, hi ha la possibilitat d’actuacions “claus
en mà”, en què l’empresa adjudicatària es fa càrrec del projecte de la intervenció. Foren els casos com els que requereixen
perforacions (estructures metàl·liques, guals, baranes), els projectes de les quals sempre són fetes pels tècnics de les
mateixes empreses perforadores. Seria absurd que es fes un projecte per part d’uns tècnics generalistes sense
experiència en aquestes tecnologies i que després s’hagués de refer per incorrecte.
Hi ha encara un tipus d’actuació que es podria considerar “homologable” però que ni tan sols requereix d’un tràmit de
contractació, sinó que només d’un simple dictamen científic. Es tracta del tractament de la base o plataforma del camí que
per raons de durabilitat, manteniment, estètica i ecològiques incontestables, ha de ser natural, és a dir, vegetal, fugint
d’intervencions d’asfalt, ciment o “tot-u”. Menys justificació tindria encara que fossin contemplats des d’un projecte
constructiu tradicional d’enginyeria. Se n’exclou, òbviament, excepcions com trams amb molt pendent o trànsit o franges
destinades a cadires de rodes.
Consolidacions de camins adequades i no adequades
L’actuació sobre els camins s’ha de realitzar amb absoluta coherència respecte a la seva finalitat i a les característiques
de l’entorn. La majoria d’actuacions no s’estableixen damunt d’un traçat ferroviari anterior, dotat d’una plataforma
consolidada i estable que s’hagués superposat sobre un terreny ara vegetalment erm.
Un entorn natural singular no equiparable a les plataformes de ferrocarril
Bona part del recorregut discorre pel costat del riu, sovint en zones de servitud o de vigilància fluvials (gestionades per
l’Agència Catalana de l’Aigua). Aquestes zones tenen condicions mediambientals no comparables a les dels traçats de
ferrocarrils ni camins de sirga. Són camins vius i fràgils, la capa vegetal orgànica dels quals, potencialment activa, no pot
ser eliminada si no es vol córrer el risc de la pèrdua de sòl, de l’erosió i de la destrucció definitiva de l’estrat fèrtil.
Reverdiment front a recobriment
Determinades formes de compactació i de consolidat amb recobriments “tot-u”, asfaltat i cimentat generalitzats a tota
l’amplada dels camins s’han de reservar per als punts allunyats de les riberes on, per les característiques dels pendents i
del sòl, resultin imprescindibles. A títol d’exemple, pot resultar necessària una actuació de recobriment en el tram de camí
comprès entre el riu i els afores de Gelida a causa del pendent que cal salvar. Prenent com a partida aquest principi, són
adequades les franges laterals compactades o recobertes d’una capa artificial col·locades en indrets propers a les
poblacions i destinades a la circulació de cadires de rodes i cotxets. A la resta s’ha d’actuar amb absoluta precaució.
El reverdiment del sòl dels camins, la construcció adequada de desaigües i l’estabilització amb pendents laterals correctes
és l’única possibilitat d’actuació amb garanties de sostenibilitat a llarg termini. Les poc afortunades actuacions en matèria
de tractament de camins detectades a la conca del Llobregat demostren la necessitat d’establir un marc general d’actuació
que estableixi metodologies homologades d’intervenció.
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Reverdiment natural o pavimentació?
La vegetació de ribera ha evolucionat per conviure amb l’aigua, sigui una riuada, o una inundació de dies i fins i tot de
setmanes. A l’inrevés, sense l’aigua no pot viure. Però un fina capa de “tot-u” impedeix que respiri, la condemna i la
transforma en pocs mesos en terra erma, tan erosionable, o més, que el “tot-u”. És el que va passar amb la plataforma
d’un antic ferrocarril abandonat que s’havia mantingut intacte 40 anys fins que al transformar-se en “Via verda” i revestirla, fa dos anys, un any després es va començar a erosionar i a requerir manteniment.
És un error greu “lluitar” contra l’aigua, sigui en un camí o un gual. La geologia té tot el temps del món i acaba imposantse sempre. El que cal és un disseny “concurrent” amb l’acció de l’aigua.
Així es va plantejar en l’avantprojecte del camí del riu Llobregat el 2015 (veure “2. Habilitació i manteniment de camins”),
perquè s’havia constatat reiteradament el fenomen al llarg dels recorreguts que envolten el curs del Llobregat i per
intentar sensibilitzar i racionalitzar la inèrcia que hi ha de l’ús del ciment, l’asfalt i altres recobriments com el “tot-u”.
Per al cas de l’Anoia i el Cardener s’adjunten unes fotos representatives dels camins existents de forma “natural” i sense
que calgui cap tipus de manteniment especial del ferm més que la seva cura, neteja i, quan calgui, instal·lació de
desaigües.

Camins amb sòl a la
llera del riu Anoia,
cotes 184 i 123.
Foto: C. UDINA©
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El camí ja existent per
la riba del Cardener en
les cotes 327 i 332
respectivament.
Fotos: C. UDINA©

Camí per la riba esquerra del
Cardener (cota 304 metres, Sant
Mateu de Bages) en perfecte estat
de conservació tot i la proximitat del
riu i les freqüents inundacions que
pateix.
Fotos: C. UDINA©

Les fotografies són una mostra dels camins de la riba de l’Anoia i el Cardener que són periòdicament i reiteradament
inundats per les riuades sense cap efecte erosiu. El motiu no és un altre què l’existència de sòl, és a dir, terra més
vegetació, independentment que el seu color sigui verd (herba) o marró (arrels).
Una altra reenginyeria: “Reverdiment versus recobriment”.
Les arrels són un disseny biològic que porta milions d’anys d’evolució i optimització per subsistir front les agressions de
l’entorn. A més no cal construir-les, es generen soles, de manera natural. En llocs que ja estan erosionats i/o sense sòl
per les males praxis anteriors, si es fa un reverdiment adequat, la resposta és sempre exitosa. El 1981 van ser introduïdes
(“Avant-projecte ... Núria”, C. UDINA et allii) a les estacions d’esquí dels Pirineus les tècniques del reverdiment de les
pistes d’esquí alpí, ja habituals als Alps, però que eren frontalment rebutjades pels explotadors locals. Trenta-cinc anys
després és una pràctica assumida, principalment, per l’estalvi econòmic que suposa.
A cotes tan baixes com les conques de l’Anoia i el Cardener, la seva eficiència (amb la metodologia que correspon a
aquests biòtops) està totalment fora de dubte.
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En un entorn natural com és un riu, on es pretén conformar un environament alliberador, que contrasti amb el ciment de
les zones urbanes, els recobriments artificials –ciment o quitrà– només es poden justificar si són en circuits a tocar de les
zones urbanes, per a donar accés a persones grans disminuïdes amb cadires de rodes, o nens en cotxets. I fins i tot en
aquests casos no és imprescindible recobrir la totalitat de l’amplada del camí! Amb una franja de mides adequades n’hi
ha prou; els caminants, senderistes i corredors habituals saben bé -i agraeixen- el què significa aquesta solució polivalent.
Reiterem: en el cas d’aquests camins fluvials és impensable recórrer
com a mesura genèrica a recobriments artificials –“tot-u”, ciment,
quitrà– que maten el sòl i l’exposen d’immediat a l’erosió. Aquestes
decisions, sovint fetes amb bona voluntat però d’esquenes al
coneixement expert de biòlegs i ecòlegs, representen un atemptat
ecològic, sovint també paisatgístic i un malbaratament econòmic. En el
cas de la utilització del ciment i del quitrà, els resultat acaba sent, a
més, els alts costos de manteniment i camins impracticables.

Camí a la riba de l’Anoia, al Castell de Freixe, cota 159 metres.
Fotos: C. UDINA©

I, doncs, en trams de molt pendent, com a la foto anterior Què cal fer?
Primer, evitar les cunetes, un recurs sovint mal emprat; l’obra pública abusa d’aquest mitjà a les carreteres, sovint
amb perilloses cunetes per la seva profunditat. Als camins, les cunetes acumulen l’aigua d’escorrentia generant
veritables rius que provoquen erosions
Segon, utilitzar un asfaltat adequat (millor que el ciment, com es veu a la foto) restringit al tram de molt pendent,
tanmateix evitant cunetes -que acabarien descalçant el ferm- i amb un lleuger pendent lateral que escupi l’aigua
Com s’exposava més extensament al Llobregat, cal que els camins no alterin el curs natural de l’aigua,
be sigui amb lleugeres pendents laterals del camí per a impedir-ho, o
amb canalons que expulsin l’aigua que inevitablement es pugui acumular amb pluges intenses.
El sòl és una fràgil capa que cal preservar per la seva importància front l’erosió. Organismes habituals de fa moltes
dècades a tots els països avançats, com el CETMAGREF-IRSTEA a França des del 1981 (http://www.irstea.fr/accueil),
etc., han estat creats per a vetllar pel sòl i el sub-sòl, perquè s’ha entès que la manca de planificació territorial a la llarga
genera uns costos ruïnosos per als països.
A part d’aquets organismes vetlladors de qualsevol intervenció en el territori, tan si és de l’Administració pública com si és
privada, biòlegs i geòlegs son ineludibles en qualsevol projecte específic que es plantegi en el territori, sigui del tipus que
sigui. I si es tracta d’una actuació en un riu com aquesta, el seu protagonisme hauria de ser prioritari, marcant les primeres
restriccions a les solucions tècniques, solucions que hauran d’esforçar l’enginy (d’aquí “enginyeria”) per a trobar-les.
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Els guals a l’Anoia i al Cardener
En un camí de riu la infraestructura essencial són els guals perquè:
Convé que el camí travessi el riu
Són els accessos al camí des de l’altra riba del riu
Són els guals dels afluents, rieres o rierols.
Tot i el nombre de guals construïts mai s’havia plantejat una normalització d’aquestes infraestructures amb el resultat de::
Un notable caos en aquestes construccions (improvisacions)
Encariment constructiu, baixa eficiència en el cabal de pas permès, fàcil embussament, alts costos de
manteniment i poca durabilitat front episodis de riuades fortes
Al rebre l’encàrrec de la Diputació de Barcelona de dissenyar el camí del Llobregat entre el seu naixement (Castellar de
n’Hug) i Martorell, 125 km va resultar clar -pels previsibles guals que caldria fer-hi- que s’havia de resoldre aquesta situació
fent una reenginyeria d’aquestes infraestructures. Això feia possible definir (i pressupostar) un camí per cada una de les
ribes, dreta i esquerra, en total 250 km de camins de riu.
Un exemple clar de costos inassumible era el recentment construït gual de Sant Boi de Llobregat a la cota 5 m del
Llobregat (Baix Llobregat), que va suposar un cost de 462 971. 24 d’euros. El gual és de 40 metres de longitud, 5
d’ample i 2 d’alt, amb ancoratges a la llera cada 6 metres. S’inclou en el cost 200 metres de camí d’accés de 3 metres
d’ample, de ciment.

Foto: C. UDINA©

Bona part del cost correspon a la desviació del riu Llobregat durant la seva construcció. Això va portar a contactar amb
empreses especialitzades en perforacions en el mar/ oceà, per a les que perforar en el Llobregat seria una trivialitat,
evitant així els costos de desviar el riu.
La foto mostra com la curta separació entre pilars i la mínima alçada/ obertura fa que les restes arrossegades pel riu es
quedin enganxades i que a la més petita crescuda l’aigua sobrepassi el gual i el faci inutilitzable.
El cost total de l’accés al gual va ser de 7 406 041.83 d’euros, inclou una llarga actuació amb obres diverses, ponts,
miradors i un parc, amb una utilització massiva de ciment, car i mediambientalment i estèticament dubtós. Estranyament,
l’obra no resol bé l’accessibilitat: el pas construït per aquesta riba dreta suposa 1 070 metres de recorregut serpentejant
(línia vermella) front els 480 metres que hi hauria d’haver aprofitat el pas inferior de l’aparcament del ferrocarril, o els 620
metres d’haver aprofitat el pas inferior de la riera adjacent (línia lila).
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Foto de base: ICGC

Foto de base: ICGC

Un altre cas de pont, que va ser construït durant la mateixa definició dels camins del Llobregat, l’estiu del 2015, fou
recuperar el pont de les Masies de Roda sobre el Ter (cota 425 m, Osona), de 97 metres de llarg, malmès els anys 1950
per un gran arbre que arrossegava una riuada.

Foto: EMC Projectes©

En aquest cas, el cost final va ser de 250 mil euros front als 80 000 de les estructures metàl·liques. La diferència es deu
a l’operació de col·locació doncs va caldre construir un dic al mig del riu perquè la grua pogués accedir a totes les seccions.
I, òbviament, després eliminar el dic. Es va fer perquè es tractava de reconstruir fidelment el pont, una recuperació
històrica.
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Foto: EMC Projectes©

Un altra cas, lamentable, és el del pont de l’antic ferrocarril entre Castellbell i el Vilar (RENFE-Rodalies línia 4) i Monistrol
de Llobregat que enllaçava amb el cremallera de Montserrat. Un pont emblemàtic al peu de Montserrat, a la cota 123 m,
fou desmantellat el 1972 per vendre el ferro als ferrovellers, 80 anys després de la seva inauguració.

Foto històrica. Arxiu

S’ha proposat com a reconstrucció emblemàtica al camí del riu Llobregat, però amb dues variants:
No ha de servir per al pas de trens, que ja no és el cas, sinó que de vianants i ciclistes (es recupera el
ferrocarril com a via verda per accedir a Montserrat). Això permet que pugui ser molt més lleuger.
En conseqüència, sense una reconstrucció fidel de com era. Això permet evitar construir un caríssim dic
aigües amunt de la resclosa (que eixampla el riu a 90 metres i amb més de 3 metres de fondària) utilitzant
una estratègia de seccions progressivament més estretes que es fan lliscar progressivament des de la riba
esquerra (vermell, lila, taronja, groc i verd del dibuix) per a anar assolint els 4 pilars encara existents del
pont i en perfecte estat. D’una altra manera el seu cost es triplicaria superant el milió d’euros.
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Foto: C. UDINA©

Foto de base: ICGC

Una altra aportació important d’informació per a les plataformes dels guals va ser analitzar el “moment de força” a què se
sotmet la plataforma dels guals, com en el pont de Vilomara (cota 179 m del Llobregat al Bages), destruït per una riuada
el 6 de novembre de l’any 1 617.

Foto: C. UDINA©
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i el pont de Castellbell, aigües avall (cota 139 m del Llobregat, al Bages), que la va resistir sense problema:

Foto: C. UDINA©

El concepte de “moment de força” es tracta més endavant.

Foto: C. UDINA©

El pont vell de Navarcles (cota 224 m, Bages, entre Navarcles i Sant Fruitós de Bages), construït el 1796. A part de les
anotacions, que previsiblement indiquin nivells del riu en anys passats, es pot veure encara més amunt les osques a les
defenses dels pilars, indicant tan el nivell que pot arribar a assolir el riu -mai es pot saber quan serà la propera vegadacom la capacitat destructiva dels objectes arrossegats pel riu. Hi ha osques fins a 7 metres (cota 229 m) per sobre del
nivell actual del riu (cota 222 m). Cada 500 anys de mitjana, el riu assoleix la cota 230 m.
Per tot l’anàlisi exhaustiu que s’ha fet d’aquestes construccions, s’ha pogut fer un procés de reenginyeria i establir els
criteris amb els que s’haurien de construir els guals. O com veurem, potser s’hauria de dir que cal tornar a construir els
guals com ja es feia abans. A part de garantir la seva durabilitat i funcionalitat, aquesta reenginyeria suposaria un cost
econòmic inferior, especialment pels nous materials avui disponibles.
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Així, el cost de tots els guals del Llobregat (entre Castellar de n’Hug i Martorell, 22 guals de diferents mides i tipologies),
ha estat de 1 336 000 d’euros +IVA, menys del 10% del pressupost total.
Cal dir que:
Els costos aportats per al camí del Llobregat no son teòrics, doncs han estat contrastat en casos concrets
amb diverses empreses constructores que van confirmar tant la viabilitat de l’obra com el seu cost;
Els guals permetran evitar moltes deficiències de bona part dels actuals, fins al punt de recuperar el pas del
Cairat al Llobregat (Esparreguera, Baix Llobregat), un pas que ni tan sols era previst de fer perquè a l’edat
mitjana es va renunciar a reconstruir-lo per la seva limitada durabilitat a causa de les riuades.
El pont del Cairat serà, doncs, una aportació històrica. El pont travessava el Llobregat per la cota 85 m de la llera, unia
Collbató i Esparreguera amb Olesa i era el pas obligat per pujar cap al nord. Se sabia de la seva existència per tradició
oral, però cap historiador ha trobat un document que en parlés. Els plànols de l’ICC, com els que es veuen tot seguit,
posen el nom, “Pont medieval del Cairat”, però sense precisar la seva situació.

Foto: ACNA©

A la foto anterior s’aprecia l’estretor de l’engorjat, a on es precipita l’aigua. La impossibilitat de mantenir-hi un pont explica
que l’accés de Barcelona a Manresa es fes durant segles per l’altra banda de Montserrat (el Bruc i can Massana) pujant
fins a la cota 715 m enlloc del camí natural pel Llobregat (el Cairat està a la cota 100 m), fins que la Generalitat va construir
la C-55 amb els viaductes de la Puda de Montserrat.
Una actuació, dit sigui de pas, de conseqüències mediambientals, funcionals i estètiques desafortunades que, per
estalviar-se un simple túnel de 800 metres en lloc dels 600 metres del viaducte actual, va malmetre un indret privilegiat,
l’entorn de la Puda de Montserrat, tallant tots els camins tradicionals i sense preveure el pas de persones a peu o en
bicicleta.
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Si ens referim a l’amplada que ocupa el riu en un màxim de crescuda ordinària (ratllat blau), veiem com l’amplada del riu
és divideix per 20 al pas de l’engorjat, el que dóna idea de les velocitats que pot arribar a assolir l’aigua (per un fluid
incomprensible, secció x velocitat =constant =cabal).

Foto: ICGC/ ACA

L’anàlisi d’aquest pont del Cairat també va aportar important informació per a la reenginyeria dels guals, proposant en
aquest cas del Cairat una tecnologia aparentment contradictòria “hiperestàtica-isostàtica”, és a dir, fix i mòbil alhora.
Fix en condicions normals;
Movible en casos de riuada perquè giri alineant-se amb el corrent de la riuada i no alteri el seu curs violent
(l’estretor del pas fa augmentar la velocitat de l’aigua fins a velocitats desorbitades i fa que s’emporti fins i
tot els pilars del pont). En vermell continu posició de pas, a punts posició en cas de riuada (el quart de cercle
entre ambdues posicions que es dibuixa a la fotografia animada és el rail pel que gira el pont, que bascula
per l’extrem).

Sobreposat al plànol de l’ICGC, s’ha dibuixat la ubicació del pont i el gir que li farien fer els automatismes quan hi ha risc
d’inundacions.

Foto de base: ICGC
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Recreació virtual aproximada

Foto de base: ACNA©

Si es compara aquesta imatge amb la foto inicial, on es veu el fonament del pilar medieval -també lleugerament visible en
aquesta-, es veu que l’estructura proposada està molt per sobre de les restes de la base del pilar. També es veu que en
apartar-se el pont en cas d’inundació, resta fins i tot per sobre de la línia de vegetació, línia que indica l’inici de la presència
de sol per absència d’erosió del corrent. La part inferior de la plataforma del pont s’ha de situar exactament a la cota 100
m, que coincideix amb el nivell d’una inundació cada 500 anys. És a dir, fins i tot sense obrir-la estaria en aquest límit, pel
que, retirada, podria resistir sense cap problema inundacions encara més grans. Els plànols anteriors de l’ICGC/ ACA i
de l’ICGC mostren que en episodis de màxima crescuda ordinària seria utilitzable en la posició de pas, sense cap risc.

Rem al Llobregat
El projecte del Llobregat, encarregat per a vianants/ excursionistes/ senderistes i ciclistes, va determinar també algunes
localitzacions per a la pràctica sistemàtica del rem, proposant la recuperació d’una activitat mil·lenària (les embarcacions
romanes arribaven fins a Sant Hilari, a Abrera) ara amb finalitats esportives, d’esbarjo i turístiques, com les que es duen
a terme, per exemple, a l’embassament de la Baells. De la Mediterrània fins a Olesa/ Esparreguera només hi ha petites
rescloses d’un o dos metres de desnivell que es poden remuntar arrossegant la piragua per petits canals humits,
complementaris dels canals pels peixos que s’haurien de construir obligadament a cada resclosa. De baixada, òbviament,
encara és més fàcil.
Però per a arribar a Monistrol cal remuntar 22 metres de desnivell pel Cairat. Per això es va preveure en una segona fase
un ascensor de piragües que remuntés aquest desnivell per l’espadat, situat precisament en el lloc on s’ha pres la foto
anterior, que recrea el pont. Aquest darrer tram entre el Cairat i Monistrol de Montserrat, a més, té l’espectacularitat de
discórrer als peus de l’emblemàtica muntanya, per l’impressionant canó que conforma.
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Breu inventari i anàlisi de guals.
S’exposa un seguit de guals existents amb algunes apreciacions valoratives.

Foto: C. UDINA©

Gual en la cota 259 del riu d’Or (Sant Fruitós de Bages, Bages) l’1 de desembre del 2015, negat per l’aigua, que com que
és bruta no permet saber la fondària i no convida passar ni en bicicleta. Va ser fet pocs mesos abans. És un gual de tubs,
que, com tots ells, s’embussa. A més, la seva neteja és molt difícil. No s’haurien de fer mai així.
La següent foto és del 5 de juny del 2016 on es pot veure un dels petits tubs. Es veu tanmateix uns afegits en forma de
merlet pretenent esmenar la situació anterior, però òbviament, si baixa aigua, els merlets no permeten passar a una
persona amb poca agilitat, ni és fàcil fer-ho a més amb una bicicleta al costat.

Foto: C. UDINA©
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Foto: C. UDINA©

Gual a la cota 87 m de l’Anoia, a Gelida (Alt Penedès). Curiosa estructura que va fer preguntar per la zona si s’havia
enfonsat a la llera per la banda esquerra de la foto. Es va confirmar que aquest és el disseny amb què es va construir.
Està clar que abans que els tubs no funcionin plenament, el gual ja estarà inundat per l’altra banda i en conseqüència
quedarà inservible.

Foto: C. UDINA©

Gual a la cota 48 m del Llobregat, a Martorell (Baix Llobregat). Tanmateix, els tubs més grans també estan a la cota més
alta i a un costat de la llera, en lloc de situar-los centrats i en la cota més baixa. Els guals haurien de ser totalment plans/
horitzontals, perquè només que se n’inundi un petit tram ja no es poden travessar.
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Foto: C. UDINA©

A la foto anterior, gual a la cota 417 m del Cardener, a Cardona (Bages), amb uns tubs petits que amb la més petita pluja
i/o qualsevol cabal significatiu no poden absorbir tot el cabal, pel que l’aigua el sobrepassa, inutilitzant-lo. El gual és
transitable pel fet que els aprofitaments hidroelèctrics no respecten els cabals ecològics mínims necessaris i que els canals
s’emporten gairebé tota l’aigua.

Foto: C. UDINA©

A la foto anterior, gual a la cota 361 del Cardener, a Cardona (Bages), amb uns forats aparentment útils, però vistos de
l’altra banda (foto següent), es veu que estan pràcticament inutilitzats. Com en el gual anterior situat pocs quilòmetres
aigües amunt, el mínim cabal circulant permet que sigui transitable. Es dóna l’agreujant que no és un gual turístic sinó que
d’una carretera de mobilitat obligada per a una fàbrica i un veïnat.

Foto: C. UDINA©
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Foto: C. UDINA©

Pont absurd a la cota 330 m del riu Cardener, a Navàs (Bages) de 10 metres de llargada. Només que el nivell del riu pugi
poc més d’un metre i assoleixi la part baixa de l’escala, el pont ja no seria transitable, simplement perquè no s’hi podria
arribar. L’escala també és un obstacle per a passar amb una bicicleta; tot i que s’hi pugés, a l’altra banda hi ha un camí
cap amunt, amb fort desnivell i escales a la roca que impossibiliten progressar amb bicicleta. Això a part, a l’altra banda,
la riba dreta, unes bardisses d’uns 100 metres impedeixen connectar amb el camí del riu que porta al nord cap a
Malagarriga i Cardona (que no és accessible per la riba esquerra perquè la carretera C-55 ha tallat l’històric camí ral). No
s’entén, doncs, per a quins usuaris es va construir el pont.
Hi ha una desproporció entre la plataforma de 10 metres, exageradament robusta pel simple pas de persones, i els febles
pilars que la sustenten. Si una riuada arribés a la gruixuda plataforma, probablement tombaria el pont pel “moment de
força” a que la sotmetria qualsevol impacte de materials importants arrossegats. La probabilitat és que cada 500 anys,
una riuada superi fins i tot la barana del pont. Més endavant es tractarà l’impacte visual d’aquestes construccions.
Pocs metres més avall hi ha un refugi de pescadors de nova construcció però, lamentablement, abandonat i deteriorat.

Foto: C. UDINA©
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Foto: C. UDINA©

Gual a la cota 249 del riu Anoia, a la Pobla de Claramunt (Anoia). Es veuen els minúsculs tubs pel pas de l’aigua. La seva
viabilitat es deu al cabal gairebé nul, inferior al cabal ecològic necessari, degut a la sobreexplotació del riu i dels aqüífers
de la zona.
La viabilitat turística i la finalitat darrera del camí dels rius Llobregat, Cardener i Anoia passa per recuperar la qualitat dels
rius, pel que cal esperar que en pocs anys augmenti. Cal pensar, doncs, que això deixaria com a obsolets la majoria dels
actuals guals. No es planteja enderrocar-los però sí preveure que amb el temps s’haurà de fer guals nous ben fets.
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La manera més trivial i ancestral de passar un riu es posant pedres a
la llera, com aquest gual actual al riu Cardener (cota 216 m, Sant Joan
de Vilatorrada), això sí, aprofitant el baix cabal aigües avall d’una
resclosa que subministra una central hidroelèctrica.

Foto: C. UDINA©

D’aquí deriven els guals de merlets (ja s’ha vist abans el nyap del gual a la cota 259 del riu d’Or, a Sant Fruitós de Bages).
Un altre exemple és el gual de la següent foto, de les Caves Codorniu a la cota 116 del riu Anoia, a Sant Sadurní d’Anoia
(Alt Penedès). Els seus inconvenients són nombrosos: no aptes per a persones poc àgils i en conseqüència per a un ús
turístic, i a l’hivern fins i tot perillosos si estan humits o gelats, i no es poden passar amb bicicleta.

Foto: C. UDINA©
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Darrerament han aparegut guals que semblen voler optar a algun premi de disseny però que, malauradament, són
ineficients i cars. Les fotos eviten fer comentaris.

Foto: ACNA, S.L.©

Gual de Can Baiell, Cerdanyola del
Vallés (fotos des de perspectives
inverses i preses en
moments diferents)
Foto: ACNA, S.L.©
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Gual amb merlets atemoridors a la riera de Sant Cugat, a Guiera, Cerdanyola (Vallés occidental), perquè el “disseny” és
fins i tot perillós. A part que, per la seva alçada, afavoreix la retenció de restes de tot tipus.

Foto: ACNA, S.L.©

Una altra estratègia és la del fresat de la llosa de ciment, amb el cost afegit del fresat. A causa de l’aspresa resultant, els
llots s’hi adhereixen fàcilment, inutilitzant-lo. Tanmateix, és difícilment netejable.

Foto: A. LARA©

Cal dir que difícilment s’havia reunit abans una informació d’aquest tipus. Al no haver-hi camí fluvial continu en aquests
tres rius, no és fàcil resseguir-los. S’ha hagut de fer obligadament pel treball, pujant, baixant, acostant-s’hi per una riba i
per l’altra, a vegades grimpant i, sobretot, punxant-se, en extensions que sumen dotzenes de quilòmetres. Com a conclusió
d’aquest inventari (i dels guals que encara es veuran i dels que no s’han incorporat aquí), en resulta un dictamen de
disbauxa que caldria evitar en el futur.
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Gual rastell
Per tota aquesta confusió es proposa la tipologia de “gual rastell”. És el més idoni per a cabals molt irregulars i habitualment
petits. Es tracta de posar a la llera una planxa de formigó absolutament plana de 40 cm de gruix o més, degudament
ancorada (ancorada com es veurà amb els pilars dels guals de plataforma). L’amplada, els 3 metres requerits pel camí.
La peculiaritat és, una vegada vessat el ciment, inserir-hi a la part superior, tubs rectangulars de ferro de 5 x 10 cm, cada
15 cm en la direcció del riu (és a dir, respectant una separació entre el tubs de 10 cm). En el moment adequat, a mig
endurir-se el formigó, s’extreuen els tubs; ja completament dur el formigó, resulten uns solcs/ canalons transversals al
gual que permeten la circulació de fils d’aigua cada 15 cm (gairebé 7 canalons cada metre de longitud del gual).

La superfície del gual presenta alternativament 10 cm de paviment i 5 cm de forat (de 10 cm de fondo) que permeten
caminar sense cap dificultat ni prevenció, i és imperceptible a una bicicleta. Però cada metre de gual, els solcs/ canalons
permeten una secció de pas d’aigua de 6.66... x 5 x 10 cm 2 =333.3 cm2 (=0.0333 m2). Una secció de pas d’aigua
lleugerament superior al d’una canonada de 20 cm de diàmetre. Un gual de 20 metres, mida habitual en aquests dos rius,
suposa una secció de pas d’aigua important, de 0.67 m 2
L’avantatge no és només el seu baix cost. És que no es pot taponar, com succeeix en tots els exemples de guals amb
tubs que s’han exposat a les fotos. Els solcs/ canalons, al ser llisos i no aspres (com en les canonades o amb el fresat)
fan més difícil l’adherència /obstrucció dels llots. El mateix pas d’aigua neteja els solcs. I si s’obstrueixen (sorra, petits
materials d’una mida similar al solc) és trivial la seva neteja amb una pala de 4.5 cm que penetri en el solc.
A l’inrevés, una canonada, fins i tot de 60 cm de diàmetre, és difícilment netejable a causa de la seva longitud de 3 metres
(l’amplada del gual) perquè cal una eina de 4 metres de llargada i actuar horitzontalment des de la llera. En un tub de 20
o fins i tot 30 cm de diàmetre, la neteja és pràcticament inabordable en aquesta longitud de 3 metres.
Al no tenir alçada significativa per sobre del nivell de l’aigua (20 cm), el gual rastell no reté les restes i objectes habituals
de les riuades, que llisquen per sobre del gual. Encara fora millor rematar la cara disposada aigües amunt del gual,
esbiaixant a 45º el caire per ajudar els materials arrossegats pel riu a sobrepassar el gual. És obvi que els solcs-canalons
han d’estar orientats transversalment al gual, exactament en la direcció del corrent del riu. I han d’anar d’un extrem a l’altre
del gual; no fer-ho ha estat l’error del gual de Can Baiell, ja vist.
El gruix de la llosa de formigó ha de ser de 40 cm o més. 20 cm per sobre del nivell de la llera de la riera i 20 cm o els que
calguin i amb el pilots requerits, per sota del nivell de la llera. La fondària i quantitat dels pilots estarà en funció de la
geologia de la llera. Com habitualment es tracta de formacions quaternàries (sediments), caldrà una fondària de dos o
més metres per a garantir la durabilitat del gual. Com es tracta d’un indret habitualment sec, si la construcció es fa en un
període d’estiatge es tracta de perforacions normals (ni amb encamisats, ni menys encara amb llots) i econòmiques. Veure
la part de perforacions. L’encofrat per a construir-los no pot ser més simple, només cal que sigui completament horitzontal
i preveure la col·locació dels tubs de ferro de 10 x 5 cm que s’extrauran a mig endurir-sel.
És important el lloc on situar el gual. Cal escollir un indret estable, poc sotmès a variacions de la llera del riu, localitzats
per tradició oral o per coneixements geodinàmics. Una mala opció pot comportar un manteniment car i de per vida,
l’ensorrament del gual o fins i tot la seva destrucció. El gual rastell i els guals prehistòrics de pedres, o els actuals guals
de merlet, pretenen essencialment el mateix: dividir el riu en molts petits trams que es travessen trepitjant les prominències
lliures d’aigua. El problema dels guals de merlet és que:
Són estrets i cal tenir equilibri per passar-los (riera de Guiera, riu d’Or, Codorniu, ...),
Es pot relliscar per la humitat o el gel a l’hivern (en tots ells),
Sovint els merlets estan massa allunyats per a persones poc àgils o pel pas de bicicletes (riera de Guiera, riu
d’Or, Codorniu, ...)
Corregint progressivament aquestes deficiències en resulta un gual rastell, amb forats de 10 x 5 cm separats 15 cm. El
criteri bàsic de les construccions amb cursos d’aigua natural (siguin rius o platges) és d’intentar col·laborar amb la seva
dinàmica, mai oposant-s’hi frontalment.
En conseqüència, la construcció de guals-merlet, així com els fets amb canonades, s’hauria d’abandonar definitivament.
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El manteniment
El manteniment també és un aspecte que preocupa, i ho és per la inadequació de les construccions que es fan als rius,
siguin guals, ponts o els camins de riu, que generen uns alts costos de manteniment, i finalment l’abandonament i
consegüent inutilitat de la infraestructura. El manteniment d’un gual rastell és trivial. Des de, com ja s’ha dit, netejar els
solcs amb un simple pal metàl·lic de 4.5 cm, fins a la realització, una o poques vegades l’any, d’una operació més laboriosa
però assimilable a qualsevol neteja urbana habitual.
Quan les riuades omplin de sorra la llera fins assolir el nivell superior del gual, una “retroexcavadora” lleugera situada
sobre el mateix gual, extreu (traslladant-la a l’altra banda del gual aigües avall, o emportant-se-la), la sorra retinguda
aigües amunt en una amplada de 2 metres (o el que li permeti la longitud del braç). Com qualsevol carrer, el gual es pot
“escombrar” en minuts amb qualsevol màquina amb rodet de neteja, habitual en els nostres carrers, amb la diferencia que
aquesta reiterada operació en una ciutat, caldrà fer-la unes poques vegades a l’any.

Foto: C. UDINA©

A la foto, voluntaris netejant canyes al Cardener, al seu pas per Manresa. Les operacions de neteja en l’àmbit dels rius
segueix essent, essencialment, com a l’edat mitjana, només que amb camions en lloc de carros i serres mecàniques en
lloc de destrals. Està clar que al segle XIX ja toca fer, també, una reenginyeria d’aquestes operacions.
No cal insistir que el camí de riu seria el millor recurs estratègic per iniciar una “batalla” definitiva contra el que es considera
una plaga, la canya, entre altres raons perquè dificulta el creixement de la vegetació de ribera més desitjable (arbrat) i la
biodiversitat. La canya va ser “importada” fa 400 anys de l’Amèrica central i en aquests segles ha envaït totes les lleres i
marges del nostra país.
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Gual rastell ampliat amb plataformes alveolars en la direcció del riu
Per unes circumstàncies específiques d’un indret del Llobregat, es va proposar un gual rastell amb passos d’aigua més
grans (pels significatius cabals del Llobregat), però evitant les ineficients canonades. Es tractava d’evitar un gual de
plataforma a tocar d’un pont ja existent, el que no justificava la corresponent despesa.
Sobre la base de la llosa de formigó com en el gual rastell ja vist, en lloc dels solcs/ canalons, es posaria a sobre un seguit
de trams de plataforma alveolar, posats en la direcció del riu, no transversalment com en els guals de plataforma, però
oberts en la seva part superior. Es pretén que l’aigua circuli pels alvèols.

Serien seccions de plataformes alveolars de 3 metres de llarg (l’amplada del gual) que s’anirien col·locant una al costat
de l’altra fins a fer tota la llargada del gual, 10 , 20 o els metres que calguin. Recorda als passos metàl·lics posats als
camins de muntanya per a que les vaques no passin. Qualsevol fabricant d’aquestes plataformes, sota comanda, pot
fabricar-les amb les apertures superiors, fetes amb la finalitat que siguin fàcilment netejables des de sobre mateix del gual,
com qualsevol gual rastell. Seria com col·locar un seguit de canonades una al costat de l’altra, però unes canonades
obertes per la part de dalt per a poder-les netejar. És clara la diferencia amb una canonada normal, en la que per a netejarla cal actuar horitzontalment i amb eines de 4 metres.
Amb aquests solcs/ canalons, la secció pel pas de l’aigua respecte el gual rastell ja vist, es triplicaria, 1 m 2 cada 10 metres
de gual, (=0.1 m2 cada metre de gual).
Pels ancoratges a la base del gual, la seva construcció és més laboriosa que la del simple gual rastell, i en conseqüència
més costosa, però molt més econòmica encara que un gual de plataforma.
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Gual amb plataforma
Quan el riu presenta un cabal regular i significatiu, els solcs del gual rastell no permeten el pas de tota l’aigua que porta.
Llavors és quan s’ha d’utilitzar el gual de plataforma.

Foto: C. UDINA©

A la foto, típic gual de plataforma amb el defecte prou visible (a part de la seva estètica) de retenir restes vegetals per no
tenir un pas d’aigua prou ample. S’ha col·locat un puntal a la meitat per reforçar-lo, fent que els 8 metres d’amplada es
reparteixin en dos trams de 4, amb un “obstacle” al mig que fa que les restes l’obturin fàcilment. Està situat a la cota 155
m de l’Anoia, a can Gallego, en el límit entre Cabrera d’Anoia i Piera.
El gual següent, situat 3 km amunt, a la cota 172 m, també en el límit entre Cabrera d’Anoia i Piera, al peu del Bedorc
(Piera). És de 7 metres de llarg pel que es veu net a diferència de l’anterior (i amb una notable millora estètica). 7 metres
és la llargada mínima que haurien de tenir els guals de plataforma. Però el gruix de la plataforma és de 60 cm per evitar
que s’enfonsi o calgui un reforç al mig, com en el gual 155 anterior.

Foto: C. UDINA©

Pel gruix anterior, el nivell del riu només pot augmentar 45 cm (llindar), permetent una secció de pas d’aproximadament 3
m2: 7 m de llargada per 45 cm d’alçada, el que no permet gaire cabal de pas. Si el cabal augmenta (com en un recent
aiguat), l’aigua supera el gual i queda inutilitzable. La freqüència en què pot succeir aquesta inutilització depèn de la mida
de la secció de pas. Si és suficientment gran i admet riuades considerables, només resta inutilitzat uns pocs dies a l’any.
Aquests períodes de pluja intensa no són proclius per sortir a caminar o en bicicleta i el seu ús turístic es pot considerar
nul. A més, un pont que permetés el pas dels grans aiguats cada 100 o 500 anys té un cost desproporcionat en funció de
l’ús de què es tracta aquí, i un enorme impacte visual, com es veurà amb el de Castellgalí.
A la vegada, el fet que l’aigua superi de seguida el gual fa que no existeixi l’efecte “moment de força”, causa principal de
la destrucció dels ponts. Al pas d’una gran riuada, la plataforma d’aquests guals de plataforma resta submergida un, dos
o més metres, pel que els possibles objectes que arrossega la riuada passen fàcilment per sobre.
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Baranes
Sense arribar als 2 metres d’alçada, l’amplada del gual de 3 metres no provoca vertigen a persones sensibles i evita
plantejar baranes. Per augmentar el cabal de pas sota la plataforma i així garantir un major ús de dies cada any, es podria
pensar a fer una plataforma més elevada. Per exemple, a tres o quatre metres, amb una gran secció de pas que permetria
un cabal més gran.
Però llavors caldria col·locar baranes per a garantir la seguretat de persones (els guals tenen una amplada de 3 metres o
poc més). A la vegada caldrien pilars més alts per assolir aquesta alçada, el que faria significatiu l’efecte “moment” i la
possibilitat de la seva ruptura en una riuada. Ambdues modificacions, alçada i baranes, convertirien al gual en un pont, i
entraríem en la necessitat de respectar riuades de cada 100 anys o més.
Cal insistir amb les baranes perquè l’efecte més important no és tan per la seva resistència a l’aigua en un episodi de
riuada (es poden fer lleugeres, “transparents” al pas de l’aigua) com per ser un obstacle important al pas dels objectes
que una riuada pot arrossegar. S’ha vist el cas del pont de les Masies de Roda que, imaginat sense les atapeïdes baranes,
possiblement no s’hagués desmuntat per un arbre. Es veurà també la palanca “hiperestàtica-isostàtica” del Molí fariner a
Martorell, desplaçada en bona part per les restes vegetals retingudes de les baranes.Si qualsevol construcció de pas
incorpora baranes, per a garantir la seva permanent durabilitat, aquestes haurien d’estar a una alçada que ja no l’afectes
cap riuada, ni de 100 ni de 500 anys.
Pilars
Per això anterior, per permetre el pas de cabals més grans, el que cal en aquestes situacions és fer una plataforma més
llarga, mai més alta, de 10, 20 o més metres de llarg, el que obliga, òbviament, a fer una sèrie de pilars separats els
metres que calgui segons la resistència de la plataforma que se situarà a sobre. Si el llindar del gual (alçada de pas, entre
el nivell habitual del riu i la plataforma) és d’un metre (el que dona una alçada total de només metre i mig en aquests rius),
cada metre de llargada de plataforma suposa un metre quadrat de secció de pas d’aigua. 10 o 20 metres quadrats de pas
d’aigua suposa permetre el pas de cabals importants.

Foto: C. UDINA©
Gual amb dos pilars entremitjos, què, amb els dos estreps a cada banda permeten
l’encadenament de tres plataformes i 34 metres de llargada total. Està a la cota 224 m del
Cardener (Sant Joan de Vilatorrada, Bages).

És un gual desmesuradament sobre-reforçat. Així, cada pilar té més de 3 metres d’ample, estan separats més de 8 metres,
que és la “llum” de les plataformes. En total 34 metres de llargada. L’alçada és de prop de 2 metres (plataforma inclosa),
amb una secció de pas d’aigua de més de 30 m2 (set vegades més que el gual 172 de l’Anoia). La pretensió és que pugui
funcionar pràcticament sempre, àdhuc amb riuades importants. Possiblement s’hagi dissenyat per aguantar riuades de
cada 500 anys, però el problema és la desproporció, perquè només una riuada de cada 50 anys negaria, i potser s’enduria,
tota la fàbrica adjacent.
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Foto: ICGC

D’aquest gual 224 ens interessen alguns aspectes. Els pilars son punxeguts respecte el corrent del riu, per “tallar” l’aigua
i oferir la mínima resistència. Punxeguts o arrodonits, són habituals el pilars amb aquesta forma en els ponts medievals
que avui segueixen en peu. I així haurien de ser els pilars dels guals de plataforma.
Punxegut o arrodonit és una opció principalment estètica. De punxeguts ho són, a més d’aquest, el de Navarcles i
Castellbell. D’arrodonits, el del Pont de Vilomara, de Monistrol de Montserrat, ..., i la majoria de ponts de les
infraestructures sobre l’Anoia i el Cardener que es poden anar veient en les fotos d’aquest treball.
Però, sobretot, haurien de ser amb una significativa inclinació en la part d’aigües amunt que rep l’aigua i l’impacte dels
objectes que aquesta pugui arrossegar. Així, qualsevol objecte arrossegat pel riu que impactés amb el pilar (en una riuada,
com veiem sovint als informatius, podrien baixar recol·lectores, camions i fins i tot cases), s’alçaria i passaria per sobre
sense danyar el pilar del gual. L’anterior gual 224 del Cardener té molt poc pronunciada aquesta inclinació, pel que
convindria un major escapçament.

Vista lateral i frontal d’un pilar de gual

Amb aquesta inclinació d’atac i dos ancoratges, un a cada extrem, davant – darrere (separats els 3 metres d’amplada del
gual), aquesta estructura de formigó seria pràcticament indestructible amb el metre i mig d’alçada recomanada en la
majoria de casos. Una alçada que, amb la separació de tres metres dels ancoratges, produiria un “moment” pràcticament
nul davant qualsevol impacte per gran que fos. Així que per suportar un gual de 3 metres els pilars serien de 4 metres i
una amplada de 1.5 a 2 metres.
Caldria normalitzar, homologar i construir un o dos encofrats tipus per construir tots els pilars dels guals amb plataforma
del Llobregat, del Cardener i de l’Anoia. Només en els projectes d’enginyeria que es van fent contínuament dels guals que
es projecten arreu, l’estalvi ja seria significatiu. L’estalvi en costos de construcció ja seria extraordinari, el que va explicant
l’abaratiment que han suposat aquestes partides en els costos pressupostats en el disseny dels camins de riu del Llobregat
i, ara, del Cardener i l’Anoia. Abaratiment i a la vegada durabilitat.
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Ancoratges amb pilots de perforació
Una màquina eruga perforadora com la de la foto, R-6, té una amplada de només 80 cm (130 cm amb les potes laterals,
desmuntables pel seu desplaçament), amplada que li permet bellugar-se àgilment per camins estrets, com en espadats,
per a fer les perforacions verticals pels forats de les baranes, o les perforacions horitzontals en espadats per a suportar
passarel·les metàl·liques volants.

Foto: Catalana de perforacions SA/ CUC©

El motor elèctric que belluga l’eruga obté l’energia per un cable elèctric fins un simple grup electrogen de 15 kW situat a
la distància que calgui. L’aire per a perforar se subministra des del compressor per una màniga de la longitud que calgui.
La màquina permet una de fondària de perforació en roca de fins a 60 metres, però en terrenys sorrencs només de 2 a 3
metres, més que suficients per a les baranes... i així evitar en el futur les habituals baranes apuntalades. Aquesta darrera
limitació es deu a què la petita dimensió de la màquina no permet la tecnologia de camises (que eviten que el forat es
col·lapsi en terrenys sorrencs).
En els guals és millor utilitzar una màquina més gran, com la R-21, que permet l’ús de camises en terrenys sorrencs i/o
molls. La seva amplada de 170 cm li permeten bellugar-se sense problemes per pistes de 3 metres com és el camí del
riu. Incorpora un motor dièsel per traslladar-se i només requereix l’aportació pneumàtica amb una màniga des del
compressor.

Foto: Catalana de perforacions SA©

Tractant-se de forats tan petits i de màquines adients, es pot progressar molt ràpidament. La complexa i cara tecnologia
de llots tixotròpics no és necessària en l’àmbit d’aquest camins de riu, n’hi ha prou amb la utilització de camises com les
de la foto per a evitar que en terrenys sorrencs i molls, el forat col·lapsi. En els guals de lleres sorrenques, cal suposar
que la profunditat en cap cas superarà els 5 metres (i si calgués més, amb aquesta màquina i amb camisses es podria
foradar fins a 40 metres); i en lleres rocalloses n’hi ha prou amb 1 metre. Aquestes fondàries anteriors, valen tan pels
pilots dels pilars de guals amb plataforma, com per a la llosa dels guals rastell.
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Foto: Catalana de perforacions SA©

Fins i tot amb la R-6 es pot foradar amb diàmetres de 160 mm, mida més que suficient per als pals verticals de les
baranes. La R-21 no té cap limitació en relació als petits treballs de perforació que requereix el camí del riu.
Plataformes alveolars transversals al riu (per a travessar-lo)
Les plataformes alveolars estan presents arreu i des de fa anys com a substituts dels artificiosos forjats tradicionals,
especialment en edificis industrials i d’aparcaments. No s’entén que encara no s’hagin incorporat als guals, i més si es té
en compte la facilitat de muntatge i l’economia. La diferència entre fer encofrats i forjats al mig d’un riu o col·locar una
plataforma pre-fabricada és abismal.

Se subministren en gruixos d’entre 16 a 40 cm, i amplades més habituals de 1.2 metres, si bé a comanda i en quantitats
grans es poden fabricar en qualsevols mides. Segons la quantitat de ferro que incorporen, permeten aconseguir
resistències de fins 1 000 kg/ m 2 en llargades de 10 metres (gruix de 40 cm), que per a un gual de 3 metres d’ample
suposaria permetre el pas de vehicles de 30 Tm (o de 400 persones alhora). Una de només 30 cm de gruix ja suportaria
400 kg/ m2, permeten el pas de vehicles de manteniment o serveis de 12 Tm o 160 persones amuntegades. Les
plataformes estarien degudament ancorades als pilars i consolidades entre elles i als pilars mitjançant una capa de
compressió de 10 cm.
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Si ho comparem amb el gual de la cota 172 metres de l’Anoia, si suposem que la seva resistència és de 1 000 kg/ m 2 (no
es disposen dades), una plataforma alveolar de similar resistència pels 7 metres de “llum” (inclosa la capa de compressió)
seria 20 cm més prima (60 -40) i permetria un llindar de 65 cm (un 40% més de secció de pas d’aigua) independentment
de l’economia constructiva.
Quan el gual té una sola plataforma, en utilitzar plataformes de 10 metres de llarg (amb 9 m de “llum”) tot i que suposi
augmentar 10 cm el seu gruix (de 30 a 40 cm) també té un benefici ecològic al escanyar menys la llera del riu i disminuir
la velocitat de l’aigua, el que no dificulta tan el trànsit dels peixos. Si tenim en compte guals que han suportat tot tipus
d’inundacions, com el que es veurà de Castellgalí, amb més de dos metres d’alçada total, sembla que alçades de fins a
metre i mig són adients. Suposant plataformes de 40 cm de gruix més la capa de compressió de 10 cm, permetrien un
llindar/ pas d’aigua notable, d’un metre. I metre i mig d’alçada per a una amplada de 3 metres, no pot generar cap sensació
de vertigen.
L’única restricció per incorporar-se als guals de riu seria la impossibilitat de desplaçar-les al lloc, però si es té en compte
que sempre s’hi arriba per un camí de 3 metres d’ample, habitualment es podran desplaçar i utilitzar com a plataformes a
tots els guals. El pes és notable (condicionant la grua que les ha d’anar col·locant). Una plataforma com l’anterior, de 10
metres de llarg i 1.2 metres d’ample per a suportar 438 kg/ m 2, pesa 5 256 kg, unes 5 Tm.
El problema d’aquestes plataformes pot ser la humitat de la cara inferior, que sempre mira a l’aigua del riu. Amb el pes i
la flexió produïda, la cara inferior treballa a extensió, afavorint micro-fissures per les que pot penetrar la humitat. Per això,
la conveniència d’emprar plataformes de molta resistència no és pel pes que han de suportar (mínim, habitualment només
de persones), sinó per evitar al màxim la flexió i l’acció d’aquestes micro-fissures, que amb els anys poden provocar la
corrosió del ferro. El sobre cost d’aquestes plataformes reforçades no és significatiu, pel que estan plenament justificades.
Una manera complementaria d’evitar la corrosió, seria l’ús de pintures de penetració protectores/ antihumitats.
En conseqüència, els guals de plataforma permetrien el pas de tot tipus de vehicles de manteniment, i si fos el cas de
vehicles de serveis (bombers, ...) o de maquinària agrícola dels conreus travessats. En el cas de l’Anoia i la part alta del
Cardener, una sola plataforma de 10 metres de llarg és suficient pel pas del riu, pel que ni tan sols caldria un pilar, sinó
que només els dos estreps laterals. La seva estètica seria òptima.
“Moment d’una força”
Com a la medicina, a la física també hi ha denominacions semiològicament poc afortunades, o equívoques, com aquesta,
per la polisèmia que suposa (“moment” pot voler dir moltes coses). Si es digués simplement “efecte de gir d’una força” o
“efecte palanca d’una forma”, no caldria ni explicar què és. Tothom sap que per descargolar els cargols d’una roda d’un
cotxe s’utilitza una palanca llarga perquè quan més curta sigui més enshi haurem d’esforçar. És clar que haurem de fer
més recorregut, però el problema no és aquest sinó el nostre límit de força.
Quan més alta és la plataforma d’un gual o un pont, més fàcil serà tombar-lo per un impacte en la part alta. És més fàcil
tombar un armari que una taula. Si la força la fa un riu desbocat arrossegant objectes de qualsevol mida i pes, l’efecte
“moment” dels impactes sobre la base dels pilars, pot ser enorme. Els fa “girar”, trencant-los. Els pilars només desvien
l’aigua al seu voltant, poden suportar sense problema una riuada (excepció ja explicada del Cairat per les desorbitades
velocitats que provoca l’engorjat). També ajuda a l’estabilitat dels pilars el suport que suposa el pes de la plataforma que
els pressiona.
El problema apareix quan el nivell de l’aigua arriba a la plataforma a tot l’ample del riu, i l’aigua no té escapatòria. La
plataforma actua de dic de retenció per la capa superficial de la riuada, la que té més velocitat i arrossega més objectes.
El pont de Vilomara té una plataforma gairebé plana (entre les cotes 185.2 i 186.7 metres, a 10 metres sobre la llera) i
que a més està per sota de la cota que assoleix el Llobregat una vegada cada 500 anys de mitjana (189 m). De fet, les
de cada 50 anys ja arribaven a tocar el sota-pont (actualment l’embassament de la Baells permet una regulació parcial).
És el que va passar el 1617, fa 400 anys. El riu i tot el que portava, va aplicar al llarg dels 120 metres de la longitud del
pont, una força amb una palanca de 10 metres. Pitjor, la geomorfologia que envolta el pont tampoc afavoreix, doncs al
passar el riu de la cota mínima dels 177 metres a la màxima de 189, el riu s’eixampla aigües amunt del pont, però no en
el pont, situat en un embut on la velocitat s’accelera (secció x velocitat =cabal =constant).
El pont de Castellbell, com el pont del diable de Martorell o el de Pedret no van caure en la mateixa riuada ¿per què?
El de Castellbell és molt més alt (17 metres, gairebé el doble que el de Vilomara). Però sobretot té una característica
decisiva, no és pla. De la cota 148.5 metres en la riba esquerra puja en la culminació fins als 157.5. És punxegut com els
altres dos esmentats, pel que mai tota la plataforma està al nivell de l’aigua superficial, la més ràpida i destructiva pels
objectes que arrossega. A qualsevol nivell de la riuada, només presenten resistència parts d’ella, l’aigua es pot desviar
com fan els pilars. I en tot cas la cota màxima del riu cada 500 anys, 152 metres, no arriba a cobrir-lo tot. Es pot dir que
un pont que no permet el pas d’una riuada de cada 100 anys, no garanteix que pugui durar molts anys.
Per això els guals, que en episodis de riuades la seva plataforma és assolida i sobrepassada pel riu, no poden ser alts. El
“moment”, la “palanca” a una alçada de metre i mig és petita i pot ser compensada per la resistència de l’estructura. Una
vegada sobrepassada la plataforma i submergida en el riu, l’esforç és encara menor, perquè la velocitat disminueix i els
objectes arrossegats passen majorment per sobre i no impacten.
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Es tracta, doncs, de trobar un equilibri entre que l’alçada de la plataforma permeti el màxim cabal d’aigua i en conseqüència
sigui utilitzable el màxim nombre de dies a l’any, però que sigui una alçada que impliqui un “moment” assumible per
l’estructura al ser assolida la plataforma per una riuada. Quan més cabalós és el riu més gran és el problema. Llindars/
forats de 60 cm a 1 metres d’alçada entre el nivell habitual del riu i la plataforma (si la plataforma és prou llarga), garanteix
l’ús del gual fins i tot amb crescudes importants, és a dir, garanteix l’ús el màxim de dies a l’any. Això no implica més que
metre i mig d’alçada total del gual.
En el gual de Sant Boi ja esmentat, el Llobregat té una fondària important, probablement de metre i mig a dos metres (com
ja s’ha dit, no es va poder obtenir informació detallada). La plataforma, a més, és molt gruixuda, amb el que tot i el petit
forat de pas de només un pam, deu arribar als 2 metres d’alçada. El problema és que amb un forat d’aigua tan petit, els
anys que siguin plujosos restarà inhabilitat diversos dies. Si pretenguéssim que haguessin 60 cm de sobre-pas d’aigua
sota la plataforma, la construcció s’hauria d’anar als 2 metres i mig.
Proporcionalitat
Lligat al “moment” a que pot estar sotmesa la plataforma d’un pont o un gual en una riuada, cal parlar d’una proporcionalitat
entre les resistències de les parts d’un gual. Proporcionalitat entre les diferents “hiper-estaticitats” dels components del
gual.
S’entén millor amb el gual de la cota 330 m del Cardener que és una mena de “gegant amb peus de plom”. A part de tots
els altres problemes ja comentats, la plataforma està hiper-dimensionada, és molt gruixuda (oferiria molta resistència si
l’aigua l’assoleix) i és molt alta, però se suporta sobre uns pilars proporcionalment més febles. Per això la previsió que
s’ha fet de que no suporti a una forta riuada, o a un impacte important.
Tanmateix, una plataforma molt robusta, fortament lligada a uns pilars proporcionalment més febles (o amb uns ancoratges
insuficients), pot fer que la plataforma actuï de palanca enderrocant tot el gual, amb la base dels pilars inclosos. És a dir,
s’ha de preveure que la plataforma sigui proporcionalment la part més feble, desmuntant-se abans de que pugui arribar a
comprometre els pilars del gual. Posar una nova plataforma alveolar és trivial i econòmic, refer tot el gual, gens. De seguida
es veurà el cas del gual aigües avall de la Farinera de Manresa, al Cardener, que per aquesta diferent resistència es va
reparar pocs dies després de desmuntar-se. Tot el contrari del que deuria succeir al gual de l’Ametlla de Merola al
Llobregat (no s’han pogut trobar imatges), perquè no resta cap vestigi d’un gual relativament recent que es va emportar
una riuada, poc després de construït.
És una simple qüestió de càlcul correcte d’estructures entre els components del gual.
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Gual combinat plataforma - rastell
Un gual plataforma-rastell és la combinació d’ambdós, amb una part de gual plataforma (amb els pilars i les plataformes
que calguin) i a un o els dos costats, un o dos guals rastell.
El proposat gual, gegant, d’Abrera, al Llobregat en la seva cota 60 metres, és un exemple il·lustratiu. Està a Sant Hilari,
lloc important històricament per ser el port de les galeres romanes que remuntaven el riu fins a aquest punt on carregaven/
descarregaven.
El cost d’aquest gual gegant està justificat per la connexió que donaria al barri de Vilalba (2 500 persones censades) amb
Abrera, barri que per la seva proximitat a Abrera (1 km), possibilitaria anar a peu a partir de 12 minuts. Per manca de
planificació en tots els projectes anteriors i/o en curs, s’ha d’anar obligadament en cotxe fent una volta de 7 km al nord
(per Olesa) o 8 km al sud (agafant l’Autopista A-2 prop de Martorell). Ni tan sols s’ha previst que amb l’enllaç de l’Autopista
entre Terrassa (Autopista C-16) i Abrera (Autopista A-2), que travessa el Llobregat només 1 km més al nord (i que porta
anys aturada la seva construcció) s’hagi previst que pugui ser emprada per travessar el riu entre ambdós poblacions,
perquè caldrà voltar més de 5 km.
Del marge esquerra (Vilalba) al dret (St. Hilari, Abrera), la solució proposada va ser:
35 metres de gual-passera, amb 4 pilars entremitjos (5 plataformes alveolars de 7 metres de llargada), que
seria la part més costosa del cost total del gual
20 metres de gual sec
50 metres de gual-rastell
80 metres de gual sec

Ubicació d’un gual (del tipus que sigui)
La primera decisió important, la que més, és escollir l’indret on situar un gual sigui del tipus que sigui. Depèn de moltes
diverses condicions pel que lo millor és assessorar-se amb els pocs experts disponibles com son els tècnics experts de
l’ACA. Grosso modo, ha de ser en un indret d’aigües manses, sense pendent, on la velocitat de l’aigua sigui mínima. Per
aquest motiu al Cairat és impensable un pont tradicional.
Lligat amb això, la llera ha de ser el màxim d’estable, poc alterada pels dipòsits de sorra que transporta i deixa el riu. La
Via Augusta dels Romans va tenir seriosos problemes a l’Anoia, obligant a trobar freqüents alternatives. Vist tot el curs de
l’Anoia, un dels punts conflictius al que es refereixen els escrits al respecte podria ser al peu de l’actual resclosa de can
Bargalló, en la cota 59 m, en el límit dels municipis de Castellví de Rosanes i Sant Esteve Sesrovires. S’ha sol·licitat un
gual en aquest lloc que, pel mateix, s’hauria d’estudiar detingudament.
S’ha de tenir en compta la geomorfologia del lloc, és a dir, la secció de la vall on es vol posar el gual i com varia la secció
en el cas de les riuades al augmentar el nivell del riu. Si és un pas estret (novament l’exemple del Cairat), a l’augmentar
el nivell la velocitat fins i tot pot augmentar, segons la fórmula bàsica de que el cabal que és constant és el resultat de la
secció de pas per la velocitat del fluid, pel que si hi ha un escanyament a la vall, la velocitat de l’aigua augmenta.
Si hi ha opció d’escollir, un gual en terreny rocós sempre és preferible a un gual en terreny arenós/ sorrenc. S’han d’escollir
llocs aigües avall de les rescloses/ assuts, aprofitant el poc cabal del riu, perquè el cabal ha estat desviat majorment al
canal. Mai s’ha de fer aigües amunt de la resclosa, per l’amplada del riu i per la fondària que origina la mateixa resclosa
que pot exigir un gual amb mides pròpies d’un pont. Tanmateix s’han d’intentar fer en trams rectes del riu, on el regim és
laminar, sense turbulències.

Gual o pont
La diferència entre un gual i un pont és que:
El gual no garanteix una utilització permanent. Uns pocs dies a l’any l’aigua passarà per sobre del gual sense
que aquest sigui un obstacle significatiu al corrent ni a les restes i objectes que arrossega.
Un pont ha de tenir prou alçada i resistència per a permetre resistir qualsevol riuada sense afectar-se, ni ser
assolit per la plataforma per a garantir un ús permanent (i si la riuada assoleix la plataforma i el pont no és
fortament resistent, te moltes possibilitats de ser enderrocat pels objectes arrossegats). Excepcionalment
poden plantejar-se construccions de ponts -o millor reconstruccions de ponts històrics- amb un cert risc de
ser afectats per riuades de cada 100 anys o menys.
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El gual i el pont de Castellgalí
A la dreta del Cardener, en el seu tram final a punt d’unir-se amb el Llobregat, hi ha la vila de Castellgalí. Existia un gual
que connectava amb el veïnat de cal Font, situa a l’esquerra del riu. En la foto es veu la part nord del gual, l’assut
(=resclosa) 150 metres aigües amunt i el balç de Castellgalí com a fons, al peu del qual passa la C-55.

Foto: Ajuntament de Castellgalí

El gual és visible a les fotos del vol americà de fa més de 50 anys, havent resistit totes les riuades, tan la plataforma com
òbviament els pilars. El gual també va resistir sense problema la inundació de juny del 2 000.

Foto: ICGC, amb el gual l’any 2000

El gual tenia una longitud de 32 metres amb tres pilars intermedis que el dividien en quatre seccions de 8 metres
cadascuna (amb unes “llums” de 7 metres). L’amplada era notable, de 5 metres. Complia amb totes les recomanacions
que s’han anat exposant. Per exemple i com es veu a la foto, els pilars fins i tot eren punxeguts.
Era alt, gairebé 2 metres i mig. La plataforma assolia la cota 162.45 metres, amb el fons de la llera del riu a la cota 160
m. Descomptant els pilars, el gruix de la plataforma i les irregularitats del fons de la llera, la secció de pas era de 28 x 1.5
=42 m2. La única millora avui plantejable -impossible per inexistent quan es va construir- seria la de la plataforma, amb
prefabricats alveolars, que hauria reduït el gruix de la plataforma (i sobretot el cost de la seva construcció, evitant un forjat
tan gran), i en conseqüència l’alçada s’hauria reduït mantenint la mateixa secció (o mantenint l’alçada total s’hauria
augmentat la secció de pas).
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El problema no va ser el gual sinó que el lateral de la riba dreta on confluïa el canal de sortida de la resclosa situada
aigües amunt, accés al gual que era descalçat per les riuades que superaven el gual i l’escullera, erosió que no permetia
enllaçar amb el gual i calia fer reparacions de tant en tant.
Per això, en lloc de consolidar aquesta part lateral, passada l’esmentada riuada del 2000, amb les subvencions pels danys
causats i pels moments d’eufòria del “formigó” d’aquells anys, es va decidir desmantellar el gual amb un “pica-pica” i
construir pràcticament al mateix lloc el pont actual. Un pont de prop de 70 metres que abastava tan el gual com la sortida
del canal. El seu ample és de prop de 10 metres pel pas de vehicles i vianants en les dos direccions.

Foto: ICGC, amb el pont l’any 2004

El què interessa és el cost. Es va construir l’any 2002 amb un cost de 543 000 euros. Les condicions normatives d’un pont
i un gual son clares. Així les baranes del pont actual assoleixen la cota 170.7 metres, gairebé 11 metres per sobre de la
llera. El trànsit pel pont és molt baix, possiblement d’entre 200 i 300 vehicles diaris (IMD), el que porta a la reflexió sí no
hauria estat suficient una econòmica consolidació del lateral, més de 10 vegades més econòmica.
Pel que fa als aspectes paisatgístics, l’impacte visual d’un pont és enorme, com és el cas d’aquest pont actual de
Castellgalí que ha substituït a l’antic gual. Al fons de la foto, cal Font.

Foto: C. UDINA©

Comparat amb aquest pont, l’impacte del gual de plataforma anterior era pràcticament nul. Els guals de plataforma, més
si les plataformes alveolars se les fa arribar als 10 metres, son estructures estilitzades i discretes. El pont de la cota 330
m del Cardener ja vist, també és una mostra de l’impacte visual, negatiu, que pot arribar a fer un pont fins i tot tan petit
com aquest.
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Visualment, un d’aquests guals de plataforma és discret i altera poc el paisatge, més si s’apliqués algun tintat a la
construcció. Un gual de plataforma ben construït, tal com s’ha explicat, és una estructura lleugera i durable. I econòmica
si se segueixen els criteris exposats, un factor de 5 o més vegades més econòmic que un pont. En el pitjor dels casos,
l’únic que pot ser afectat per una riuada és la plataforma, que és la part més econòmica de la infraestructura.
Un gual de rastell, és encara més lleuger, durable i econòmic. I com s’ha dit eficient i de fàcil manteniment. I
paisatgísticament, pràcticament imperceptible a la vista.
El gual de la Farinera a Manresa, en la cota 187 metres del Cardener
L’ortofoto actual de l’ICGC mostra clarament els restes del pilar del gual que, anys enrere, connectava la carretera vella
C-1411b amb les indústries i habitatges de la riba esquerra.

Foto: ICGC

Es deixa pel lector que busqui els quatre pilars alineats, els dos centrals i els dos de la riba. A baix a l’esquerra la carretera
C-1411b i al mateix costat la via fèrria de Rodalies-4. A dalt a la dreta, el final de la resclosa i l’inici del canal.
Les fotos aèries del vol americà constaten l’ús del gual, com la següent de l’any 1956:

Foto: ICGC

Es veu clarament la llarga rampa d’accés des de la carretera, el gual travessant el riu de banda a banda, la resclosa, el
canal També es visible en la foto del 1946, tot i que amb menys resolució. En la “Modificació puntual al Pla General de
Manresa La farinera, PGM 1504, Ajuntament de Manresa, Abril del 2016” sorprenen des de confusions conceptuals
bàsiques com entre la riba dreta i esquerra d’un riu, fins que s’ignori aquest gual que hi va haver al final de la zona
considerada, aigües avall, tot i els molts estudis històrics referenciats. A l’ignorar-se el gual, no s’ha previst cap mesura
de protecció o restauració com totes les que s’apliquen a les instal·lacions inventariades.
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Sorprèn encara més que una de les foto del mateix document mostri clarament els dos pilars centrals del gual, un al mig
de la foto i l’altre a la dreta d’aquesta foto.

Font: PGM

S’entén amb tot això darrer que es pugui plantejar una despesa de 854 700 d’euros per un pont només per a persones,
una “passera”, que travessi el Cardener a l’alçada de la Farinera, quan la reconstrucció del gual esmentat, un gual de
plataforma, suposaria menys de la dècima part d’aquesta despesa.
Seguim amb la dinàmica d’eufòria que ens va endur a la greu crisi actual, amb gairebé totes les Administracions públiques
en fallida tècnica. Cal reflexionar si està justificat assumir aquesta diferència de despeses, més en el moment actual.
Equival al cost mitjà de més de 10 km del camí del Cardener, que a Barcelona només en té 55 km. És a dir, amb aquesta
sola passera, una sola d’entre la cinquantena d’intervencions que calen al Cardener, es podria fer la quinta part del camí
del riu. Hi ha “colls de botella” on és imprescindible una intervenció al cost que calgui. Es pot dir que al fer un camí de riu,
com una pista d’esquí, el 90% del cost es pot anar a només el 10% del recorregut (i el 10% del cost ser suficient pel 90%
restant de recorregut). No és aquest el cas d’aquest pont-passera, perquè estrictament no és imprescindible i a més té
l’alternativa i el precedent del gual esmentat, pel que la desproporció és ben palesa. No s’ha entès encara el concepte de
“finestreta única”, independentment que en una partida pressupostaria una determinada Administració pública pugui
disposar de més recursos per càpita que una altra.
La diferència entre les dues opcions seria que el pont-pasera seria utilitzable tot l’any i el gual no ho seria alguns pocs
dies a l’any. Però tractant-se d’un gual turístic com seria igualment el pont, es tractaria d’uns dies en els que difícilment
hauria usuaris, per tractar-se de dies de pluja i/o riuada.
La importància de recuperar aquest gual és que des de l’emblemàtic Pont Vell de Pedra, al peu de la Catedral i la Cova
de Sant Ignasi, la ciutat de Manresa guanyaria un passeig de més de 2 km voltant per la riba esquerra i dreta, recorrent
les històriques fàbriques de la Farinera, els Polvorers, la Fàbrica vermella i la Fàbrica blanca, així con connectant a peu o
en bicicleta el veïnats i masos adjacents al camí.
Pel contrari, el pont que es proposa en el PGM, a part del seu preu desorbitat en relació al gual, limita a la meitat aquest
recorregut i segueix deixant les Fàbriques vermella i blanca i el seu veïnat com barris marginals de Manresa.
El gual constata una vegada més la importància de la fortalesa dels pilars, que com es pot constatar en aquest cas han
resultat indestructibles. Això permetria avui una reconstrucció trivial, amb el simple sanejament dels pilars i la col·locació
de les econòmiques plataformes alveolars, en aquest cas de 8 metres de longitud.
Els pilars de 2.5 metres s’haurien d’eixamplar fins als 4 metres que calen per a suportar un gual de 3 metres d’amplada.
Com en condicions normals els pilars sobresurten 1 metre del riu, la secció d’aigua que podria passar sota del gual seria
de 20 m2, corresponent a un cabal notable que garantiria el seu ús gairebé tots els dies de l’any. El segon pilar central
està cobert per la vegetació, vegetació que tapa tanmateix els estreps laterals.
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Foto: C. UDINA©

Fins i tot està en perfecte estat el camí d’accés que des de la carretera baixa cap al gual, només està ple de bardisses
que un tractor desbrossador pot treure en minuts. El camí empalma amb els edificis de la Farinera, llevat un tram de 10
metres que caldria condicionar.

Foto: C. UDINA©
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Gual hiperestàtic-isostàtic

Foto: C. UDINA©

Palanca del Molí fariner al riu Anoia a Martorell (Baix Llobregat, cota 51 m) l’1 d’agost d’enguany. A la foto inferior el mateix
gual des de la riba esquerra oposada el 26 del mateix mes, per una petita riuada deguda a unes pluges de mitjans d’agost.
Posteriorment la brigada municipal va reconstruir la passera.

Foto: A. BARGUÉS©

No s’haurien de fer construccions amb baranes amb zones freqüentment inundables, els materials arrossegats pel riu fan
una força que supera la resistència de la barana o pitjor, si aquesta no es desmunta, arrossega tota la passera com en
aquest cas. Les baranes abatibles sembla una solució massa complexa. Per això, al no poder incorporar baranes, per a
persones que puguin tenir vertigen, les passeres no haurien d’estar a més d’un metre d’alçada respecte l’aigua permanent
del riu, ni tenir menys 150 cm d’ample, amplada que a la vegada permetria passar amb una bicicleta al costat.
La palanca anterior s’ha comportat com a “Hiperestàtica-Isostàtica” però estrictament no ha estat dissenyada com a tal.
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Un cas similar per dimensions (la proposta del Cairat no és comparable) és la proposada al peu de la resclosa de el
Cortès, en la cota 250 m del riu Cardener (Callús, Bages).

Foto: C. UDINA©

Es tracta de perforar en roca fins a dos metres per a suportar un eix de 3 metres que fa bascular la passera de 5 metres
de llarg, longitud suficient per a passar la major part dels dies de l’any el rocam per on es cola l’aigua i seguir per l’altra
riba. En cas de riuada, un mecanisme automatitzat fa girar la passera posant-la en la direcció del corrent.

Ponts penjants
Com es va explicar en el treball del Llobregat, lluny de que sembla son infraestructures eficients i econòmiques que si
calgués (llocs emblemàtics) podrien ser incorporades a l’Anoia i el Cardener per a superar distàncies superiors als 30
metres.
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Conclusions
El gual ideal per l’Anoia, amb un cabal habitual molt baix, i el Cardener sota rescloses, també amb un cabal habitual molt
baix, o per l’Aigua d’Ora, seria un gual plataforma de 10 metres sense pilars, suportat pels estreps laterals degudament
ancorats, amb una “llum” o obertura horitzontal de 9 metres, i un llindar o obertura vertical respecte el nivell habitual del
riu de 60 cm (=0.6 m), màxim 100 cm (1 metre). L’obertura aportaria una secció de pas de 5.4 m 2 (9 m de “llum” x 0.6 m
de llindar), fins a 9 m2 en l’altra cas d’un metre de llindar, el que permetria unes crescudes de cabal considerables. Si
afegim els 40 cm de gruix de la plataforma (30 cm de la plataforma prefabricada per a suportar 400 kg/ m 2) més 10 cm de
la capa de compressió, l’alçada total seria de 1 a 1.4 metre (1.1 a 1.5 en el cas de plataforma de 40 cm per suportar 1 000
kg/ m2). D’un a 1.5 metres d’alçada amb 3 metres d’ample, la seguretat seria total.
En tot cas, la longitud de la plataforma no hauria d’ésser inferior als 7 metres, per a permetre una obertura horitzontal de
6 que facilités el pas de residus. Per complementar-lo, així com per a mantenir l’horitzontalitat de tot el gual, la plataforma
es pot complementar pels costats per dos guals rastell que encara incrementarien més el cabal de pas permès. L’estètica,
estilitzada, aportaria un impacte visual mínim. Es pot afegir alguna coloració en funció de l’entorn per a aconseguir més
discreció.
A la part baixa del Cardener (i de l’Anoia) ja caldria una plataforma doble amb un pilar (20 metres de llargada), o triple
amb dos pilars (30 metres de llargada), més uns laterals secs (sense rastell) d’aproximació. Amb la secció de pas que
donaria la doble plataforma (fins a 18 m 2 de secció de pas) o triple plataforma (fins a 27 m2 de secció de pas), l’increment
que donarien els rastells laterals seria menyspreable, pel que poden estalviar-se.
En lleres dels afluents (excepte l’Aigua d’Ora ja comentat) habitualment seques es construiria un gual rastell. O un gual
rastell ampliat si hi ha un petit cabal residual, de la llargada que calgui segons aquest cabal.
Afegint alguna coloració en funció de l’entorn per a aconseguir més discreció, l’impacte visual seria inexistent.
En relació al treball anterior del Llobregat, els guals de l’Anoia i el Cardener s’han previst més grans i resistents (1000 kg/
m2), perquè al no existir tanta accessibilitat com en el Llobregat, cal preveure el manteniment de maquinària des del mateix
camí, travessant els guals. També es creu convenient, pel mateix, menys dies d’inundabilitat a l’any pels guals.

Criteris metodològics
Quina ha estat la metodologia que ha permès aquesta reenginyeria? Bàsicament:
Analitzar amb detall i profunditat totes les realitzacions fetes al Llobregat, Cardener i Anoia des de l’edat
mitjana. Cal afegir que en aquesta exposició només es parla d’una part dels guals i ponts analitzats, i per
raons obvies no hi ha fotos dels guals desapareguts però dels que s’ha recollit informació oral.
Contactar amb empreses de perforacions a l’oceà per a les que no calgués assecar la llera per a fonamentar
els pilars dels guals amb cabal permanent:
Establir tres modalitats de guals que permetin processos de contractació per homologació abaratint encara
més els costos al fer adjudicacions per homologació i/o execucions de conjunts de guals:
o guals de plataforma o hiperestàtics, per a cabals permanents del riu, amb pilars indestructibles per les
riuades de fins cada 500 anys (ancorats fortament a la llera del riu) i amb plataforma suportada dels
pilars amb prefabricats d’edificis d’aparcaments, permetent amples passos d’aigua i restes
arrossegades pel riu (com a mínim de 6 metres d’ample i 60 cm d’alçada);
o guals de rastell (amb rastell resultant del mateix forjat del ciment o amb plataformes alveolars foradades
per sobre) amb ancoratges, en cursos d’aigua de cabals petits o intermitents, o com a complement als
guals de plataforma;
o guals hiperestàtics – isostàtics com és el cas esmentat del pas del Cairat, o de la riera de Merlès, o de
la resclosa del Cortés en el cas del Cardener (cota 250 m).
El decisiu assessorament d’experts ha estat aportat desinteressadament per:
-

En Josep Maria AGUILÓ, Álvaro FREIRE, Emilio SÁNCHEZ i Jordi CLUSELLAS de l’ACA;
Alonso LARA de Construccions SECUNDÍ SL;
Albert CASTELLS d’EMC Projectes.;
Santi OLALLA de Catalana de perforacions del Grup AquaCenter (Domini ambiental, Elèctrica Pintó, ...);
Narcís PRAT, Catedràtic d’Ecologia de rius (Universitat de Barcelona).

Finalment, l’estudi de reenginyeria ha estat efectuat per Carles UDINA i COBO/ Sistemes Complexos S.L.
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Relació de guals
La relació de guals a construir necessàriament per poder fer el Camí de l’Anoia (en nombre de 30) i del Cardener (25),
són:
Riu Anoia
Aigües avall de la Torre de Claramunt
Cota
239
232
225
217
200
199
198
187
185
174
171
169
163
156
154
152
148
144
129
120
97
89
87
84
77
74
73
66
65
57

Nom/ Observacions

Pont emblemàtic

Riereta de Piera
Can Piquer

a reconstruir

Municipi
Capellades
Capellades
Vallbona d’Anoia/ Cabrera d’Anoia
Cabrera d’Anoia/ Vallbona d’Anoia
Vallbona d’Anoia/ Cabrera d’Anoia
Cabrera d’Anoia/ Vallbona d’Anoia
Vallbona d’Anoia/ Cabrera d’Anoia
Vallbona d’Anoia/ Cabrera d’Anoia
Cabrera d’Anoia/ Piera
Piera/ Cabrera d’Anoia
Piera
Piera/ Cabrera d’Anoia
Cabrera d’Anoia/ Piera
Piera/ Cabrera d’Anoia
Piera/ Cabrera d’Anoia
Cabrera d’Anoia/ Piera
Piera
Piera
Piera
Sant Sadurní d’Anoia
Subirats
Gelida
Gelida
Gelida
Gelida
Gelida
Gelida
Gelida
Castellví de Rosanes/ Sant Esteve Sesrovires
Sant Esteve Sesrovires/ Castellví de Rosanes
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Riu Cardener
No s’hi inclou la capçalera de la província de Lleida, aigües amunt
Cota
416
408
407
376
369
359
344
341
340
330
324
319
303
298
294
282
263
241
235
232
225
216
209
186
176
159

Nom/ Observacions
Aigua d’Ora

Pont emblemàtic

Els Comtals pont emblemàtic
Llobregat, gual gegant (60 metres)

Municipi
Cardona
Cardona
Cardona
Cardona
Cardona
Cardona
Cardona/ Pinós (Lleida)
Pinós (Lleida)/ Cardona
Cardona/ Pinós (Lleida)
Navàs
Navàs
Navàs
Valls de Torroella
Valls de Torroella
Valls de Torroella
Súria
Súria
Callús
Callús
Callús/ Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan de Vilatorrada/ Manresa
Manresa
Manresa
Castellgalí

S’ha de tenir en compte, per posar un sol exemple, que entre Malagarriga i el Palà de Torroella, la C-55 ha tallat el camí
ral que existia entre Súria i Cardona, el que obliga a fer 4 guals, els de les cotes 330, 324, 321, i 319 metres.
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Les rescloses/ assuts de l’Anoia i del Cardener i la política hidràulica
La Catalunya actual, industrial i emprenedora, resulta de la revolució industrial del segle XIX; per fer-la possible es va
obtenir, a més de l’energia del carbó, l’energia dels rius, bàsicament del Llobregat, Cardener i Ter. Petites rescloses
escalonades desviaven l’aigua dels rius a un canal que nodria una central hidroelèctrica, a vegades d’un sol metres
d’alçada. Les centrals d’un a tres metres són les més nombroses. En l’extrem contrari, a la capçalera de les conques, es
troben centrals importants com la del Clot del Moro i la Baells al Llobregat, o la Llosa del cavall i Sant Ponç al Cardener.
El Cardener és un riu important de 1 413 km2 de conca i 107 km de recorregut, amb un cabal mitjà significatiu de 6.16 m3/
s. Per aquest motiu, gairebé totes les rescloses son per a aprofitaments hidroelèctrics.
A l’Anoia, les rescloses i l’aprofitament hidroelèctric són molt limitats, destaca la del Castell de Cabrera. Això es deu a la
petita extensió de la conca (929 km 2, uns 68 km de llargada) i a les pluges poc abundants, que dóna un cabal mitjà a
Martorell de 2.37 m3/ s.
Cal deixar constància de l’estat d’abandó de totes aquestes instal·lacions, gairebé ruïnoses en la major part dels casos,
que contrasta amb el seu valor estètic i importància arqueològica industrial. La manca de manteniment resulta
contradictòria perquè les centrals obtenen rèdits econòmics constants per la venda d’electricitat.
Un altra problema és el dels cabals ecològics, que no disposen de legislació adequada per assegurar la salut del medi
fluvial o, senzillament, que no es compleixen.
En definitiva, per al bé mediambiental però, també, per bé de l’atractiu turístic i de la coherència històrica caldria aplicar
estrictament la legislació actual, però sobretot millorar-la, obligant a revertir part dels guanys en la conservació de les
instal·lacions.
La relació de rescloses de l’Anoia (22) i el Cardener (40) és la següent:
Riu Anoia
Cota
297
284
276
274
268
262
249
243
239
224
200 a 214
199
188
184
143
122
115
80
64
47
46
45

Nom/ Observacions
Igualada
Parc fluvial
Molí dels Moletons
Molí del Rigat
la Pobla de Claramunt
Sant Procopi
Gual-resclosa Unión industrial papalera
la Torre baixa
Capellades
Can Bota
Castell de Cabrera/ Vallbona d’Anoia
la Fou 199
la Fou 188
el Matar
la Riba de la Timba
ACA, estació de mesura
Castell de Vilarnau/ Codorniu
Gelida
Can Bargalló
sense denominació
ACA, estació de mesura
runes

Municipi
Igualada/ Santa Margarida de Montbui
Vilanova del camí
Vilanova del camí
Vilanova del camí
la Pobla de Claramunt
la Pobla de Claramunt
la Pobla de Claramunt
la Torre de Claramunt
Capellades
Cabrera d’Anoia/ Vallbona d’Anoia
Cabrera d’Anoia/ Vallbona d’Anoia
Cabrera d’Anoia/ Vallbona d’Anoia
Cabrera d’Anoia/ Vallbona d’Anoia
Cabrera d’Anoia/ Piera
Piera
Piera
Sant Sadurní d’Anoia
Gelida
Castellví de Rosanes/ Sant Esteve Sesrovires
Martorell
Martorell
Martorell

Riu Cardener
No s’hi inclouen les rescloses de la capçalera de la província de Lleida, aigües amunt
Cota
425
415
406
400
399
391
387 (368)

Nom/ Observacions
Garrigó
Segalers
Cal Torre
Assut de la Plantada
ACA
Assut de l’Aranyó, assecada pel desvio del riu
Assut de la Coromina/ Palà, assecada pel desvio
del riu
ACNA, S.L.
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354 (336)
325
314
301
292
285
279
274
270
267
266
259
254
250
244
239
235
233
229
227
219
209
208
202
198
192
190
188
185
184
182
174
169
165

Malagarriga
Palà de Torroella
Valls de Torroella/ Navàs
la Ribera
Cal Jover
Súria – la Fàbrica vella
Súria
runes
Reguant (captació sense resclosa)
ruïnes
el Fusteret
la Pobla/ Antius
el Guix
el Cortès
Castell de Callús
els Manxons
Callús
les Feixes/ cal Frare
el Molinet
Cal Carlot/ cal Pere
Sant Joan de Vilatorrada
Pirelli
Miralpeix
Congost
Pont vell de pedra
la Farinera
els Polvorers
Fàbrica vermella
Sant Pau
Torre Vives
Els Comtals
Cal Torrents
ACA (estació mesura)
Castellgalí

Pinós (Lleida)/ Cardona
Navàs
Navàs/ Valls de Torroella
Valls de Torroella
Valls de Torroella
Valls de Torroella
Súria
Súria
Súria
Súria
Súria
Súria
Callús
Callús
Callús
Callús
Callús
Sant Joan de Vilatorrada/ Callús
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan de Vilatorrada
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Manresa
Castellgalí/ Manresa
Castellgalí
Castellgalí

Restauració mediambiental i rampes per a peixos
El projecte “Vies Blaves” de la Diputació de Barcelona pretén ser un “Element inercial positiu”, una conjuntura
dinamitzadora per a una correcta planificació territorial, amb la finalitat de millorar d’una vegada per totes la qualitat dels
rius de la demarcació provincial, de retornar-ne el gaudi a la ciutadania i de dinamitzar econòmicament l’entorn fluvial a
través del turisme. Els avantprojectes dels tres rius compresos en la denominació Vies Blaves, Llobregat, Anoia i Cardener,
no aporten solament una línia de traçat. L’estudi de reenginyeria general que es proposa -guals, ponts, passeres, baranes,
reverdiments i altres elements constructius-, fan possible l’optimització de la inversió a un preu raonable, assolible (en
resulta una mitjana de 70 000 euros/ km, IVA inclòs) molt menor al que s’havia fet fins ara en extensions d’un abast
relativament comparable.
El cost d’una reparació ambiental, la restauració de l’entorn més pròxim, és més del doble. Si volem un riu totalment net
sense els efectes contaminants de poblacions i indústries, els costos són molt majors. Cal pensar, per exemple, que
sanejar el 5% d’habitatges de Catalunya que actualment no tenen depuració i aboquen les aigües residuals a rieres i rius
(en bona part, en els tres rius en qüestió), suposaria segons la Secretaria de Medi Ambient de la Generalitat uns 1 800
milions d'euros (2015). L’obertura dels camins fluvials el 2019, per si sola farà disminuir els abocaments (deixalles i runes
especialment) i crearà les bases per a una consciencia social que durà a actuar seriosament en un futur pròxim, quelcom
impensable fa un any i mig.
És clar que aquest problema està fora de l’abast del present treball, però és impossible redactar-lo sense tenir en compte
la seva omnipresent presència com a element inercial planificador. En conseqüència, s’ha tingut sempre en compte deixant
clar que no es pressuposa ni es pressuposta cap actuació al respecte.
Ecològicament, les rescloses són un greu problema per a la salut dels rius, potser el pitjor perquè constitueixen una barrera
insalvable per a peixos i altres espècimens aquàtics. Es podria plantejar la supressió de les rescloses. Però no és
assumible, ni a mig termini, pels costos d’indemnitzacions que suposaria. El cas de la indemnització de les tres
hidroelèctriques de Cardona, de només 26 metres de desnivell, (veure el cas a la part corresponent a aquest municipi)
n’és una referència. A més, continuaria existint la funció de regulació que suposen els embassaments (la Baells, la Llosa
del cavall, Sant Pons). També hi ha el benefici dels petits embassaments que conformen, amb el seu valor paisatgístic i
la possibilitat en alguns casos del seu ús turístic i esportiu.
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Aquí només es pot plantejar la necessitat de legislar adequadament, i quan abans millor, els cabals ecològics. Això seria
assumible, una vegada obert el camí, si hi ha prou pressió social cap als estaments político-administratius. Les rescloses,
fins i tot les grans preses, haurien de disposar de rampes amb suficient cabal perquè els peixos poguessin remuntar-les.
Al llarg dels tres rius només s’ha trobat una resclosa que incorporés una rampa al Cardener i una altra a l’Anoia. La primera
poc eficient, i la segona totalment inútil.
En aquest treball s’ha plantejat una reenginyeria de guals, de baranes de fusta, de plataformes metàl·liques per a espadats
i canals, i un nou tractament del ferm dels camins basat en el reverdiment. S’ha parlat abans que caldria fer el mateix amb
el tractament de la canya i el manteniment dels guals. Cal afegir-hi, doncs, una reenginyeria de passos de peixos.
Sortosament ja està feta, la tenim al riu Ter. Només es tracta de replicar-la a la resta de rius.
L’única rampa trobada al Cardener, l’excepció que confirma la regla, és a la resclosa de les Feixes/ cal Frare, a Sant Joan
de Vilatorrada, a tocar del municipi veí de Callús, entre les cotes 230 a 232 del Cardener. A la foto posterior, en primer
terme es veu el serpentejant graonat pel pas de peixos, que s’ha constatat poc eficient.

Foto: C. UDINA©
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La de l’Anoia (foto següent), a la cota 284, a Vilanova del Camí, és encara més recent (2005) i, sorprenentment, inútil. La
“rampa” és una escala de 2.8 metres d’alçada amb graons de 20 cm i un pendent del 80%.

La “rampa” de la foto següent, al Ter, construïda el 2011, és de fet un rierol artificial. Una “rampa” òptima sens dubte.
Guanya un desnivell de 2.5 metres en 73 metres de llarg (pendent del 3%).

Rampa per a peixos de la resclosa de la Teula, riu Ter, Manlleu.
Foto: Marc ORDEIX©

Al Cardener i a l’Anoia (i al Llobregat si excloem el Cairat, amb 22 metres de desnivell) es tracta de rescloses d’un o màxim
dos metres i no suposaria costos significatius la construcció d’aquestes rampes. Només cal una llargada en funció del
desnivell que permeti una velocitat moderada de l’aigua.
Caldria un estudi per part dels pocs experts que avui hi ha en el tema, si un mínim de 20 metres de llarg per cada metre
de desnivell (5%) i un mínim de 2 metres d’ample podria ser a la vegada econòmic i suficientment funcional. Una curta
llaçada a l’extrem de la resclosa, de 20 metres (20 +20 =40) seria suficient per a les més grans de 2 metres d’alçada. En
concret, l’error més reincident és fer salts graonats i fins i tot escales estrictes, que semblen cascades. Les escales són
implantejables. Una altra cosa és una successió de basses suficientment grans i graonades, però amb els salts entre
basses d’uns pocs centímetres i, òbviament, el necessari cabal. El principal problema a l’Anoia és, a dia d’avui, el seu
reduït cabal. El cabal del Ter (25 m 3/s) és 10 vegades superior.
Cal esperar que s’estudiïn i es construeixin a curt termini, induïdes per la mateixa dinàmica turística del camí. Podrien ser
motiu d’una segona fase de realitzacions una vegada acabada l’actual, a partir del 2020, conjuntament amb els traçats
complementaris/ no prioritaris que també s’han dissenyat en els tres rius.
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Valor paisatgístic
Paisatgísticament, les rescloses estan totalment integrades i donen un important valor afegit al riu. Ja s’ha dit breument
en la part anterior de les rescloses. Si es volgués, com es fa a tota Europa (només cal travessar la frontera i a Perpinyà
veure l’aprofitament del Tet, un riu més petit), moltes d’elles podrien transformar-se en zones d’esbarjo, per al bany a
l’estiu i per al rem tot l’any. Per això, les rescloses son un element a conservar i aprofitar. El camí dels rius Anoia i Cardener
ha intentat donar accés a totes les rescloses.
A l’Anoia, a més, el riu ha excavat un seguit de espadats que donen riquesa i diversitat paisatgística. Els guals proposats
a l’Anoia permetrien accedir a tots ells, sovint seguint-los per la riba oposada quan el balç impedeix el pas.

L’Anoia a la cota 190 m, a la Fou
(Cabrera i Vallbona d’Anoia)
Foto: ACNA©

Can Torrents a sobre de l’espadat
erosionat pel riu Anoia a la cota 150,
des de Sant Jaume Sesoliveres
Foto: C. UDINA©
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Fotos: C. UDINA©
L’Anoia a les cotes 140 m i 144 m, prop de Sant Jaume Sesoliveres

Esports de “risc”

Foto: C. UDINA©
Meandre de Bedorc a la cota 175 m del riu Anoia, amb Bedorc al fons i l’espadat que ha
originat, d’uns 60 metres de desnivell.

A l’Anoia és difícil pensar en activitats de rem pel seu reduït cabal, llevat que es fes alguna resclosa “ad-hoc”. L’escalada
tampoc està recomanada per no ser un terreny rocallós, però els espadats, més si estan a tocar de poblacions com en
aquest cas el Bedorc (o Capellades, o Cabrera i Vallbona d’Anoia, o Piera i altres), sí que podrien afegir un important
atractiu turístic amb elements de ràpel i de tirolines que diversificarien l’oferta.
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Baranes
Al dissenyar el camí del Llobregat, un riu amb notables espadats i passos compromesos, es va calcular que les baranes
podien ser requerides en el 10% del recorregut.
El problema derivat era que el cost fins de les baranes podria ser desorbitat. Més enllà dels costos teòrics pressupostats,
la realitat és que les baranes col·locades darrerament a diversos projectes del territori dels que s’ha tingut informació
acaben sobrepassant els 100 euros/m. I el problema afegit és que, al poc temps, les baranes comencen a caure, com
aquesta ben recent del Parc fluvial d’Igualada.

Foto: C. UDINA©

Llavors cal una segona actuació de falcament amb reforçaments de ferro, com a la foto següent.

Baranes reparades a Sant Vicenç de
Rus (Berguedà).
Foto: C. UDINA©

Com que les realitzacions analitzades es corresponen a petits recorreguts, el cost s’ha assumit resignadament. Però si
es té en compte tots els projectes de totes les Administracions públiques, tant de construcció com de reparació i
manteniment, les xifres son alarmants. Si es compta que el Llobregat requerirà un 25 km de baranes, el cost amb la
tecnologia actual podia ser d’entre 3 i 4 milions d’euros per aquest sol mobiliari. Per això es va creure imprescindible
plantejar una reenginyeria de les baranes. Bàsicament, va consistir a fer:
Baranes amb suports separats, que passaven dels 2 metres actuals al doble, 4 metres. Si s’entén que el cost
metre lineal dels travessers (R.T.I.) és menyspreable respecte el cost total de la construcció, reduir a la meitat
els suports (amb les perforacions i els muntatges que comporta) suposa reduir el cost gairebé a la meitat.
Perforacions amb maquinària adient, de 60 cm en roca i fins a 150 en terrenys arenosos, ajustades al gruix del
suport (12 cm de diàmetre), amb beina (per a ser desmuntables) i embolcall de formigó, si cal.
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Així es va consultar a diverses empreses de mecanitzats de fusta, el cost de les tradicionals travesses RTI de 10 o 12 cm
de diàmetre amb una incisió de 5 o 6 m que permetés col·locar la travessa sobre un passamà o similar col·locat
verticalment de 10 o 12 cm d’alçada. La visibilitat del reforç de ferro sota de la travessa, negre, d’aparença rústica i de
només 5 o 6 cm no desmereix l’estètica actualment assumida en aquest mobiliari. L’estructura final seria fins i tot molt
més resistent que les actuals. La pretensió amb el canvi de disseny/ re-enginyeria era rebaixar el cost a entre 50 i 80
euros/m.
La sorpresa va ser trobar una empresa que ja estava fent el mateix per a carreteres d’Euskadi, amb suports separats
exactament 4 metres, amb una fortalesa de la barana capaç de resistir forts impactes de vehicles i a un cost de mercat
de 70 €uros IVA inclòs. Resulta obvi que baranes per a contenir persones han de ser més barates.

Cal veure com, a part de l’estètica
barana de fusta, la carretera preveu
el vial per a bicicletes i/o vianants.
Foto: AVF-HIASA©

Cal tenir present que en una carretera hi actua una màquina que incorpora la perforadora amb el compressor i permet
una fabricació de la barana en sèrie. En un camí de riu cal una perforadora més petita i no autònoma (el compressor
funciona a part), com és el cas de la R-21 comentada a la part de guals d’aquest treball, per progressar en un camí de 3
metres. En camins/ passos estrets, només per a vianants, d’un sol metre d’amplada, cal actuar amb una màquina com la
R-6, el que fa entendre que en aquests casos de trams abruptes el cost previst arribi als 80 euros cada metre, un màxim
que és la meitat d’alguns costos actuals. Cal doncs, una homologació de la tecnologia i contractes integrats de longituds
d’un o més quilòmetres.
L’ús de baranes reforçades comença a ser habitual. Per exemple, aquestes estan situades al km 3.2 de la carretera C1415b/ C-636, entre Caldes de Montbui i Santa Eulàlia de Ronçana. Potser va ser més cara la barana de les persones
que la dels cotxes. La foto mostra el reforç metàl·lic amagat, que -òbviament i com s’ha dit- seria diferent en les baranes
dels camins de natura.

Cal comparar també l’estètica de les
baranes metàl·liques habituals, a
l’esquerra de la foto.
Foto: C. UDINA©

ACNA, S.L.

151

Avantprojecte d’adequació del Camí Turístic de l’Anoia. Setembre de 2016

Actes de les reunions i contactes mantinguts amb els
ajuntaments afectats
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Consell Comarcal de l’Anoia i Mancomunitat Intermunicipal de la Conca
d’Òdena
Acta de la reunió al Consell Comarcal de l’Anoia, 13 de juny del 2016
Assistents:
Santi Broch, Alcalde de la Pobla de Claramunt, Vicepresident CC i Responsable Medi Ambient. Membre del
Consorci de Mancomunitat de la Conca d’ Òdena E-mail Secretaria Alcaldia: belanags@diba.cat
Elisabet Andreu i Cobos, Cap d'Àmbit de promoció comarcal i Desenvolupament econòmic. 938051585.
betandreu@anoia.cat
ACNA: Jaume Bonaventura (jaume@acnanatura.cat), Jordi Avellaneda (avellanedaguri@gmail.com)
Odre del dia:
Presentació i breu introducció dels objectius de l’encàrrec de l’avantprojecte del camí del riu Anoia per part de la
Diputació de Barcelona. Enquadrament en projectes de més gran abast: Eurovelo i Eurorando a nivell europeu;
Vies Blaves de la Diputació de Barcelona (Llobregat, Anoia i Cardener) a nivell de país.
Petició de documentació i impuls de les futures trobades i reunions amb els ajuntaments i altres actor implicats.
Acords:
El Consell Comarcal posarà a disposició d’ACNA els següents documents relacionats amb el Camí del Riu
Anoia a la Conca d’Òdena:
o Pla Director
o Projecte Executiu
El Consell Comarcal farà recerca d’informació per trametre-la a ACNA de:
o Parc Fluvial de Vilanova del Camí (Jordi Baron)
o Anella Verda d’Igualada (Carles Crespo)
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Anoia: Consell Comarcal de l’Anoia, Vallbona d’Anoia, Piera, Capellades,
Cabrera d’Anoia
Acta de la reunió al Consell Comarcal de l’Anoia, 6 d’agost de 2016
Municipi
Consell Comarcal de l’Anoia
Adreça: Plaça de Sant. Miquel, 5 • 08700 • Igualada
Telèfon: 93 805 15 85
E-mail: consell.anoia@anoia.cat
Web: www.anoia.cat

Assistents
Santi Broch, Alcalde de la Pobla de Claramunt,
Vicepresident CC i Responsable Medi Ambient.
Secretaria Alcaldia: belanags@diba.cat
David Sánchez, Alcalde de Jorba, Conseller Medi
Ambient municipis petits
626839260, sanchezgdud@jorba.cat
Elisabet Andreu i Cobos, Cap d’Àmbit de promoció
comarcal i Desenvolupament econòmic
938051585. betandreu@anoia.cat
Maribel Ferrer Bosch, Alcaldesa
610404526. ferrerbmrs@diba.cat
Paco Corral, Regidor Medi Ambient
629816218. fcorral@betsol.eu

Vallbona d’Anoia
Adreça: Carrer Major, 110. 08785 Vallbona d’Anoia
Telèfon: 937 718 002
E-mail: vallbona@diba.cat
Web: www.vallbonadanoia.cat
Piera
Adreça: Carrer de la Plaça, 16-18. 08784 Piera
Telèfon: 937 788 200
E-mail: piera@ajpiera.cat
Web: www.viladepiera.cat

Esther Ball, Cap de Serveis Tècnics
ballge@ajpiera.cat

Capellades
Adreça: C. Ramon Godó, núm. 9. 08786 Capellades
Telèfon: 938 011 001
E-mail: capellades@capellades.cat
Web: www.capellades.cat

Aleix Auber, Alcalde
667911908. aleixkape@gmail.com

Cabrera d’Anoia
Adreça: Pl. Canaletes, 1. 08718 Cabrera d’Anoia
Telèfon: 937 749 017
E-mail: cabrerai@cabreradanoia.cat
Web: www.cabrera.cat

Susanna Llopart, Suport tècnic
sllopart@anoia.cat

Odre del dia
Presentació i breu introducció dels objectius de l’encàrrec de l’avantprojecte del camí del riu Anoia per part de la
Diputació de Barcelona. Enquadrament en projectes de més gran abast: Eurovelo i Eurorando a nivell europeu;
Vies Blaves de la Diputació de Barcelona (Llobregat, Anoia i Cardener) a nivell de país.
Exposició del treball de camp dut a terme per ACNA en la definició d’un primer traçat.
Intervencions dels representants dels municipis afectats amb indicacions per ajustar el traçat, guals, propietats,
elements d’interès a tenir en compte, actuacions municipals previstes, etc. de tot el recorregut inclòs dins els
seus termes municipals.
Acords
ACNA trametrà fotos, ortomapa i mapa topogràfic en pdf/jpg a cada municipi amb indicacions dels punts on s’han
previst guals i amb els trams on el camí s’ha de definir de nou i cal esbrinar la possibilitat de pas (s’indicaran amb
els abreujats: GU i OCU)
Els ajuntament faran les indicacions corresponents sobre els OCU doncs tenen accés al registre i coneixen més
directament la situació de cada punt.
Es fa especial atenció al paratge dels engorjats entre can Bota i la Fou a Vallbona d’Anoia.
Capellades i Vallbona d’Anoia confirmen la inexistència d’accés adient per a bicicletes i vianants a l’estació de
FGC de Capellades (Vallbona d’Anoia) degut a les obres del nus viari de la C-15 i la necessitat indefugible
d’arranjar aquesta situació aprofitant el projecte del camí del riu Anoia.
Per tal de definir més adientment uns guals previstos per Piera prop del Badorc (riera Seca i riu Anoia) dels que
s’està elaborant el projecte tècnic, des d’ACNA se’ls trametran els criteris que s’han considerat més adients per
a aquest tipus d’element. Els mateixos que s’han adoptat en l’avantprojecte del riu Llobregat aprovat per part de
la Diputació de Barcelona.
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Baix Llobregat: Martorell, Castellví de Rosanes, Sant Esteve Sesrovires
Acta de la reunió a Martorell, 23 d’agost de 2016
Municipi
Martorell
Adreça: Plaça de la Vila, 46. 08760 Martorell
Telèfon: 937 750 050
E-mail: ajuntament@martorell.cat
Web: www.martorell.cat
Castellví de Rosanes
Adreça: Carrer Sant Antoni, 1. 08769 Castellví de
Rosanes
Telèfon: 937 751 942
E-mail: rosanes@diba.cat
Web: www.castellviderosanes.cat
Sant Esteve Sesrovires
Adreça: Carrer Major, 8. 08635 Sant Esteve
Sesrovires
Telèfon: 937 713 017
E-mail: ajuntament@sesrovires.cat
Web: www.sesrovires.cat

Assistents
Adolf Bargués, Rafael Palao

Pep Massana, Olga Cid

Cristina Blanco

Odre del dia
Presentació i breu introducció dels objectius de l’encàrrec de l’avantprojecte del camí del riu Anoia per part de la
Diputació de Barcelona. Posta en valor de la iniciativa.
Exposició del treball de camp dut a terme per ACNA en la definició d’un primer traçat
Intervencions dels representants dels municipis afectats amb indicacions per ajustar el traçat, guals, propietats,
elements d’interès a tenir en compte, actuacions municipals previstes, etc. de tot el recorregut inclòs dins els
seus termes municipals.
Acords
ACNA trametrà fotos, ortomapa i mapa topogràfic en pdf/jpg a cada municipi amb indicacions dels punts on s’han
previst guals i amb els trams on el camí s’ha de definir de nou i cal esbrinar la possibilitat de pas (s’indicaran amb
els abreujats: GU i OCU)
Els ajuntament faran les indicacions corresponents sobre els OCU doncs tenen accés al registre i coneixen més
directament la situació de cada punt.
Per tal d’ajustar millor l’accés de Sant Esteve de Sesrovires al futur camí del Riu se’ls enviarà el track del Pla de
Senders Turístics del Baix Llobregat de l’any 2014.
Des de Castellví de Rosanes es fa esment a que el traçat tingui en compte el celler de ca n’Abat i el nucli de
Miralles com a elements patrimonials d’interès.
Martorell té previst 3 guals dels que en poc temps es començarà a elaborar el projecte tècnic. Des d’ACNA se’ls
trametran els criteris que s’han considerat més adients per a aquest tipus d’element i que s’han adoptat en
l’avantprojecte del riu Llobregat aprovat per part de la Diputació de Barcelona
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Alt Penedès
Acta de la reunió al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, 25 d’agost de 2016
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Adreça: Carrer d’Hermenegild Clascar, 1-3 - 08720 Vilafranca del Penedès
Telèfon: 938 900 000
E-mail:
Web: www.ccapenedes.cat
Assistents
Cristina Montserrat Bages. Arquitecta. Serveis
Tècnics
Jordi Montserrat Mestre. Àrea de Territori i
Sostenibilitat

Contacte
938906251
starq@ccapenedes.cat
93890625
ofitec@ccapenedes.cat

Odre del dia:
Presentació i breu introducció dels objectius de l’encàrrec de l’avantprojecte del camí del riu Anoia per part de la
Diputació de Barcelona. Enquadrament en projectes de més gran abast: Eurovelo i Eurorando a nivell europeu;
Vies Blaves de la Diputació de Barcelona (Llobregat, Anoia i Cardener) a nivell de país.
Exposició del treball de camp dut a terme per ACNA en la definició d’un primer traçat.
Intervencions, acords i peticions:
ACNA informa al CC de quina serà la metodologia amb els ajuntaments i de la futura reunió que es farà amb tots
ells i on, de nou, es convocarà al Consell Comarcal.
Se’ns indica l’existència de la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès que és qui es fa responsable del Camí
del Riu (Bitlles).
Ens trameten després de la reunió dues imatges amb el traçat previst per a la Via Augusta.
Comenten l’actitud poc col·laboradora per part d’un nombre significatiu de propietaris a l’hora de deixar lliure el
pas per a rutes i itineraris.
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Alt Penedès: Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Gelida, Sant Sadurní
d’Anoia, Subirats
Acta de la reunió al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, 14 de setembre de 2016
Municipi
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Gelida
Adreça: Plaça de la Vila, 12. 08790 Gelida
Telèfon: 937 790 058
E-mail: gelida@diba.cat
Web: www.gelida.cat
Sant Sadurní d’Anoia
Adreça: Pl. Ajuntament, 1. 08770 St Sadurní d’Anoia
Telèfon: 938 910 325
E-mail: ajuntament@santsadurni.cat
Web: www.santsadurni.cat
Subirats
Adreça: Ponent, 13. 08739 Subirats
Telèfon: 938 993 011
E-mail: subirats@diba.cat
Web: www.subirats.cat

Assistents
Cristina Montserrat Bages. Arquitecta. Serveis
Tècnics
starq@ccapenedes.cat 938906251
VALLS COMAS, LLUIS MIQUEL, Alcalde
vallscl@diba.cat
Xavier Moreno, Àrea d’Urbanisme i Territori,
Coordinador. Arquitecte tècnic
morenocx@diba.cat 629361708
Xavier Buch, tècnic de la mateixa àrea
Joan Capellades Ferran, Cap de Servei de Turisme i
Comerç
capelladesfj@santsadurni.cat 93 8913188
Jordi Gual, Tècnic Medi Ambient
mediambient@santsadurni.cat
Anna Creixell Busquet, Medi Ambient,Tècnica
93.899.30.11 – ext.116 creixellba@diba.cat
Òscar Guerrero, Patronat de Turisme de Subirats,
Tècnic
93 899 34 99 admin@turismesubirats.cat

Odre del dia:
Presentació i breu introducció dels objectius de l’encàrrec de l’avantprojecte del camí del riu Anoia per part de la
Diputació de Barcelona. Enquadrament en projectes de més gran abast: Eurovelo i Eurorando a nivell europeu;
Vies Blaves de la Diputació de Barcelona (Llobregat, Anoia i Cardener) a nivell de país.
Exposició del treball de camp dut a terme per ACNA en la definició d’un primer traçat.
Intervencions dels representants dels municipis afectats amb indicacions per ajustar el traçat, guals, propietats,
elements d’interès a tenir en compte, actuacions municipals previstes, etc. de tot el recorregut inclòs dins els
seus termes municipals.
Intervencions, acords i peticions:
ACNA trametrà fotos, ortomapa i mapa topogràfic en pdf/jpg a cada municipi amb indicacions dels punts on
s’han previst guals i amb els trams on el camí s’ha de definir de nou i cal esbrinar la possibilitat de pas
(s’indicaran amb els abreujats: GU i OCU)
Els ajuntament faran les indicacions corresponents sobre els OCU doncs tenen accés al registre i coneixen
més directament la situació de cada punt.
Des de Sant Sadurní es comenten:
o En el punt del Gual 120, on el traçat proposat per ACNA passa al marge esquerra, es compta amb
autorització genèrica l’ACA que permetria passar pel marge dret.
o La voluntat de manteniment de l’entorn del riu evitant els guals si és possible, per criteri de
conservació mediambiental. Des d’ACNA es comenten abastament els criteris tècnics, costos i
impacte menor del tipus de gual previst.
o Es donen explicacions sobre el pas senyalitzat per la carretera fins a can Catasús com una variant
que interessava a DiBa (Josep Alboquers) per connectar amb un altre itinerari. El recorregut principal
del Cami del Riu no és aquest.
o L’interès del municipi en la variant pel gual sense passera 119 i gual de can Codorniu 116.
Des de Subirats es comenten:
o Les dificultats amb els propietaris d’OCU 101, 102 i 103
o L’obertura d’un sender més a prop del riu en el polígon de Can Bosc que evitaria el pas per l’asfalt a
PL98, PL97 i DIV 96.
Des de Gelida (Xavier Buch) es comenta:
o La necessitat de contemplar el traçat de la Via Augusta. Per part de Gelida d’entrada no hi hauria
problema de variar-lo si el camí del riu millora el traçat previst.
o La voluntat de fer una visita sobre el terreny amb ACNA.
o Es comenta l’existència del Camí del Mig que no coincideix amb el traçat del riu.
Els tècnics de Subirats, Sant Sadurní i del Consell Comarcal, fan esment a les moltes dificultats que es troben
amb els propietaris que a hores d’ara no accepten el pas de persones per les finques i fins hi tot llauren camins,
treuen banderoles, etc.
Des d’ACNA es fa esment al canvi inercial que l’abast del projecte de les Vies Blaves molt probablement vagi
provocant en tots aquestes actituds.
Criteri general treball: es pot retocar traçat però d’entrada cal optar per la solució òptima i mantenir-la tant com
sigui possible
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Mancomunitat Intermunicipal de la conca d’Òdena
Les relacions amb la Mancomunitat es van establir formalment a través
Reunió del dia 15 de setembre de 2016
Municipi
Oficina Tècnica de Turisme
Travessera de les Corts, 131-159. Recinte Maternitat
- Pavelló Mestral, planta baixa - 08028 Barcelona
Telèfon: 934 022 970
Mancomunitat Intermunicipal de la conca d’Òdena
Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 1 , 08700 IGUALADA.
Telèfon: 938031950
Web: http://www.micod.cat/

Assistents
Xavier Font, Cap de l’Oficina

Esther Ferrer Pont, ambientòloga biòloga, redactora
del projecte del Parc Fluvial de la conca d’Òdena

Intervencions, acords i peticions:
Es contrasten els dos traçats (que ja s’havien estudiat anteriorment, amb intercanvis telefònics inclosos FerrerUdina)
S’adopten els suggeriments d’ACNA en tres indrets. En el altres es constata que o no hi ha interferències o la
solució del parc Fluvial és millor
De totes maneres: el traçat queda consignat en l’avantprojecte de la Diputació de Barcelona però el pressupost NO, és a
dir: en queda EXCLÒS
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Taula de seguiment dels contactes amb els ajuntaments
Municipi/Administració
Consell Comarcal de l’Anoia i Mancomunitat
Intermunicipal de la conca d’Òdena
Mancomunitat Intermunicipal de la conca d’Òdena
Consell Comarcal de l’Anoia
Argençola*
Veciana*
Copons*
Rubió*
Jorba
Igualada
Santa Margarida de Montbui
Vilanova del Camí
La Pobla de Claramunt
La Torre de Claramunt
Capellades
Vallbona d’Anoia
Cabrera d’Anoia
Piera
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Sant Sadurní d’Anoia
Subirats
Gelida
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Castellví de Rosanes
Sant Esteve Sesrovires
Martorell

Mail contacte
Diputació de
Barcelona
OK

Convocatòria
reunió

Reunió

Enviament
documentació

Visita al
municipi
(si s’escau)
---

Contactes
posteriors per
correu
OK

OK

13.06.2016

OK

OK
----------OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

OK
----------OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

OK
--30.8.2016
30.8.2016
30.8.2016
30.8.2016

OK
OK
OK

OK
OK
OK

15.09.2016
6.09.2016
març 2016
març 2016
març 2016
març 2016
8.9.2016
7.9.2016
7.9.2016
7.9.2016
7.9.2016
16.9.2016
6.08.2016
6.08.2016
6.08.2016
6.08.2016
25.08.2016
14.092016
14.092016
14.092016
(converses
telefòniques)
23.08.2016
23.08.2016
23.08.2016

9.9.2016
9.9.2016
9.9.2016
9.9.2016
9.9.2016
--9.9.2016
9.9.2016
9.9.2016
---

--OK
OK (març 2016)
OK (març 2016)
OK (març 2016)
OK (març 2016)
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

9.9.2016
9.9.2016
9.9.2016

OK
OK
OK

OK
OK
OK

Altres

*Les reunions i acords amb aquests ajuntaments van tenir lloc anticipadament a l’encàrrec del Camí de l’Anoia dins del context de definició dels Camins esportius impulsats per
l’Oficina d’Activitats Esportives de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona.
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