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Entre tots Fem Besòs, felicitats!

Aquesta nova publicació és fruit dels ponts de comunicació que        

volem estendre des del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu 

Besòs, reflex de la nostra voluntat de proximitat. Amb Fem Besòs volem 

apropar la tasca que tan bé estan fent els municipis per preservar els 

seus rius i el seu medi fluvial. També es presenta com un fil directe des 

d’on donar a conèixer què fem des del Consorci i promocionar la nostra 

conca, plena de vida i d’indrets meravellosos per descobrir.  A més, Fem 

Besòs arriba en un any molt especial, l’any en què el Consorci celebra els 

seus 25 anys d’existència. El 29 de febrer de 1988 es posava en marxa 

aquest organisme amb un gran repte per endavant: defensar els nostres 

rius i recuperar un medi fluvial destrossat per molts anys d’oblit i mala 

praxis. Han estat moltes les persones i professionals, institucions i d’altres 

organismes que, d’una o altra manera, han treballat de valent, colze a 

colze,  amb un denominador comú: vetllar per la Conca del Besòs. A tots 

ells, els hi vull fer arribar un missatge d’agraïment i felicitació.

Avui, podem afirmar sense complexos i amb orgull que hem recuperat 

aquest espai fluvial, hem retornat la vida als nostres rius, i les noves gene-

racions no veuran mai aquelles clavegueres a cel obert que recorrien els 

nostres municipis. 

Ara ha arribat el moment de consolidar-nos, d’obrir-nos i de continuar 

treballant per oferir valor afegit a la nostra gestió. Projectes com la codi-

gestió anaeròbia o la restauració fluvial del Tenes al seu pas per Santa 

Eulàlia de Ronçana són bona mostra de la qualitat de la nostra feina, 

premiada i valorada per reconeguts professionals de dintre i fora de les 

nostres fronteres. 

Per últim, vull aprofitar aquestes línies per encoratjar tothom a continuar  

treballant en aquesta mateixa línia i a compartir junts un any que, de ben 

segur, estarà ple de moments per a la celebració i la commemoració. 

Entre tots Fem Besòs, felicitats!

Carta del President

SERGI MINGOTE
President del Consorci per a la 
Defensa de la Conca del riu Besòs
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SERGI MINGOTE
President del Consorci per a la 
Defensa de la Conca del riu Besòs  

“Els rius no tenen 
colors polítics”

Les veus de la Conca 
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Al novembre de 2011, assumia 

la presidència del Consorci 

enmig d’una controvertida 

situació de finançament. Quina 

valoració fa del seu primer any 

de gestió? 

Hem aconseguit adaptar-nos a 

l’actual situació econòmica sense 

haver de renunciar a oferir un bon 

servei. A l’inici de la meva gestió, 

es va dur a terme, amb la nova Co-

missió de Govern, un estudi acurat 

de quin era l’estat dels comptes 

i, a la primera Junta General, ja 

vam proposar una reducció en 

el pressupost del 30%. També 

hem mantingut trobades amb els 

diferents responsables de la Gene-

ralitat, com el director general de 

l’ACA i el director general de Medi 

Ambient, que ens han manifestat 

la seva satisfacció davant aquesta 

tasca de contenció de la despesa. 

Acabem d’iniciar una etapa en la 

qual la planificació estratègica està 

donant els seus fruits i comptem 

amb recursos per continuar obrint 

el nostre ventall. Un bon exemple 

és la inclusió de Sant Celoni al 

Consorci, un poble que no està 

dins l’àmbit del Besòs, però que ha 

demanat poder formar-hi part i do-

nar-li servei en el tractament de les 

aigües residuals mitjançant la seva 

depuradora. D’altra banda, hem fet 

un primer Pla Estratègic, que estem 

finalitzant i aprovarem aquest primer 

semestre, i anirà fins l’any 2020 o 

2025. Serà el full de ruta a seguir. 

Per últim, satisfet perquè aquest 

2013 mantenim i potenciem els 

ajuts als municipis consorciats. Es-

tem complint amb escreix el nostre 

objectiu: tenir els rius en bon estat 

i donar un bon servei als municipis. 

Parli’ns d’aquesta nova Comissió 

de Govern...

La meva prioritat era dotar de més 

responsabilitat i noves competèn-

cies la Comissió de Govern. Ara, 

tots els seus membres ens reunim 

un cop al mes per debatre i tractar 

els assumptes que van sorgint. 

L’hem dotada de més capacitat 

de decisió. A més, s’ha creat una 

Comissió Executiva, formada per 

presidència i les tres vicepresidèn-

cies, que també manté reunions 

periòdiques. Aquesta estructura de 

vicepresidències s’ha canviat, s’ha 

afegit una de nova i s’han dividit en 

tres àmbits, que aglutinen tota la 

tasca que fa el Consorci.

Aquesta nova estructura ha permès 

mantenir trobades amb alcaldes i 

d’altres representants dels ajunta-

ments consorciats per conèixer les 

seves necessitats i poder actuar 

plegats. I així ho continuarem fent. 

És important obrir el Consorci als 

municipis i apostar per la proximitat. 

Proximitat també en termes co-

municatius...

Sí, aquesta és la intenció. Per aquest 

motiu hem creat aquest nou butlletí, 

Fem Besòs, des d’on donem a 

conèixer les bones pràctiques dels 

municipis i tota l’actualitat informati-

va del nostre Consorci. També hem 

redissenyat la nostra pàgina web, 

fent-la més moderna, atractiva, 

interactiva i adaptada a la nova era 

2.0, amb un espai d’ús exclusiu per 

als municipis consorciats. 

Quins altres objectius s’ha mar-

cat la nova executiva?

Per a MIngote, la proximitat és cabdal en la gestió pública dels serveis.

“Volem oferir el 
nou conveni de 

clavegueram a tots els  
nostres municipis”
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Un dels objectius prioritaris és 

l’ampliació dels convenis de 

manteniment de clavegueram que 

tenim signats amb els diferents 

ajuntaments. Amb aquest nou 

mandat hem creat un nou model 

que, de moment, ja està operatiu 

amb l’Ajuntament de Cardedeu. Es 

tracta de garantir un servei integral 

de manteniment de la xarxa de 

clavegueram, és a dir, ara també 

s’inclouen aquelles inversions que 

cal dur a terme per millorar la xarxa 

i que venen determinades pel Pla 

Director de Clavegueram. És per 

això que són convenis de llarga 

durada, que redueixen el cost als 

municipis i ens permeten assumir 

aquestes inversions. La nostra 

voluntat és explicar aquest nou con-

veni a la resta de municipis perquè 

creiem que és un molt bon servei.

Un dels moments més gratifi-

cants fins ara de la seva tasca 

com a president ha estat recollir 

el Premio Ciudad Sostenible que 

li va atorgar Fòrum Ambiental...

Doncs sí, i puc afirmar que aquest 

és un bon exemple de tota la feina 

que hem desenvolupat durant 

aquest període, posant èmfasi 

en l’obertura del Consorci a nivell 

estatal i internacional. Juntament 

amb SISLtech, vam fer un projecte 

per millorar energèticament les 

nostres estacions depuradores 

d’aigües residuals (EDAR), fer-les 

més autosuficients i sostenibles. 

Aquest projecte també ha estat re-

conegut amb el Premio Bioenergía 

de Plata, que atorga ATEGRUS.

En més d’una ocasió li hem sentit 

dir que els rius no tenen colors 

polítics. Continua pensant així?

Abans de la creació del Consorci, 

l’estat dels nostres rius era una 

assignatura pendent. Recordem 

que als anys 80, eren clavegueres 

a celobert. En aquests moments, 

podem afirmar que els hem recu-

perat, els hem convertit en zones 

de passeig i de pràctica esportiva 

per a la ciutadania, tothom hi pot 

gaudir i això és un mèrit que crec 

no és bo atribuir-ho a cap partit 

polític. Els rius ni tenen, ni entenen 

de colors polítics, i la mostra clara 

va ser que la meva primera decisió 

com a president va ser crear una 

Comissió de Govern formada per 

totes les formacions polítiques. 

Això no havia passat mai en la 

història d’aquest organisme, i és 

bo perquè tothom s’hi està impli-

cant en la preservació dels nostres 

rius i en donar un bon servei als 

municipis. És el moment de sumar 

i buscar consensos.

2013 és un any molt especial per 

al Consorci perquè celebra el 

seu 25è aniversari. Com valora 

aquests 25 anys de trajectòria?

Aquest consorci ha fet moltíssima 

feina sense grans rebomboris. Com 

a actual president vull agrair a tots 

els meus predecessors en el càrrec 

i a totes les Comissions de Govern 

anteriors, a tots els treballadors i tre-

balladores, perquè d’ells és el mèrit 

d’haver transformat els nostres rius 

en el que són avui. Per a mi és un 

orgull poder passejar pel riu Tenes 

amb la meva filla, que té 8 anys, i 

que desconegui com era abans. 

La única imatge que en tindrà ella 

és un riu ple de vida, amb peixos i  

moltes espècies d’aus.

Aquests 25 anys han estat cabdals 

i és de justícia reconèixer la tasca 

de tots els que hi han format part 

d’aquest projecte. Estem preparant 

un complet programa d’actes que 

inclourà la tradicional Bicicletada 

popular i diverses jornades. L’acte 

central tindrà lloc amb motiu del 

Dia Mundial del Medi Ambient.

PERFIL

A finals de 2011, Sergi Mingote Moreno era ratificat en Junta 
General nou president del Consorci per a la Defensa de la Conca 
del riu Besòs. Diplomat en Gestió i Administració Pública per 
ESADE i tècnic d’esports, és alcalde de Parets del Vallès, la 
seva localitat natal, des de maig de 2011. A més, és conseller 
nacional del PSC, formació on milita des de fa 10 anys. Casat i 
amb una filla, és també un apassionat de l’esport, especialment 
del muntanyisme. Ha fet més de 20 expedicions per tot el món. 
L’any 2003 va coronar per segona vegada el cim de l’Everest 
i es conver tia així en el tercer alpinista de l’Estat en posar el 
peu en aquest cim pels seus dos vessants.

Les veus de la Conca



8

El Consorci per a la Defensa de 
la Conca del riu Besòs guanya 
el “Premio Ciudad Sostenible”

El  projecte “Codigestió      
anaeròbia de fangs per a 
una EDAR energèticament 
autosuficient” s’endú el 
guardó corresponent a la 
Gestió del Cicle de l’Aigua.

El Consorci per a la Defensa de 

la Conca del riu Besòs ha estat 

guardonat amb el “Premio Ciudad 

Sostenible 2012”, corresponent a 

la categoria de Gestió del Cicle de 

l’Aigua, pel seu projecte “Codigestió 

anaeròbia de fangs per a una Esta-

ció Depuradora d’Aigües Residuals 

energèticament autosuficient”.

L’acte de lliurament, presidit per la 

Infanta Elena, va tenir lloc el passat 

17 d’octubre a l’auditori madrileny 

del Palacio de Cibeles. El president 

del Consorci, Sergi Mingote, va ser 

l’encarregat de recollir el premi. 

Per a Mingote, “es tracta d’un re-

coneixement a la feina ben feta i a 

la ferma aposta mediambiental que 

estem fent des del Consorci”. Fins 

a Madrid, també es va desplaçar 

en representació de l’organisme 

Joan Vila, vicepresident 1r.

Per desè any consecutiu, la Funda-

ció Fòrum Ambiental ha convocat 

els Premios Ciudad Sostenible amb 

l’objectiu de reconèixer la tasca dels 

municipis i ens locals supramunici-

pals d’arreu de l’Estat que han fet 

una ferma aposta per projectes i 

actuacions adreçades a potenciar 

la sostenibilitat. Aquests guardons 

compten amb el recolzament del 

Ministeri de Medi Ambient i amb el 

patrocini d’Ecoembes i Cespa.

El projecte guanyador

Al juliol de 2010, el Consorci va 

signar un conveni de col•laboració 

científica amb l’empresa SISLtech 

amb l’objectiu d’incrementar la 

quantitat d’energies tèrmica i 

elèctrica generades durant els pro-

cessos de digestió anaeròbia dels 

fangs que es produeixen a les 

estacions depuradores d’aigües 

residuals (EDAR).

Després de mesos d’investi-

gacions, es va determinar que 

això s’aconseguia mitjançant la 

codigestió anaeròbia dels fangs, 

és a dir, combinant a les unitats de 

digestió anaeròbia els fangs amb 

determinats substrats industrials. 

D’aquesta manera, s’aprofitava la 

complementarietat de composi-

cions i s’incrementava la producció 

de biogàs i, per tant, d’energia.

En aquests moments, la codigestió 

anaeròbia està implementada a les 

EDAR de Granollers, Montornès 

del Vallès i La Llagosta. A totes 

tres s’ha duplicat la producció 

d’energia elèctrica, assolint nivells 

d’autoabastiment de fins el 80% de 

tota l’energia elèctrica necessària 

per al seu funcionament. D’aques-

ta manera, aquestes instal•lacions 

han esdevingut més sostenibles 

i econòmiques, estalviant anual-

ment l’emissió de prop de 40.000 

tones de gasos d’efecte hivernacle 

a l’atmosfera.
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Imatge esquerra: Sergi 
Mingote i Joan Vila, president 
i vicepresident 1r del Con-
sorci, amb el premi.
Imatge inferior: Sergi 
Mingote recull el premi de 
mans de la Infanta Elena.

Tema de portada

“La codigestió anaeròbia 
està implementada a 

les EDAR de Granollers, 
Montornès del Vallès 

i La Llagosta” 

SISLtech rep el “Premio 
Bioenergía de Plata” 
que atorga ATEGRUS

El passat mes de maig, 

l’empresa SISLtech, S.L.,  

va rebre per part d’ATEGRUS 

(Asociación Técnica para la Ges-

tión de Residuos, Aseo Urbano 

y Medio Ambiente) el “Premio 

Bioenergía de Plata 2012” a la 

Millor Innovació pel Projecte de 

valorització energètica i codi-

gestió anaeròbia de fangs per a 

l’obtenció d’energia elèctrica a 

les EDAR. El lliurament va tenir 

lloc en el marc de la fira Genera 

2012, Feria Internacional de 

Energía y Medio Ambiente, que 

se celebra anualment a Madrid. 

Aquests guardons es van crear 

l’any 2007 amb l’objectiu de 

distingir les actuacions dutes 

a terme per implantar energies 

renovables procedents de 

la biomasa i la utilització de 

biocombustibles i altres instal·la-

cions de valorització energètica.  

El jurat va destacar la capacitat 

de les EDAR de generar energia.

Sergi Mingote amb el premi, acom-
panyat de María Valcarce, directora de 
Genera 2012, i Rafael Apraiz, vicepresident 
i director executiu d’ATEGRUS.
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SERGI MINGOTE I MORENO

President

Alcalde de Parets del Vallès

JOAN VILA I MATABACAS

Vicepresident 1r

Alcalde d’Aiguafreda  

ALBERT CAMPS I GIRÓ

Vicepresident 2n

Regidor d’Obres i projectes, Medi 

Ambient i Programació de l’ Ajunta-

ment de Granollers.

FRANCESC COLOMÉ I TENAS

Vicepresident 3r

Responsable subconca del Congost.

Alcalde de Les Franqueses del Vallès

Nova Comissió de Govern
L’actual Comissió de Govern del Consorci per a la 

Defensa de la Conca del riu Besòs està integrada pel 

president, Sergi Mingote; els tres vicepresidents, Joan 

Vila (1r), Albert Camps (2n) i Francesc Colomé (3r); els 

responsables de les subconques i el Consell Comarcal 

del Vallès Oriental. L’òrgan ha sofert diversos canvis. 

D’una banda, s’ha creat una nova vicepresidència i, 

d’altra, se l’ha dotat de major capacitat executiva. Els 

10 membres es reuneixen mensualment i decideixen 

aspectes importants. En aquests moments, es troba 

preparant el Pla Estratègic que ha de marcar els pro-

pers anys de gestió d’aquest organisme. 
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El Consorci

Mª ROSA VIÑALLONGA I ANTICH

Responsable subconca del Mogent

5a Tinent d’Alcalde i regidora de 

Medi Ambient i Sostenibilitat, Cultura 

i Patrimoni Històric a l’Ajuntament de 

Montornès del Vallès.

JOSEP SANTIAGO I ARIZA

Responsable subconca del Tenes

1r Tinent d’Alcalde i regidor de Medi 

Ambient, Habitatge, Infraestructures 

Equipaments i Urbanisme a l’Ajunta-

ment de Lliçà d’Amunt.

ESTER SAFONT I ARTAL

Responsable subconca del Besòs

3a Tinent d’Alcalde i regidora 

d’Obres i Serveis, Promoció Ambien-

tal i Medi Ambient a l’Ajuntament de 

Mollet del Vallès.

JAUME MAURI I SALA

Rble. subconca Riera de Caldes

3r Tinent d’Alcalde i regidor d’Espais 

Públics i Sostenibilitat a l’Ajuntament de 

Caldes de Montbui.

JOAN COLOMER I GALLEGO

Responsable subconca del Ripoll

Regidor de Medi Ambient i Sostenibi-

litat de l’Ajunt. de Barberà del Vallès.

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI

Representant del Consell Comarcal 

del Vallès Oriental

Alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana.

Un any més, el Consorci per a 

la Defensa de la Conca del riu 

Besòs ha posat a disposicició dels 

municipis consorciats dos progra-

mes de suport relacionats amb la 

restauració de l’entorn fluvial i la 

supressió d’abocaments d’aigües 

residuals al medi, respectivament.

Suport a la restauració

Amb el “Programa de suport a les 

actuacions municipals de restaura-

ció de l’entorn fluvial” es finança fins 

a un 50% del cost de les actuacions 

municipals destinades a la millora 

de les lleres per evitar riscos de des-

bordament, restaurar les condicions 

Amb motiu de l’Assemblea General 

del Consell de Municipis i Regions 

d’Europa (CERM), el president del 

Consorci, Sergi Mingote, va presentar 

la tasca d’aquest organisme dins la 

taula rodona “Desarrollo sostenible y 

nuevos modelos para una sociedad 

con recursos más eficaces”. 

El Consorci a la CERMAjuts als municipis per a la restauració 
fluvial i la supressió d’abocaments

ambientals de lleres, marges i espais 

de ribera i recuperar l’ús social del 

medi fluvial.

Per a la supressió d’abocaments

D’altra banda, s’ofereix suport 

econòmic als municipis que 

necessitin eliminar abocaments 

d’aigües  residuals al medi. S’hi 

poden acollir a l’ajut la redacció de 

projectes, d’execució d’obres i de 

direcció facultativa i la coordinació 

de seguretat i salut d’obres.

Actualment, el Consorci ofereix 

altres programes suport, com el 

de control de quironòmids i el de 

redacció de plans de clavegueram.
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Viu el Besòs rebrà aquest 
curs uns 4.800 alumnes

Durant el curs escolar 2012-13 

prendran part del programa 

educatiu Viu el Besòs uns 4.800 

escolars. En total s’ofereixen vuit 

activitats: “Vida d’un riu”, “Cone-

guem la depuradora”, “Bèsties i 

bestioles”, “De la depuradora al 

riu”, “Com tenir cura dels rius”, 

“Restauració i millora dels rius”, “Joc 

de l’aiguòmetre” “El riu a l’escola”.

El curs 2011-12, van participar 

4.516 estudiants procedents d’una 

vuitantena d’escoles i altres cen-

tres formatius de 21 municipis de 

la Conca del Besòs 

Viu el Besòs va néixer el curs 1995-

1996 per donar a conèixer el medi 

fluvial i ja ha rebut 76.660 alumnes. 

Un grup de representants del 

Departament de Recursos 

Naturals i Medi Ambient de Ho 

Chi Min, capital del Vietnam, ha 

visitat el parc natural de Can Ca-

banyes (Granollers) per conèixer 

de primera mà com ha canviat en 

els darrers 30 anys aquesta zona, 

abans considerada un abocador a 

celobert. A més, han demanat infor-

mació de la xarxa de col.lectors que 

s’ha desplegat per tota la Conca i 

del funcionament de les diferents 

EDAR. La jornada ha finalitzat a la 

depuradora de La Llagosta. L’ob-

jectiu de la visita és solucionar els 

problemes de contaminació de la 

xarxa hídrica de la ciutat vietnamita.

Més de 1.500 participants a la X Bicicletada pel Besòs

El passat 6 de maig va tenir lloc la X edició de la Bicicletada Popular que organitzen cada any la Diputació 

de Barcelona i el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, amb el suport tècnic de la Federació 

Catalana de Ciclisme. La gran novetat d’aquesta darrera cita va ser la creació d’un doble punt de sortida. 

Així, es va mantenir la tradicional, ubicada al Congost, concretament al 

Parc Firal de Granollers, i es va afegir una de nova, denominada sortida 

Mogent, a prop de l’Ajuntament de Montornès del Vallès. Aquesta doble 

sortida va permetre que els 1.500 participants es poguessin repartir per 

diferents punts de la conca i retrobar-se en el tronc comú que és el la llera 

del riu Besòs, fins arribar al mar, a Sant Adrià del Besòs.

Més de 200 persones 
celebren el Dia Mundial 
dels Ocells

El passat 7 d’octubre, el Parc de 

Can Font de Santa Eulàlia de 

Ronçana va acollir la celebració 

del Dia Mundial dels Ocells. Els 

més de 200 assistents van partici-

par en diferents tallers i activitats, 

com les sortides per a l’observació 

d’ocells i els tallers de caixes niu, 

menjadores, pintura i d’anellament 

d’ocells. També es van alliberar un 

aligot i dos xoriguers, procedents 

del Centre de Recuperació de 

Fauna Salvatge de Torreferrussa. 

La jornada va estar organitzada pel 

Grup Ornitològic del Tenes (GOT), 

amb la col·laboració del Consorci i 

l’Ajuntament del municipi.

Tècnics de Medi Ambient 
del Vietnam visiten Can 
Cabanyes
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La recuperació del riu Tenes a Santa Eulàlia de 
Ronçana: un referent en bioenginyeria

El Consorci ha col·laborat 
amb l’Ajuntament 
del municipi en el 
desenvolupament d’aquest 
pla de millora fluvial que ha 
convertit l’espai en lloc de 
trobada de veïns i veïnes.

Passejar, practicar esport, gau-

dir de la natura, relaxar-se… 

Els 4,8 km de tram que el riu Tenes 

té al seu pas per Santa Eulàlia de 

Ronçana (Vallès Oriental) són ara 

punt de trobada de molts veïns i 

veïnes. El Pla de millora de l’espai 

fluvial del Riu Tenes, elaborat per 

l’Ajuntament de Santa Eulàlia i el 

Consorci per a la Defensa de la 

Conca del riu Besòs, ha aconseguit 

retornar el riu al lloc que es mereix. 

Aquest ampli conjunt d’actuacions 

hidràuliques, paisatgístiques i 

ambientals han estat orientades a 

disminuir els risc de riuades, com 

la que es va patir l’any 1994, i a 

restablir l’ecosistema fluvial. 

Punt d’interès internacional

El projecte, amb un cost d’1,6 

milions d’euros (finançats amb 

fons Feder, pel Consorci per a 

la Defensa del riu Besòs i per 

l’Ajuntament de Santa Eulàlia), ha  

comportat la neteja de la llera i els 

seus marges d’arbres morts, runes 

i abocaments; la retirada de vege-

tació al•lòctona 

i la plantació de  

més de 5.000 

unitats d’espè-

cies autòctones. 

S’ha millorat la 

connect i v i ta t 

longitudinal i 

s’han eliminat 

barreres i im-

pactes.

En tota aquesta remodelació s’han 

emprat més de 14 tècniques de 

bioenginyeria, àmpliament utilitza-

des a molts països europeus, però 

pràcticament inexistents en rius 

mediterranis. Per això, ha esde-

vingut una de les obres més grans 

fetes amb bioenginyeria a la conca 

mediterrània i ha despertat interès 

dins l’àmbit internacional. Ha 

rebut visites d’experts procedents 

de tota Europa (Anglaterra, Itàlia, 

Suïssa...) i d’estudiants d’universi-

tats de dintre i fora de l’Estat. 

La bioenginyeria ofereix resultats i 

garanties molt similars a les d’una 

obra civil convencional, com els 

murs de formigó, però amb una in-

tegració amb l’entorn molt superior. 

El Pla també ha inclòs, entre d’al-

tres, la recuperació i la millora dels 

accessos a dos espais d’oci i amb 

gran valor històric per al municipi: 

la Font de la Figuera i la Font de 

Sant Cristòfol. 

Notícies

D’esquerra a dreta: Miquel Moret, regidor de Medi Ambient; Joaquim Brustenga, alcalde de 
Santa Eulàlia; Albert Camps i Joan Vila, vicepresidents del Consorci, durant l’acte inaugural.
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El 29 de febrer de 1988, el 

Consorci per a la Defensa de 

la Conca del riu Besòs iniciava la 

seva activitat, a l’antiga seu del ca-

rrer Sastre número 3 de Granollers, 

amb una important tasca per enda-

vant: recuperar la conca del Besòs. 

S’emprenia així un llarg camí per 

retornar el nostre patrimoni fluvial. 

La posada en marxa, una a una, de 

les 16 estacions depuradores d’ai-

gües residuals (EDAR), actualment 

en funcionament, repartides per la 

conca, juntament amb els quasi 

300 km de col.lectors, per on es re-

cullen les aigües residuals de llars i 

establiments industrials, han signifi-

cat la recuperació dels nostres rius 

i dels seus espais fluvials, per tant 

de gran part de la seva vegetació 

i fauna típiques i autòctones. En 

aquests moments, podem veure 

a diferents punts de la conca gran 

varietat de peixos, mamífers i més 

de 250 tipus d’aus. Es pot afirmar 

que s’ha retornat la vida al riu.

Actualment, el Consorci està 

integrat per 52 municipis i quatre 

organismes supramunicipals: 

Diputació de Barcelona, Àrea Me-

tropolitana de Barcelona, Consell 

Comarcal del Vallès Oriental i Con-

sorci per a la Gestió dels Residus 

del Vallès Oriental. Fins al moment, 

39 dels seus municipis consorciats, 

li han delegat les seves funcions 

en matèria de sanejament, donant 

cobertura a una població que ron-

da els 450.000 habitants i més de 

4.000 establiments industrials.

Activitats commemoratives

Durant tot aquest 2013, el Consorci 

celebrarà aquesta efemèride. D’una 

banda, s’han penjat banderoles  

commemoratives amb el logotip 

del 25è aniversari a la seu central 

i a diverses depuradores. A més, 

s’ha programat un ampli ventall 

d’actes i activitats que es perllon-

garan durant tot l’any: bicicletada 

popular, diferents jornades amb 

entitats especialitzades, etc..  L’ac-

te central tindrà lloc, tot coincidint 

amb la celebració del Dia Mundial 

del Medi Ambient, a principis del 

proper mes de juny.

Durant tot 2013, la seu central del Consorci lluirà 
a la seva façana banderoles commemoratives.

El Consorci celebra el seu 25è aniversari
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Especial 25 anys / Notícies

Cardedeu, el primer municipi amb el nou conveni de clavegueram

Entre els mesos de febrer i abril de 2013, es duran a terme a Cardedeu les obres de renovació de la xarxa de 

clavegueram de l’avinguda Vilamajor, el carrer Santa Fe i l’avinguda Adolf Agustí. Aquest projecte, adjudicat 

a Drenatges Urbans del Besòs, SL, (DUB) forma part del nou conveni 

de clavegueram que ha desenvolupat el Consorci per a la Defensa de 

la Conca del riu Besòs i que ja ha signat amb Cardedeu, convertint-se 

en el primer municipi usuari del servei. El nou text garanteix el mante-

niment de la xarxa de clavegueram i assumeix aquelles inversions que 

determina el Pla Director de Clavegueram per millorar-la. Es tracta d’un 

conveni de servei integral i de llarga durada. Des del Consorci, s’està 

donant a conèixer i oferint a la resta de municipis consorciats. 

El Consorci renova la seva web

Dins del procés de modernització que està duent a terme el Consor-

ci és cabdal la renovació de la seva web (www.besos.cat). La nova 

site tindrà un disseny més modern i atractiu i es basarà en criteris de 

fàcil navegació. Es reestructuren els continguts en diferents menús 

i s’incorpora a la pàgina principal un apartat dedicat a l’actualitat, 

amb una agenda d’actes i activitats. A més, es podrà consultar en 

format PDF aquest butlletí, així com altres publicacions. Una de les 

principals novetats és que cada municipi consorciat disposarà d’un 

espai d’accés restringit i exclusiu on tindrà dipositada tota la informació d’interès i la documentació per a la 

realització de tràmits i d’altres consultes. La nova pàgina entrarà en funcionament durant aquest primer trimestre.

La vida a la Conca del Besòs...

Com s’identifica?
De mida mitjana. El mascle té el cap verd, el cos grisenc i 
el bec groc. La femella és de tonalitats marrons i té el bec 
ataronjat amb una taca fosca.
Quan el podem veure?
Tot l’any, és bàsicament sedentari i reproductor a bona part 
dels rius de la conca del Besòs. A les dècades dels 60-70, 
estava quasi extingit com a reproductor a la zona.
Quin és el seu comportament?
El veurem nedant o descansant a rius i bases amb bona 
cobertura vegetal, que és un dels condicionants de la seva 
presència, ja que li serveix per refugiar-se i niar.

Ànec Collverd (Anas platyrhynchos)

L’alcaldessa de Cardedeu amb els representants de 
DUB i el president del Consorci durant la signatura.
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