
 

RESUM DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LA RIERA DE LL ITRÀ 

  

 Àmbit d’actuació 
 

 
El projecte de restauració de l’espai natural de 

la riera de Llitrà de Vilafranca del Penedès, 

consisteix bàsicament en la rehabilitació de 

l’ecosistema fluvial i l’adequació d’un itinerari 

naturalístic al llarg dels més de 3 quilòmetres 

en què la riera passa pel terme municipal de 

Vilafranca del Penedès. 

 

 

Vilafranca del Penedès està situada a 30 minuts de Barcelona i a 40 minuts de Tarragona, 

en transport per carretera i, en tren, a 50 minuts de Barcelona i de Tarragona. La riera es 

troba a 10 minuts tant de la sortida 28 de l’AP7 venint de Barcelona com de la sortida 30 

des de Tarragona;  a 15  minuts de Vilanova i la Geltrú per la C-15 i a 15 minuts a peu 

des de l’estació de RENFE i d’autobusos de Vilafranca del Penedès.  

Per tal de donar a conèixer i posar en valor aquest espai natural, es proposa la creació de 

l’itinerari naturalístic que enllaçarà l’Alberg Municipal, la zona esportiva i la zona de Sant 

Pau amb l’Àgora, l’INCAVI i el Centre de Recerca i Referència. La zona del voltant de la 

riera es troba qualificada segons el planejament urbanístic com a zona de protecció 

ecològica. Es tracta de preservar i potenciar el bosc de ribera de la riera de Llitrà i donar 

a conèixer aquest patrimoni natural del municipi. 

Per fer-ho amb la màxima complicitat dels agents del territori, es buscaran una sèrie de 

“padrinspadrinspadrinspadrins” que financin parcialment les tasques de restauració i manteniment de la riera. 

Així mateix, s’intentaran tirar endavant acords de custòdia del territori amb diferents 

propietaris de parcel·les adjacents a la riera que tinguin la intenció de permetre la 

restauració de comunitats naturals en terrenys, fins ara agrícoles, però que es troben 

situats en l’àmbit d’influència de la riera. 
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En un primer tram, la riera discorre en sòl no urbanitzable, amb cultius (majoritàriament 

vinya) a banda i banda i és molt freqüentat per caminants, corredors i ciclistes. Es tracta 

de senyalitzar un itinerari únic i adequar els passos evitant així la creació de múltiples 

corriols i passos que erosionen i malmeten l’espai. 

 

 En un segon tram, la riera discorre entre els sectors 

industrials de Domenys I (ja urbanitzat, al marge est de la 

riera) i Domenys III, i més endavant, de Domenys II. És un 

tram molt poc freqüentat i actualment la riera resulta 

pràcticament inaccessible, ja que aquests sectors es varen 

urbanitzar “d’esquena” a la riera . 

Per últim, en el tercer tram, la riera discorre entre una 

zona d’equipaments (l’EDAR, al marge est de la riera) i sòl no urbanitzable (vinyes, al 

marge oest de la riera). En aquest tram, el bosc de ribera es troba ben conservat. És 

important ressaltar la funció de barrera visual i paisatgística de l’EDAR des de l’AP7 que 

compleix aquí el bosc de ribera. 

 

Objectius del projecte 

• Creació d’un    itinerari naturalístic al llarg de la riera que permetrà als ciutadans 

passejar-hi, practicar-hi esport, conèixer-la i desenvolupar-hi diferents activitats 

d’educació ambiental amb participació de les entitats locals. 

 

Alhora el projecte relliga i integra de manera coordinada diverses propostes d’actuacions 

heterogènies en aquest àmbit, particularment els circuits de lleure i esport que tenen com 

a punt de referència el centre esportiu municipal de Vilafranca. 

 

• El segon objectiu del projecte que es presenta és la recuperació del bosc de ribera per 

a la creació d’un corredor biològic que, a gran escala, millorarà els nexes entre la 

serralada Prelitoral i la litoral. Més en concret, el corredor que vol potenciar-se enllaça 

les muntanyes de Font-Rubí amb la conca del Foix i l’Espai d’Interès Natural del Parc 

Natural del Foix. 
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Recordar que, en diferents trams, pot observar-se com part del Domini Públic Hidràulic 

es troba ocupat per vinyes i algun hort familiar que ha anat reduint el bosc de ribera. Per 

tant, el projecte ha d’aconseguir la gradual recuperació d’aquest espai. 

 

• Un tercer objectiu és el de minimitzar el risc d’avingudes. La vegetació de ribera 

redueix l’empenta i la velocitat de l’avinguda degut a la resistència que ofereix al pas de 

l’aigua, sense oblidar el paper que exerceix en la fixació de marges fluvials i, per tant, en 

la conservació del sòl.  

 

• D’altra banda, cal no oblidar la funció d’autodepuració del bosc de ribera. La intensa 

evapotranspiració dels arbres de ribera fa circular l’aigua a través de la vegetació i, a 

més, potencia el desenvolupament de microorganismes descomponedors que actuen 

també com a biofiltre. La potenciació d’aquesta funció és molt important en una riera on 

encara es produeixen abocaments d’aigües contaminades. 

 

Finalment, el projecte ha d’aconseguir una valorització d’aquest espai que fins ara ha 

tingut un escàs ús públic i s’ha anat degradant fins a semblar un abocador en alguns 

punts, malgrat el seu potencial valor natural. 
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Actuacions  

Les actuacions que cal realitzar per la la creació es proposen per a la recuperació de la 

riera de Llitrà al seu pas per Vilafranca són: 

    

••••    Neteja del conjunt de l’espai:    Es recullen de manera selectiva els residus existents en 

els diferents trams, i posteriorment es transporten a la deixalleria municipal. Retirada a 

abocador de voluminosos. Degut a la marginalitat de moltes riberes fluvials és freqüent 

localitzar-hi abocadors il·legals, on s’abandonen deixalles i runa de tota mena. 

 

••••    Desbrossada i eliminació d’espècies invasores:    En aquest apartat s’hi inclouen la 

desbrossada manual i la mecanitzada, retirada de rizones d’Arundo donax... 

 

• Millora de la vegetació existent:    Es potencien les espècies arbòries i arbustives de  

ribera existents, desbrossant la llera i la ribera, fent podes mecàniques de formació, 

restaurant les comunitats naturals... 

 

• Reforestació:        En les zones on el bosc de ribera està malmès, es planta vegetació 

autòctona d’ambients fluvials. Les espècies que es planten són freixes, salzes, àlbers, 

oms, gatells i sargues, entre d’altres. 

 

• Col·locació de caixes niu: Per tal de millorar l’espai natural de forma global, s’instal·len 

caixes niu per potenciar la nidificació a la zona d’espècies com el mussol, la mallerenga o 

la ratapinyada. 
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• Aplicació de tècniques de bioenginyeria:    S’estabilitzen els talussos a on s’ha retirat el 

canyar, els marges amb problemes d’erosió amb feixines, s’apantallen esculleres amb 

plantació d’heures... 
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Sector 1. Construcció d’una feixina per estabilitzar talús.  
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Sector 1. Adequació d’una zona de l’itinerari pel descans i gaudi de 

l’entorn 
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• Senyalització d’un itinerari naturalístic i acondicionament de zones de descans:    Hi haurà 

senyalització d’accés i direccional a l’itinerari paral·lel a la riera. Es complementarà amb 

espais de descans a la ribera i la instal·lació de plafons informatius naturalístics perquè 

l’itinerari sigui autoguiat. 

 

 



 

Estat actual del projecte 
 

Fases realitzades  Fases en realització  Fases pendents 

Sector 1, sector 5 i inici del sector 2 

� Desbrossament de la llera 
 
� Estabilització de talusos on s’ha 

retirat vegetació forània 
 
� Instal·lació de mobiliari urbà en 

les zones de descans 
 
� Acondiconament del camí 

d’accés i del camí paral·lel a la 
riera 

 
� Instal·lació  de nous passos per 

creuar el curs d’aigua 
 
� Plantació d’espècies autòctones 

a la ribera 
 
� Col·locació de caixes-niu 
 
� Apantallament visual de murs i 

esculleres (sector 5)  
 

Sector 2 i sector 6 

� Desbrossament de la llera  
 
� Estabilització de talussos amb 

geomalles i feixinades 
 
� Senyalització direccional i  

naturalística 
 
� Instal·lació de mobiliari urbà en 

les zones de descans 
 
� Instal·lació  de nous passos per 

creuar el curs d’aigua 
 
� Plantació d’espècies aquàtiques 

autòctones a la llera per 
l’autodepurarció de l’aigua  
(sector 2) 

 
� Senyalització direccional i 

naturalística per a que es pugui 
seguir l’itinerari de forma 
independent (també dels sectors 
1 i 5). 

 

Sector 3, sector 4 i sector 7 

� Desbrossament de la llera  
 
� Estabilització de talussos amb 

geomalles i feixinades 
 
� Balissament i senyalització 

direccional i naturalística 
 
� Instal·lació de mobiliari urbà en 

les zones de descans 
 
� Instal·lació  d’un pont peatonal de 

fusta tractada (sector 4) 
 
� Destinar un espai per a horta 

pública (sector 4)  
 
� Enjardinament tipus jardí públic 

amb espècies autòctones de 
ribera (sector 4)  

 
� Reforestació per recuperar el 

bosc de ribera (sector 4) 

 

 

L’apadrinament d’un tram de riera 

En què consisteix?   

Ser padrí d’un tram de la riera significa protegir aquella zona per poder dur a terme una 

restauració global de la riera.  

Vol dir una distinció entre les altres empreses penedesenques, destacant en responsabilitat 

ambiental i en l’adopció d’un compromís amb l’entorn natural de la comarca.  

Vol dir preservar la riera perquè en puguin gaudir les generacions futures. 

La contribució es duu a terme mitjançant l’aportació d’una ajuda econòmica al projecte, que obre 

la possibilitat de promocionar aquesta col·laboració voluntària a treballadors, clients, turistes i 

societat en general, i que pot també representar un estalvi fiscal per l’empresa.  

L’Ajuntament de Vilafranca, per la seva banda, inclourà el logo de l’empresa a les comunicacions 

externes del projecte i en l’espai web del projecte, així com en la seva localització específica (en 

els elements de senyalització). 



 

Es realitzarà un acte públic de comunicació de l’acord, i es convidarà a l’empresa a participar en 

d’altres actes socials, visites al projecte i acords per al desenvolupament de voluntariat 

corporatiu. 

 

 

Els padrins  

Per a que la nostra actuació sigui perdurable en el temps cal un manteniment anual de la riera. 

De moment, en són padrins:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cafès Novell  •  Bodegas Torres  •  Agrupació Escolta  •  Patronat Municipal d’Esports    

                   Hospital Comarcal  •  Aigües de Vilafranca  •  Associació Entrem-hi  


