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M O N O G R À F I C

Albert Sorolla Edo
Joaquim Bosch Bosch

Introducció

Amb aquest article volem mostrar el gran potencial i pos-
sibilitats de l’ús de les tècniques de bioenginyeria en les 
obres realitzades en àmbits fluvials, tant per resoldre els 
conflictes propis de dinàmica i implantació urbana com 

per als processos de restauració. En la voluntat d’aconseguir el bon 
estat ecològic de rius i riberes, aquestes tècniques esdevenen una 
eina de gran interès.
S’hi inclou una petita presentació de l’ús d’aquestes tècniques de 
bioenginyeria en obres realitzades aquí a Catalunya, i molt parti-
cularment a Girona.

La bioenginyeria

La bioenginyeria (o bioenginyeria del sòl; it. ingegneria natu-
ralistica; port. engenharia natural; angl. soil bioengineering; al. 
Ingenieurbiologie) és una disciplina específica de l’enginyeria que 
estudia les propietats tècniques i biològiques de les plantes vives 
i de fragments vius d’espècies autòctones, i la seva utilització, de 
manera aïllada o en combinació amb materials inerts com ara la 
pedra, la fusta o l’acer, com a elements de construcció en les obres 
de recuperació de l’entorn ambiental amb finalitat antierosiva o 
d’estabilització.
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Figura 1. Codi deontològic de la 
bioenginyeria. (Font: NTJ 12S PART 5).

El codi deontològic de la bioenginyeria plasma gràficament els 
principis bàsics d’aquesta disciplina. Entre aquests principis hi ha 
el d’adoptar sempre la tecnologia menys complexa amb el mateix 
resultat, i considerar sempre la hipòtesi de la no-intervenció. S’entén 
per solució menys complexa la que requereixi menor nivell d’ener-
gia, això és, menor complexitat, més sostenible (vegeu Figura 1).

Principis per a les intervencions en àmbits fluvials

La bioenginyeria és una eina que facilita les intervencions de mi-
llora ambiental en àmbits fluvials. Per a la seva utilització s’haurà 
d’examinar i entendre el riu en el seu conjunt, encara que s’actuï a 
nivell local, i atendre dos principis essencials: intervenció mínima 
i àrea mínima.
Els boscos de ribera són un element clau en les zones de ribera, 
amb nombroses funcions:

Per a l’aplicació de la bioenginyeria en l’àmbit fluvial és indispen-
sable disposar de bons estudis hidràulics i geomorfològics.
Per assegurar la idoneïtat de les tècniques de bioenginyeria aplica-
bles des del punt de vista hidràulic pel que fa a la resistència s’han 
de tenir en compte els següents paràmetres de disseny:
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Aquests paràmetres indicaran la viabilitat o no d’aplicar aquestes 
tècniques i els detalls constructius necessaris per adaptar-nos a les 
particularitats de cada tram.
Amb la intenció de simplificar els paràmetres de disseny i even-
tualment quantificar els efectes en el medi fluvial (escorrentia i/o 
morfologia), sembla evident i oportú considerar la vegetació un 
element més del contorn de les seccions de flux, i que exerceix 
una funció resistiva al pas dels cabals circulants.
La presència de sistemes vegetals és fàcilment associable, en funció 
de certs paràmetres geomètrics, als coeficients de resistència i de 
pèrdua d’energia del flux. Un dels factors freqüentment utilitzats en 
hidràulica és el coeficient de Manning, que s’associa a les pèrdues 
de càrrega en un flux amb superfície lliure.

Materials de bioenginyeria

Les tècniques de bioenginyeria resulten de l’aplicació en obra dels 
materials (materials vegetals vius, materials vegetals morts, materials 
naturals inerts i materials artificials manufacturats) i dels elements 
compostos que les seves combinacions permeten.
Els salzes (Salix sp) són probablement el gènere de plantes llenyo-
ses més utilitzades, junt amb els tamarius (Tamarix sp), els alocs 
(Vitex agnus-castus) i els baladres (Nerium oleander), en l’àmbit 
mediterrani. També són presents a la península ibèrica i Balears 
espècies herbàcies amb propietats que les fan idònies per aplicar-les 
en la bioenginyeria fluvial, com ara el lliri groc (Iris pseudacorus),
el canyís (Phragmites australis), el jonc comú (Scirpoides holos-
hoenus), el jonc agut (Juncus acutus), els càrexs (Carex pendula, 
Carex cuprina), les bogues (Typha sp), etc. 
És molt important tenir en compte en aquest apartat els temes 
següents:

La bioenginyeria treballa sempre amb espècies vegetals: els límits 
del desenvolupament d’aquestes espècies marquen els límits de 
les tècniques. No podem treballar amb un salze en una rambla 
mediterrània ni amb alocs al Pirineu. Per tant, amb la tècnica és 
molt important definir les espècies vegetals adequades. Per altra 
banda, dins d’una mateixa espècie hi ha adaptacions locals que 
poden ser un gran avantatge per al seu desenvolupament: resulta, 
doncs, molt important treballar amb material vegetal tan proper a 
la zona d’obra com sigui possible.
De fet la bioenginyeria resulta una tècnica molt útil per a la reve-
getació d’una zona afectada per les obres d’una infraestructura amb 
els mateixos vegetals que han quedat afectats.
En treballar amb material viu s’ha de tenir especial cura amb la 
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manipulació i estucatge del material i cal evitar que s’assequi. Quant 
a les feixines i estaques, s’han de produir a mesura que les anem 
necessitant i emmagatzemar-les a l’ombra i amb un bon nivell 
d’humitat. Per la mateixa raó totes les tècniques que tenen com a 
base l’ús d’arbres i arbusts s’han de realitzar a l’hivern, quan les 
espècies estan en parada vegetativa.
També resulta molt important que els materials siguin de qualitat, 
fet que esdevé molt rellevant en tècniques mixtes, com els biorot-
lles, geomalles... Per exemple un biorotlle pot estar vegetat amb 
planta que no és pròpia de la zona, amb ecotips llunyans, pot ser 
que la planta no estigui adequadament desenvolupada o que sigui 
de baixa densitat, fet que pot provocar un rentat de fibres i que el 
biorotlle perdi la seva capacitat de resistència i al final la viabilitat 
de la tècnica. 
Per totes les raons mencionades es recomana que en qüestió de la 
planta es treballi amb vivers especialitzats i amb els subministradors 
propis de material de bioenginyeria. Si no es disposa de la planta 
adequada, el material o els recursos és preferible dur a terme tèc-
niques més simples o pensar en una altra intervenció. Cada error 
tècnic o deontològic és un fre al futur d’aquestes tecnologies.

Aplicació de les tècniques de bioenginyeria en àmbits
fluvials

En les tècniques de bioenginyeria es poden diferenciar tres grans grups:
Les tècniques vegetals, en les quals són les plantes vives les que 
resolen satisfactòriament les forces desestabilitzadores del sòl.
Les tècniques mixtes, en què intervenen materials inerts com ara 
pedra, fusta, geoproductes o acer, a més de les plantes vives.
Les tècniques complementàries compleixen altres funcions –com 
poden ser ecològiques o paisatgístiques– que no són la protecció 
superficial o l’estabilització.

L’aplicació de les tècniques de bioenginyeria té uns condicionants 
generals d’aquestes tècniques i uns de particulars o específics 
dels àmbits fluvials que s’hauran de conèixer i valorar a l’hora de 
projectar i decidir la seva aplicació. D’entre aquests condicionants 
destaquem:

Material vegetal adequat. Es requereix una gran quantitat de 
material vegetal per a la realització de les obres, que no sempre 
està disponible en la zona d’intervenció o en la seva proximitat.
Personal qualificat i entrenat. La mà d’obra incideix de manera 
notable en el cost de les obres i en el seu èxit, per la qual cosa 
cal tenir personal format per executar-les.
Condicionants hidràulics. Les tècniques de bioenginyeria tenen 
limitacions des del punt de vista hidràulic pel que fa a la resis-
tència a certs paràmetres: velocitat del corrent, tensió o nivell 
mitjà de les aigües en condicions ordinàries.

A causa de la dinàmica pròpia dels ambients fluvials cal una bona 
tasca prèvia de projecció i una bona definició de detalls per adap-
tar-se correctament a les singularitats de la zona de treball.
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Tècniques de recobriment i estabilització en àmbits fluvials

Tenen la seva màxima aplicabilitat en els trams mitjà i baix del riu. 
Allà, als sòls riberencs i els seus marges, és on es troba de forma 
natural la vegetació ripària que permet aquestes tècniques.
A continuació s’enumeren les tècniques de recobriment i d’estabi-
lització d’aplicació en àmbits fluvials:

Tècniques de recobriment

Tècniques d’estabilització

Exemples de tècniques de recobriment i estabilització en 
àmbits fluvials

Plantació d’herbassars estructurats
Els helòfits són unes espècies vegetals que creixen a la primera línia 
de l’aigua i que un cop desenvolupades les seves arrels poden fer 
una important funció mecànica i ambiental en un medi dinàmic. 
Per assegurar l’èxit de la seva implantació cal que estiguin ben 
desenvolupades, per aquest motiu es fan servir unes estructures 
de fibra on s’hi fan créixer aquestes espècies prèviament a la seva 
introducció. L’herbassar d’helòfits estructurat en fibra està format 
per una matriu de fibra vegetal laminar estructurada que té una 
elevada biodegradabilitat, on s’han cultivat diferents hidròfits d’es-
pècies pròpies de la zona, si és possible amb ecotips locals, per 
reintroduir-los en el medi en les condicions més favorables. Les 
arrels han d’estar distribuïdes de manera densa i homogènia per 
tota l’estructura, la qual cosa permetrà una ràpida fixació i una 
eficaç postinstal·lació.
Hi ha dos tipus d’herbassars estructurats segons el nombre d’espè-
cies vegetals emprades:
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formats per boga (Typha sp), canyís (Phragmites australis) o espar-
ganis (Sparganium sp), de manera que aquestes siguin funcionals 
i quedin immediatament adaptades des del mateix moment en 
què s’instal·len. En el primer cas (Typha sp), les espècies varien 
en funció de les característiques del medi i la velocitat del flux 
d’aigua, i poden ser Typha latifolia o Typha angustifolia. Solen 
ser d’1 m2 de superfície.

Iris pseudacorus, 
Carex pendula, Carex cuprina, Juncus sp, Scirpoides holoschoenus,
que es disposen en estructures més grans, ja que les espècies 
que la conformen no tenen una capacitat de creixement com ara 
el canyís i la boga. Solen ser de 5 m2 de superfície.

Estacatge de ribera

L’estacatge (cast. estaquillado; fr. trasplantation de boutures ou de 
pieux à rejets; it. messa a dimora di talee, astoni, verghe, ramaglie 
vive; angl. planting of stakes or cuttings; al. Versetzen von Steck-
holzen oder Setzstangen) és un mètode de reproducció vegetativa 
consistent a separar fragments de tija de vegetals llenyosos que es 
planten en condicions favorables per a la regeneració d’una planta 
completa, mitjançant la formació d’arrels adventícies per un procés 
de rizogènesi i la brotada de les gemmes. En bioenginyeria s’usa 
la plantació d’estaques com a tècnica d’estabilització de marges 
fluvials o de talussos.
Dins de la tècnica d’estacatge de ribera de les obres de bioenginyeria 
en àmbit fluvial es poden distingir les variants següents:

En l’ús de la tècnica d’estacatge de ribera es distingeixen la tècnica 
de plantació d’estaques per a la reconstrucció de la primera línia 
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Figura 2. Estacatge de ribera.

de plantes flexibles, com ara les salicàcies o similars, i la tècnica de 
plantació de vares per sobre de la primera línia, en els intersticis 
d’esquerdes d’escullera, murs, gabions, com a estaques vives en 
la col·locació de geosintètics, feixines i trenats de branques, etc. 
Opcionalment es podran utilitzar les estaques arrelades procedents 
de vivers especialitzats (vegeu Figura 2).

Construcció de raspalls vius

El raspall viu (it. spazzola viva; port. esporão; ingl. living brush)
és una estructura vegetal formada per un conjunt de branques i 
vares vives i mortes entrellaçades i barrejades amb terra i grava, 
que es col·loca en sentit longitudinal al corrent a fi de filtrar-ne els 
elements en suspensió i recollir-ne els fins que s’hi dipositen per 
reduir la velocitat del corrent d’aigua que la travessa i afavorir la 
recuperació de la riba (vegeu Figura 3).

Feixines

La feixina (fr. fascine; it. fascinata; port. faxina; angl. fascine; al. 
Faschine) és un manat de branques tallades i lligades formant una 
estructura cilíndrica de longitud variable, que s’utilitza en la tècnica 
d’estabilització de talussos i de marges fluvials. La feixina pot estar 
constituïda per branques mortes (feixina morta) o per branques 
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Figura 3. Construcció de raspalls vius.
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Figura 4. Feixina viva de ribera 
confeccionada prèviament.

vives (feixina viva). La feixina de branques vives es cobreix parci-
alment de terra i s’aferma al sòl, generalment amb troncs de fusta 
morta, i s’utilitza com a element de protecció de marges fluvials 
(feixina de ribera), com a element estructural submergit (feixina 
submergida), com a estructura de drenatge (feixina de drenatge) o 
com a element estructural d’altres tècniques d’estabilització.
La feixina viva de ribera s’utilitza per a la protecció de l’efecte de 
l’onatge en rius navegables o l’efecte de les crescudes sobre els 
marges (vegeu Figura 4).
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ø

Figura 5. Trenat viu de branques.

Trenats vius

El trenat viu de branques (o palissada viva trenada; fr. tressage; it. 
viminata; port. entrançado vivo; angl. wattle fence; al. Flechtzaun)
és un conjunt de branques vives flexibles d’espècies llenyoses amb 
capacitat de reproducció vegetativa que es disposen formant una 
trena al voltant de piquetes d’acer o estaques de fusta ancorades 
al terreny i que s’utilitzen en la tècnica d’estabilització de talussos 
o de marges fluvials (vegeu Figura 5).

Palissada viva filtrant

La palissada viva filtrant (fr. palissade filtrante; it. frangiflutto vege-
tato; port. entrançado vivo; angl. double-row palisade; al. Lahnung)
és una estructura formada per dues tanques fetes d’estaques de 
fusta que s’enfonsen fins a la meitat de la seva longitud en la llera 
d’un riu, entre les quals es col·loquen de manera alterna feixines 
longitudinals i transversals. S’utilitza en la tècnica d’estabilització de 
marges fluvials per dissipar energia hidràulica en llacs o en trams 
lents de cursos d’aigua (vegeu Figura 6).
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Figura 6. Palissada viva filtrant.

Estora de canyís

L’estora de canyís (o llit de canyís; fr. tapis de roseaux à rejets;
it. copertura diffusa con culmi di canna; port. esteira de caniço 
vivo; angl. brush mattress construction with reeds; al. Röhricht-
Spreitlagenbau) és un conjunt de tiges vives de canyissos o d’altres 
plantes similars, de tiges amb capacitat d’arrelament, que es col-
loca recobrint els marges fluvials amb la finalitat d’estabilitzar-los 
i protegir-los contra l’erosió. Les espècies vegetals més utilitzades 
en la construcció d’aquest tipus d’estora són el canyís (Phragmites
australis) i l’escaiola d’aigua (Phalaris arundinacea) (vegeu Figura 
7, pàgina següent).

Tècniques mixtes d’estabilització i complementàries

En les tècniques mixtes i les tècniques complementàries de bioengi-
nyeria en àmbit fluvial es distingeixen les de revestiment (geomalles, 
mantes orgàniques, geoestores, malles i xarxes metàl·liques, etc.) 
i les tècniques mixtes d’estabilització (entramats, biorotlles vegeta-
litzats, deflectors, rampes, esculleres, etc.). Són d’aplicació en els 
casos en què les tècniques vegetals aïllades no són suficients per 
la mala qualitat dels sòls, contaminació, règim torrencial, manca 
de llum, manca d’espai, etc. Aquestes tècniques mixtes han d’in-
tegrar perfectament les aportacions constructives i d’estabilització 
dels materials i tècniques vegetals i de materials inerts i tècniques 
d’obra civil. Les tècniques complementàries inclouen els llindars, 
dics o assuts, rampes de peixos, refugis per a peixos, passos, per-
torbacions, entre d’altres.
Els materials morts o inerts i els elements compostos utilitzats en 
aquestes tècniques mixtes aporten un efecte immediat de control 
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Phragmites australis

≥ 

Figura 7. Estora de canyís.

Manta orgànica.

de l’erosió i d’estabilització del sòl, si bé és la vegetació, quan les 
seves arrels envaeixen i penetren a través del sòl, la que confereix 
una massa unificada i sòlida a la tècnica de bioenginyeria.

Mantes orgàniques

La manta orgànica (angl. erosion control blanket; it. biofeltro) és 
un geoproducte d’estructura tridimensional, permeable, fabricat 
mitjançant l’entrecosit de fibres naturals (coco, palla, espart o mes-
cles d’aquestes) o sintètiques (polipropilè o niló) entre una o dues 
geomalles sintètiques o naturals. Es presenta en rotlles i s’usa per 
a la regeneració o la conservació de la qualitat agronòmica dels 
sòls i el control de l’erosió superficial.
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Entramat un cop finalitzat i quatre 
mesos després. Intenvenció realitzada per 

Naturalea a la Garriga (riu Congost).

Entramat viu

Mur de gravetat format per una estructura cel·lular de troncs de 
fusta amb estaques vives o planta en contenidor amb l’objectiu 
que el futur desenvolupament de la planta suplanti l’estructura de 
troncs. S’utilitza en l’estabilització de pendents de fins a 60°, com 
a mur de contenció. 
Estructura de fusta constituïda per un entramat de troncs (troncs 
de conífera pelats o de castanyer) que formen una cambra en la 
qual s’instal·len les feixines o la planta en contenidor, en el frontal 
del qual es col·loca una feixina per retenir el sòl. Aquesta feixina 
també té un paper important per retenir humitat. Els troncs es fixen 
amb claus o grapes d’acer. 
L’estructura sempre necessita cimentació; cal tenir en compte la seva 
ubicació i la càrrega que suporta. En el cas de construir l’entramat 
en llits fluvials s’ha de protegir la base amb roca o materials més 
resistents.
És bàsic escollir una planta d’espècie, ecotip i qualitat adequats a 
la zona d’obra, perquè la planta és la que ens garantirà la viabilitat 
futura de la tècnica.
L’entramat viu de fusta pot tenir una paret (entramat Roma, Latino 
o Vesubio) o dues (Kreiner). El front no ha de ser vertical, sinó 
inclinat a favor del pendent, seguint el diàmetre dels troncs frontals 
per la part inferior.
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Riu Congost, la Garriga. 
Talús durant l’extracció del rizoma.

Biorotlles vegetalitzats

El biorotlle (it. rullo spondale; port. biorolo; angl. vegetation roll)
és un element de protecció i d’estructuració de marges fluvials amb 
poc pendent o de llacs. D’estructura cilíndrica, en la seva forma més 
simple consisteix en una manta orgànica enrotllada plena de fibres 
naturals, i a vegades de terra fèrtil, en la qual s’implanten materials 
vegetals vius propis de les tècniques de bioenginyeria. Un tipus de 
biorotlle més complex és el biorotlle estructurat en fibra premsada, 
que, en tenir una densitat més gran, no és rentat pel pas de l’aigua 
i presenta més resistència a la tensió i a l’estiatge; se subjecta al 
terreny mitjançant una xarxa de polipropilè o de coco. S’anomena 
biorotlle vegetalitzat al biorotlle estructurat en fibra en el qual la 
implantació i el creixement de les espècies vegetals, especialment 
helòfits, es produeixen en un viver i que se subministra quan el 
creixement és homogeni i es visualitzen clarament les arrels, les 
quals formen part de l’estructura.

Exemples d’obres de bioenginyeria a Catalunya

A Catalunya ja tenim una bona mostra de l’ús de les diferents 
tècniques de bioenginyeria. A continuació en detallarem algunes, 
determinant la tècnica emprada i l’objectiu tècnic de la intervenció, 
i en mostrarem el resultat.

Tècnica: Enreixat viu
Lloc: Riu Congost, la Garriga.
Objectiu: Estabilitzar un marge fluvial del qual s’ha retirat la canya 
Arundo donax, tant la part aèria com el rizoma.
Detalls: Estructura de tronc de castanyer en forma de graella clavada 
al sòl, amb una feixina viva i rocalla a la base amb aplicació per 
hidromanta d’herbàcies pròpies de la zona.

El biorotlle en la seva forma 

més simple consisteix en una 

manta orgànica enrotllada 

plena de fibres naturals, en 

la qual s’implanten materials 

vegetals vius propis de les 

tècniques de bioenginyeria, 

i s’utilitza com a element de 

protecció i d’estructuració 

de marges fluvials amb poc 

pendent o de llacs
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Riu Congost, la Garriga. 
Estructura de l’enreixat.

Riu Congost, la Garriga. 
Resultat al cap de tres mesos.

Tècnica: Entramat viu a doble paret tipus Kreiner
Lloc: Riu Congost, la Garriga.
Objectiu: Una tanca situada en un camí fluvial estava a punt de 
desprendre’s, per la qual cosa hi havia dues opcions, traslladar el 
camí o consolidar el talús de la base, que és el que finalment es 
va decidir.
Detalls: Com que es tractava d’un ambient clarament mediterrani es 
va fer una evolució de les espècies en presentació (amb estaca a la 
base i planta amb alvèol forestal en els pisos superiors) i espècies 
(salzes a la part inferior i en transició amb espècies d’alzinar humit 
a la superior). Tal com mostra la fotografia també es va aplicar 
hidromanta amb herbàcies pròpies de la zona.

Tècnica: Biorotlle vegetalitzat amb geomalla permanent de 
comportament hidràulic
Lloc: Riu Mogent. Llinars del Vallès.
Objectiu: Recuperar el perfil d’un marge afectat per una avinguda.
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Riu Congost, la Garriga. 
Zona abans de la intervenció.

Riu Congost, la Garriga. 
Resultat al cap de tres mesos.

Detalls: La geomalla permanent de comportament hidràulic permet 
que una vegetació herbàcia que en el cas de velocitat tolera 1-1,5 m/s 
pugui tolerar fins a 6 m/s. En processos d’avinguda amb una geomalla 
normal la planta es talla i el sistema aguanta poc més de 3 m/s, però 
la longitud d’ona de les geomalles de comportament hidràulic fa que 
la planta es doblegui i millori sensiblement la seva resistència.

Tècnica: Biorotlle vegetalitzat, ret de coco i entramat viu
Lloc: Riera Vallicrosa. Sant Hilari Sacalm.
Objectiu: Recuperar el perfil natural d’un tram del torrent.
Detalls: Les tècniques de bioenginyeria ens permeten tornar un 
aspecte natural a un espai completament transformat. Per un costat 
les tècniques impedeixen que en cas d’avinguda la terra acabada 
de col·locar sigui arrossegada, i per l’altre, permeten implantar 
vegetació pròpia de la ribera en zones complexes pel seu pendent 
i inestabilitat.
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Riu Mogent, Llinars del Vallès. 
Resultat al cap de tres mesos.

Riu Mogent, Llinars del Vallès. 
Zona abans de la intervenció.

Tècnica: Biorotlle vegetalitzat
Lloc: Riu Fluvià. Besalú.
Objectiu: Recuperar la façana urbana afectada per diversos abo-
caments de runa i estabilitzar el marge fluvial adjacent al nucli 
històric de Besalú.
Detalls: Projecte complex amb l’eliminació de gran quantitat de 
runes, aportament de sòl nou per possibilitar el creixement de la 
vegetació i aplicació de diferents tècniques per consolidar el marge 
i millorar la seva qualitat paisatgística.

Associació Espanyola d’Enginyeria del Paisatge (AEIP)

Per tal de treballar en aquestes tècniques ja fa més de 15 anys es va 
crear l’AEIP. L’Associació Espanyola d’Enginyeria del Paisatge (AEIP) 
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Riera Vallicrosa, Sant Hilari. 
Zona abans de la intervenció.

Riera Vallicrosa, Sant Hilari. 
Resultat al cap de quatre mesos.

és una entitat de caràcter cultural sense ànim de lucre que té com 
a finalitat promoure el desenvolupament, coneixement i aplicació 
de les tècniques de recuperació del paisatge i del medi natural, en 
especial de les tècniques d’enginyeria biològica o bioenginyeria 
del sòl, així com de les actuacions en el control d’erosió i lluita 
contra la desertització, i difondre les tècniques de bioenginyeria i 
les bones practiques en el seu ús.

Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ)

Part d’aquesta documentació ha estat extreta de les Normes Tec-
nològiques de Jardineria i Paisatgisme, i molt concretament de 
NTJ 12 S Part 5. Obres de bioenginyeria: tècniques de recobriment 
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Riu Fluvià, Besalú. 

Resultat al cap de dos mesos.

Riu Fluvià, Besalú. 
Zona abans de la intervenció.

i d’estabilització aplicables en àmbits fluvials, publicades per la 
Fundació de l’Enginyeria Agrícola Catalana (FEAC) en col·laboració 
amb l’AEIP.

Podeu trobar més documentació sobre bioenginyeria als següents 
webs:
www.aeip.org.es/ 
www.aquanea.com
www.naturalea.cat
www.ntj-feac.org

Albert Sorolla Edo i Joaquim Bosch Bosch
Vicepresident i vocal de l’AEIP,

director tècnic de Naturalea Conservació i
 coordinador de les NTJ, respectivament.


