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30 anys, 30 mirades
El llibre

Trenta anys, trenta mirades, o més ben dit, trenta-una. La de la Yvette Moya-Angeler és una
mirada verge, neta, innocent... que ha descobert, de sobte, tot el que envolta l’entorn fluvial
i ho ha fet de la mà dels personatges amb qui ha conversat. Mentre ells fixaven la mirada
en el passat, en el present i en el futur dels nostres rius, una història íntimament lligada a
la del nostre Consorci, ella omplia la seva de noves descobertes, d’un món nou i encisador.
Aquest llibre en brinda testimonis diversos, òptiques diferents, experiències personals, professionals, algunes fins i tot vitals, vinculades a la importància d’haver recuperat aquest llegat que hem de lliurar en òptimes condicions a les generacions futures. És el nostre deure i
és el nostre dret. La Yvette ha estat testimoni d’excepció de mirades que per moments s’han
omplert d’enyor, d’il·lusió, de frustració, de satisfacció, d’incredulitat, de crítica, d’elogis i,
més d’una, de llàgrimes. En aquest llibre es narren 30 visions de com ha evolucionat la conca del Besòs al mateix temps que el nostre Consorci es fundava, creixia, s’enfortia, s’ampliava... Trenta anys plens d’història, una història, la nostra, que ara ens expliquen des de fora.
Hem fet un exercici —permeteu-me que ho digui així— sa i valent. Ens hem posat davant un
mirall format per 30 personalitats que ens han dit com ens veuen, com ens han vist i com els
agradaria veure’ns en un futur. A totes elles, només paraules d’agraïment.
Com no pot ser d’una altra manera, paraules també d’agraïment per a totes les persones
que han treballat, treballen i/o treballaran al Consorci o que hi estan vinculades d’alguna
manera. Totes han de tenir present que dia a dia ajuden a seguir escrivint capítols d’aquesta
història.
Per acabar, un agraïment personal a les persones que m’han acompanyat en aquesta part
del trajecte que he fet des de dins del Consorci. I una menció especial a les persones que em
van precedir en el càrrec: Anna Maria Palé, Víctor Iglesias, Montserrat Tura, Manel Ramal
i Josep Orive. A tots, gràcies.
Pròleg de Sergi Mingote
President del Consorci Besòs Tordera

“Q

uan són les dinou hores i trenta minuts
del vespre del dia vint-i-nou de febrer
de mil nou-cents vuitanta-vuit s’obre la
sessió constitutiva del Consorci per a la Defensa
de la Conca del riu Besòs, convocada per la Comissió Gestora i presidida per la senyora ANNA MARIA PALÉ i LLAVINA, Primera Tinent d’Alcalde
de l’Ajuntament de Granollers...”

Imatge aèria del naixement del Besòs a l’aiguabarreig del Congost amb el Mogent

Així comença l’acta de la sessió constitutiva del que
avui és el Consorci Besòs Tordera. Han passat trenta
anys d’aquell dia, i és el que avui celebrem, però la
història va començar bastant abans. La consciència ambiental de la societat era incipient, i un cop
encarrilats els grans reptes derivats de la dictadura
i del creixement demogràfic dels anys seixanta i setanta —que va comportar un creixement urbanístic
amb deficiències de planificació de tota mena de serveis—, un conjunt de persones, que havien arribat a
la política durant la transició democràtica, van materialitzar la visió de constituir un ens que vetllés pel
sanejament, per la millora del medi aquàtic, per la
conservació dels recursos... Aquest ens havia de ser
supramunicipal per força: les aglomeracions urbanes
generades no coincidien amb els límits de terme municipal, i tot i que el sanejament era i és una competència municipal, la nostra orografia impedia la
coincidència dels límits competencials (competència
municipal), amb els demogràfics (aglomeracions urbanes) i els hidrològics (conques hidrogràfiques). La
gestió conjunta era una necessitat.
Ara fa trenta anys la Comissió Gestora per a la
Defensa de la Conca del riu Besòs va materialitzar la
visió que s’havia anat gestant des de feia anys, amb
múltiples gestions, reunions, amb molt de compromís i de treball.

Durant aquests trenta anys de vida del Consorci,
el treball ha estat una constant. Des dels primers
òrgans de govern, la representació política i tot el
personal professional que en forma part avui i que
n’ha format part en el passat han tingut un denominador comú, el treball. No s’explica de cap altra
manera la situació actual del Consorci i dels nostres
rius. Juntament amb les aportacions econòmiques
del ciutadà canalitzades a través de la taxa de sanejament, primer, i del cànon de l’aigua, després, el treball i les ganes de l’equip de persones que hi ha hagut
en cada moment al darrere i fent costat al Consorci
han fet avançar la construcció d’infraestructures de
tractament de les aigües residuals, l’operació continuada i el manteniment d’aquestes fins a assolir una
millora ambiental considerable.
Aquesta trajectòria de trenta anys és la que es plasma en aquest llibre en forma de trenta mirades, mirades diverses amb perspectives diverses: la històrica
de la Comissió Gestora, l’acadèmica —que ha guiat
polítics i directius en la presa de decisions—, la dels
treballadors del Consorci —l’autèntic motor—, la societat civil, el voluntariat, els naturalistes, la pagesia,
els mitjans de comunicació —que han estat narradors de les millores—, l’empresa, els joves, el futur...
Ara toca centrar-nos en el futur. Aquesta manifestació d’autocomplaença, presentada en forma de

llibre, ha d’esdevenir un exercici de reflexió per posar de manifest tot el que ens queda per fer; els darrers trenta anys han de ser el puntal per recolzar la
palanca del treball que ens ha de portar a un futur
encara millor. Ens queda molta feina per fer, tant en
la protecció del medi, com en l’eficiència dels processos de tractament; cal fer recerca, cal incrementar la
disponibilitat de recursos hídrics mitjançant la regeneració de l’aigua... El tractament de les aigües de
pluja és un dels principals efectes alteradors del medi
fluvial avui dia a les zones mediterrànies, i cal una
inversió considerable per evitar que els episodis de
pluja, cada vegada més espaiats i intensos a causa del
canvi climàtic, ens malmetin la feina feta de recuperació del medi aquàtic i la biodiversitat de l’entorn
fluvial. I tot això amb una única finalitat: millorar
la satisfacció del nostre client, el riu. Si el riu se sent
satisfet de la nostra feina, ens ho agrairà en forma
d’aigua cristal·lina, de paratges naturals, acollint biodiversitat, omplint els aqüífers subterranis amb aigua
de qualitat, i tot per al gaudi de la població. Som-hi
doncs, a treballar, tots junts.
Albert Solà
Gerent del Consorci Besòs Tordera

Imatge aèria d’un salt d’aigua a Riells del Fai
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Desembocadura del Besòs

É

s l’hora de la migdiada d’un dimecres de juliol i els carrers de Granollers estan deserts.
Suarem de valent. Ella ens espera al seu pis
amb les persianes abaixades i quatre gots d’aigua
fresca que ha disposat amb quatre culleretes sobre una petita safata. Té gairebé noranta anys i es
manté activa: participa en prop de divuit entitats i
ens comenta que acaba de visitar una presó. “Miro
de ser allà on em criden”, diu. “Miro de no agafar
manies.” A la cuina m’explica que quan va morir
el seu home, el 1979, va començar a fer ioga per no
enfonsar-se. Aleshores tenia cinquanta anys, havia estat la presidenta local de Càritas, era membre de l’Associació de Veïns Granollers-Centre
i tot just començava a fer de regidora de Sanitat
i Serveis Socials a l’Ajuntament de Granollers,
càrrec que va mantenir vint anys i que va compatibilitzar amb l’impuls del Consorci, del qual va
ser la primera presidenta. Però tot això tant li és:
l’amoïna no tenir estudis. I també sent que no fa
prou. “Mea culpa, mea culpa”, riu donant-se cops
al pit. “Mea màxima culpa!”

Anna
Maria
Palé
S’HAVIA DE FER

Primera presidenta del Consorci
(1988-1992)
Granollers, 1929
pàg. 12

V

aig fer el que s’havia de fer! La feina, si
s’ha de fer, s’ha de fer. No em vaig preguntar si m’agradava o no. Havia de ser-hi,
perquè algú havia d’anar al davant. Però no t’has
d’enganyar pensant que allò ho arreglaràs tu. No
ets tu. T’hi ajuden.

Com gaudeixes del riu a la teva edat?
Jo havia caminat sempre de pressa i ara no ho puc
fer! Ric però estic una mica enfadada. Ho estic paint.
De tota manera, no em cal anar-hi. Veig que la gent
l’aprofita moltíssim i m’expliquen que està magnífic.
Què significa per a tu el Congost?
És el riu nostre, de tota la vida. Jo no m’he mogut de
Granollers des que hi vaig néixer.
Hi anaves de petita?
Els qui anaven a jugar al riu (nosaltres en dèiem la
riera) eren els nois. Les noies el vèiem de lluny. Però
sabíem que hi era. Jo, si hi anava, era amb els pares o
amb algú que m’hi portava.
Com baixava aleshores el Congost?
Era molt sec. Jo anava a buscar la llet a Canovelles i

Tram final del Besòs a Sant Adrià
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passava pel riu. Tot d’una van fer les cases barates,
sindicals, a la vora, i el senyor Llobet, el professor
Salvador Llobet, ja va vaticinar que un dia l’aigua se
les emportaria, perquè el riu és imprevisible.
Quan es va començar a esguerrar el riu?
A finals del franquisme. El riu no era de ningú. Si
l’embrutaven no passava res. Uns l’embrutaven i els
altres s’ho miraven resignats. La ciutadania vivia
d’esquena al riu.
Les primeres protestes devien coincidir amb els teus
inicis a l’Ajuntament?
Quan vaig entrar-hi vaig anar a l’exposició d’un
pintor, el Diosillo, a sota el pont de Canovelles. Era
quan es començava a denunciar l’estat del riu, sense
dir-ho. M’agradava ser a tot allò que es feia.
Són aquells anys que comences a veure que cal fer
alguna cosa amb el Congost?
Sí. Un dia vaig demanar al tècnic que em portés a
veure la depuradora. Ja pel camí em deia: “És una
depuradora per a una població de màxim 3.000 habitants.” És a dir, adequada per a Canovelles, però en

U

n sol municipi no podia arreglar-ho. Ni
dos. Ni tres. S’hi havien d’implicar tots.
Jo m’agafava molt al fet que l’estat del riu
afecta tothom! Rics i pobres, nens i grans, metges
i oficinistes…

cap cas per a Granollers! Estava tota plena de brutícia! Una cosa…
Com surt la idea de crear el Consorci?
El Consorci va néixer de la Regidoria de Sanitat de
l’Ajuntament de Granollers, que presidia en Josep
Serratusell, de Convergència. Jo, que havia entrat
d’independent pel PSC, n’era vocal. Volíem arreglar
el riu. La primera reunió es va fer el 1981 però ell va
plegar el 1982. Aleshores l’alcalde em va dir: “Ara ho
faràs tu.” I jo, com que hi havia tècnics al voltant que
hi confiava, m’hi vaig tirar de cap. Havia de ser així, i
va ser així. Vaig ser regidora.

Un bernat pescaire entre gavines a la desembocadura del Besòs

ANNA MARIA PALÉ. S’HAVIA DE FER
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E

m deien que era una il·lusa perquè em creia
els tècnics quan em deien que si ho fèiem
bé, en quinze anys el riu seria un altre. Estava tan malament aleshores… Però s’hi havia de
creure!

Va ser complicat crear el Consorci?
Des de l’ajuntament s’havia plantejat que calia netejar la riera, però es va veure que si no
es feia de forma mancomunada amb els altres municipis no serviria de res, perquè l’acció
contaminadora d’un municipi afectava els altres. Va ser una gran feinada que s’hi anessin
apuntant els ajuntaments de la conca. Els convencíem dient-los: “Oi que el riu no té muralles? Doncs aleshores tant és que siguis de la Roca del Vallès com de Granollers.” Amb
la Rosa Martí, l’alcaldessa de Parets, vam anar seguint tots els ajuntaments que no havien
signat encara. No vam mirar el color polític. Els de Santa Coloma i de Sant Adrià de Besòs
van empènyer molt. La Pilar Puig, regidora de Santa Coloma, va presidir la Comissió Gestora que vam crear.
Quants ajuntaments vau aplegar al principi?
A la primera trobada, que es va fer a l’ajuntament de Granollers el 1981, van venir cinc o sis
ajuntaments: Aiguafreda, Centelles, l’Ametlla, Canovelles, Montmeló… Però a la segona ja
n’hi van assistir tretze. I el gener del 1982, quan es va constituir la Comissió representativa
formada per tècnics i polítics, hi havia adherits trenta-cinc municipis! Això ja dóna ànims,
no? Més endavant s’hi van afegir també la Diputació de Barcelona i la Corporació Metropolitana de Barcelona. La comissió va elaborar una proposta i els ajuntaments la van
aprovar en els respectius plens. Aleshores es va crear el Consorci de forma jurídica i legal.
Va néixer amb el nom de Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs.
Sí. I va ser un model de col·laboració municipal. Calia implicar-hi tothom, que l’actuació
fos conjunta, mancomunant esforços entre els diferents municipis de la conca, per rendibilitzar recursos econòmics i per fer possibles els objectius de millora. Vam posar al davant
el bé comú. Moltes persones volien de veritat que el riu millorés. Fèiem moltes reunions,
ens enfrontàvem a moltes dificultats per definir el que s’havia de fer i arribàvem a acords
per poder fer-ho possible, buscant el consens. No ens podíem equivocar. Estàvem envoltats
de gent fantàstica que anava marcant el camí. Vam consultar grans experts, com el Narcís
Prat, que va venir i s’hi va implicar. També el doctor Llobet de Granollers, que era una
eminència. I el senyor Jonch. Ens deien: “En quinze anys ja estarà!” I ho deien amb una
seguretat… A mi em sabia greu que jo ja no hi seria. Els deia: “Quinze anys és molt!”
Tanmateix, al Consorci li va costar arrencar.
La Generalitat no ens reconeixia. El Parlament de Catalunya havia aprovat la Llei de sanejament l’any 1981, però fins a l’any 1991 no vam aconseguir el permís per ser administració
actuant. Vam haver de denunciar l’incompliment de la llei al Parlament Europeu. En aquell
moment, ja havíem aconseguit tenir un despatx propi al carrer del Sastre de Granollers. Era
important tenir una adreça separada de l’estructura municipal. I la gent treballava de cor.
No teníem diners i l’Ajuntament de Granollers, amb en Josep Pujadas d’alcalde, ens va fer
un préstec de 14 milions de pessetes perquè poguéssim tirar endavant.

El Congost a la Garriga a finals de febrer
ANNA MARIA PALÉ. S’HAVIA DE FER
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Quines grans fites va poder començar a aconseguir
el Consorci?

El que va inspirar el naixement del Consorci continua vigent?

Gràcies al Consorci es van fer a Catalunya les primeres Ordenances de clavegueram d’abocaments,
que no existien. I es va fer realitat el compliment de
la Llei de sanejament de Catalunya. A més, ens vam
proposar aconseguir que els ciutadans es fessin seu el
riu perquè mai més no el tornessin a embrutar. És de
lògica: allò que estimes, ho defenses.

Els reptes són diferents, però cal que tots els ajuntaments de la conca continuïn treballant conjuntament
per millorar la qualitat dels nostres rius i fer front
comú davant les possibles amenaces. Una cosa que
diem amb la Pilar Puig, amb la qual ens trobem encara, és que s’hauria de muntar una “vigilància” del riu,
formar un grup d’amics del riu que se’n cuidessin i
hi intervinguessin, molt connectats al Consorci. Està
mig fet i hi ha gent disposada a fer-ho. Això sí que ho
trobo a faltar. Hi ha persones molt vàlides que s’hi
comprometrien.

Q

uan les coses es fan bé, es veuen! No és d’un
dia a l’altre però a mesura que es van fent
actuacions es comencen a veure resultats.
El miracle va ser quan l’aigua del riu va ser neta.

Et sents orgullosa de la feina feta?
Quan està fet, ja està fet. No hi penso. Ara estic amb
altres coses. Jo no tinc coneixements ni estudis. Crec
que les coses s’han de fer ben fetes, amb una bona
base que ha de fer gent que hi entengui. El Consorci s’ha dotat de bons tècnics, que vigilen el riu
i hi van introduint millores. És com el guardià del
riu. Interacciona amb ell.

La clau és sempre treballar conjuntament?
Aquest és l’èxit del Consorci: haver sumat molts esforços municipals per aconseguir la recuperació de la
conca. Quan ens uneix un objectiu som imparables. I
s’ha demostrat que el Consorci va traçar el camí adequat per recuperar el riu.
T’has emocionat…
Sí. No sé, pensant en tota la canalla! Em costa, eh?
d’emocionar-me. Soc de la mare, jo.

Corbs marins a la riba del Congost a les Franqueses, un dels espais protegits de Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea
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UN RECORD
Quan jo era molt joveneta van treure el pont que hi havia sobre el Congost, molt maco, i em va afectar. També tinc el record d’un vailet veí de casa, el Francisco, que jugant al riu es va fer molt mal a la
cama al començament de la guerra. Un soldat estranger el va curar.
UN ESPAI
Ara el Congost ja és maco; veus els aneguets. Però potser més avall de Granollers és més maco: no hi
ha tant cotxe i és més riu.
COM VEUS EL FUTUR?
M’agradaria que hi hagués més crítica: grups de gent, ordenats, que fessin crítica. Això em faria
il·lusió.
QUÈ T’APORTA EL RIU?
Vida. Això que hem anat parlant és la vida.
UN MISSATGE AL CONSORCI
Seguiu endavant. Fins i tot em venen ganes de plorar, ja veus! Però és això: seguiu endavant. I el
Consorci ho farà, eh?

Desembocadura del Besòs a Sant Adrià
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El Congost davant del polígon del Pla de Llerona

A

l’entrada de Bioquim ens fan ensenyar
el carnet d’identitat. Aquí fan principis
actius per a medicaments, és a dir, la pols
que trobem a les càpsules i altres preparats farmacèutics. Ell no triga a aparèixer, amb un somriure
esplèndid i les ulleres penjant del coll. És un dels
quatre socis que l’any 1979 van aixecar aquesta
fàbrica del polígon industrial del Pla de Llerona,
a tocar del Congost. Han passat gairebé quaranta
anys però encara recorda el torn de nit dels dimarts, quan dormia al costat de les màquines i
només el silenci alarmant de quan s’havien aturat
arribava a despertar-lo. Recorda també l’incendi
del 1986 i com s’afanyava, temerari, a salvar el
material. Eren temps de treballar sense rellotge i
de mirar-se poc o gens el riu. Ara Bioquim té més
de 60 treballadors i confessa que comença a no saber-ne algun nom.

Jaume
Cubells
ABANS DEL 92
EL MEDI AMBIENT NO EXISTIA

Director tècnic i fundador
de Bioquim S.A.
Barcelona, 1952
pàg. 20

Quina relació té la vostra fàbrica amb el Congost?
Consumim entre 70.000 i 80.000 litres d’aigua al dia.
Tots aquests litres passen per la depuradora de Granollers i acaben al riu. Una aportació brutal!
Ha estat sempre així?
Quan vam començar érem una empresa petita. Ocupàvem 2.400 metres quadrats (ara en tenim 13.000 i
escaig) i hi treballàvem només 5 o 6 persones. Abocàvem menys aigua perquè la nostra producció era
molt més petita, però val a dir que era un abocament
molt descontrolat, vull dir que tampoc no sabíem
gaire què abocàvem.

Q

uan van venir els inspectors del Consorci
vam quedar molt sorpresos. Perquè s’ha
de dir que abans del 1992 el medi ambient
no existia: anaves al Congost, hi llençaves un llumí encès i el riu se’t podia encendre! La cosa ha
canviat molt.

havien dit que ens calia una depuradora similar a la
de Vilafranca del Penedès! És clar, en aquell moment
la nostra fàbrica ocupava 2.300 metres quadrats i la
depuradora de Vilafranca en deu fer 15.000. No ens
hi cabia! De cap de les maneres. Va ser quan vam
començar a mirar què podíem abocar i què no, perquè no es podia depurar tot. Va significar un canvi
absolut de mentalitat i de manera d’actuar.
Què és el que vau deixar d’abocar?
Nosaltres generem una quantitat notable de residus,
sobretot líquids, que ara enviem a incinerar o a “revaloritzar”, que en diem, perquè són residus que es
poden tornar a aprofitar. Es gestionen externament.
Així doncs, heu reduït molt la contaminació.
Et diré una cosa curiosa: un dels paràmetres que més
es vigila a l’aigua és la demanda química d’oxigen
(la DQO). Recordo que quan van venir l’Albert i la
Patrícia la nostra DQO era de 56.000. Ara el nostre
límit d’abocament està per sota de 1.500. Això vol dir
que la cosa ha canviat força!

Quan van començar a canviar les coses?

I encara hauria de ser més baix aquest valor?

D’una manera seriosa van començar a canviar l’any
1992, que és quan per primera vegada van aparèixer
per aquí els senyors del Consorci. Ens van venir dos
inspectors molt joves: la Patrícia Miralles i l’Albert
Solà, que avui és el gerent del Consorci. Van prendre
mostres d’aigua. Nosaltres no enteníem res, en absolut! Van començar a parlar de coses per a nosaltres
completament desconegudes. Ens vam endur un ensurt notable.

No. A Bioquim tenim una depuradora biològica que
aconsegueix els paràmetres que el reglament del
Consorci exigeix. Perquè no aboquem directament a
la llera pública, sinó que ho fem a un col·lector que
va a la depuradora de Granollers, gestionada pel
Consorci. Allà tornen a fer passar aquesta aigua per
un tractament biològic perquè l’aigua depurada assoleixi els paràmetres necessaris per poder ser abocada a la llera pública, en aquest cas al Congost.

Què us van dir?

Com funcionen les depuradores biològiques?

Que l’aigua no es podia abocar de qualsevol manera. Però és que abans es feia així, arreu! Aleshores
vam començar a fer estudis per construir una depuradora, que vam posar en marxa cap al 1996. En
aquells moments no hi havia gaires coneixements i
tot plegat ens va costar una mica. Inicialment ens

Allà els microorganismes es mengen la matèria orgànica que porta l’aigua i la transformen en fangs.
Aquests fangs en molts casos es poden fer servir per
al compostatge. Quan això no és possible s’envien
a llocs especialitzats on es tracten per poder abocar-los un cop han passat un procés d’inertització.
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UN RECORD
El primer que tinc del Congost és ben desagradable: semblava gairebé un abocador, amb una ribera
desastrosa.

Tot el sector de la química fina fa igual?
Sí. Els empresaris que ens dediquem a la producció
de principis actius actualment estem tots molt conscienciats, aboquem perfectament. El que no et puc
dir és si quan va començar tota la moguda mediambiental les inversions per posar-se al dia van ser per
convenciment o per por.
El tracte amb el Consorci és bo?
Hi tenim molt bona relació. Bé, hi ha hagut moments
difícils! Al començament, quan ens vam trobar allò
del 56.000 de DQO ens va costar de pair. Després
també hi ha hagut algun moment de tibantor, però
en general la relació ha estat magnífica. El fet de saber que si un dia tens un problema ho pots anar a dir
al senyor que et controla i que aquest senyor t’ajudarà… és importantíssim. Jo sempre he estat molt
agraït al Consorci. I com jo, molta gent; al sector en
parlem molt bé. A més a més, fins i tot vam arribar
a col·laborar plegats en un projecte per construir un
col·lector que portés les aigües salades fins al mar.
Aquest és el destí lògic de la sal: en no ser matèria
orgànica, no es depura a les depuradores sinó que
tal com hi entra en surt. El projecte va quedar frenat
però en aquell moment treballàvem junts amb aquesta voluntat de millora.
Tot i aquesta bona relació, com viviu les inspeccions,
que es fan sense avisar?
Encara que ho estiguis fent bé, sempre que et venen
a inspeccionar t’espantes una mica! S’ha d’entendre
també que l’inspeccionat sent certa recança de dir
tota la seva problemàtica a l’entitat que l’inspecciona. Però el tracte amb els inspectors és molt bo. Una

anècdota curiosa que pot donar una idea de la relació que tinc amb el Consorci és que un dels meus fills
va fer el treball final de cicle formatiu sobre el Besòs i
ells ens van assessorar tan bé que li van posar la nota
màxima!

Q

uan veig la gent gaudint d’un entorn maco,
net i agradable a Santa Coloma de Gramenet o al costat del nostre centre productiu
de les Franqueses, tinc una sensació de satisfacció,
ja que nosaltres també hi hem aportat el nostre
granet de sorra.

UN ESPAI
Em quedo amb el tram que passa per davant de Bioquim, perquè és el que veig cada dia. M’agrada
molt sortir i veure els arbres i el riu net.
COM VEUS EL FUTUR?
M’agradaria que el riu portés més aigua però això ja no està en mans del Consorci ni de l’Agència
Catalana de l’Aigua. Si no plou…!
QUÈ T’APORTA EL RIU?
Una gran satisfacció pel canvi que ha fet. Ara té un passeig al costat i la gent en gaudeix. Tot és net
i maco.
UN MISSATGE AL CONSORCI
Que continuï amb la mateixa filosofia de tots aquests anys, de bon tracte amb les empreses. És a dir,
inspeccionant però mai amenaçant, sempre col·laborant.

El balanç de la feina feta pel Consorci et sembla positiu, doncs.
Molt positiu. Ja es veu per tot el que he dit. Han fet
que totes les empreses de la zona hàgim entès que
cal abocar bé. Aquí al costat tenim avui un passeig
fluvial magnífic. I l’aigua és neta. Quan l’empresa va
començar el riu era gairebé una claveguera i per aquí
no passava ningú perquè era com un abocador. Han
fet molt, no només per la qualitat de l’aigua sinó per
la millora de la qualitat de vida de la gent de la zona.
La conca encara millorarà?
Penso que el futur és bo per a la conca. Cada vegada està més bé, la gent està conscienciada i els abocaments són correctes. Sempre n’hi pot haver algun
d’involuntari però allò d’abans s’ha acabat. Així
doncs, jo li veig un bon futur.

Camí de can Pep, entre la Garriga i Llerona, resseguint el Congost
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La neu cau sobre el Congost a la Garriga el febrer de 2018

L

’estridència de les cigales ens rep a l’estació
depuradora de Santa Eulàlia de Ronçana. El
seu cotxe ja hi és. Imaginem que ha entrat a
saludar, tal com devia fer quan treballava al Consorci. I sí, allà el trobem, distès i rialler, amb la camisa per fora. Van ser vint-i-dos anys d’assumir
la tutela de la conca del Besòs, i es nota que té un
vincle íntim amb aquests rius que sempre ha dit
que sent com a clients que s’ha de tenir satisfets.
La jubilació li prova, tanmateix. El mouen tants
interessos que ara, ens diu, es pregunta d’on treia
el temps per treballar! Li ha agradat sempre la
realitat: palpar-la, veure com la feina és capaç de
modificar-la, i per això ha estat un químic atípic,
dedicat a la gestió de l’aigua més que a les fórmules
de laboratori.

Josep
Arráez
MÉS DE VINT ANYS DIRIGINT EL CONSORCI

Gerent del Consorci
del 1993 al 2015
Barcelona, 1951
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La riba del Congost davant dels Pinetons, a la Garriga

H

a estat molt gratificant treballar al Consorci. He pogut veure el resultat de la feina feta. L’efecte és palès, manifest: la gent
de la conca ha passat de patir el riu a tenir la possibilitat de gaudir-ne.
Com recordes els primers anys al Consorci?
M’hi vaig incorporar el 1993, quan el presidia la
Montserrat Tura, que era aleshores alcaldessa de
Mollet. Jo venia del sector privat. Sabia de l’existència del Consorci i de la picabaralla política que tenia
amb la Generalitat, que en aquell moment era convergent i percebia la creació del Consorci com una
amenaça, perquè bona part dels municipis consorciats tenien un govern socialista. Durant aquells primers anys de rivalitat, la Generalitat tenia tota la potència econòmica que requeria el tipus d’actuacions
que volia dur a terme el Consorci, i el Consorci tenia
tota la voluntat de recuperar l’ecosistema fluvial de
la conca, però no la potència econòmica per fer-ho.
Això et va tirar enrere per entrar a treballar-hi?
A les converses amb la Montserrat Tura que vaig
tenir abans d’incorporar-m’hi li vaig preguntar què
pretenia: si continuar amb la rivalitat o arromangar-se i posar-se a treballar amb les poques estructures i pocs recursos de què disposava el Consorci.
La Montse em va dir que la prioritat era millorar les
condicions de la conca. Me la vaig creure, i crec que
vaig fer bé. Vaig entrar al Consorci i vam començar
a gestionar alguna petita infraestructura, però sobretot a controlar i millorar els abocaments industrials.
Probablement les dues terceres parts de la contaminació que rebien els rius de la conca eren d’origen industrial i, per tant, era fonamental rebaixar aquests
abocaments a uns nivells prou acceptables per ser
rebuts a les depuradores que estaven en fase de construcció.
Com vau aconseguir revertir aquesta situació?
Va caldre temps, i diners i molta feina. Jo sempre dic
que les coses han canviat gràcies a la col·laboració
de diferents estaments. En primer lloc, de la ciutadania, perquè tots hem pagat el nostre cànon de
sanejament i, per tant, hem fet la nostra aportació
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econòmica. Després, han canviat gràcies a l’Administració, que ha gestionat aquests recursos econòmics i
els ha fet servir per a la construcció d’infraestructures
(col·lectors, estacions depuradores…). I finalment, ha
estat molt important la participació del sector industrial, que va comprendre que la dinàmica canviava.
En alguns casos ho va fer per una qüestió d’imatge,
en altres per l’acció punitiva del Consorci (vam haver
de sancionar alguns establiments industrials i amenaçar-los de tancar), però en general el va moure una
conscienciació ambiental i va col·laborar activament
millorant els seus abocaments.
El Consorci ha comptat també amb la col·laboració
de la universitat…
Sí, i me’n sento orgullós. Crec que aquí hem marcat
una mica la diferència amb altres administracions
públiques que han gestionat serveis com els nostres.
Hem establert llaços de col·laboració amb la universitat. Hem tingut gent fent tesis doctorals a les nostres
depuradores. Hem estat desenvolupant amb diferents
universitats de Catalunya sistemes de gestió, control,
operació, ajuda a la presa de decisions amb el funcionament de les depuradores, sistemes de modalització
del funcionament hidràulic, de les xarxes de col·lectors, de les clavegueres… I fruit d’aquesta col·laboració s’han desenvolupat sistemes informàtics que són
al mercat i que s’apliquen a moltes depuradores d’Espanya i de la resta del món.
Com ha canviat la conca des que vas entrar al Consorci?
Quan hi vaig arribar, pels rius baixaven una mena
de líquids de color negre, marró… Recordo episodis
en què l’escuma arribava a cobrir els ponts. Això ja
és història! Afortunadament s’ha deixat enrere. Una
de les grans alegries que vaig viure al Consorci va ser
quan em van dir que havien vist peixos al Congost!
Això després de set o vuit anys d’haver fet un seguit
d’inversions i haver recollit aigües residuals, haver-les
depurat, etc. Una altra gran alegria va ser quan em
van dir que havien trobat caques de llúdriga al Tenes. També va ser com per obrir ampolles de cava
i celebrar-ho! Són indicadors biològics d’una bona
qualitat del medi. Ara hi ha peixos i fauna fluvial tota
la llargada del riu fins a la desembocadura. Aquest és
el canvi que s’ha fet en més de vint anys.

U

na de les grans alegries que vaig viure al
Consorci va ser quan em van dir que havien
vist peixos al Congost, a l’alçada de la Garriga. “Peixos…!”, dèiem. No ens ho podíem creure.

Han desaparegut també les pudors que havien fet els rius.
Sí, però això va passar quan ja van començar a estar més nets, cap a principis dels anys
noranta. Si els rius no havien fet pudor abans era perquè estaven tan contaminats que ni
els microbis ni els microorganismes hi podien viure. Era una desgràcia però no molestava
els ciutadans. Quan es va produir el primer pas de millora de la qualitat de l’aigua van
desaparèixer aquestes substàncies tòxiques inhibidores de la vida i van eclosionar els microorganismes que podrien la matèria orgànica de l’aigua i desprenien sulfhídric, metà…,
que eren els que generaven les males olors. Es produïa el contrasentit que havent fet un pas
endavant en la millora de la qualitat de l’aigua s’havia fet un pas enrere en la millora de
la qualitat de vida de la gent que vivia prop dels rius. Jo recordo reunions en ajuntaments
com el de Montcada en què els ciutadans no ens deixaven sortir perquè es queixaven de les
pudors. Realment existien.
I com vau solucionar el problema?
Vam fer unes actuacions pal·liatives, no per evitar les pudors sinó per minvar-ne l’efecte. Això va durar un parell o tres d’anys, i amb la construcció de noves infraestructures i
l’entrada en funcionament dels tractaments biològics de les depuradores, l’aigua va fer un
altre salt endavant i va passar a tenir unes condicions d’oxigen suficients perquè aquests microorganismes putrefactors no hi poguessin viure i, en canvi, hi visquessin els que hi ha ara.
Hi ha punts on la conca ha millorat especialment?
Als trams alts, de muntanya. És clar, és on hi ha menys implantació urbana i menys pressió de l’activitat industrial. Amb poca inversió i un esforç de gestió normal s’ha aconseguit
avançar molt. Després ha anat millorant la plana del Vallès. I últimament també ha millorat la zona metropolitana, amb el Parc Fluvial del Besòs, que al tram final del riu ha recuperat un espai de lleure per a la ciutadania.
Hi ha hagut cap moment de defalliment en tots aquests anys de lluita?
Jo havia jugat al rugbi (m’hi havia endut moltes bufetades!) i l’esperit del rugbi és que quan
estàs guanyant has de fer el màxim de punts possible al contrari, perquè aquesta és la manera de respectar-lo. I quan estàs perdent has de procurar que te’n facin els mínims possible,
perquè aquesta és la manera d’estimar-te. Jo crec que això m’ha influït una mica en la manera de ser. Evidentment que hem passat moments durs al Consorci: de mala entesa amb la
Generalitat, de problemes amb instal·lacions o depuradores, d’episodis puntuals de contaminació… Però sempre ha estat allò de rebre la bufetada, aixecar-nos i dir: “Escolta, vinga,
anem-hi, que no pot ser, que ho hem de superar, hem de millorar, això no es pot tornar a
repetir; analitzem què ha passat, què podem fer si es presenta una altra situació com aquesta, què hem de fer per evitar que es torni a presentar…” Tota aquesta dinàmica d’aixecar-se
i tirar endavant crec que es un dels valors del grup humà del Consorci.

La nevada del 28 de febrer del 2018 a la Garriga
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Quins d’aquests moments durs passats al Consorci
recordes en especial?
Professionalment, va ser molt desagradable una topada amb un fiscal de delictes ecològics que em va
inculpar. Vaig haver d’anar a judici i seure al banc
dels acusats per un problema de contaminació d’un
tram de riu que en absolut era imputable al Consorci
ni a la meva gestió. La Generalitat no havia complert el seu programa d’inversions per ampliar una
depuradora i aquesta depuradora no podia tractar bé
totes les aigües residuals que hi arribaven. Al senyor
fiscal se li va ocórrer imputar-me a mi com a gerent
del Consorci perquè permetia i autoritzava abocaments, contaminava el riu i feia les mil maleses. Va
ser un moment difícil. El jutge, per sort, va entendre
la situació i em va absoldre. A nivell personal la pèrdua d’un company per un càncer també va ser molt
colpidora.

V

aig procurar donar al Consorci un vernís
d’empresa privada, però sense renunciar
al seu esperit de xiruca i foc de campament. Crec que, per l’àmbit comarcal en què treballa, és important mantenir una activitat modesta, apropada al territori.
L’aigua que surt ara de les depuradores té prou qualitat?
Es pot millorar però és molt acceptable ateses les
característiques d’aquesta conca. Penseu que el Tenes, que tenim aquí al costat, en aquest moment de
sequera neix a la sortida d’aigua residual tractada
a la depuradora. Això no és l’Ebre. Aquesta és una
conca amb poca o nul·la capacitat de dilució, que pateix episodis de sequera molt forts a l’estiu i que no
té prou recursos per satisfer la demanda de consum
domèstic i industrial. La conca del Besòs és transvasada: gairebé les dues terceres parts de l’aigua que
es consumeix a l’àmbit del Besòs provenen del Ter
i, en part, del Llobregat. Amb aquesta realitat i les
tecnologies que ara estan instal·lades no es pot anar
més enllà en la millora de qualitat del medi fluvial.

D

urant els mesos d’estiu, el 90% d’aigua que
circula pels rius de la conca surt de les depuradores: és aigua vinguda del Ter que
s’usa a les cases i les indústries, s’aboca, passa per
les depuradores i arriba al riu.

Però aquestes tecnologies poden millorar?
Sí, hi ha tecnologia per millorar la qualitat de l’aigua
depurada, i aquest seria un dels camins que hauria
de treballar el Consorci. Un altre camí de futur seria
aprofitar els residus que es generen a les depuradores, rics en matèria orgànica i nutrients com nitrogen i fòsfor. Es podrien utilitzar per a la producció
d’energia elèctrica o per fertilitzar els camps.
Tenir molt nitrogen i fòsfor als rius és un problema…

UN RECORD
El dia que vam estrenar l’edifici actual del Consorci.
UN ESPAI
El Parc Fluvial del Besòs. És un gran exemple de com la ciutadania ha guanyat per al gaudi un espai
que abans feia patir.
COM VEUS EL FUTUR?
El futur és esperançador, de millora. Veig un Consorci amb voluntat d’expandir el seu àmbit territorial d’actuació, de donar servei a més municipis. L’única cosa que farà la conca és millorar.
QUÈ T’APORTA EL RIU?
Els espais fluvials m’aporten serenor, tranquil·litat, pau. Un riu és allò que transcorre i canvia contínuament però sempre és igual.
UN MISSATGE AL CONSORCI
Si fa 30 anys, vol dir que ja es fa gran i que té més responsabilitats i ha de saber-les tirar endavant
amb èxit.

Sí, se n’hauria de minimitzar els nivells perquè són
contaminants. Estan a totes les aigües residuals
d’arreu del món i en bona part són de procedència
domèstica. Fomenten la producció d’algues i aquestes algues, com que són plantes, a la nit xuclen l’oxigen dissolt a l’aigua. L’aigua necessita aquest oxigen
per tenir uns microorganismes i una vida aquàtica
de bona qualitat —no aquells microorganismes de
putrefacció. Quan proliferen les algues, baixa molt
l’oxigen i aleshores la vida de les espècies aquàtiques
es fa difícil. Aquí alguns estius hem hagut d’arreplegar peixos morts a les vores dels rius, per poc cabal i
fenòmens d’aquests tipus.
Com serà la conca en el futur?
La conca millorarà en funció dels recursos disponibles i els diners que es posin en joc. Les decisions
econòmiques corresponen a la Generalitat, que
mitjançant l’Agència Catalana de l’Aigua marcarà
la pauta del futur, però no tan sols de la conca del
Besòs sinó de tots els rius de Catalunya. Tot i així, la
conca ja no tornarà enrere.

El Congost des del pont de l’entrada sud a la Garriga
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La riera Carbonell a Marata

P

ugem les escales de l’edifici modernista de
la Tela tal com devien fer els burgesos que
el 1912 van fer bastir la casa. Dalt de tot de
la torre, en una de les taules de les oficines del
museu, algú ha deixat dos pots amb serps submergides en alcohol. Són ben gruixudes. I les han
recargolat… Ell, que dirigeix el Museu de Ciències Naturals de Granollers des del 1987, també hi
gestiona les col·leccions de zoologia. Farem l’entrevista a la biblioteca, decidim, i baixem a la primera planta, que trobem gèlida. El terra d’hidràulic és encara l’original i ell ens hi fa saltar a sobre
perquè notem com cedeix al pes. Comencem de
broma, doncs, i tanmateix de seguida ens endinsem en l’enyor emocionat d’un paradís perdut: la
seva infantesa, cristal·litzada en una petita riera
tributària del Congost, on ell va conèixer la natura més prístina. “Sóc un sentimental”, ens dirà
amb els ulls mullats.

Toni

Arrizabalaga
AQUELLES PETITES RIERES

Director i conservador del
Museu de Ciències Naturals
la Tela (Granollers)
Barcelona, 1959
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M

’agradaria que les rieres petites que formen la xarxa de rieres secundàries de
la conca del Besòs tornessin a tenir la
qualitat que tenien els anys seixanta. Ara la majoria no tenen aigua per una sobreexplotació dels
aqüífers.

Quins són els teus primers records dels rius de la
conca?
El 1962, quan jo tenia tres anys, vam anar a viure a Marata, a les Franqueses del Vallès. Recordo
com des del tren, quan travessàvem els ponts de la
riera de Caldes, del Tenes o del Besòs, veia els nens
banyant-se al riu. Després tot va canviar completament. Va venir la gran industrialització de finals dels
seixanta i setanta i els rius es van convertir en clavegueres. La gent va deixar de banyar-s’hi.
Tu havies arribat a anar-hi? Anàveu al riu?
Com que vivíem a Marata, anava a la riera Carbonell.
La riera era un espai de joc, on jo pescava peixos i
crancs… M’havia menjat molts d’aquests crancs autòctons de petit. Els pescava i me’ls menjava. Després

Canyes americanes a la llera del Carbonell
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tot això va desaparèixer. I no perquè ens els mengéssim nosaltres!
Ara en trobaríem, de crancs?
No! El cranc autòcton està pràcticament extingit a la
conca. En queden alguns en unes poques capçaleres.
Què més recordes d’aquella època?
Recordo pescar barbs, bagres, granotes… Recordo
també les rates d’aigua, que eren divertidíssimes,
com petites llúdrigues que sortien de dia. La rata
d’aigua és un animal bastant confiat i curiós, i quan
eres en un gorg et venia a mirar què feies per allà.
Aquests records els tinc molt presents. També les volades de libèl·lules i els reflexos que generaven en ser
travessades per la llum del sol.
Veure com aquell paradís es va anar degradant devia
ser molt trist.
Sí, perquè va ser una degradació molt ràpida: de cop i
volta va desaparèixer gairebé tot. El Carbonell és una
riera que només passa per zona rural i es va assecar
per la demanda d’aigua que hi va haver en canviar
el sistema agrícola al Vallès. I el que va començar a
baixar pel Congost o el Tenes ja no era aigua! El Mo-

gent potser és el que va quedar més salvat, perquè
la depuradora de Cardedeu hi abocava un excedent
d’aigua del Ter.
Vas fer alguna cosa davant d’aquesta situació?
Ja abans d’acabar la carrera de Biologia, un grup
d’estudiants de la facultat, amb d’altres de Geologia
i gent aficionada a la natura del Vallès, ens vam començar a reunir a Granollers. Vam formalitzar una
àrea de ciències dintre del Museu de Granollers i
vam fer un primer estudi de la qualitat de l’aigua a la
conca del Besòs. Vam agafar aigua de les capçaleres,
de les parts mitjanes i de la desembocadura, i vam
demanar a la depuradora del Ter-Llobregat de Cardedeu que ens deixés analitzar-la als seus laboratoris. Tot era voluntari, ningú no ens havia encarregat
l’estudi. Al llibret que vam editar encara es pot veure
el que baixava en aquell moment pels rius: 100% porqueria.
La vostra idea era denunciar l’estat de la conca?
El que volíem era transmetre la situació del riu a la
població. El 1983 o 1984 vam fer al Museu de Granollers una exposició que va tenir molt d’èxit. I vam
organitzar també xerrades: vam fer venir en Ramon

E

ls qui no ho han vist no sé si s’ho poden
imaginar: els rius van arribar a ser clavegueres! Masses líquides pestilents que
baixaven. Evidentment allà no hi podia haver cap
tipus de vida.

Margalef i en Narcís Prat, que havien estat professors nostres. Tot això ho fèiem des del museu amb
el suport de l’Ajuntament de Granollers. En paral·lel,
l’Anna Maria Palé, aleshores regidora, promovia la
creació del Consorci.
Es començaven a moure moltes coses, doncs. Com
reaccionava la gent?
En aquell moment la gent no es mirava el riu, passava
pel pont tan ràpid com podia. Es parla molt del Llobregat, però el Besòs era el riu europeu més contaminat en aquell moment. La població no era conscient
que allò es podia recuperar i que podia tornar a ser
un lloc bonic i interessant. Nosaltres intentàvem fer
entendre que aquella situació potser es podia revertir.

Camí que ressegueix la riba del Carbonell a Marata
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Tram alt de la riera Carbonell, a les Franqueses

Semblava molt difícil i es va aconseguir!
Va ser impressionant. Quan vam començar a censar la fauna de peixos i vam veure que ja tornàvem
a tenir bagres, barbs de muntanya i anguiles no ens
ho podíem creure! Jo mai no hauria pensat que tornaríem a tenir anguiles tan ràpid!

ha vist un visó americà. S’hi assembla tot i que és molt
més petit. És molt bonic però una mica malparit!
Hi ha cap animal ara mateix amenaçat d’extinció a
la conca?

uan veus que l’anguila, que neix al mar
dels Sargassos, gairebé al Carib, ha recuperat l’instint de tornar al Besòs quedes
impressionat de la força que té la natura quan li
dones l’oportunitat.

Q

La llúdriga ha estat molts anys en perill d’extinció,
però com que han millorat tant les aigües dels rius de
Catalunya i la fauna piscícola, ha pogut estendre’s a
partir del nucli que quedava a la Noguera, a Lleida,
i a partir de les reintroduccions que es van fer a la
Muga i el Ter. Al Besòs segurament ens han arribat
les llúdrigues d’aquesta banda gironina. En tenim poques però en tenim.

La clau va ser millorar la qualitat de l’aigua?

Quins altres animals t’agradaria tornar a veure a la
conca, a part de la rata d’aigua?

És que allò que baixava no era aigua! La clau va ser
que tornés a baixar aigua pels rius, i amb una certa
qualitat. Les depuradores ho van aconseguir en un
temps bastant rècord.
Hi ha cap moment d’aquesta recuperació dels rius
que recordis com a molt emocionant?
Quan van començar a arribar els ànecs. De cop i
volta va haver-hi una explosió d’ànecs i la gent va
començar a aturar-se als ponts per mirar-los amb els
nens. Sembla una fotesa, però va ser el moment que
la gent es va començar a mirar el riu com un lloc on
passar-s’ho bé. També recordo el dia que em van dir
que hi havia una llúdriga al Tenes.
I la rata d’aigua? Ha tornat a la conca?
No. I era un animal tan comú al Vallès que fins i tot
els pagesos el consumien.
Hi tornarà?
No ho sé perquè té un problema de difícil solució,
que és el visó americà. És una espècie invasora i un
gran depredador de rates d’aigua.
Són fàcils de veure els visons americans?
Sí. Molta gent diu que ha vist una llúdriga i en realitat
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El cranc autòcton. M’agradaria, en general, recuperar
les rieres secundàries. La riera Carbonell, que és la
riera de la meva infantesa, ara té aigua només quatre
o cinc mesos l’any, i això és per una sobreexplotació
de l’aqüífer. M’agradaria molt tornar-hi a l’estiu i que
fos un lloc fresquet on encara baixés l’aigua i hi haguessin granotes.
Què caldria fer?
Cal educació. És el puntal del país. Sense educació no
tenim res. És importantíssim que les generacions futures tinguin consciència del patrimoni que tenen i
que siguin respectuoses amb el medi.
Què feu en aquest sentit des del Museu de Ciències
Naturals?
Tenim un petit centre davant de la depuradora de
Granollers: l’Aula de Natura de can Cabanyes. Es
troba dintre de l’Espai Natura 2000 del Congost, que
l’Ajuntament de Granollers va declarar reserva natural. Hi fem activitats amb moltes escoles i intentem
transmetre aquests valors. Fem que els noies i noies
vegin tot el que pot haver-hi en un riu (ocells, peixos,
invertebrats, papallones, insectes, plantes…), que coneguin també una mica la història d’aquest riu i que
aprenguin a estimar-lo i a protegir-lo.

El Congost a Granollers des de la passarel·la Joan Camps

Es noten canvis d’hàbits en la població?
Sí. Quan el riu estava malament els ciutadans ja
no només no se’l miraven sinó que, a més, l’usaven
d’abocador. A mesura que el riu ha anat millorant
la gent que s’hi passeja ha començat a vigilar-lo. Si
aquesta gent veiés algú intentant llençar-hi alguna
cosa, aniria a dir-li: “Escolti, vostè què està fent?” Hi
ha abocaments de tant en tant però s’ha aconseguit
que la gent s’hagi fet seu el riu.
Com vius tu el riu? Ets dels qui s’hi passegen?
Visc a Marata i aquell és el meu lloc de passeig i d’estudi, perquè faig el seguiment de les papallones a les
Franqueses. Cada setmana passejo per un tram del
Carbonell i em continua fent pena veure’l com està.
Es posa bonic quan venen les pluges de primavera
perquè hi baixa aigua i hi veus algunes bestioles,
però no és el que jo havia viscut. A can Cabanyes
també hi vaig sovint perquè hi tenim l’equipament
que he mencionat.
Quin és el repte del Consorci de cara al futur?
Per una banda, ens cal una política més general de
l’aigua, que de fet és un repte de país. Quant al Besòs,
com que sempre ha estat un espai semipúblic, encara no vigilem moltes coses que es fan a la llera. S’hi
entra de qualsevol manera. D’altra banda, serà molt
important en els propers anys gestionar la conca de
la Tordera, al Montseny, perquè ens ve tot el canvi

climàtic, amb períodes de sequera, i és cabdal regular
les extraccions d’aigua a les capçaleres. Si s’assequen
desapareixeran els tritons del Montseny, que és l’única espècie endèmica d’amfibi que tenim a Catalunya.
Hi ha alguna altra cosa que et faci patir?
Hem ocupat massa l’espai d’aquests rius, que ens
sembla que com que no porten aigua la major part
de l’any no en portaran mai. I en poden portar molta.
Les inundacions del 62 van ser molt tràgiques per a
tot el Vallès, i un any o altre tindrem aquest retorn
del riu. A més, en aquell moment les rieres no estaven
canalitzades com ho estan ara i no teníem tanta gent
vivint en àrees d’inundació com tenim ara.

J

o soc una persona de vegades pessimista i si
els anys vuitanta hagués fet una aposta potser
l’hauria perdut, perquè hauria dit que es trigaria molt més a recuperar el que s’ha recuperat.
Ha estat espectacular!
En general, però, ets més optimista que no ho eres els
anys vuitanta?
Molt més! Hem fet molta feina. Encara en falta fer,
però tinc molt clar que no anirem enrere. Anirem endavant i anirem a millor.

UN RECORD
Una rata d’aigua que, en un gorg, treu el cap d’entremig les llenties d’aigua i em mira. Jo devia tenir
7 o 8 anys.
UN ESPAI
La riera Carbonell, a Marata. La meva infantesa. És el més important dels records. Ai, encara em
posaré a plorar, és increïble!
COM VEUS EL FUTUR?
M’agradaria que la gent tornés a posar els peus a l’aigua per refrescar-se. M’agradaria tornar a veure
les criatures banyant-se al riu com les veia els anys seixanta quan passava amb el tren. Aquesta imatge encara la tinc present.
QUÈ T’APORTA EL RIU?
És un lloc que marca molt l’estacionalitat. Els nostres rius són mediterranis i al llarg de l’any la seva
fauna i la seva flora canvien molt.
UN MISSATGE AL CONSORCI
Felicitats pels 30 anys de feina. Han estat molt importants per a la conca. I vull tenir un record molt
especial per a l’Anna Maria Palé, que va impulsar la creació del Consorci i en va ser la primera presidenta.
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Tardor al Tenes, a Lliçà d’Amunt

E

ns rep al seu estudi del centre de Granollers, a la planta baixa de la casa on viu. La
llum entra a doll des d’un petit pati, travessant una paret de rajoles de vidre i estenent una
claror gairebé sobrenatural sobre l’estança. D’una
de les parets penja, sense marc, una obra de grans
dimensions que proclama en verd el misteri de la
vida vegetal. “Tot és possible” es titulava la seva
darrera exposició. Ell, en camisa de lli, pantalons
folgats i vambes, seu gràcil com un dandi. És refinat però sense afectació. Serè, i alhora ferm en les
conviccions. Artista internacional i dissenyador
de referència al Vallès, és l’autor dels logotips del
Consorci i té, a més, un vincle íntim amb el Congost, travat en hores de joc als horts dels marges.

Vicenç
Viaplana
EL RIU INTERIOR

Artista i creador dels
logotips del Consorci
Granollers, 1955
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E

l que ha estat més nefast és haver deixat fer
polígons industrials al costat del riu. Conviuen molt malament amb l’entorn fluvial,
i tard o d’hora s’hauran de desballestar.

t’ha construït com a persona. Ho vas veient en la
mena de biografia plàstica que vas escrivint amb els
quadres: hi ha continus referents a aquest retorn, que
alhora mai no és el mateix. És igual que l’aigua quan
passa pel riu: sempre és igual i mai no és la mateixa.
És una gran paradoxa, una mica com la vida.
Et mires el riu quan hi passes?

Com a artista i granollerí, què t’inspira el Congost?
Hi tinc un lligam molt especial perquè de petit, com
que hi vivia relativament a la vora, hi anava a jugar.
Les imatges que guardo d’aleshores persisteixen en
el meu imaginari i és segur que en molts dels treballs
i pintures que he fet s’han anat escolant.
El portes a dintre, d’alguna manera?
Crec que els rius són camins, allà on històricament
les civilitzacions s’han instal·lat. Són com les artèries, la sang de la civilització. En aquest sentit tots
els portem a dintre, i en vivim.
Et cal veure el riu? Quan has estat fora l’has enyorat?
Ja pots marxar lluny que sempre tornes a allò que

La riba del Congost a l’espai protegit Xarxa Natura 2000 a Llerona
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Me l’he mirat moltes vegades, fins i tot quan era immirable, gairebé un abocador. I no solament me’l
mirava: també en sentia la pudor! Eren moments
de molta tristesa perquè veies que on hi havia hagut
tota aquella vida, amb els horts, els nens jugant per
allà… començava a haver-hi un autèntic abocador.
No s’haurien d’haver instal·lat mai grans polígons
industrials al costat del riu. A la llarga, aquest paisatge humà s’haurà de reconvertir.
Ho veus possible?
Entenc que hi ha coses molt complicades de dur a
terme però això no vol dir que no es pugui fer un full
de ruta. L’entorn natural és el nostre patrimoni més
essencial i l’hauríem de preservar. No tenim res més,
vivim d’això. Quan es va establir aquesta idea del

desenvolupament salvatge vam anar en contra del
nostre patrimoni.
Tu encara recordes haver vist el riu abans d’aquest
desenvolupament?
El gran salt qualitatiu es va produir els anys seixanta,
quan ja no podies ni acostar-t’hi. De petit jo vaig viure la transició: hi havia alguns trams on convivien els
horts amb la natura pròpia del riu i alhora ja es veien
els primers abocadors. Notaves que l’espai s’anava
deteriorant. Els dissabtes acostumava a anar a casa
dels meus oncles, al que en dèiem “l’altre costat de
la riera”. Vivien en uns habitatges petits que hi havia al costat de la gran fàbrica de sabons Camp, que
treia fum tot el dia. I la riera feia com de frontera,
una mena de terra de ningú. En aquell moment que
començaven els abocadors, les fàbriques i tot plegat,
és com si la riera hagués perdut la seva identitat com
a espai ciutadà.
Granollers va girar l’esquena al riu?
Del tot. Els anys seixanta i setanta no va haver-hi
grans moviments de recuperació d’aquests espais. Hi
havia aquesta idea de nou ric de pensar que allò era

el progrés. El progrés era no mirar cap allà, sinó cap
a un altre costat, mirar de fer diners i prou. Ara s’ha
demostrat que això en el fons ens empobreix a tots,
que no va enlloc.
Com ho vivies tu?
Jo era un nen i ho veia, ho patia. A aquesta edat ets
molt més sensible, com una esponja. Vivia en una
ciutat que s’estava desgavellant per moments. I Granollers s’ha anat desgavellant més encara. És fonamental que la joventut creixi en entorns amables on
hi hagi aquesta sensibilitat cap a la terra, que és del
que vivim. S’ha de fer un esforç gairebé cultural.
Has plasmat en la teva obra la degradació del riu?
Sí. Vaig fer uns paisatges una mica apocalíptics amb
voluntat de denúncia. Hi havia sempre un riu que
passava per un entorn relativament fosc, complicat. Durant uns anys aquest fil va persistir. Recordo una pintura gran que va comprar un galerista de
la Runkel Hue Williams de Londres. L’obra es deia
Vora del riu: hi vaig pintar un riu amb tot de deixalles
abocades, fins i tot electrodomèstics, com se’n veien
aleshores. Era una obra molt contundent.

Tamarius el mes de novembre al camí de Can Pep de Llerona
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La riera de Vallforners a Cànoves

E

l Congost té una personalitat molt
mediterrània: el veiem sec gairebé sempre
però això no vol dir que de cop i volta no
pugui desfermar-se amb fúria.

Com a motiu pictòric, et continua inspirant?
De tant en tant torna. Hi ha temes que persisteixen
en la memòria. No descarto tornar a fer una sèrie
d’obres que parlin del riu.
Passeges per la “ruta del colesterol”?
L’havia fet alguna vegada, sobretot quan es va inaugurar. M’agrada molt la part final, a partir de Llerona, que està més ben cuidada. La llàstima és que tot
l’entorn, quan passes per Canovelles, per exemple, no
estigui més cuidat. Congost avall, a la zona dels polígons, la vista és molt millorable.
Coneixes també molt la riera de Cànoves, oi?
Des de fa temps passem els tres mesos d’estiu a Cànoves. La riera està molt bé. Van arreglar el camí que
va fins a l’embassament de Vallforners i penso que ha
estat una gran obra. És un passeig molt freqüentat.

Cal felicitar-se quan es fan coses amb aquesta sensibilitat. Ara seria magnífic continuar el camí fins a
Cardedeu!
Què més aconsellaries fer al Consorci?
Primer els felicitaria per haver recuperat l’aigua. S’ha
fet un esforç notable i està molt bé; és una gran notícia que s’hagi anat en aquesta direcció. El que queda
és recuperar els rius per a la gent, que siguin espais
viscuts, on la gent transiti. Està demostrat que la gent
agraeix aquest tipus d’accions: només cal veure l’acollida que ha tingut el passeig fluvial a Cànoves.
Quina és la història dels logotips del Consorci que
vas fer?
És una de les feines que estic més content d’haver fet,
potser per aquesta relació que tinc amb el Congost. En
el primer logo, volia reflectir el caràcter fluctuant del
riu, l’adaptació de l’aigua al seu entorn i per això vaig
recórrer al traç ondulant de l’escriptura manuscrita.
D’altra banda, volia també que el logo fos gairebé la
signatura del riu. La intenció era, en qualsevol cas,
allunyar-me de la connotació administrativa de la paraula consorci. Més endavant vaig tenir l’oportunitat
d’afegir-hi la Tordera.

UN RECORD
Les tardes que vaig passar de petit jugant entre els horts als marges del Congost.
UN ESPAI
El passeig fluvial que va de Cànoves a l’embassament de Vallforners.
COM VEUS EL FUTUR?
M’agradaria veure la conca neta, amb fauna, el màxim de naturalitzada possible. M’agradaria que li
tornéssim les arbredes i el paisatge de ribera.
QUÈ T’APORTA EL RIU?
El Congost m’ha aportat, d’una banda, la sensació de formar part d’un territori, i d’altra banda, m’ha
ensenyat la vida que porta l’aigua i la connexió entre la muntanya i el mar.
UN MISSATGE AL CONSORCI
Llarga vida, molta sort i que els plans de futur que tots esperem es facin realitat.
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El passeig fluvial del Tenes a Parets

A

ls disset anys, al safareig de la Torre d’en
Malla, es dolia amb un amic que la riera
Seca llanguís de brutícia i oblit. No semblava que ningú hagués de fer-hi res i van dir-se:
“Fem-ho nosaltres!” Amb el suport de l’Ajuntament de Parets van crear una Escola de la Natura
que ja fa més de trenta anys que ens fa admirar
els rius i veure’n les possibilitats. Tenir un riu és
un bé; n’està convençut. I aquesta certesa potser
li ve del pare, que al seu poble de Badajoz es delia
per anar a buscar animalons als torrents. Ell ja és
crescut a ciutat: Mollet, Parets i ara Lliçà de Vall,
i no és ni biòleg ni naturalista, sinó, com es defineix, un simple amant de la natura. Ben heroic,
tanmateix, en un Vallès malmès pels anys bàrbars
del “progrés”. Ens rep a les instal·lacions de l’escola, un espai del qual –ens diu– ai, si n’hagués pogut
disposar als disset anys!

Ferran
Lozano
I ENMIG DE LA DEGRADACIÓ
ESCLATA LA VIDA

Director de l’Escola de la
Natura de Parets del Vallès
Barcelona, 1965
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A

les sortides amb nens el 1983 lluitàvem per
obviar el que era negatiu i ensenyar-los
com fins i tot en un riu tan degradat
podia aflorar la vida. Volíem transmetre’ls aquest
potencial de regeneració del riu i com depenia de
la nostra ajuda.

Com era el Tenes que travessava Parets el 1983?
La imatge era impressionant, amb totes les aigües
residuals de la indústria abocades directament a la
llera, més les deixalles que hi llençava la gent. Recordo també com contínuament se n’extreien àrids per
a la construcció: sense cap inconvenient, entrava la
maquinària i modificava el relleu en tres hores. Però,
tot i així, enmig d’aquesta degradació, veies com de
tant en tant hi esclatava una mica la vida: si deixaves
un petit espai a la vegetació, es regenerava, i aleshores sortien granotes d’algun lloc… Això et feia veure
que es podien fer coses.

El Tenes travessant Parets
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El que passava a la riera Seca no devia ser gaire diferent…
Els primers anys que anàvem a veure-la amb les escoles la trobàvem de tots els colors. A banda de tenir
ja un cabal complicat, com bé diu el nom, rebia els
abocaments d’un polígon industrial de Lliçà de Vall,
una mica més amunt. Era complicat explicar als nens
la biodiversitat que hi podia haver en un entorn com
aquell.
L’Escola de Natura va néixer pràcticament alhora
que el Consorci. Hi teníeu relació?
En aquells inicis comuns vam contactar i intercanviar experiències. El Consorci ja era actiu fent propostes interessants per millorar el riu, i la connexió
va ser ràpida.
Quines propostes fèieu vosaltres?
Vam presentar un projecte molt ambiciós el 1983.
Pretenia restaurar el Tenes a Parets. Incloïa una recuperació de la biodiversitat però plantejava també
l’obertura del riu a la gent, amb un passeig fluvial per

deixar de donar-li l’esquena, miradors ornitològics,
etc. A més, proposava, a la llera, retencions d’aigua
per millorar-ne la fauna i la flora. Però el projecte,
que es va presentar a la Generalitat i va aconseguir
una subvenció, al final no es va executar perquè va
coincidir amb unes greus inundacions a conseqüència dels grans incendis que hi havia hagut l’any anterior al Vallès Oriental.

tenim al municipi, un parc natural en potència, amb
una capacitat de regeneració increïble, fins i tot en
moments complicats. De vegades la gent passeja pel
riu i no n’és conscient. Als nens els diem: “Atura’t
aquí i mira només un moment aquell espai de canyís;
atura’t i escolta: sentiràs tota una varietat de cants
d’ocells i potser fins i tot una granota.”

Quan fa un tomb la situació?

Aquesta és una altra història. És una lluita constant.
Portem més de trenta anys insistint, anant a les escoles a oferir activitats a l’entorn del riu, i és difícil
despertar-los l’interès. Els has de fer veure que en un
espai natural hi ha vida, sobretot vida animal, que és
el que els agrada: que d’entre les canyes pugui sortir
un ànec o un bernat pescaire. Has d’anar per aquesta
via amb els nens.

Quan es condueixen les aigües residuals a les depuradores. Allò va ser extraordinari: vam passar de tenir una aigua de colors tòxica —que havia contingut
fins i tot cianur!— a tenir una aigua raonablement
bona com per acceptar-hi la vida. Més tard, els abocaments sòlids van anar disminuint perquè es van
crear les deixalleries i la gent va anar canviant els
seus hàbits.
Què és important per a vosaltres: que els nens aprenguin o que sentin?
Intentem fer-los entendre que el riu és una joia que

Com reben ells aquest missatge?

Costa més que abans despertar-los l’interès?
Els primers anys, tot i que els rius estaven tan contaminats, era una novetat treure els nens de les aules i
dur-los a les lleres. Ara torna a costar que la natura

La llera del Tenes després de les pluges d’abril
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Tardor al Tenes a Lliçà d’Amunt

i la conservació del medi ambient tinguin prou interès. Estem en un moment tecnològicament molt saturat i potser caldrà que recorrem a alguna aplicació o algun element de suport
extern.
Feu activitats per a adults també?
Sí, tenim activitats dirigides al públic general. Proposem, per exemple, sortides nocturnes
per la riera Seca o itineraris d’observació d’ocells al voltant del riu.
També duem a terme activitats de sensibilització per a l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Parets.
Ets optimista respecte al futur del riu?
Sí, molt! L’educació anirà evolucionant i ja s’estan fent molts esforços des de la Generalitat,
la Diputació de Barcelona i el Consorci Besòs Tordera per crear activitats originals que
captin l’atenció al voltant dels espais fluvials.
Com gaudeixes del riu, tu?
El gaudeixo menys que abans perquè a l’Escola de la Natura hem delegat les activitats de
coneixement de l’entorn a monitors externs. Ara sobretot pateixo el riu. Hi passo per sobre
cada dia i li veig els problemes. Ha fet un estiatge molt fort. El canvi climàtic afecta cada
vegada més rius com el Tenes, que ja tenien problemes d’aigua. Pateixo també pel problema
de les espècies invasores, com la canya americana. I penso que el riu podria tenir més importància com a espai natural. És un patiment breu però diari.
Com valores la tasca duta a terme pel Consorci en els seus 30 anys?
La creació del Consorci era indispensable. Va ser molt agraïda. Els rius estaven en un punt
de degradació molt fort, amb una pressió industrial que els tenia ofegats. El Consorci va
començar evitant la contaminació dels rius i ha anat ampliant el seu àmbit d’actuació fins a
oferir activitats educatives, organitzar jornades, plantejar la recuperació d’espècies vegetals
i animals… Ha estat impecable.

FERRAN LOZANO. I ENMIG DE LA DEGRADACIÓ ESCLATA LA VIDA

pàg. 53

El Tenes a Parets

A

mb els anys espero que arribem a un nivell d’intel·ligència que ens faci entendre
que els rius i els entorns fluvials són tan
importants que han d’esdevenir un dels espais
principals dels municipis. Això per als qui tinguin
la sort de tenir un riu!

Com a repte de futur, en què hauria de posar més èmfasi?
En l’educació ambiental, sens dubte. L’èxit rau a insistir i no abaixar la guàrdia. Ha de
buscar la millor manera de fer atractiva la defensa de la conca. I evidentment ha de seguir
invertint en la recuperació del riu. Tot i que té moltes possibilitats de recuperar-se per si
mateix, ara necessita un cop de mà contra les espècies invasores i un manteniment perquè
no torni a empitjorar. Si es fa tot això, el futur pot ser molt bo.

UN RECORD
La primera vegada que vaig trobar una reineta meridional a la riera Seca. Em feia creus que una granota tan preciosa com aquella pogués trobar-se en una riera en aquelles condicions.
UN ESPAI
El que hi ha davant del pavelló poliesportiu de Parets, on vam incorporar un mirador.
COM VEUS EL FUTUR?
M’agradaria que la conca del Besòs fos verda, plena de vida, amb gent passejant-hi i alumnes fent
activitats, i també que estigués molt considerada per les administracions.
QUÈ T’APORTA EL RIU?
Sobretot relaxació. Allà em retrobo amb els primers records d’aventura, quan explorava la natura
més propera i sentia que l’aigua convertia un espai gris en un oasi de diversitat.
UN MISSATGE AL CONSORCI
Que inverteixi molt en l’educació ambiental dirigida a la millora dels rius.
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Torrent de la vall d’Horta

H

em quedat a l’edifici energèticament sostenible de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB). Tot i haver-se
instal·lat a París com a assessor científic de la
UNESCO manté aquí, al campus de l’Autònoma, el
seu despatx de docent i investigador. L’esperem en
un espai obert de reunió, llegint en una pissarra un
mapamundi de justícia ambiental: hi han guixat
un entremaliat “Salvem lo Montsià” que reclama
l’atenció entre conflictes de països subdesenvolupats. Els títols i guardons de Martí Boada són
aclaparadors i de seguida es fa evident que cultiva
un pensament àgil i crític, amanit per un sentit
poètic de la natura i de la llengua. Ell, que ha treballat arreu del món, no ha deixat mai de tenir els
peus al Montseny i sent, ens diu, que haver vist la
llúdriga els anys setanta al “gorg de les noies”, a la
Tordera, és “una cosa sensacional”.

Martí
Boada
CONÈIXER EL BESÒS PER ENTENDRE
L’AMAZONES

Doctor en Ciències, geògraf
i naturalista (ICTA-UAB)
Sant Celoni, 1949
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La riera de Vallforners a Cànoves

L

’Anna Maria Palé em va robar el cor:
aquell tros de dona amb aquella iniciativa!
No només era una dona sinó una dona d’una
certa edat. I es va posar al capdavant del Consorci!

Quina relació tens amb la conca del Besòs?
Jo soc més torderenc, diguem-ne. De la conca del
Besòs, he treballat sobretot la riera de Vallforners, i
també una mica les de Vilamajor i Vallcàrquera.
Què hi has treballat?
Per exemple, temes de canvi climàtic. Tenim una
joia, que és la capçalera de la riera de Vallforners,
sota el pla de la Calma. La riera neix allà per escolament, recollint aigües de diferents torrents. Els
anys quaranta en Salvador Llobet, un gran geògraf
vallesà, va fer la tesi sobre el Montseny i va trobar
que en aquesta capçalera, a més d’alzines, hi havia
avets i faigs, és a dir, restes de boscos de períodes
més freds que romanien allà perquè hi havien trobat
un petit microclima. Aquestes formes regressives de
bosc, gairebé terminals, són el que s’anomena paisatges sentinella, molt sensibles al canvi global. Els
avets estan tan al límit de la seva distribució, tan estressats, que permetran avaluar l’efecte d’un primer
petit augment de la temperatura. Ens donen una
informació, de fet, més fina que no pas els registres
meteorològics clàssics.
És ben particular la riera de Vallforners.
S’hi ha trobat una musaranya molt rara, una musaranya d’aigua que no és enlloc més del Montseny. I hi
queda també el ratbuf, que és la rata d’aigua (Arvicola amphibians o sapidus), una mena de petit castor que
abans la gent es menjava, i no per misèria. Aquesta
rata d’aigua només menja rizomes, arrels de plantes
aquàtiques, brots tendres… és una cosa netíssima.
Per a nosaltres la fauna és molt interessant perquè
ens bioindica la qualitat de l’indret. Quan vas al metge de capçalera, el primer que et demana és una analítica. Doncs metafòricament els leucòcits i els hematies són per a nosaltres la biodiversitat faunística.
És a dir, digues-me quins peixos et queden o quins
mamífers aquàtics et queden i et diré l’estat de salut
del lloc. A la major part de les dues conques ha anat
desapareixent el ratbuf. A mesura que la contaminació es va anar apoderant tant del Besòs com de la
Tordera va anar substituint-lo la rata de claveguera
(Rattus norvegicus), que és una espècie problemàtica i

perniciosa per als humans perquè ha arribat a portar
la ràbia.
Com vas viure aquesta degradació?
Jo encara vaig viure el riu com un espai per als infants i els nois i noies, un espai molt important. Els
estius dels anys cinquanta passàvem les tardes als
gorgs del Congost i la Tordera. Mai barrejats, això
sí: els nois en un gorg i les noies, en un altre. Els nois
sempre ens mig amagàvem en aquelles bardisses per
veure com es banyaven les noies, amb una innocència tremenda. Era l’espai lúdic per excel·lència dels
infants i, sobretot, dels adolescents.
Quan apareixen els primers grans problemes?
Amb el procés d’industrialització. No hi havia cap
control. El Besòs va arribar a assolir el lamentable
títol de riu més contaminat de l’Estat espanyol. Era
l’antiriu! És clar, en aquells anys en què encara no
hi havia democràcia les indústries s’instal·laven al
costat d’aquests rius justament per poder fer-hi els
abocaments, de vegades de nit. Al principi, ens passava com als nens africans o indis, que ens feia certa
gràcia que el riu baixés un dia vermell i un altre groc.
Ens semblava una cosa màgica. Però vam canviar
d’actitud en el moment que vam veure que els peixos
quedaven de panxa enlaire (una cosa espectacular).
I després vam veure també que als nostres pares i
mares se’ls moria tot als horts quan regaven. Ah, coi!
Alguns vam començar a prendre consciència ambiental en aquell moment. Ja ho vam veure, que no
anàvem bé.
Com recordes la gestació del Consorci a principis
dels anys vuitanta?
Vaig tenir unes converses molt positives amb l’Anna Maria Palé, que em va robar el cor amb la seva
empenta. El que passa és que després em vaig posar
al davant de la primera escola de natura que es va
fundar a l’Estat espanyol i això em va polaritzar.
El Consorci va començar molt de valent perquè va
ser una infraestructura amb tots els ets i uts: amb un
equip tècnic, amb unes infraestructures i amb uns
objectius molt tècnics.
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M

és que idealitzar l’Amazònia, hem de fer
conèixer als nostres escolars el Besòs i
l’entorn més immediat, justament per
entendre l’Amazones! Hem de començar per casa.

T’esperaves que la conca pogués canviar tant?
Ho dic amb la mà al cor: això ha estat un èxit, sens dubte. Era el riu més contaminat. No
hi havia vida! Ni la rata de claveguera no hi podia viure! Sobretot des del pla de Llerona
fins a Sant Adrià. El dia que vam sentir les primeres granotes verdes es va fer evident que
la depuració i el control anaven ben orientats. I ha estat progressiu: hi hem tornat a veure
peixos i hem tornat a recuperar quantitat d’espècies (la merla d’aigua, el blauet…).
Ara hi ha tornat la llúdriga. Per què és tan important aquest retorn?
Nosaltres no valorem tant la recuperació de l’espècie en si mateixa, que és el que li pot
interessar a un zoòleg, sinó que ens interessa pel que ens bioindica. És un vertebrat molt
exigent: necessita una demografia de peixos determinada i si l’aigua està mínimament contaminada ja no es reprodueix bé. El retorn de la llúdriga, per tant, assenyala el retorn a una
certa normalitat, a una certa salut de la conca.
Tu l’has pogut veure?
No encara i tinc ganes de veure-la, aquesta xicota! Nosaltres estem acostumats a reconèixer-la indirectament perquè marca el territori de forma infal·lible: les femtes contenen una gran quantitat d’espines i són molt notòries, es troben gairebé sempre damunt d’un
còdol gran al mig del riu. Els interessa molt que l’altre mascle vegi el marcatge de territori.
Com veus l’estat actual de la conca?
Trobo que està bé. Hem d’estar orelladrets perquè sempre hi pot haver abocaments, però
crec que els controls funcionen. Potser el problema més notori que encara aixeca polèmica
és la pèrdua de cabals. Per a mi és un tema rellevant veure com cursos d’aigües contínues
de la conca han passat a ser purament estacionals. Molts només tenen aigua a la tardor i
a l’hivern, i això té un impacte espectacular sobretot en els invertebrats que estan lligats a
l’aigua.
Per què aixeca polèmica la pèrdua de cabals?
El punt polèmic és que la causa és l’augment de massa forestal. Això encara no s’explica
prou bé a la societat i hi ha sectors, com la mateixa universitat, que encara es resisteixen a
acceptar-ho. Al Montseny l’alzinar ha augmentat en un 33%. I hem tancat 700 masies. Per
tant, tot aquell mosaic que hi havia abans de pastures, prats, etc. ha desaparegut. Hem passat de tenir 2.000 arbres per hectàrea a tenir-ne gairebé 10.000 o 15.000. El bosc ha crescut
horitzontalment d’una manera espectacular, els arbres són molt més grans, la pluviometria
experimenta un descens (no és que plogui molt menys però plou una miqueta menys de
mitjana) i, a més a més, la temperatura sí que ens ha augmentat 1,2 graus en els últims
encara no arriba a 50 anys. La transpiració a l’estiu és molt més gran, per tant. És un tema
de canvi d’usos molt important.

El Congost a la Garriga a l’estiu
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J

o soc l’home que té més emocions per metre
quadrat. Veure aquests rius plens de vida és
una emoció contínua. Hi ha llocs d’una capacitat de seducció espectacular.

Per augmentar els cabals, caldria tornar a conrear i
pasturar la terra?
Ja hi ha polítiques en aquest sentit. La Diputació de
Barcelona té al pla de la Calma programes de reducció de superfícies llenyoses i incentiva que hi hagi
nous pastors, tant homes com dones. Tant de bo els
sectors joves de la pagesia tornin a conrear i pasturar la terra, amb criteris de sostenibilitat, perquè
augmentarà la biodiversitat. És una cosa poc coneguda. Per exemple, a la conca hem perdut ocells antany molt comuns, com la guatlla. Al pla de Llerona,
a l’estiu, era normal sentir el “blat segat, blat segat” o
“set per vuit, set per vuit” que canten. Ara no se sent
ni allà ni al pla de la Calma. Els cruixidells, les aloses, les cogullades… totes aquestes espècies d’espais
oberts han desaparegut. I amb l’augment de l’alzinar,
contràriament al que es diu, ha crescut el nombre de
gajos, merles i pit-roigs, però no la biodiversitat.
L’augment del cabal serà el principal repte del Consorci en els propers anys?
Aquest és un tema que se li escapa, al Consorci. Té
a veure amb un canvi d’usos del sòl, d’economies.
Però estic segur que, de mica en mica, amb aquest
plantejament que hi ha ara d’slow food, d’agricultura
respectuosa, etc. això anirà canviant.
Anirem, doncs, recuperant els rius d’abans?
Soc optimista però no il·lús. No hem d’abaixar mai
la guàrdia ni la capacitat crítica. Ja hi ha prou indicis que això ha anat millorant i ara s’ha d’estar molt
atent a la implementació de més polígons i d’infraestructures viàries, que tenen un impacte molt gran,
sobretot en la biodiversitat de la fauna. Quedaríeu
parats…
Un dia, després d’un temps de sequera, vaig arribar a
recollir un centenar de salamandres aixafades. Hem
perdut moltíssima població com a conseqüència
d’aquestes implementacions.

planeta és una monstruositat. Sabem que provoca una desconnexió en el nen o la nena. El que hem
de fer és capacitar-los perquè puguin comprendre.
Aquestes conques són autèntiques escoles, pel que ens
expliquen de la física, de la química, de la biologia…
Són l’expressió de l’ecologia i de la socioecologia d’un
territori. Per tant, és molt important el treball local,
no per localisme sinó per entendre l’univers. I els hem
de treure de les aules. A la Tordera, per exemple, hem
aconseguit que els nens es tornin a banyar, en moments determinats, com un exercici, perquè sentin el
goig que sentíem nosaltres de petits.
Què et sembla que el Consorci actuï ara també a la
Tordera?
Ens fa moltíssima il·lusió. És un mestissatge, un agermanament interessant dels dos cursos d’aigua més
notoris del massís del Montseny, encara que en el cas
del Besòs va més enllà. És molt esperançador perquè
estem aplicant models d’indicadors semblants que
ens permetran veure com van evolucionant ambdues
conques.

UN RECORD
Les hores i hores que he passat immergit en els paisatges de la conca.
UN ESPAI
En tinc més d’un, però escolliria el gorg de la Roca, on he passat la meva infantesa.
COM VEUS EL FUTUR?
M’agradaria que tornés a tenir bona aigua perquè l’aigua, si no és bona, no és aigua.
QUÈ T’APORTA EL RIU?
Molts bons records d’infància; records del verd dels boscos de ribera; olor de verd de les bogues, dels
joncs... Això encara m’acompanya ara.
UN MISSATGE AL CONSORCI
Felicitats als homes i dones que porten tots aquests anys analitzant, diagnosticant i prenent mesures
a la conca del Besòs. El meu reconeixement per a aquesta gent que, sense notorietat pública ni remenar la cua, hi han estat a sobre en el seu dia a dia, amb seriositat.

Són conques molt diferents?
La del Besòs és molt més àmplia. També té substrats
molt més variats, que van dels calcaris als granítics,
amb roques plutòniques, etc. Això fa que tinguin un
quimisme lleugerament diferent. La Tordera és un riu
més petit, molt més vinculat al Montseny i essencialment esquistós, i això li dóna un quimisme especial.
Totes dues conques contenen una gran biodiversitat,
amb capçaleres que normalment neixen a la muntanya mitjana o, fins i tot, en el cas de la Tordera, en
prats subalpins i, per tant, són gairebé com una petita
maqueta d’Europa. Tenen aquest valor de síntesi. Són
dues conques, a més, que permeten monitorar amb
molt de realisme el funcionament de la societat postmoderna que ens toca viure, perquè tenen una activitat industrial notable, una activitat secundària també
notable i una gran pressió demogràfica.

L

’aigua és essencialment seductora. Un riu
net té una musicalitat vidriosa. Aquest moviment fontinal i la puresa de les aigües el
fan enormement poètic i literari.

Què hauríem d’ensenyar als nens? Què és important
que aprenguin?

De les rieres de la conca del Besòs que neixen al
Montseny, n’hi ha cap que et tingui enamorat?

D’entrada, no hauríem d’espantar-los. Dir a les criatures, sense pensar-nos-ho gaire i amb bona fe, que
si no són bons minyons ambientalment no tindran

La de Vallcàrquera és una meravella. Però si em perdo m’hauríeu de buscar a la capçalera de l’Avencó, on
hi ha unes vernedes magnífiques.

La Tordera al terme municipal de Montseny
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El Congost a Llerona

N

o li ha calgut caminar gaire. Des de la
seu d’APC Europe, al sud de Granollers,
només ha hagut de creuar l’avinguda
de Sant Julià per ser a l’edifici del Consorci. Són
les nou del matí i el dia s’encén al polígon amb
una llum cristal·lina. Anem fins a la banda del
Congost. Els corredors i ciclistes esbufeguen
en travessar la passera de ciment que han bastit
precàriament sobre el riu. Ell és de vegades un
d’aquests que corren o pedalen. Va venir aquí des
d’Andalusia, per estudiar a la universitat, i gairebé
des d’aleshores que s’està al Vallès: primer a Santa
Perpètua i ara a Mollet. Em dóna la seva targeta,
on diu Chemical Engineer. APC, l’antiga Aprocat
dels anys vuitanta, fa cada vegada més negocis a
l’estranger. L’empresa es dedica –ens explica– al
tractament de la sang dels escorxadors. Quedem
bocabadats de tot el que fan amb la farina de sang:
embotits, pinso per a animals o material asfàltic.

Juan S.
Villar
L’ESFORÇ HA VALGUT LA PENA

Enginyer químic i director
de garantia de qualitat
d’APC Europe
Jaén, 1965
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A

daptar-nos a la nova normativa va costar
força diners. Va ser complicat convèncer la direcció que s’havia de fer, perquè
era una inversió forta que no donava rendibilitat.
Però ho vam fer.

Quina relació té APC Europe amb el riu?

Per tant, teniu una bona relació amb el Consorci?

Generem aigües residuals que no podem abocar directament al Congost perquè la sang és molt contaminant. S’han de tractar: primer les depurem
nosaltres i després les enviem a la depuradora de
Granollers.

Molt bona, sí. Tot i que sempre és una mica dual: ells
han de fer una tasca de control i venen a prendre
mostres quan els sembla, gairebé com si vinguessin
a recaptar, però el cert és que quan després tenim un
problema analític o d’emissions, sempre trobem la
porta oberta i es mostren molt col·laboradors. En el
nostre cas, a més, com que els tenim físicament davant és fàcil! Si tenim cap problema, els l’expliquem
i es mostren bastant flexibles. Són els primers que
volen saber si alguna cosa no funciona. Estem molt
contents del tracte amb el Consorci.

Des que tu vas entrar a l’empresa, com han canviat
les coses? Com es feien abans i com es fan ara?
Sempre havíem tingut una depuradora d’aigües residuals. El que passa és que l’any 1991, quan jo vaig
arribar, aquesta depuradora era molt bàsica: només
feia un tractament fisicoquímic. El 1993 en vam
fer una de molt gran, amb tractament biològic, per
complir els paràmetres legals.
Ho vau fer arran d’una visita del Consorci?
Ells van venir a dir-nos que no estàvem complint els
paràmetres. Sempre havíem anat controlant les nostres aigües residuals, però fa 26 anys el control que
hi havia no era ni de bon tros el d’ara.
N’éreu conscients?
Sí, però vam ampliar la nostra activitat molt ràpidament i vam generar més aigües residuals que les
que podíem depurar. Fa anys, a la indústria, la planificació en aquest sentit no era tan bona. Ara ja es
planifica més a mitjà termini. De tota manera, amb
l’activitat de la nostra empresa justament el que fem
és donar valor a una sang que, si no, els abocadors
de tot Catalunya, i alguns de la resta d’Espanya, enviarien a les depuradores. Som l’única empresa a
Catalunya que ho fa.
El Consorci, però, us demana encara més millores?
Nosaltres estem contínuament millorant en aquest
sentit. També és cert que, com que no aboquem directament a la llera sinó que les nostres aigües residuals van a la depuradora de Granollers, tenim uns
paràmetres d’emissió una mica menys restrictius.

Acostumeu a tenir problemes?
En tenim puntualment, perquè a la depuradora hi ha
avaries. I en aquests casos, com dic, el Consorci ens
ajuda molt. Ara, això sí, quan ens han de dir que no
ho fem bé o ens han de fer una acta, també ho fan!
És habitual?
Va a èpoques. Nosaltres sempre estem mirant d’augmentar la producció i hi ha moments que de cop i
volta ens arriba molta sang que hem de processar.
És una quantitat que no podem controlar perquè no
depèn de nosaltres sinó dels escorxadors. En aquests
casos, ens trobem de sobte que tenim més aigua per
depurar. Intentem adequar l’ampliació de l’activitat
amb l’ampliació de la depuradora, però no sempre és
possible. I també hi ha avaries i imprevistos.
En general, quina imatge teniu del Consorci?
Ha anat canviant al llarg dels anys. Al principi el
vèiem com una entitat que venia a sancionar-nos,
però ara la percepció és força bona. Haig de dir que,
quan vaig entrar a l’empresa, tot i tenir-lo davant de
les nostres instal·lacions, no sabia ni que existia! Tot
ha evolucionat molt.
Et mires el riu? El veus diferent?
Sí, és un riu molt diferent del que era. Aleshores jo

La riba del Congost a les Franqueses, un dels espais protegits de
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l Congost ha millorat molt i ara veiem que
han valgut la pena tant els esforços que ha
fet el Consorci com els que hem fet nosaltres per complir la normativa.

encara no vivia al Vallès, però ara ja fa vint anys que soc a la comarca i li he vist un canvi
notable: en el seu ús i en la qualitat de l’aigua. Abans al costat del riu feia pudor de claveguera i avui això ha desaparegut.
Com en gaudeixes tu?
Hi vinc a córrer perquè és molt pla. Acostumo a fer de Granollers cap avall. I els meus fills
ja són adults però amb ells hem anat molt en bicicleta aprofitant els camins fluvials que
s’han fet. Hem participat, fins i tot, en alguna bicicletada de les que organitza el Consorci,
fins a Sant Adrià de Besòs. Aquell tram final, a partir de Montcada, m’agrada molt, hi ha
moltíssima vida.
En què podria millorar el Consorci?
Suposo que no tenen prou mitjans, però potser podrien ser una mica més proactius i anar
a les empreses a interessar-se més pel que estan fent, preguntar quines ampliacions tenen
previstes, etc. En aquest sentit són més reactius que proactius, però suposo que és perquè no
arriben a tot. A més, ara amb la Tordera encara tenen més feina.
Quin balanç faries dels 30 anys d’activitat del Consorci?
Crec que és molt positiu. Han recuperat el Congost, almenys la part que nosaltres coneixem.
La depuradora de Granollers ha estat un gran què. El balanç és bo.

UN RECORD
Una vegada anava amb la meva família en bicicleta pel camí del riu i a l’alçada de Montcada ens vam
trobar… una festa rave!
UN ESPAI
La unió del Mogent i el Congost a l’alçada de Montornès.
COM VEUS EL FUTUR?
M’agradaria que continués recuperant la vegetació i la fauna.
QUÈ T’APORTA EL RIU?
Un lloc de lleure, per a mi i per a la família.
UN MISSATGE AL CONSORCI
Felicitats per la seva tasca, que ha estat força positiva, i que continuï amb la seva línia d’innovació.

Camí de can Pep, entre la Garriga i Llerona, resseguint el Congost
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Sabaters al mes de juliol

C

amina amb botes de muntanya per la facultat de la qual és catedràtic. Des del 1979
que hi dona classes i ja abans hi havia estudiat i fet la tesi amb en Ramon Margalef. Està
considerat una autoritat en la gestió de l’aigua
i en l’avaluació de la qualitat ecològica dels rius.
Tanmateix, ell diu que està interessat sobretot en
els invertebrats. Ho delata el fons de pantalla del
seu ordinador, on es veu, ben augmentat, un quironòmid, aquesta mena de petit mosquit que va a
la llum. “És una mica la raó que m’ha portat aquí”,
confessa. “A partir d’ells descobreixes moltes coses.” Els quironòmids, explica, són com els fideus
dels rius: n’hi ha molts i se’ls mengen els peixos.
“Un peix gros i maco, en canvi, seria un bistec”,
continua. Doncs a ell li agraden els fideus. “Quan
els estudies t’ho passes tan bé!”, va rient. “Et fas
biòleg per això, perquè t’encanta la vida!”

Narcís
Prat
LA VISIÓ ECOSISTÈMICA
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Des de l’any 1979 que estudieu els rius de les comarques de Barcelona.
Sí. Hi ha pocs rius del món dels quals hi hagi 20 o 30
anys de dades biològiques continuades, més algunes
de discontinuades.
Què diuen aquestes dades?

E

n la conservació de la natura s’ha tingut
sempre molt en compte el pèl i la ploma:
els mamífers i els ocells. Però i els pobres
peixos dels rius? Si hi hagués salmó, almenys la
gent diria: “Hem de salvar el salmó!” Però, és clar,
salvar la bagra o el barb…

Que el Besòs de l’any 1979 no té res a veure amb el
d’ara, perquè entremig s’hi han posat en funcionament depuradores i s’hi han fet actuacions que han
fet que el riu millori. Però també diuen que encara
no hem arribat al nivell que hauríem d’arribar, fixat
per la Directiva Marc europea de l’aigua, que és la
legislació que ens toca complir. El Besòs segurament
és un dels llocs on s’incompleix més, perquè també
segurament és un dels llocs que han d’afrontar problemes més importants.
Quins problemes són aquests?
La conca del Besòs és complicada, molt més difícil que
la del Llobregat o la del Ter. Hi viu molta gent, que
fa servir molta aigua, i els cabals naturals són magres.
Per tant, s’ha de transvasar aigua del Ter, que acaba
arribant a les depuradores del Besòs a través del clavegueram. Es pot dir que la major part de l’aigua que

Passera de can Font a Santa Eulàlia de Ronçana

baixa pel Besòs és aigua de depuradora. Aquest és el
problema: que tret de les capçaleres, la resta és molt
artificial.

capçaleres i cap avall. S’haurien d’anar millorant amb
tractaments terciaris, la qual cosa vol dir encarir el
preu de l’aigua.

Quines conseqüències té això?

Has dit que s’ha de definir el cabal ecològic. Com es
fa això?

Els estius secs, el Congost, que normalment es quedaria sense aigua, neix tres vegades a tres depuradores:
a la de Centelles, a la de la Garriga i a la de Granollers. És clar, això no passa al món. Normalment els
rius neixen en un lloc i les depuradores hi afegeixen
aigua. Això vol dir que aquestes tres depuradores
haurien de tenir uns sistemes de depuració terciaris
molt grans i molt potents per aconseguir que l’aigua
que aboquessin al riu tingués les característiques de
l’aigua neta.

L

es depuradores estan pensades perquè per
cada litre d’aigua que aboquen al riu n’hi
hagi entre 5 i 10 d’aigua neta que el dilueixin. Això al Besòs no passa, perquè té un cabal
molt minso. És clar, així és molt difícil arribar a
un bon estat ecològic.

Quines poden ser aquestes alternatives?
No és prou neta aquesta aigua, doncs?
Les xifres que demana la Directiva Marc es compleixen, però és clar, quan el cabal de la depuradora
és superior al cabal del riu, aquesta matèria orgànica que es considera acceptable abocar a la llera
no es dilueix com es diluiria en un riu normal. Encara porta prou matèria orgànica perquè es morin
molts organismes i només quedin els més resistents.
És clar, quan no hi havia depuradores, tot era molt
pitjor. Ara el riu ha canviat i hi viuen organismes,
que abans no n’hi havia. Però no s’arriba a aquesta
qualitat desitjada per aquest problema del cabal tan
minso, que és el problema del Besòs.
S’hi podria fer alguna cosa?
D’una banda, reduir tot el que puguem el consum
d’aigua, i per tant respectar al màxim els cabals naturals dels rius. Cal definir bé quin és el cabal ecològic del riu. I després hauríem de millorar molt la depuració de les depuradores, començant per les de les
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Es defineix de moltes maneres: hidrològiques, hidràuliques, etc. En el cas del Besòs, com que no té embassaments (només el de la riera de Cànoves), els cabals que té són els naturals. S’hauria de definir quins
són aquests cabals en diferents condicions, mirant bé
totes les fonts d’aigua que hi ha, i pensar com es pot
mantenir aquest cabal. Nosaltres fa molts anys que
estudiem la vall d’Horta, al parc natural de Sant Llorenç del Munt. A l’estiu la riera s’assecava perquè el
poble agafava aigua d’uns pous. Els vam dir que no
ho fessin i ara la vall d’Horta ja no s’asseca a l’estiu,
té el seu cabal natural, perquè quan l’aqüífer és ple
vessa una mica d’aigua. Estem parlant d’1 litre per
segon, una quantitat molt petita, però que manté les
basses connectades. És un exemple del que s’ha de fer.
Els pobles que poden haurien de buscar fonts alternatives.

S’ha d’explorar molt bé el tema de les aigües pluvials.
No està prou desenvolupat encara com recollir-les i
fer-les servir. Una de les raons que s’assequin les fonts
són les urbanitzacions que hi ha disperses agafant aigua dels pous aquí i allà. Podries dir que és molt poca
aigua però arriben a assecar una font, i aquella font,
juntament amb aquella altra del costat, abans feien
que sortís un riuet. Doncs ara aquell riuet ja no surt.
Moltes urbanitzacions haurien d’aprofitar les teulades per fer dipòsits d’aigua de pluja. Aquesta seria la
solució si es vol que algun dia les fonts tornin a rajar i
els petits rius tinguin el seu cabal ecològic.
Què més podem fer?
Una altra cosa molt important que tampoc s’explica
gaire és el paper de la gestió dels boscos. Si plou sobre
un bosc, els arbres capten l’aigua que queda al sòl i
la transpiren, la tornen a treure cap a dalt. Aquella
aigua ja no acaba als aqüífers ni, per tant, al riu. En
un lloc on plouen 600 mm però l’evapotranspiració
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ls boscos s’emporten l’aigua. Si cauen
menys de 20 litres de pluja en una hora, al
riu no n’hi va a parar ni una gota! Hi ha la
intercepció dels arbres, que se la beuen. S’han de
gestionar els boscos.

potencial dels arbres és de 2.000, tota l’aigua que plou se l’emporten els arbres. I, tot i així,
de vegades els arbres no en tenen prou i s’assequen! Només surt aigua cap al riu els dies
que cauen més de 20 litres en una hora. S’hauria de gestionar el bosc perquè no fos massa
dens, que se’n pogués extreure fusta. I ara no només no es fa sinó que ni tan sols se’n vol
parlar. S’estudia el que passa a Estats Units o Austràlia, llocs humits on plouen 3.000 mm i
se n’evapotranspiren 1.000. Sempre diuen que com més bosc millor, perquè “tria” l’aigua de
la pluja… Però aquí no! Com més bosc, menys aigua.
Com avalueu l’estat ecològic d’un riu?
És una definició donada per la Directiva Marc. Diu que has d’estudiar l’estructura i la
funcionalitat dels ecosistemes aquàtics, i diu com ho has de fer. L’element important de
diagnòstic són els organismes que viuen dintre el riu: bàsicament les algues, les plantes, els
invertebrats i els peixos, que et diuen si el riu està bé o no.
Però després has de mirar tot el sistema: el bosc de ribera, les extraccions d’aigua, el cabal
ecològic… Al Besòs moltes vegades el problema no és el riu sinó el bosc de ribera, que s’ha
de restaurar.
Segons la Directiva Marc, com està la conca del Besòs?
La Directiva dona cinc nivells de qualitat: blau (molt bo), verd (bo), groc (moderat), taronja
(dolent) i vermell (molt dolent). Si estàs en vermell, taronja o groc has de fer alguna cosa per
recuperar l’estat ecològic del riu. Al Besòs predomina molt el groc i taronja, i hi ha algun
vermell. Però abans era tot vermell! De fet, només les capçaleres estan bé: tota la resta o té
el problema del bosc de ribera o el dels nutrients. És clar, és que els rius comencen en una
depuradora: el riu Ripoll ho fa a la depuradora de Sant Llorenç; la riera de Caldes comença
gairebé a la depuradora de Gallifa… Un riu que neix en una depuradora és molt difícil que
estigui bé. S’ha de fer un esforç molt més gran. És a dir, si algú troba la solució per al Besòs
l’haurà trobat per a la majoria de rius mediterranis i secs del món.
Quin és el problema dels nutrients?
Als rius ha d’haver-hi oxigen perquè els animals que hi viuen respirin. I com que nosaltres
llencem matèria orgànica al vàter i aquesta matèria orgànica consumeix oxigen, les depuradores el primer que fan és posar oxigen a l’aigua. Com que també llencem fertilitzants
(nitrogen i fòsfor), que fan créixer les plantes, de vegades al riu proliferen les algues. Si
n’hi ha massa, com que a la nit també volen oxigen, se’ns moren els peixos. Per tant, s’han
d’eliminar aquests nutrients, especialment el fòsfor. Hi ha moltes depuradores que encara
no ho fan. Si el que entra en una depuradora són 2 mg/l de fòsfor, per anar bé els hauria de
reduir a 0,02. S’ha de treure molt de fòsfor! I això és car, però si no volem tenir rius verds
s’ha de fer.

Riera de Vallcàrquera al Figaró
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UN RECORD
Potser el més punyent és quan, tornant de Califòrnia el novembre del 2003, vaig anar a veure la vall
d’Horta després de l’incendi que l’havia cremat. Vaig pensar: “Carai, que complicat serà recuperar
això!” Però com que els rius mediterranis s’han assecat sempre i les espècies estan acostumades a buscar-se la vida, en pocs anys va tornar a estar bé! Els peixos són els únics que no hi han pogut tornar
perquè no poden saltar les penyes grosses per pujar, però en canvi hi ha uns invertebrats enormes
justament perquè no hi ha peixos que se’ls mengin.
UN ESPAI
El lloc que més m’agrada és la riera de Vallcàrquera, al Figaró. Allà he fet molts estudis i és un riu net
i molt maco. Però el vincle més fort el tinc amb la vall d’Horta, al parc de Sant Llorenç del Munt. Hi
hem fet molta investigació i me l’estimo molt.

E

ls rius mediterranis són la pera! Estan acostumats a tot. Després d’un incendi, al cap de
dos anys, tornen a estar iguals! Potser els
peixos no hi poden tornar però els invertebrats…
Mare meva! Fantàstic.

És una qüestió purament econòmica?
Sí. El fòsfor es pot treure amb tecnologies relativament fàcils, de precipitació amb clorur de ferro. Però
és complicat dir-li a la gent que el cànon de l’aigua
és doblarà perquè no hi hagi algues verdes als rius.
S’hauria d’explicar i conscienciar.
Els anomenats tractaments terciaris, que són naturals, hi ajuden?
Si es poguessin fer per tota la conca aniria bé, però el
problema del Besòs és que no hi ha espai: amb tanta
gent, els marges dels rius estan plens. On fas una bassa de laminació? Fa cent anys el Besòs era un riu ample que anava ara cap a la dreta ara cap a l’esquerra.
Els pocs espais que queden de la zona inundable no
s’haurien d’urbanitzar. Al contrari, s’haurien de millorar. Perquè ja sabem que quan l’aigua supera la capacitat d’un riu canalitzat, la inundació és tremenda.
És el que passa a Andorra cada 25 anys, i com més
defenses hi posen pitjor. Perquè quan tu fas un mur,
pum, la gent s’hi posa. Si tens una llera amb camps
de conreu, hauries de comprar aquests camps, treure
el mur i integrar els camps, que serveixen de pulmó
quan ve una inundació (perquè t’aguanten l’aigua).
I allà també pots posar un aiguamoll que et faci la
depuració, i en fer-la t’infiltra aigua per als pous. La
vora del riu ha de quedar lliure. Això, més que estudis
tècnics, requereix estudis socials: parlar amb la gent,
fer-los xerrades perquè ho entenguin. A Sabadell s’ha
fet i és important: agafar la gent i posar-la més lluny
del riu.

Ets optimista? Creus que la conca anirà millorant?
No soc gaire optimista. Com deia en Margalef, soc
un pessimista actiu. Penso que les solucions més senzilles, com aixecar un mur, sempre tenen molta més
tirada que parlar amb la gent, fer-los participar. Això
requereix temps. L’única manera d’aconseguir alliberar espai per al riu és que la gent estigui conscienciada, que vagi al riu, se l’estimi, entengui que és un espai
per al seu gaudi, i que perquè ho sigui el riu necessita
aquest espai. Si et treuen uns horts i t’hi posen un bosc
de ribera, és un patrimoni per a tu!

COM VEUS EL FUTUR?
M’agradaria que el 2026, que és quan s’acaba la Directiva Marc, agaféssim el mapa de la conca i diguéssim: “Mira, està tot verd i blau, quan fa quinze anys estava vermell i taronja.”
QUÈ T’APORTA EL RIU?
A nivell científic, hem resolt moltes preguntes que ens hem fet a través de tesis doctorals. Ha estat
també un puntal en la meva llarga recerca d’indicadors biològics dels rius de Barcelona. I a nivell
personal hi ha molta gent que he format que està treballant per la conca, en ajuntaments i altres llocs,
i que han acabat sent amics.
UN MISSATGE AL CONSORCI
Felicitats. L’animaria a continuar treballant i a pensar més en els peixos i els invertebrats i una mica
menys en la química i els reactius. A veure si així d’aquí a 30 anys la cosa està molt millor.

Tots aquests esforços serviran d’alguna cosa davant
del canvi climàtic?
Si no els fas, el canvi climàtic encara serà pitjor. El
que és segur és que tindrem menys aigua. El Besòs
s’haurà d’espavilar, apostant per la dessalinització o
una altra alternativa. La meitat de l’aigua que surt
d’una depuradora potser es podria passar per un tractament terciari, netejar-la i portar-la als pous, de forma que se’n tornés a disposar. Sempre poso l’exemple
de Windhoek, capital de Namíbia: l’aigua que surt de
la depuradora la tornen a pujar a la potabilitzadora
perquè no en tenen més. I viuen sense cap problema.
És un tema interessant per combatre el canvi climàtic i el transvasament del Ter. De tota manera, el Pla
de gestió que hi ha a Catalunya és dels millors d’Europa. Està molt ben pensat i quan es vagin fent totes
les inversions que hi ha pautades, s’anirà millorant.
La gent que fa aquest pla són alumnes meus, estan
molt preparats.
Com valoraries els 30 anys del Consorci?
Els valoro en positiu perquè, al capdavall, el riu ha millorat. Ara, s’hauria pogut millorar molt més si des del
principi s’hagués tingut una visió més ecosistèmica, la
de la Directiva Marc, que tenim des de fa pocs anys.

Torrent de la vall d’Horta
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Camí vora el Tenes a Lliçà d’Amunt

É

s gairebé migdia. El sol cau a plom i ens fa
lliscar regalims de suor. Ell no protesta. Ni
tan sols en parla, tot i anar vestit ben fosc. És
vivaç, animós. I està content que haguem comptat
amb ell. Sembla fins i tot un punt sorprès. Ens
porta a tocar del Tenes, que baixa lent i escarransit però sempre tenaç en el seu camí cap al Besòs.
Volem que ens expliqui com és néixer i créixer
vora el riu, com el porta al cor i a la memòria i,
també, com és mirar-lo amb ulls de periodista. Ha
treballat a Televisió de Catalunya i el diari Avui,
col·labora amb Catalunya Ràdio, El 9 Nou del Vallès Oriental, VOTV i Ràdio Granollers, i des del
2011 dirigeix la revista semestral Vallesos.

Vicenç
Relats
EL RIU, COMPANY DE VIDA

Periodista, director
de la revista Vallesos
Lliçà d’Amunt, 1964
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Sí, sí, me’n sento. Tota la vida ha estat el meu espai
vital. Soc fill d’una casa que no quedava lluny del
Tenes i el riu sempre ha estat un lloc per venir-se a
desfogar. Necessito anar-hi a passejar, o a córrer o a
escampar les cabòries. Moltes vegades m’hi atanso
una mica per veure com baixa.

cabòries. M’explicava que s’hi banyaven, i que hi havia vist peixos, ocells i bèsties, sense que conegués el
nom de les espècies! Parlava del riu. M’explicava que
el 18 de juliol del 1936, el dia de l’alçament feixista,
havien tornat corrents de l’aplec de Santa Justa, espantats, arran del riu… Històries! Amb el riu sempre
molt, molt present.

Com l’havien conegut els teus pares? Te’n parlaven?

El deus haver vist canviar molt.

Ets una persona de riu?

E

l Tenes és un riuet modest però fidel. Nosaltres ens hi girarem d’esquena o no, el maltractarem o no, però ell és perseverant: hi
continuarà sent quan tots haurem passat.

La bassa del Pardaler a Lliçà d’Amunt

La família del meu pare eren masovers del molí d’en
Comes, el primer fariner que hi va haver a Lliçà
d’Amunt. Rebien l’aigua del Tenes i allà molien el gra
que la gent hi portava. Potser per això el meu pare
tenia molta devoció pel riu. Ens hi duia a passejar,
a tirar-hi pedres… El seu pare també els havia portat a tirar pedres al riu quan havien estat enaiguats,
que és una paraula molt bonica que vol dir emmurriats, una mica gelosos… Allà els havia fet passar les

Soc d’aquella generació que el va començar a veure quan ja s’espatllava. Perquè és als anys seixanta
quan el Tenes comença a ser maltractat com una
claveguera. A partir del polígon industrial de Lliçà
de Vall i sobretot a l’àrea de Parets començava a
embrutar-se molt, però ja a Santa Eulàlia i a Bigues,
aigües amunt, rebia greus abocaments de pelleteries,
escorxadors i tota mena d’indústries. També posava
malalt de veure-hi abocaments de runa, matalassos,
sofàs… Tot això afortunadament ha canviat molt,
perquè avui tot l’espai al voltant del riu és una àrea
molt agradable de passeig i les aigües han millorat de
forma espectacular.
Estem tornant al riu?
Em sembla que sí, que des de fa uns quinze anys hi
ha un retorn al riu. Per això la tardor del 2016 vam
titular un número de Vallesos “Tornar al riu”. Jo, que
he freqüentat sempre el Tenes, no hi havia vist mai
la gentada que hi ha ara, caminant, corrent, en bicicleta… i fins i tot algú entretenint-se a posar els peus
a l’aigua. No hi ha grans gorgs per fer-hi nedades o
enfonsades però hi ha racons molt cuidats. De vegades et trobes autèntiques platgetes.
Quin és el motiu d’aquest canvi?
Segurament és un moviment general, de tornada a
la natura, però el veig lligat a la millora que ha experimentat el riu i, per tant, a la tasca que ha fet el
Consorci fent que les aigües que hi arriben siguin netes i depurades com no ho eren. També el veig lligat
als plans d’actuació que s’hi han fet quan hi ha hagut
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l riu era com un pati del darrere. Ara, amb
tota la tasca que ha fet el Consorci, tots
plegats hem tornat a mirar-lo, a redescobrir-lo, una mica com Barcelona va redescobrir
el mar l’any 1992.

desbordaments i ha calgut encaminar els cursos de
riu perquè no es tornessin a desbordar. S’ha fet amb
cura, plantant vegetació autòctona per exemple.
Hem après la lliçó de les inundacions?
Encara hem de respectar molt més el riu. El canvi
climàtic segurament ens portarà que el dia que plogui ho faci molt fort. Jo recordo com bramava el Tenes quan es va desbordar el 1994. Feia una gran impressió sentir-lo desbocat. Aquell estiu hi havia hagut
grans incendis als cingles de Bertí, a la capçalera, i havia quedat tot molt brut. Quan dos mesos després les
aigües van venir fortes van trobar tota aquella fusta
i els ponts es van embussar. El Tenes va inundar 260
cases que s’havien edificat en un lloc provocatiu per
al riu. I va fer morts. Va ser un moment de presa de
consciència que no es podia construir tan a la vora
d’un riu.
Què es va fer aleshores?
A partir de llavors s’han dissenyat actuacions d’efecte barrera. Es va intervenir, sobretot a Santa Eulàlia,
per donar més fondària al riu i encaminar-lo amb
unes parets que li marcaven el llit. A Lliçà d’Amunt es
van fer unes actuacions prop del pinar de la Riera que
recordo que jo trobava molt agressives. Van eixamplar molt els trams per acabar fent una paret, molt
ben feta, de roca, i a l’altra riba van replantar molta
vegetació autòctona, que ara no ho diries! Per tant, en
el seu moment va ser una operació percebuda com a
agressiva, perquè et tocaven un riu, però després es va
replantar molt bé.

VICENÇ RELATS. EL RIU, COMPANY DE VIDA

pàg. 81

El Tenes a Lliçà d’Amunt a la tardor

Fins a quin punt el Tenes marca la identitat de Lliçà d’Amunt?
Som de la vall del Tenes, amb una certa consciència compartida de la gent d’aquests pobles
de ser-ne. Ara s’han recuperat camins de vianants que permeten anar de Lliçà d’Amunt
fins a Riells del Fai seguint el riu. I val a dir que Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana,
Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall ja estaven mancomunats per alguns serveis abans que naixés
el Consorci.
Ets optimista respecte al futur dels rius de la conca del Besòs?
El Consorci és una de les coses bones que ens han passat. En això hi ha de ser tothom (ajuntaments i altres administracions), perquè el medi és de tots, i les actuacions coordinades i
conjuntes tenen molta més força que si cadascú va pel seu cantó. Tenim la sort que els qui
ara són joves i infants veuen un riu que fa goig. Encara en pot fer una mica més, però està
molt millor que quan jo era jove. Si ells l’estimen i la societat no fa passos enrere és una
assegurança de futur. Cal, però, no defallir i saber que no està tot guanyat i que no ens hem
de refiar: s’ha de continuar fent el que s’ha fet fins ara, que és progressar contínuament.

UN RECORD
Les passejades al Tenes. Amb el meu pare, els meus germans, la meva dona, les meves filles, els meus
amics… En recordo una de molt entranyable amb el Carles Capdevila, gran periodista.
UN ESPAI
Tinc llocs molt estimats. Un seria una mena de caleta amb sorra i tot, a on ens havíem aturat moltes
vegades a berenar amb les nenes de petites. I un altre és un tram entre Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall
on l’aigua es bifurca. Jo en dic Aigüestortes. Hi vaig quan corro i per a mi és preciós.
COM VEUS EL FUTUR?
M’agradaria que el riu continués millorant tal com està fent aquests últims anys, i que poguéssim dir
que el trobem millor i tot que com havia estat abans, millor que mai!
QUÈ T’APORTA EL RIU?
Tranquil·litat, sensació de vida, capacitat d’esbargir-me de manera brutal. Em fa una gran companyia.
UN MISSATGE AL CONSORCI
Felicitats perquè ha fet una feina fantàstica que tant de bo altres organismes poguessin fer, cooperant
entre municipis i institucions per revertir una situació que era fatal. Hi ha pocs àmbits en què una
millora s’hagi notat tant.

VICENÇ RELATS. EL RIU, COMPANY DE VIDA
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El Congost davant del polígon del Pla de Llerona

L

a cita és a tocar de l’església de Santa Maria
de Gallecs, on el camí del torrent Caganell
queda escortat per una doble renglera de
plàtans esvelts. Aquí la riera demanaria àlbers,
ens explica ell, i això és, de fet, el que la natura proposa més amunt i més avall, però ara ves i
convenç la gent que aquests plàtans venerats són
només el somni d’un antic pagès! La percepció ho
és tot quan es tracta del paisatge i ell ho ensenya
al postgrau que coordina a la Universitat de Girona (Els valors espirituals de la natura) i als seus
articles i llibres (Tornar a la natura o Els arbres mediterranis. Un recorregut pels seus valors culturals i
espirituals). És l’autor també d’El paisatge fluvial
a la conca del Besòs. Ahir, avui… i demà?, editat el
2005 pel Consorci. Gran coneixedor dels camins
fluvials del Vallès, hi acostuma a passejar buscant
una comunió amb l’entorn que el porti de tornada
a l’essència de si mateix.

Josep
Gordi
BADAR DAVANT DE L’AIGUA

Professor de geografia de la
Universitat de Girona
Mollet del Vallès, 1959
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M

eravellar-se davant de l’aigua, embadalir-s’hi, és una manera de tornar a la
natura. Perquè no ens oblidem mai que
nosaltres també som natura. Anar als rius és una
mica tornar a casa.

Com es mira la conca del Besòs un geògraf de Mollet?
Sempre m’he sentit vallesà, a part de molletà. M’agrada sentir-me del Vallès, en el sentit geogràfic, paisatgístic, de la paraula. I sentir-me d’aquesta terra fa
que n’estimi els rius, que en són els eixos vertebradors. El Vallès és una plana ondulada solcada per tot
de rius i rieres que acaben formant el Besòs.
Has vist canviar molt aquests rius?
El Besòs m’era el més proper. Tinc una foto dels anys
seixanta en què se’m veu jugant al riu amb la meva
germana, un diumenge a la tarda. Aleshores ja era
un espai en transformació, però la població s’hi acostava. Els nens i les famílies hi passaven estones d’esbarjo. L’he vist transformar-se cap a pitjor i, després,
altra vegada, cap a millor.
Quins records tens d’aquell Besòs dels seixanta?
Recordo que, si hi havia una tempesta, al cap d’un
parell d’hores anàvem tots a veure com baixava el
riu. Veure el Besòs baixar d’ample a ample era un
espectacle. Avui això ja ha passat a la història perquè
tot ho mirem per la televisió, però abans corríem a
veure les revingudes o a mirar quines malifetes havia
fet l’aigua, que de vegades enfonsava algun dels pilars
del pont. Ara per sort no patim crescudes que puguin
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fer mal, però hem perdut poder admirar aquella part
del cicle natural del riu.
Quan es comença a perdre el vincle entre el riu i la
població?
Quan apareixen les barreres: una autopista, que és
infranquejable, o els polígons industrials que es van
anar situant a la faixa entre el riu i on vivia la població. Aleshores ja va ser més fàcil anar a la riera
de Gallecs, la riera de Caldes o la riera Seca a veure
baixar aigua –quan en baixava– que no pas al Besòs.
Entre la gent que vivia a Mollet i el Besòs es van
aixecar moltes barreres. Vam passar a veure el riu
des dels ponts o des de les passeres de vianants, com
la que es va fer entre Mollet i Martorelles. En altres
ciutats no ha estat així. A Granollers la població estava sàviament apartada del curs fluvial perquè el riu
pogués fer segons la seva dinàmica natural, amb moments que quedava sec i d’altres que baixava d’ample
a ample. Però a Mollet el creixement urbanístic va
menystenir la dinàmica fluvial i que la gent pogués
gaudir del riu com cal.
Hem viscut durant dècades ignorant els rius?
Tinc la sensació que sí. He estat fa poc a Andorra la
Vella i allà el que dona al riu és el darrere de les cases!
Hem arribat a pensar, doncs, que el riu és la part lletja d’una ciutat! Això passava abans amb les platges. A
Lloret, el darrere de les cases donava a la platja. Era
allà on s’estenia la roba. Avui és quelcom molt preuat
i s’hi han fet passejos. S’ha donat valor a la platja. És
difícil tornar enrere però ens hem equivocat: els carrers haurien de donar als rius! Perquè formen part
de la nostra història i perquè són un element natural… Si no, passa que la gent acaba demanant que
cobreixin els rius per no veure’ls! Quina pena haver
perdut el riu com un element vertebrador del nostre
territori.

UN RECORD
Una vegada, fa un grapat d’anys, em va emocionar veure un bernat pescaire a l’aiguabarreig del Tenes
amb el Besòs. Va ser un moment inoblidable.

Tanmateix, els camins fluvials cada vegada atreuen
més persones.
Això sí. Hem recuperat els rius com el que havien
estat durant molt de temps: eixos de comunicació,
espais al voltant dels quals circulaven les persones.
La gent cada vegada té més necessitat de natura, més
desig de sortir a l’aire lliure i es fan seus molts camins fluvials, però caldria confeccionar una xarxa de
vies naturals plenament pública, que permetés gaudir del riu, fer-hi esport i viure els espais fluvials en
tota la seva intensitat.
Com ho ha fet el Consorci en aquests trenta anys
d’activitat?
Sempre m’he alegrat de dues coses: que millorés la
qualitat de l’aigua, que és un dels objectius que no
ha d’abandonar mai, i que, un cop superada aquesta
etapa, també dediqués esforços a millorar els paisatges i acostar la gent al riu. He vist, com a ciutadà, com
a estudiós i, fins i tot, com a regidor de Mollet que
vaig ser durant quatre anys, que cada vegada es feien
més esforços per netejar les lleres, per millorar elements paisatgístics d’alguns indrets de la conca (que
és enorme) i per portar la gent a tornar a percebre,
viure, observar i gaudir els rius.
Què caldria fer ara?
Els rius no són només aigua; són ecosistemes, perquè generen una vida al voltant de l’aigua i, per tant,
són paisatge, i el paisatge és percepció. Ho diu la
Convenció Europea del Paisatge. En la mesura que
millorem aquests espais, que els naturalitzem –allà
on sigui possible i on sigui econòmicament més factible–, millorarem la percepció que tenen els ciutadans d’aquests espais fluvials. Aquest crec que ha de
ser un segon objectiu irrenunciable del Consorci.
Què podem fer com a ciutadans per apropar-nos als
rius?
Primer, acostar-nos a la natura de forma regular,
no convertint-la en quelcom esporàdic sinó fent que
formi part de la nostra vida, interioritzant-la. Arri-

UN ESPAI
N’hi ha tants! Les vernedes i salzedes de la riera d’Avencó, a peu del pla de la Calma, són un lloc on
perdre’s per gaudir d’un paisatge de capçalera.

E

ls camins fluvials podrien ser molt millors,
amb punts habilitats per aturar-s’hi.Tenim
un gran potencial i falta una visió de conca,
que crec que és el que té veritable sentit.

barà un moment que la trobarem a faltar. Jo ho he
experimentat. Quan et passa això vol dir que la natura ha tornat a formar part de tu. El primer consell
seria, doncs: ves-hi! Ves a veure com són els nostres
rius i els nostres paisatges. I fes-ho de la forma més
quotidiana possible, que et sigui fàcil, que no et calgui
agafar el cotxe. Anar a veure les fagedes del Montseny o les cales de Sant Pol pot ser un premi que ens
donem de tant en tant, però la natura que puguem
fer quotidiana és la que interioritzarem. Cada vegada hi ha més gent, per exemple, a Gallecs. Hi passegen milers i milers de persones, i jo això ho considero
bo i positiu, perquè són persones que s’acosten a la
natura.

COM VEUS EL FUTUR?
M’agradaria que la conca del Besòs estigués més plena de vida i de persones gaudint de l’espectacle
dels rius.
QUÈ T’APORTA EL RIU?
Serenitat. És un símbol de la vida. Un espai on emmirallar-se, badar, adonar-se del que som.
UN MISSATGE AL CONSORCI
Felicitats per aquest aniversari. Sempre és bo que una institució que treballa per a un objectiu tan
notable com és la millora dels nostres rius vagi fent anys. Espero i desitjo que en el vostre ideari i
pressupostos continuï la preocupació pels paisatges i per acostar la població als nostres rius.

Un cop som a la natura, com podem copsar-ne la delicadesa i la complexitat?
Jo recomanaria caminar lliure de tecnologia: sense
càmera, sense mòbil, sense rellotge, sense pulsòmetre… Amb la màxima naturalitat, perquè no hi hagi
res que distregui. I, si és possible, en solitud, perquè
per gaudir de la natura cal estar obert. La mirada ha
de ser més ampla i no hi ha d’haver res que la destorbi: ni tecnologia ni conversa.
Ets optimista respecte al futur?
Sempre ho soc, per tarannà. Se’m fa difícil no sentir-me afortunat davant d’un dia com el d’avui, amb
aquesta llum, aquest sol de mitjan setembre que escalfa, el vent que mou les fulles dels arbres… Viure al
Vallès és una meravella. No només hem de ser optimistes sinó que hem de sentir-nos agraïts del lloc on
vivim i la sort que tenim.

Tardor a la riera d’Avencó a Aiguafreda
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Safareig de la Portalera a Caldes de Montbui

“S

oc molt poc protocol·lària”, ens avisa.
Caminem seguint un dels canals que
reguen el pla de Palou, a la Granollers
més agrària. S’ho coneix tot i va assenyalant cases,
conreus, recs… Sempre li ha agradat treballar sobre el terreny, diu. Parla serena i alhora desordenada, deixant-se emportar pel flux de la memòria
i les idees. Si hi ha una cosa que l’estimula és la
possibilitat de llegir la història en el patrimoni
històric i arquitectònic. És precisa en els detalls i
exhaustiva en les explicacions, i en aquest torrent
d’informació que la recorre s’entreveu una ferma
vocació didàctica. Li agrada transmetre tot allò
que ens ajuda a dibuixar el passat, tantes vegades
vinculat a l’aigua.

Cinta
Cantarell
PETITES JOIES AMAGADES

Historiadora i intèrpret
del patrimoni
Tarragona, 1954
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temps enrere. Segons alguns estudiosos, en època romana ja hi havia recs i a la documentació medieval
també hi consten horts amb els seus recs.
D’on surt aquesta aigua?

C

al explicar el patrimoni que tenim. Els
molins, els safarejos, els pous de glaç,
les basses, els recs… són dels nostres
avantpassats i, per tant, de tots. Només si la gent
els coneix els podrà valorar.

Per què ens has dut aquí?
Aquest rec és l’únic de Palou que encara porta aigua.
Durant segles els recs han permès anar conreant
tota aquesta zona i això dona riquesa. Ara és un rec
molt significatiu, exemple de com era el pla de Palou

Molí a la riera de Vallcàrquera al Figaró
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Ve d’una mina. Jo no hi he baixat mai, però els pagesos, sí. El que sabem és que, ara, aquesta aigua aflora
per primer cop darrere del camp de futbol de Palou.
Abans d’urbanitzar la zona aflorava més amunt. Pel
que fa als antics molins, algun rec derivat del riu hi
devia haver. És un tema poc estudiat, queda molt per
investigar.
S’ha conservat bé el patrimoni vinculat a l’aigua de
Granollers?
En una ciutat habitada constantment des d’antic és difícil conservar bé elements que han quedat
obsolets. Només els podem conèixer a través de la
documentació i les excavacions. Conservem al centre de la vila una adoberia molt representativa de la
indústria artesanal de Granollers, que arriba fins a
la industrialització del segle XIX. Tenim un carrer

del Rec que portava aigua cap a la vila i que devia
subministrar aigua a diversos llocs de la ciutat, però
ara no se’n poden veure restes. Es conserva alguna
font de quan no hi havia aigua corrent a les cases i
també les torres dels sortidors de la mina d’en Sans
a la carretera.
I pel que fa als molins?
S’han perdut gairebé tots. A la riba dreta del Congost, on hi ha la via del tren i la zona industrial, han
quedat pous i basses però res més. Només s’ha salvat,
en un lloc de difícil accés, el molí de Can Many, que
és de propietat privada i conserva la bassa i els recs,
però sense aigua. S’ha perdut el molí dels Capellans...

petits veïnats i polígons industrials. Antigament alguna riuada també havia causat destrosses en aquests
elements.
I a part dels molins, què més podem trobar?
Hi ha els safarejos, que van ser molt importants per
a les dones. No només els van evitar haver de rentar ajupides al riu, de vegades en ple hivern, sinó que
van esdevenir llocs de socialització. Quan faig visites guiades, a la gent li interessa això, pel gran canvi
que ha suposat tenir rentadora. Les basses de cànem
també van ser molt importants al segle XIX. El Vallès
produïa un cànem molt bo, però no era competitiu.
Hi ha tants elements interessants que ens han arribat
del passat!

I a l’altra banda del Congost?
En aquesta altra banda sí que hi havia molts edificis
vinculats al món de l’aigua. Per exemple, el Molinot,
que està dintre de la finca de la Torre de les Aigües
i és un dels més antics. Pels documents sabem que
també n’hi havia hagut un a can Muntanyola però
s’han anat perdent a mesura que han anat creixent

La conca és rica en aquest patrimoni lligat als rius?
La Lourdes Cardona i jo vam fer per al Consorci uns
fulletons sobre el patrimoni històric i industrial a la
conca del Besòs i hi vam recollir alguns elements representatius. De molins, n’hi ha a tot arreu, en més
bon o més mal estat. Un de molt antic i ben conservat

Molí de Blancafort a la Garriga

CINTA CANTARELL. PETITES JOIES AMAGADES
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H

i ha molts elements vinculats a l’aigua que
s’haurien de preservar. S’han anat recollint en catàlegs, però caldria protegir-los
d’un possible enderroc i desbrossar-los per fer-los
visibles.

és el de Blancafort de la Garriga. Un altre és el de la Llavina, a Centelles, que encara està
en funcionament.
També són interessants els rentadors de llana.
Molt. Permeten conèixer el procés artesanal d’aquesta antiga indústria. N’hi ha un a Centelles i un altre a Castellterçol, per citar-ne dos. Aquest últim conserva els clots en bon estat
i en un lloc singular. De pous de glaç també n’hi ha molts, però són ben diferents els d’aquí
de la plana dels del massís del Montseny. Hi ha tant patrimoni! Aquí mateix, darrere les
mongeteres de l’esquerra, hi ha una bassa, una caseta amb un pou d’aigua i un aqüeducte
petitonet, que encara que no siguin molt antics ja no es tornaran a construir de la mateixa
manera i això els afegeix interès. Són petits elements vinculats a l’aigua que permeten explicar la vida quotidiana al món rural i que s’haurien de preservar.
No estan prou protegits?
S’han anat fent catàlegs però encara no està tot recollit. De Palou, per exemple, s’han incorporat alguns elements. Però això no vol dir que no es puguin enderrocar o no s’acabin
perdent degut al seu estat. De moment hi ha una llista d’elements i s’han senyalitzat els
camins (que també són patrimoni), però tant de bo no haguem de dir que hem perdut més.
Què protegiries de Granollers?
El Molinot segur! És un molí medieval envaït per la vegetació. Els safarejos, tot i que tinguin
cent anys o menys, també s’haurien de protegir, com les basses. La senyalització potser hi
ajudarà, però s’haurien de protegir. El molí de Can Many no corre perill de moment perquè
està habitat. El problema vindrà si queda deshabitat i es comença a degradar. Una cosa que
també hauria protegit és l’últim gabió que quedava dels molts que n’hi havia hagut d’aquí a
Montmeló. Però, mira, ja no hi és! Durant segles, quan el riu no estava canalitzat i era una
riera, l’aigua podia baixar amb molta amplada quan plovia, i aquests gabions, fets de tela
metàl·lica amb moltes pedretes a dintre, frenaven una mica l’avanç de l’aigua.

Safareig de la Portalera a Caldes de Montbui
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Pont romànic de Caldes de Montbui sobre la riera de Caldes

Calen més esforços per preservar aquesta “memòria de l’aigua”, doncs?
De Granollers cap avall és on el patrimoni tradicional ha patit més agressions, perquè també és on hi ha més població i el territori està més urbanitzat. Ara bé, hi ha municipis que,
com que gairebé ho han perdut tot, quan tenen una cosa la protegeixen moltíssim.
De Granollers amunt les coses milloren?
La vegetació moltes vegades ha protegit el patrimoni. Ha estat així en el cas dels pous de
glaç del Montseny, que és veritat que no els hem fet mai cas però almenys no els hem perdut.
Aquí a la plana, l’agressió de l’urbanisme durant tots aquests anys, amb les fàbriques tan a
la vora, ha fet que aquests pous de glaç s’arribessin a fer servir fins i tot com a contenidors
d’escombraries. Va passar amb els de Lliçà i amb els de Sant Quirze del Vallès i, en canvi,
ara s’hi fa una festa en honor seu i tot! Hem avançat en aquest sentit. Però no n’hi ha prou.
Com ho està fent el Consorci?
Entenc que ha començat ocupant-se de l’aigua, que és per on havia de començar, i això
altre ja anirà arribant. Són coses lentes. A més, la crisi ha paralitzat molts projectes. I és
un tema complex perquè hi ha propietats privades. La gent diu, per exemple, que les vores
dels recs són d’ells, és a dir propietat privada, i no és així. Les vores –i això m’ho diu la gent
més gran– servien per circular d’un lloc a l’altre de manera més ràpida que pels camins, de
vegades. Aplicar proteccions no sempre és fàcil.

UN RECORD
De petita, a Montmeló, amb els meus germans travessàvem el riu per les passeres de fusta. Recordo
l’aigua neta, que no sé si ho era tant. Hi havia molts peixets i jugàvem amb l’aigua. Anàvem a berenar
a la “muntanyeta” (nom popular de les tres Creus) i ens semblava una gran excursió… Era un lloc
molt bonic.
UN ESPAI
Els recs de Palou. Vinc sovint a caminar-hi, vora el riu.
COM VEUS EL FUTUR?
Espero que millori. El Consorci no pot fer ploure, però ja que la llera està ara molt millor, que en
millori els entorns.
QUÈ T’APORTA EL RIU?
Vida.
UN MISSATGE AL CONSORCI
Que continuïn la feina i que d’ara endavant mirin de protegir, si poden, el patrimoni arquitectònic
artístic i industrial.
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Crescuda del Congost a la Garriga
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a llum de la tarda fa que els arbres tremolin amb ombres sobre el pou de glaç de Can
Gurri, a Lliçà de Vall. L’aire és suau i ens
porta el brunzit d’un circuit de karts proper i la
remor, més llunyana, de la C-17 i la C-155. El progrés ha anat deixant sola aquesta construcció circular del segle XVII o XVIII, coronada amb “una
mena de barret xinès”, tal com ho veu en Jaume,
que va intervenir en la rehabilitació. Temps enrere d’aquí sortien, cap als hospitals de Barcelona,
pans de glaç fets amb aigua del Tenes, glaçada a les
basses del bosc. Ell és de la Garriga i ja va conèixer
un Congost pudent, que feia que a casa, als estius,
haguessin de tancar les finestres. Ara hi veu peixos i hi surt a córrer per la riba, camí amunt cap
a Aiguafreda. “Tinc un gos i una bicicleta”, diu divertit, i “de vegades anem per separat —si el tram
és difícil— i de vegades tots tres junts.”

Jaume
Oliver
RIUS QUE EXPLIQUEN SOCIETATS

Historiador i tècnic a
l’Ajuntament d’Aiguafreda
i Sant Martí de Centelles
Vic, 1969
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ls entorns fluvials no han tornat encara a
un estat òptim, però la revalorització sí
que ha començat i continuarà. Els rius esdevindran un recurs cultural en un sentit ampli:
educatiu, de coneixement, d’ús social, d’oci, etc.

E

l camí ral del Congost havia facilitat el
desplaçament de persones, mercaderies i
diners. Si ara s’explota turísticament, tornarà a moure persones i diners, per no parlar de
la utilitat educativa, de salut, etc.

Com es mira la conca un historiador?
Com una cosa molt viva. Els historiadors —si més
no, els qui considerem la història com una ciència,
que pot aportar alguna cosa a la societat— la veiem
viva, com si hi hagués un fil que connectés el present
amb el passat, i també el present amb el futur. Els
rius són molt canviants en funció del que hi decideixin fer les societats humanes: es poden usar com a
recurs, com a abocador, com a destinació turística,
com a recurs didàctic… Per tant, un riu és un objecte d’estudi molt complex i molt interessant. Acostant-te al riu i al seu entorn comprens molt bé les
societats que l’han utilitzat.

útil, realment espectacular, estèticament atractiu. I
tot això amb poca despesa tenint en compte els resultats obtinguts.
Quines altres actuacions heu fet amb el Consorci?
Més recentment, també amb el suport de l’Ajuntament de la Garriga i d’altres institucions, vam fer
una intervenció d’arqueologia del paisatge a la plana al·luvial del Congost a la Garriga. Havíem trobat
documentat per escrit que hi havia hagut un petit estany (un entorn fluvial lacustre) des de com a mínim
el segle XIII i vam buscar-ne algun indici. La sorpresa va ser que havíem previst trobar una fotografia
(els vestigis d’un llac medieval) i el que vam trobar
va ser una pel·lícula sencera: restes superposades
dels successius paisatges des de l’antiguitat fins als
nostres dies. Entre altres coses, també vam trobar les
proves d’una gran avinguda d’aigua que vam datar
de mitjan segle XVIII i que va arrasar pràcticament
cinc-cents anys d’història agrícola, i també l’estany
que buscàvem.

M’interessen molt les infraestructures: els molins fariners, els de drap, les fargues, els pous de glaç dels segles XVII i XVIII… Són restes del passat que ens han
arribat més o menys casualment, perquè no s’han
fet malbé gaire tot i el seu abandonament, i que en
els darrers anys, en el marc d’un moviment general
europeu de posada en valor del patrimoni hidràulic,
de vegades s’han restaurat. És el cas d’aquest pou de
glaç de Can Gurri, on som ara.
Per què ens hi has dut?

On eren aquests horts i aquest antic estany?

Aquesta és una rehabilitació exemplar, feta amb
el suport del Consorci i en la qual vaig poder participar. Abans el pou de glaç no es veia, era una
muntanya de terra. Es va netejar i consolidar, es va
senyalitzar l’entorn i es va dotar de recursos interpretatius perquè la gent que vingui sàpiga què és. És
a dir, d’una cosa que no era pràcticament res se n’ha
fet una altra que és socialment útil, un bé cultural

A Ca n’Illa, al polígon industrial on encara hi ha la
casa de pagès que li ha donat el nom. A Catalunya i
a la conca del Besòs hi ha molts topònims amb illa.
Això ve dels agrònoms romans, que anomenaven
insulae (illes) els espais propers a la llera del riu que
estaven una mica elevats i quedaven alternativament
inundats per les avingudes de primavera i tardor.
Aquestes avingudes portaven llims, que converteixen
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Les zones inundables no s’evitaven, doncs?
La relació amb els rius ha estat històricament
d’amor i por. Amor perquè eren necessaris i s’explotaven (molt més del que ens podem pensar), però
alhora por per les inundacions periòdiques. És a dir,
que tot i que s’hi treballava molt, no s’hi vivia a prop,
perquè la gent era conscient que eren un perill. A la
majoria dels nostres pobles el nucli antic està allunyat del riu, i els camins principals també. A l’Europa
humida les ciutats solen mirar al riu i hi estan ben a
prop perquè són rius més regulars, no tan traïdors. I
com que són vies de navegació, perquè són cabalosos,

s’hi fan ports. És un altre món. Els nostres rius, com
el Congost, s’aprofiten i es freqüenten molt però, com
que no són útils per navegar i poden créixer sobtadament, no s’hi viu a la vora. També passava que les
planes al·luvials, fins als grans treballs de drenatge del
segle XVIII i sobretot el XIX, eren una font de malalties, sobretot quan hi havia molta aigua estancada.
El Congost no ha estat mai navegable?
Curiosament, a finals del segle XIX hi va haver projectes per fer-lo navegable. En vaig trobar un que va
arribar a les Corts i que pretenia unir-lo amb el Ter
per fer arribar aquest riu fins a Barcelona amb un
gran canal. No va prosperar. Eren projectes inspirats
en el que es feia a Europa, idees relacionades amb el
desenvolupament econòmic. Això mateix va fer que
a mitjan segle XIX apareguessin les primeres planificacions urbanístiques, els planos geométricos, per començar a quadricular les planes al·luvials.

Quins eren aquests indicadors de la riuada?
Pedres molt grosses que havien baixat de més amunt
del riu Congost. Era la primera vegada que se sabia
d’aquesta gran avinguda i que es podia trobar una
seqüència estratigràfica de 1.800 anys d’història pel
cap baix. Demostra —si calia demostrar-ho— que el
riu és molt dinàmic i que, com ara, en la seva història
s’articulen l’acció humana i els fenòmens naturals.
En aquest cas, el riu es va transformar per una gran
avinguda, extraordinària, que es va endur els horts i
els camps que els pagesos garriguencs havien treballat des de l’antiguitat.

Què t’ha interessat sobretot dels rius?

les zones inundades periòdicament en espais molt
fèrtils. L’escut heràldic de Ca n’Illa és la torre de la
casa sobre unes ones, cosa que indica la seva posició
en una zona envoltada, de tant en tant, per aigua o
aiguamolls. Aquesta va ser una pista que allà hi havia hagut aigua.

El Congost davant dels Pinetons de la Garriga
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adascú sap què es podria arreglar al seu
municipi: un pont, una resclosa on els
besavis van aprendre a nedar, un molí en
ruïnes… És tan senzill com mobilitzar-se, demanar-ho i, si és possible, fer-ho entre tots.

Quines conseqüències té això?
En primer lloc, que s’hi fan carreteres. El 1850 ja estan fets els precedents de l’actual C-17.
És la primera intervenció moderna que comença a liquidar aquests espais que durant més
d’un mil·lenni han estat aprofitats sobretot pels pagesos. Això lliga amb l’inici del final de
l’agricultura com a base de la societat contemporània. L’agricultura es va substituint progressivament per la indústria, després pels serveis i, en qualsevol cas, per activitats que requereixen grans vies de comunicació ràpida, de transport de persones i mercaderies. Això
comença a passar a mitjan segle XVIII i a mitjan XIX el canvi és irreversible. Fins avui.
En un segle canvia tot.
A la primera cartografia històrica de la Garriga que vam trobar, de cap al 1850, es veuen
les parcel·les de regadiu amb la típica forma allargada (a més a més, amb un dibuix molt
precís dels recs principals, la derivació de l’aigua, etc.) i com la carretera planificada de
Barcelona a Ribes els passa per sobre. Són parcel·les de 1.500 anys d’història però en aquell
moment la prioritat social ja no era l’agricultura sinó les comunicacions. El criteri ha canviat i ja no té aturador: aquella carretera es va fent gran, se’n fan de secundàries, arriben
les indústries, els polígons industrials, els instituts de batxillerat, els centres comercials i les
urbanitzacions periurbanes de cases unifamiliars, que és el que ara tenim a les planes al·luvials. L’agricultura és totalment residual al nostre entorn. És un canvi de model econòmic
que afecta el paisatge. Nous usos, nou paisatge.
No són zones inundables?
A mitjan segle XIX també canvia la capacitat tecnològica per moure grans quantitats de
terra i fer que zones que abans eren inundables deixin de ser-ho. Per tant, també canvia fins
i tot la lògica dels rius. Som capaços de modificar l’entorn.
I què passa fora de les planes al·luvials, als torrents?
Allà també hem fet coses els humans des de sempre. Les cases de pagès aprofiten els quinze
o vint dies a l’any que les torrenteres de muntanya baixen amb aigua per cultivar de sobte
petits camps de conreu, que després desapareixen fins que torna a ploure. Hi ha molts molins també. Fa un temps vaig fer un petit llibre sobre els de Vallcàrquera i en un espai tan
petit com aquell en vaig trobar com a mínim sis o set de documentats. El que hi ha quedat
és el de Can Xicola, a l’entrada, que en part per aquest llibret que dic ara sembla que es farà
visitable i es convertirà en un atractiu turístic.

El Congost des del pont de l’entrada sud a la Garriga
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Pou de glaç de Can Gurri a Lliçà de Vall

E

l futur desitjable quant a la rehabilitació del
patrimoni és la intervenció ben reflexionada, i es farà així per força perquè no hi ha
diners per a tot. Calen actuacions raonables, amb
bons recursos interpretatius, i poc més.

Hi ha interès per recuperar tot aquest patrimoni dels rius?
A la conca del Besòs s’ha avançat moltíssim, però encara no s’ha arribat al punt de restauració i valorització òptims. El Consorci ha intervingut molt, per exemple, en la recuperació
de l’antic camí ral del Congost, que és com a mínim del segle II. Es tracta d’una intervenció
que em sembla útil: es pot fer a peu, en bici o a cavall, aporta interconnexió, visites turístiques, en definitiva, és una inversió en el territori. Des del meu punt de vista, aquest tipus
d’intervencions són les que justifiquen la inversió de diners públics en patrimoni, perquè
reverteixen en profit de la gent.
Què caldria fer ara?
Les restes de molins, les antigues rescloses que desviaven aigua per regar o per portar a
les indústries… tot això s’ha de mantenir com a mínim net. I en alguns casos, s’ha de rehabilitar i donar-li un ús actual. Cada poble de la conca del Besòs té tres o quatre coses
relacionades amb el riu que mereixerien una avaluació rigorosa i, si val la pena una inversió,
una intervenció de posada en valor. Els historiadors podem donar la informació d’allò que
és rellevant i també hem de deixar que la gent, directament o a través dels seus representants polítics, hi digui la seva. Sempre he pensat que els científics hem de posar els nostres
coneixements al servei de la societat i ajudar-la en la mesura del possible a tenir un futur
millor per a tothom.

UN RECORD
Fa molts anys el riu Congost feia molta pudor. És un record negatiu però que ha passat a ser positiu
perquè ara ja no en fa. És molt senzill, segur, però és el record més potent que en tinc.
UN ESPAI
M’agrada la riera de Vallcàrquera a la part de dalt de tot. Vallcàrquera vol dir en llatí vall tancada,
empresonada. Quan aquesta vall s’obre, amb la riera pel mig, m’agrada molt.
COM VEUS EL FUTUR?
En positiu si se segueixen els tipus d’actuacions que s’han fet fins ara de tenir-lo endreçat en tots els
sentits. La gent s’acostarà de nou als rius i els donarà una vida que, durant molts anys, havien perdut.
QUÈ T’APORTA EL RIU?
Una cosa tan senzilla com l’aigua i els arbres. Crec que no podria viure bé en un lloc sense arbres ni
aigua.
UN MISSATGE AL CONSORCI
En primer lloc, felicitats! Li diria també que seguís amb la feina que està fent perquè penso que l’està
fent molt bé. I no estic pas fent el pilota!
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El Congost a la Garriga
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ls seus avis ja habitaven aquesta terra, esforçats a fer-hi créixer verdor. I és molt
possible que la nissaga de pagesos dels
Roquerias s’estengui enrere, temps enllà. Aquestes
quarteres per on pugen les mongetes del ganxet i
l’ordi han estat regades des d’antany amb aigua del
Congost, com prova la concessió de la resclosa de
Can Bou, atorgada el segle XV. Ara aquest pla de
Llerona perd vigor, mancat d’una aigua que també li falta al riu. Els pagesos són menys i les antigues cases amb bestiar, comptades. Els terrenys
es concentren i les juntes de regants envelleixen.
L’Isidre ha depassat l’any de jubilació i es mira els
camps amb un lament. Té el coll de la camisa ben
gastat. Aquí a pagès es treballa sota el sol.

Isidre
Roquerias
ELS REGANTS SOMNIEN MÉS AIGUA

Representant de les comunitats
de regants de Llerona
les Franqueses del Vallès, 1944
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enso que com a comunitat hem afavorit
el riu perquè hi tenim tres preses (la més
gran, la del Jubany), i això fa que hi hagi
una fauna de peixos, ànecs i ocells. Sense la presa,
aquesta fauna no hi seria.

Has vist canviar molt el Congost?
Sí. Moltíssim! Quan era petit hi anàvem a pescar
peixos, anguiles… El gran deteriorament va venir
quan es van instal·lar les indústries de la Garriga. Va
haver-hi un moment que no sabíem si era un riu o
el clavegueram d’aquelles fàbriques. El riu portava
colorants, sals, de tot! Hi van desaparèixer els peixos. La vegetació que hi havia va quedar també tota
morta. I nosaltres, com a regants, ja ni podíem regar,
perquè amb aquella aigua quedaven totes les plantes
cremades. Van passar tres o quatre anys que gairebé
ningú no va regar. Ens vam queixar, vam protestar
i, en acabat, va semblar que el riu feia alguna millora, segurament perquè les indústries van començar a

El Congost a Llerona
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abocar les aigües residuals a la depuradora de Granollers. Però encara n’hi havia que contaminaven.
I ara com està el riu?
Molt millor, però el cabal és molt minso. El Congost
aquest any ha quedat sec, per exemple. Si ara veiem
córrer una mica d’aigua és perquè ve de la depuradora de la Garriga, però per sobre d’aquesta depuradora, que nosaltres hi tenim una resclosa, no hi ha aigua.
Per què s’asseca?
Hi ha diversos factors. Un podria ser que, amb l’ampliació de la C-17 al Figaró i Aiguafreda, s’hagin tallat
vetes d’aigua que s’escorrien de la muntanya. El riu se
n’hauria ressentit.
Podeu regar amb els pous?
No ens podem refiar de regar amb els pous perquè hi
ha poca aigua també. Sembla que cada vegada plou
menys. I, a més, com que abans es regava més a manta, quan el terreny era pla, l’aigua s’anava escolant
cap a la capa freàtica i acabava als pous, que tenien

entre 15 i 30 metres de fondària. Però si els camps no
es reguen, els pous queden més secs. Molts regants
han perdut una mica les ganes de plantar, i jo els
entenc. Algú m’ho pregunta: “Tindrem aigua aquest
any?” Jo sóc el primer que sé que no en tindrem. I si
saps que no podràs regar, val més que no plantis.
Què cultiveu? Us cal molta aigua?
Aquí una de les coses que mig funciona és la mongeta del ganxet, perquè va amb el gota a gota. Per
fer alfals, blat de moro, sorgo… necessites més aigua. Si hi hagués més aigua assegurada, de mongeta
del ganxet se’n podria fer més. Però tothom planta
segons l’aigua del pou que calcula que tindrà, sense
confiar en el riu, per descomptat; perquè si plantes i
no pots regar durant una setmana o dues, la planta
ja s’ha mort.
Què s’havia conreat aquí abans?
De tot: cereal (ordi, blat), favons… Es feien també
moltes patates. Ara pràcticament ja no se’n fan. En
part pel preu, perquè no és rendible (hi ha hagut anys

que han anat molt barates). Es plantava, a més, molt
alfals.
I què se n’ha fet dels cereals?
Gairebé només se sembra ordi i blat, que quasi no necessiten aigua. Però també passa que a la primavera,
que és quan plou i n’hi ha una mica, aquests cereals
ja estan crescuts. Quan realment faria falta regar és
quan no hi ha aigua! Si no busquem una alternativa
entre els regants i l’Administració no veig futur per
als pagesos.
Com us organitzeu actualment?
Al pla de Llerona hi ha dues comunitats de regants i
tres rescloses: una comunitat agafa l’aigua de les rescloses del Bou i del Mig, i l’altra l’agafa de la resclosa
del Jubany. Molts regants formem part de les dues
comunitats i, per tant, reguem terres de totes dues.
D’on agafeu l’aigua?
De la xarxa de recs. Abans tot eren séquies obertes,
però com que almenys tres cops a l’any s’havia de

Camí de can Pep, entre la Garriga i Llerona, resseguint el Congost
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l riu ha millorat moltíssim, però ara ens
trobem, com a comunitat de regants, que
no hi baixa agua. No hi veiem futur. Anem
continuant però sense massa esperit.

llogar personal per netejar-les i les despeses pujaven
molt, cap a l’any 2000 vam decidir que tantes ajudes com rebéssim de l’administració les usaríem per
canalitzar les séquies. Ara estan gairebé totes canalitzades. Hem evitat les despeses que teníem abans
per mantenir les séquies (les rates hi feien forats, s’hi
havien de treure les herbes, etc.). També hem evitat
les fugues d’aigua, però la veritat és que aquesta aigua que es perdia pel camí no es perdia del tot: es
filtrava a la terra i els pous una hora o altra se’n beneficiaven. Qui té un pou en una zona canalitzada
em diu que en aquest pou ara hi ha menys aigua que
anys enrere.
D’on us ve el dret d’agafar aigua del riu?
La concessió per a la comunitat del Mig i Jubany és
del segle XIX. La de Can Bou és més antiga, del segle
XV. Van autoritzar fer unes petites preses al riu, amb
unes pedres, perquè l’aigua s’hi aturés i anés cap a
la séquia i per tots els recs. Aquests permisos s’han
d’anar renovant amb l’Agència Catalana de l’Aigua
(Generalitat) cada 75 anys si fa no fa. Ens donen uns
cabals determinats a cada séquia. Però si no hi ha aigua això no serveix per a res! Ja ens poden donar 30
litres per segon —en moments puntuals, quan et fa
més falta—, que si no n’hi ha ni 5…
A més a més, heu de respectar el cabal ecològic. Què
és exactament?
Vol dir que si el riu baixa a 30 litres per segon, encara que nosaltres tinguem la concessió per agafar 30
litres per segon, n’hem de deixar 5 al riu (ara potser
ha augmentat aquesta xifra). Però, és clar, si no n’hi
ha ni 5… Hi ha moments que hi ha molt poca aigua
i gairebé ningú no rega. Perquè, a més a més, aquell
qui podria regar, a aquella hora que és la seva hora,
no té res plantat per poder regar. No ho ha plantat
perquè dubtava si tindria aigua.
Què es podria fer per tenir més aigua?

de la Garriga, i la del Bou, a la mateixa alçada. Se’ls
podria bombar l’aigua que la depuradora aboca al riu
però seria costós. N’hem parlat i no hem arribat a res
concret. La resclosa del Jubany és l’única que ja rep
l’aigua de la depuradora de la Garriga, perquè és a
500-600 m. De tota manera, aquesta depuradora no
aboca gaire aigua, sobretot a l’agost, quan gairebé no
hi ha activitat industrial.
Quina relació teniu amb el Consorci?
No n’hi tenim gaire. Potser n’hi hauríem de tenir més.
Fa temps que hi ha un projecte al parc del Falgar, on
hi ha un embassament artificial bastant gran. La llàstima és que sigui al sud dels regants i no al nord, a la
capçalera, perquè aleshores podríem regar amb més
continuïtat i seguretat. Amb l’Ajuntament es va plantejar que cedíssim unes hores d’aigua per donar-la
a l’embassament i, en contrapartida, bombar-la a la
capçalera. Però són despeses que no se sap si es recuperaran. És una mica complicat.

UN RECORD
Recordo que quan plovia molt, com que el riu no era tan
fondo com ara, agafava una amplada de 500 o 600 m. Paties
per si es podia emportar alguna casa.
UN ESPAI
M’agrada tot el recorregut del Congost.
COM VEUS EL FUTUR?
M’agradaria que portés més aigua i més peixos.
QUÈ T’APORTA EL RIU?
Fa que hi hagi una ribera verda.
UN MISSATGE AL CONSORCI
Que continuï treballant com ho fa i, si pot, que millori.

La resclosa del Mig està per sobre de la depuradora
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Bernat pescaire al Congost

S

om a Palau-solità i Plegamans i el veiem
sortir de casa amb barret de cowboy, prismàtics al coll i una armilla de butxaques
sota la qual s’entreveu el dibuix acolorit d’un
abellerol. És “gràcies a un càncer”, ens explica, que
va deixar fa uns anys la feina d’informàtic i ara
dissenya programes de formació per a l’Institut
Català d’Ornitologia (ICO). Es dedica al que sempre l’ha captivat: observar ocells. L’acompanyem
al parc de l’Hostal del Fum, el seu local patch, com
diuen els ornitòlegs, i un cop en aquest territori
íntim comença a recitar els noms de les espècies
que en pocs minuts ja ha identificat pel cant: cuereta blanca, tallarol capnegre, picot verd, tórtora
turca, tudó… I la cadència dels noms sembla, en la
seva veu, desgranar un poema.

Abel
Julien
ELS OCELLS TORNEN AL RIU

Ornitòleg de la Unitat de
Divulgació de l’ICO
Barcelona, 1963
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Com era la riera de Caldes fa trenta anys?
Els anys vuitanta jo encara no vivia aquí però hi
venia perquè hi tenia família. En aquell temps era
impensable trobar-hi ocells, ni tan sols els més comuns, com ara bernats pescaires, martinets blancs
o blauets. L’aigua era com de clavegueram i baixava
cada dia d’un color: vermella, verda, marró…
Quan s’hi van tornar a veure aquests ocells?
A finals dels vuitanta i sobretot a principis dels noranta, quan l’aigua va començar a baixar més neta.
Aleshores van arribar els primers ocells, els menys
selectius. S’hi van tornar a veure bernats pescaires,
que a banda de peixos podien menjar granotes, talpons i altres petits animalons, i també van començar
a arribar els esplugabous. Els blauets o els martinets
blancs, que només s’alimenten de peixos, van arribar més tard, a finals dels noranta, quan també es
van començar a veure més polles d’aigua i més ànecs
collverds.

totes les espècies que hi ha a cada quadrat. Jo m’ocupo del que agafa Palau i Lliçà fins a tocar de Granollers, i aquest quadrat és el més ric en espècies en uns
50 km al voltant. Al delta del Llobregat n’hi ha algun
de més ric però després has d’anar més enllà d’Osona
per tornar a trobar tantes espècies com hi ha aquí.
Quina explicació hi ha d’aquesta riquesa?
Les aigües baixen netes i, a més, es manté un mosaic
agroforestal de camps de conreu, boscos de diferents
tipus (alzinars, rouredes i pinedes) i alguns boscos de
ribera. Hi ha tantes espècies perquè es manté aquesta
varietat d’hàbitats.

P

er conèixer un riu, fes un curs d’ornitologia. Et servirà per poder interpretar el que
estàs veient, més enllà de fer una foto i dir
“oh, que maco”. Sentiràs ocells que abans ni paraves l’orella a escoltar.

Encara podria acollir més ocells la riera?
Sí però per fer-ho hauria d’augmentar el cabal. La
qualitat de l’aigua ja és prou bona per als ocells, però
amb més aigua guanyaríem biodiversitat en general.
La gent gran d’aquí explica que havia après a nedar
als gorgs de la riera! Això vol dir que abans baixava
més plena! També aniria molt bé restaurar el bosc
de ribera que s’ha perdut i obrir espais a l’entorn del
riu perquè hi pogués fer meandres i aiguabarrejos,
que agraden molt a les limícoles.
Com es pot restaurar el bosc de ribera?
Allà on els polígons industrials i les cases arriben
a tocar de llera, la cosa ja està dada i beneïda. No
enderrocarem un polígon, siguem realistes. Ara bé,
allà on la urbanització no ha arribat tant a tocar de
riu, s’hi pot fer alguna cosa. Un exemple és aquest
parc, l’Hostal del Fum. Això era un abocador d’escombraries i es va recuperar l’any 1989. Com que
som molt a prop de la riera, la fauna que veus allà, la
veus també aquí. Sempre que hi ha marge per actuar,
val la pena fer-ho.
Des d’un punt de vista ornitològic, hi ha alguna cosa
que faci especial la conca del Besòs?
És una conca molt interessant, no perquè tingui una
espècie emblemàtica rara de veure en altres llocs,
sinó per la diversitat d’espècies. Això es veu molt bé
a l’Atles Ornitològic de Catalunya de l’ICO, que divideix el país en quadrats de 10x10 km. Mostregem

A banda de la riquesa, hi ha cap ocell a la conca
d’aquells que costen de veure?
Tant a la riera de Caldes com al Mogent (probablement l’afluent del Besòs que té més atractiu per als
ornitòlegs) hi ha força ocells interessants. Ara em ve
al cap el mussol banyut. Ja fa temps que observem que
n’hi ha força a la conca del Besòs.
Tu tens cap ocell favorit?
L’abellerol, que és el símbol de l’ICO. El trobem per
la riera criant on hi ha talussos sorrencs, perquè hi
excava els nius a dintre. És un ocell estival que, com
indica el seu nom, s’alimenta sobretot d’abelles i vespes. És molt alegre, molt acolorit i fa un reclam molt
bonic. L’altre ocell que m’agrada molt és el siboc. És
marronet, molt lleig, amb una boca molt grossa, però
té la gràcia que passa molt desapercebut, amb un plomatge típic de camuflatge. Ara en tindríem un aquí i,
si no ens hi fixéssim, no el veuríem. No salta fins que
no el vas a trepitjar. És nocturn i molt interessant. El
trobem criant a llocs pelats, secs i erms, encara que
poden estar prop de la riera.
L’observació d’ocells “enganxa”?
Sí! Pels cursos de l’ICO aquest any han passat 255
persones i moltes repeteixen! Suposo que el que agrada dels nostres cursos és que a més de coneixements,
hi transmetem passió.
Corbs marins a les Franqueses
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D’on et ve aquesta passió?
Amb dotze anys ja anava a veure ocells amb els prismàtics. Em fascinen. Són animals preciosos. També
hi ha un component de repte, gairebé de caçador:
pares l’orella i vas al darrere d’un animal mirant de
descobrir-lo. A més a més, sents que aprens molt de
la natura observant els nius, les parades nupcials, etc.
És interessantíssim. I, a més, contribueixes a la ciència, perquè totes les observacions que fas les incorpores a sistemes d’informació consultables per tothom
i allà, un cop analitzades les dades, es poden veure
tendències, com l’evolució de les poblacions amb el
canvi climàtic.
Qui s’interessa pels vostres cursos d’ornitologia?
Cada any tenim més alumnes i els perfils són ben
variats: aturats, mestres, estudiants de biologia, però
també empresaris, metges, bombers… i fins i tot he
tingut un crupier! Això és un símptoma de país madur. Fa uns anys passava a Anglaterra i Alemanya, i
ara ja ha arribat aquí: el perfil ecologista continua
sent majoritari, però hi ha moltíssima varietat de
persones aficionades a l’ornitologia.
Identificar els ocells que viuen en un riu canvia la
percepció del riu?
Sens dubte. Quan tu coneixes més en detall la fauna i
la flora d’un lloc treus molt més suc del paisatge, vas
més enllà de la bellesa estètica.

L

a tasca educativa que ha anat fent el Consorci d’explicar que els rius són vius ha estat cabdal. Molta gent els percebia com una
amenaça per les inundacions i hauria volgut canalitzar-los amb ciment.

I com hem de tractar aquests ocells?
Sobretot no els hem d’empipar. Els ocells són molt
sensibles a la presència humana, especialment a la
primavera, durant l’època de cria. Si perceben un
grup de persones molt a prop durant molta estona
poden acabar abandonant els nius per por (sobretot si hi tenen ous, més que pollets). Es perden molts
nius quan es fa una cursa vora el riu a la primavera.
Fora d’aquesta època, els ocells són més tolerants. Ho
veiem a Palau, al passeig que voreja la riera de Caldes. La gent passa bastant a prop dels bernats pescaires i ànecs, que ja s’hi han acostumat.
Ho està fent bé el Consorci?
La seva tasca ha estat excel·lent durant tots aquests
anys, tot i les limitacions econòmiques, com sempre
passa. Podrien haver fet més si haguessin tingut més
diners i recursos. Crec que, amb el que tenien, han fet
el màxim que podien.

UN RECORD
Una Setmana Santa, a principis d’abril, observava ocells per la llera de la riera de Caldes quan van
començar a aparèixer orenetes i orenetes i més orenetes... Al final me n’envoltaven més d’un miler.
Aquella invasió va crear un moment màgic: em vaig sentir meravellat de trobar-me entre uns ocells
que havien volat més de 3.000 quilòmetres ignorant fronteres, duanes i controls d’immigració. Senzillament eren lliures i jo era allà amb ells.
UN ESPAI
L’Hostal del Fum, a tocar de la riera de Caldes. És el meu local patch, com diem els ornitòlegs, a on
vinc a fer observacions regularment. Me l’estimo amb bogeria. Tant que la meva família ja sap què ha
de fer amb les meves cendres quan me’n vagi.
COM VEUS EL FUTUR?
M’agradaria gaudir d’una conca tan naturalitzada com fos possible, tot i les constriccions d’estar en
un espai molt humanitzat.
QUÈ T’APORTA EL RIU?
Tranquil·litat, bellesa, diversió… T’ho passes fantàstic anant-hi a mirar ocells i veient que hi ha peixos. Per a mi això és suficient per voler protegir-los.
UN MISSATGE AL CONSORCI
Treballeu tant com pugueu per conservar això que tenim i no afluixeu en cap moment.

Bernat pescaire al Congost a la Garriga
ABEL JULIEN. ELS OCELLS TORNEN AL RIU
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Gorg d’en Jeroni a Bigues i Riells

M

’avisen que no té mòbil, que no mira
la tele i que va amb xancletes tot l’any.
“El problema és quan t’acostumes a
anar descalç”, em dirà. Ell, per casa, va descalç. La
gràcia és que es guanya la vida amb la distribució
de sabates italianes! Però la seva passió és el Grup
d’Ornitologia del Tenes (GOT), que va fundar fa
deu anys amb el Pau Boixader, aleshores estudiant
de batxillerat. Organitzen activitats per donar a
conèixer la natura i col·laboren amb el Consorci,
els ajuntaments i altres entitats en projectes relacionats amb la fauna de la conca del Besòs. Fem
l’entrevista en un racó ombrívol del Tenes, al terme municipal de Bigues, i després l’acompanyaré
al Centre de Fauna Torreferrussa, de Santa Perpètua de Mogoda, a recollir una dotzena d’ànecs que
alliberarem al Congost davant d’un grup de nens.
A la furgoneta em confessarà que sent que el van
deixar caure en aquest món en un focus de llum
com el de Mr. Bean.

Lluís
Gascon
RIUS FRÀGILS PERÒ GENEROSOS

Membre del Grup Ornitològic
del Tenes (GOT)
Granollers, 1955
pàg. 118

Portes cap riu al cor?
Als trenta anys vaig anar a viure a Lliçà d’Amunt i
vaig començar a conèixer més el Tenes, però de petit
vivia a Granollers, tocant al Congost. Recordo el riu
abans que es canalitzés, per tant abans de les riuades
del 1962. Aleshores s’hi veien serps, granotes… Era
molt típic anar-hi a agafar una anguila per al pou
de casa. Nosaltres ho fèiem, perquè deien que anava
bé per a tots els invertebrats. A finals dels setanta és
quan tota aquella vida va desaparèixer.

Q

uan fem el seguiment de la llúdriga veiem
que per davant de les càmeres de fototrampeig passen mustèlids, guineus, gats
mesquers, toixons, senglars… tota classe d’animals
nocturns. Als rius hi ha moviment, hi ha vida.

Sant Miquel del Fai
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Recordes el procés de degradació?
L’any 1978 vam fer un treball sobre els ocells del riu
Congost i gairebé no vam trobar cap espècie vinculada als espais aquàtics! Si ara hi veiem bernats
pescaires, martinets, blauets, polles d’aigua… aquell
1978 no hi vam veure ni tan sols un ànec! Era un riu
sense vida. I en el moment que l’aigua va ser bruta i
l’entorn es va degradar, la gent va deixar d’anar-hi.

I no només això: quan la gent va veure que el riu estava degradat, encara el va degradar més, perquè li
va perdre el respecte i hi va abocar deixalles.
El Tenes aleshores estava tan malament com el Congost?
Sí. Cada riu és diferent. Quan el Congost a finals dels
setanta ja estava molt malmès al Mogent encara es
podien trobar rates d’aigua, que ara hem perdut a la
conca. Tots els rius es van anar industrialitzant i van
perdre de seguida la diversitat animal.
Quan es va començar a revertir la situació?
A partir del 1988, amb les depuradores. Però la millora va ser lenta: un dia vam veure camallargues,
que no havíem vist mai a la conca; un altre dia, corbs
marins, que s’havien vist molt poc; després van començar a arribar els esplugabous… i més tard ja
veies ànecs pertot arreu. La natura és molt agraïda i

si tu crees unes condicions favorables sempre et respon. Ara ja no cal que anem als aiguamolls de l’Empordà o al delta de l’Ebre a veure ocells, perquè aquí
ja tenim feina!
Les actuacions del Consorci han funcionat, doncs?
Des del món ecologista sempre ens ho mirem tot amb
reserva, esperem a veure els resultats, i ara podem
dir que el que s’ha fet ha funcionat molt bé. Quan
anàvem pel Tenes i hi vèiem oriols, puputs, picots,
ànecs, bernats pescaires, tortugues… sentíem que
allò ja començava a ser un lloc agradable. No era una
cosa concreta d’una espècie, com més endavant ens
ha passat amb la llúdriga, sinó que era una sensació
general. Ha estat una progressió bona. Sempre hi ha
problemes puntuals (les poblacions d’ànecs baixen
per botulisme, per exemple), però hem anat a millor.
El Consorci va haver de ser valent i va tenir determinació per solucionar problemes grossos.

Caixa niu del GOT al Congost
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H

as d’entendre la fragilitat del riu, que tu
no estàs sol allà, que hi ha espècies que
hi viuen. Has d’apropar-t’hi amb sentit
comú: potser t’hi pots banyar, però no a tot arreu
ni a qualsevol moment de l’any.

Per què és tan important que la llúdriga hagi tornat a la conca?
Perquè, en l’equilibri de la natura, està dalt de tot: primer cal que hi hagi insectes, després
amfibis, després peixos, després els mamífers més petits… i al final, quan ja hi ha tot això,
arriba la llúdriga. Costa molt de veure perquè quan un animal colonitza un espai nou ho fa
amb molta prudència i deixa marques molt subtils. De fet, no l’hem vista mai, però sabem
que hi és! El 2014 la vam aconseguir fotografiar a Santa Eulàlia de Ronçana amb una càmera de fototrampeig posada al riu pel GOT i el Consorci, amb la col·laboració del Museu
de Granollers. Després se n’han fet més fotos al Tenes i ara al Mogent, però aquella primera
imatge va ser memorable.
Com ha arribat fins aquí?
No ho sabem. Segurament per la capçalera del Congost, que s’enfila pel Montseny i s’acosta
a la conca del Ter. O bé per la capçalera del Tenes, a Castellcir, que està a tocar de la conca
del Llobregat. Una llúdriga pot fer molts quilòmetres en una nit i anar d’una conca a l’altra.
Es mou molt, doncs.
Sí, és un animal enigmàtic: un dia en trobes rastres al Tenes i quan hi poses la càmera, ja és
al Mogent o al Ripoll. Això ho fan algunes espècies: no els agrada acabar amb tot el menjar
d’una zona, mengen una mica i marxen. La llúdriga té la particularitat que desapareix del
Tenes els mesos de juliol, agost i setembre. Podria ser que estigués a dalt, als gorgs de Riells,
perquè és on hi ha els pous de peixos, el menjar. El problema és que aquests mesos d’estiu
allà hi ha molta presència humana i no es donen unes condicions de tranquil·litat i seguretat que li permetin criar. No sabem tampoc si la llúdriga pot superar Sant Miquel del Fai
i pujar a uns gorgs que hi ha dalt, als quals no tenim accés. Podria recloure’s allà, però no
ho sabem.
Té cap depredador a la conca?
Al contrari, la llúdriga és depredadora del visó americà, una espècie invasora que ha alterat
l’equilibri de la conca. Si la llúdriga s’estengués ajudaria a controlar la població de visons
americans.

Ànecs al Congost el mes de juliol
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Gorgs de Riells del Fai

El Consorci té cap assignatura pendent?
Cal insistir en l’educació, que és la base de tot. Els països educats tenen molta menys feina:
els seus carrers són nets. Estic d’acord que és important que la gent s’apropi a la natura,
perquè la conegui i l’estimi, però ho ha de fer sabent que els nostres rius són molt fràgils.
Per què són tan fràgils?
Som al Mediterrani, on a ple estiu l’aigua baixa molt de nivell i hi ha espècies a les quals
els és difícil sobreviure. S’ha d’informar i educar que el riu és un espai fràgil i que a certs
llocs no ens podem banyar tots. Jo estic a favor que la gent, i sobretot els nens, vagin al riu,
que el toquin i que es mullin, però han de saber que és fràgil, i que, per exemple, no s’hi pot
anar amb molts gossos, perquè hi ha un equilibri que es pot trencar. Durant els tres mesos
de sequera que passa el Tenes hi ha trams on només hi ha aigua als gorgs. Aquests gorgs
són, doncs, essencials perquè sobrevisquin els animals del riu. Si allà ens banyem, hi portem
gossos… aleshores al riu se li fa impossible de poder acabar de passar els moments crítics.
I què passa quan torna a ploure?
Que els nostres rius són molt fràgils però també molt generosos: plou i torna a baixar aigua
i tornem a tenir peixos!

UN RECORD
El primer blauet que vaig veure al riu Tenes.
UN ESPAI
Els gorgs de Riells.
COM VEUS EL FUTUR?
M’agradaria que la conca estigués millor que ara.
QUÈ T’APORTA EL RIU?
Hi he après a veure la globalitat, a veure un riu en tota la globalitat. El riu és una part més de la
natura, però allà es concentra més vida i més riquesa: és on pots captar més coses en menys temps.
UN MISSATGE AL CONSORCI
Que continuï sent valent, lluitant pel riu. Els resultats ja vindran. I ja es veuen: hi són!

LLUÍS GASCON. RIUS FRÀGILS PERÒ GENEROSOS
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El Mogent al gual de la Pineda a Vilanova

L

’aigua del Mogent baixa esvalotada cap a
Vilanova del Vallès. L’hem travessat per
un gual, en tot terreny, i la fressa del riu a
penes ens ha deixat sentir-nos. Ell acaba d’arribar del Pallars, on ha estat treballant “en temes
d’isards, cérvols i cabirols”, ens explica. La seva
especialitat, però, són les llúdrigues, uns petits
mamífers que estudia i busca arreu des que en
va fer la tesi doctoral. Ha esdevingut “l’expert” en
llúdriga a Catalunya, a qui tothom truca quan ha
de consultar qualsevol qüestió que hi estigui relacionada. Encara s’entusiasma quan recorda els
primers rastres d’aquest mustèlid que va trobar el
2002 a la conca del Besòs, després d’anys en què
les condicions ambientals no li havien permès de
viure-hi.

Jordi
Ruiz
Olmo
.

LA LLÚDRIGA ÉS L’ENXANETA

Subdirector general d’Activitat
Cinegètiques i Pesca Continental
de la Generalitat de Catalunya
i expert en llúdriga
Barcelona, 1961
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J

o recordava aquell riu de colors que havia
vist de petit i com m’havia estat impossible
pensar que algun dia s’hi tornaria a veure la
llúdriga. Quan la vam trobar vam dir: “Ostres!
Aquí estan canviant moltes coses.”

Tens records personals d’algun riu del Besòs?
I tant! Vaig néixer molt a prop de la desembocadura
del Besòs i el recordo com un riu absolutament brut.
Fèiem broma i dèiem que cada dia baixava d’un color tret del cap de setmana, que baixava negre. De
petit venia també a Vilanova del Vallès i altres llocs.
Aquella conca del Besòs no tenia res a veure amb la
d’ara.

Estiu al Tenes a Sant Quirze Safaja

Tu ja vas conèixer el Besòs degradat, aleshores?
Jo vaig viure l’època més dura del riu. Tenia fama a
Europa de ser un dels més contaminats. De la segona
meitat de la dècada dels seixanta fins a la primera
dels vuitanta estava tan contaminat i tenia les riberes
tan malmeses que gairebé no hi trobaves cap animal.
A partir del 1985 o 1986 va començar a despertar-se
més interès cap al riu, però la fauna encara no es va
recuperar especialment. El punt d’inflexió va ser ja al
segle XXI, sobretot entre el 2000 i el 2005. Recordo
que al cap de dos o tres anys d’anar a viure a Granollers, com que passava cada dia amb el cotxe sobre el
Congost, vaig pensar: “Ara sí que aquí les coses han
canviat.”
I per què havien canviat?
Hi ha tres factors. El primer és que tot un seguit de
persones, en moltes disciplines i àmbits diferents, es

va dedicar a estudiar i seguir el riu (la seva qualitat,
la vegetació de ribera, les lleres, els diferents grups de
fauna…). El segon és que la gent ja no només mirava
de sobreviure, com a la postguerra, sinó que va començar a plantejar-se altres coses i es va adonar que
aquell no era el riu que volia tenir. I el tercer factor
va ser que els poders públics, com ara el Consorci
per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, van començar a actuar amb aquest coneixement i aquesta empenta. És quan es produeix una millora de la
qualitat de l’aigua i una millora de l’estructura física
de la vegetació. I la fauna no fa més que aprofitar
aquest substrat i aquestes condicions i oportunitats
molt més favorables per a ella.
La recuperació de la fauna ha estat, doncs, espontània?
Fonamentalment. En el cas dels ocells és obvi: en el
moment que arriben a un lloc on tenen menjar i es
poden refugiar, s’hi queden. De la mateixa manera,
en el moment que un peix de la capçalera o una anguila, baixa o puja i no es mor, també s’hi queda. Això
fa que aquella espècie es reprodueixi i que la població es vagi recuperant progressivament. Per tant, hi
ha hagut sobretot una recuperació espontània. Però
també és cert que aquí o allà s’han fet accions, de vegades ciutadanes i de vegades de les administracions,
per restaurar en algunes zones concretes algunes espècies concretes, com és el cas de la tortuga de rierol.

E

l Congost al tram de Granollers forma part
de la Xarxa Europea d’Espais Naturals i
això per a un tram fluvial de la conca del
Besòs –i no és l’únic!– és extraordinari.
Tornarem mai a tenir la fauna que hi havia abans als
rius?
Hem tingut una restauració molt bona quant a nombre d’espècies i podem dir que hem recuperat el 90%
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del que teníem. En el cas dels ocells la xifra s’acosta
al 100%. En el dels mamífers, els amfibis i els rèptils no és tan alta perquè hi ha espècies molt difícils
de restaurar: algunes s’han extingit a molts llocs de
Catalunya i d’altres, com certs amfibis o insectes, no
són bones colonitzadores. La major part de la fauna
s’està recuperant bé, però hi ha peces que no les recuperarem.
Hi ha hagut cap moment significatiu en aquesta recuperació de la fauna del Besòs?
Hi va haver un gran moment, que va ser com la cirereta del pastís. Aquest pastís s’havia anat fent amb
esforç, molts diners, professionals, ajuda de diferents
col·lectius… però per saber si tot allò funcionava, la
prova del nou era veure si hi havia el top predator, el
depredador de dalt, que és el que acaba de regular
l’ecosistema i que no arriba fins al final de la recuperació. Diríem que és com l’enxaneta, que arriba quan
ja està fet tot el castell. Doncs l’enxaneta és la llúdriga. Va ser tota una sorpresa trobar-la!
Encara la tenim a la conca?
La llúdriga no és un animal que arribi a un lloc i ja
s’hi quedi per sempre. Un mascle pot fer en un any
fins a 60-80 quilòmetres. Una femella, fins a 20-40.
Per això tenir llúdriga no vol dir tenir-la permanentment arreu de la conca. Es mou: avui la podem veure a la Roca i demà a Sabadell, i això no vol dir que
l’haguem perdut. Va haver-hi uns anys, després de
trobar-la per primer cop, que no la vèiem enlloc. Hi
havia una mica de neguit, de desencís, però els qui ens
dediquem a la llúdriga des de fa molts anys sabem
que això és normal: la colonització de la llúdriga es
fa a batzegades, no com una taca d’oli. N’arriba una
però se’n va fins que potser torna un altre dia. Això
ens ha passat tres cops a la conca del Besòs. De tota
manera, ara la llúdriga és arreu i en alguns llocs de
forma permanent. És una notícia molt bona, perquè a
la conca del Besòs s’està comportant com a qualsevol
altra conca.
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Té cap amenaça aquesta llúdriga?
La llúdriga sempre té amenaces! Precisament pel
fet de ser l’enxaneta: en el moment que falla alguna
cosa per sota, cau. Cau tot el castell i la que cau de
més amunt és la llúdriga. Que hi hagi llúdrigues al
Besòs indica, en primer lloc, que l’aigua té una certa
qualitat. Si l’aigua no tingués prou qualitat, sobretot
pel que fa a determinats contaminants que en diem
bioacumulants (que s’acumulen en la cadena tròfica),
no tindríem llúdriga. Si no tinguéssim unes poblacions abundoses de peixos i de crancs, tampoc no
tindríem llúdriga. Si no tinguéssim una estructura
del riu en condicions, amb prou amagatalls, prou aigua i prou toiles (pous), no tindríem llúdriga.

E

ls animals ens estan fent de banderoles,
d’indicadors, de si ho estem fent bé o malament, de si l’aigua està bé… Són autèntics
sentinelles.
I la llúdriga té depredadors?
No, en sentit general. La llúdriga té, però, tres animals que li poden ser perillosos: el duc, que pot agafar-li els cadells, i aquest sí que se’ls menjaria; el gos
(els gossos rodamons o ensalvatgits i els que passegen amb els amos vora el riu) i l’home. Els humans
som els principals depredadors de llúdrigues, i no
perquè avui la gent les persegueixi i les mati sinó
perquè el 90% de les llúdrigues moren atropellades
a la carretera. Però el perill més preocupant no són
aquests vehicles sinó tornar enrere en la qualitat del
riu i perdre tot això que hem anat guanyant.
Què caldria fer? Millorar encara més la qualitat de
l’aigua?
La llúdriga no necessita un riu transparent, impol·lut i sense elements suspesos a l’aigua. No! Nosaltres també estudiem les llúdrigues a l’alta muntanya i sabem que quan l’aigua és molt pura no hi
ha llúdrigues! Perquè no hi ha peixos ni crancs! Per
tant, hem d’estar disposats a acceptar que els nostres

rius tinguin la qualitat suficient per a aquests animals, que són uns nivells elevats, exigents, però no els
mateixos que els d’una aigua que hem de beure. Un
riu en els seus cursos mitjà i baix, que són els que més
utilitza la llúdriga al Besòs, ha de dur alguns sòlids
en suspensió i alguns nutrients, i com més a prop del
mar menys transparent ha de ser l’aigua. Tot això
és part de l’ecosistema. Hem de seguir buscant que
l’aigua tingui les millors condicions possibles però
pensant que ha de portar nutrients, oligoelements,
sals, etc. perquè sense això no hi ha peixos ni crancs.
Sabem que com més clorofil·la hi ha a l’aigua (fins a
uns nivells que no siguin d’eutròfia), més peixos i més
crancs hi ha i, per tant, més llúdrigues.
A banda de la llúdriga, encara hi ha altres espècies
que es podrien recuperar?
Tot és possible. Les conques del Besòs i la Tordera no
es caracteritzaven en general per tenir gaires espècies
exclusives, pròpies, que les fessin diferents. Però això
no treu que no haguessin tingut joies com el tritó del
Montseny o la tortuga d’estany (diferent de la de rierol), que era una espècie comuna i ara no hi és, o com
el cranc de riu, que està gairebé extingit a totes dues
conques. També es podrien arribar a recuperar algunes nàiades, que són com petits musclos o petxines
d’aigua. Però recuperar aquestes espècies serà cada
cop més difícil i més costós.
El tritó del Montseny sobreviu a la conca de la Tordera…
És la joia de la corona, perquè és l’única espècie de
vertebrat exclusiva de Catalunya: no es pot trobar
enlloc més del planeta. És extraordinària i té molt
pocs individus en llibertat; es parla d’uns dos mil, dividits en dues subpoblacions no connectades. Estan
en rius inconnexos entre ells perquè l’aigua ha anat
davallant i no n’hi ha prou o és massa calenta. Tenim,
doncs, una espècie de dos mil exemplars que viuen a
quatre hectàrees però en dues poblacions i nou trams
fluvials. Hi ha poques espècies tan vulnerables al món
i aquí el Consorci té una responsabilitat, com altres
administracions. Ja hi col·labora.

Riba del Tenes a finals de tardor
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Salt de la Tordera a Santa Maria de Palautordera

Mentre estigui bé la Tordera, tindrem tritó del
Montseny?
Mentre hi hagi aigua a la muntanya del Montseny i
el clima no canviï massa (mentre no s’escalfi l’hàbitat) tindrem tritó del Montseny a la natura. El Montseny pateix, però, amb la gran extracció d’aigua de
boca o de determinades indústries, principalment
fora de la conca del Besòs i de la Tordera. En captivitat en tindrem a Torreferrussa, al Zoo de Barcelona
i al Pont de Suert.
Quins són els reptes de futur del Consorci?
S’haurà de regular l’ús públic del riu, fomentant-lo
en alguns llocs i fent-lo menys permeable en d’altres,
perquè la pressió demogràfica a la conca del Besòs és
forta. També s’han de netejar les escombraries i residus que arriben al riu. És normal que n’hi hagi més
que a les conques del Pirineu però no ens deixa de
sobtar que passi en un entorn de riquesa ecològica.
Les espècies exòtiques són l’altre gran cavall de batalla. La seva profusió és molt notòria i una part dels
peixos i tots el crancs que ha de menjar la llúdriga
són exòtics. També s’ha de continuar amb la millora
de la qualitat de l’aigua. Un aniversari com aquest és
un moment d’or per reflexionar i per intentar progressar encara més.

L

a fauna, per sort, no necessita gaires intervencions específiques. Accions sordes, de
vegades fetes des del despatx, com prohibir
un producte químic, tenen un efecte molt contundent sobre els animals.

Què més es podria fer?
Una de les assignatures pendents del Consorci, a la
conca i a Granollers en concret, és fer que la natura
pugui retornar a la ciutat… perquè la vam fer fora!
S’ha començat a fer. Estem a punt de veure a la ciutat
espècies noves que formen part del Besòs: ara ja hi
tenim guineus, toixons, senglars… i està a punt d’entrar-hi el cabirol. És una bona oportunitat, com es
fa en altres llocs d’Europa, per començar a aixecar
barreres, sempre que se salvaguardi la seguretat de
les persones. Hi ha formes d’enginyeria per fer-ho.
Molts ciutadans en gaudiran i ho valoraran. S’ha demostrat que la natura millora la salut física i mental
de les persones.

UN RECORD
En tinc dos. El primer és el Besòs molt contaminat que vaig veure de petit quan hi vivia a prop. L’altre és quan vaig trobar el primer rastre de llúdriga. No me n’oblidaré mai.
UN ESPAI
En tinc dos també: el tram entre Granollers, les Franqueses i la Garriga, i el Tenes, que té algun sector
extraordinari.
COM VEUS EL FUTUR?
M’agradaria que la conca recuperés les seves condicions naturals, que trenqués les barreres i permetés que el riu i la natura del riu s’aproximessin més als ciutadans, fins i tot entrant a les ciutats.
QUÈ T’APORTA EL RIU?
Una oportunitat per aprendre molt i un lloc per passar-hi moltes estones i gaudir-ne.
UN MISSATGE AL CONSORCI
Felicitats per la feina feta i ara a planificar la feina que cal fer en els propers anys!
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El Besòs a Montcada i Reixac

L

a mare en deia cieno, del fang negre del riu.
Ell abans d’entrar a casa es netejava les sabates perquè no l’hi veiés. Tenia prohibidíssim d’anar al riu. A la Montcada i Reixac dels
anys setanta, esquarterada per les vies fèrries i
l’autopista, presa per la indústria i cada vegada
més poblada, els rius agonitzaven. No hi creixia ni
l’herba. Quaranta anys després, aquell nen de les
sabates enfangades ens porta a veure el tram final del Ripoll, contingut per murs artificials però
lluent sota el sol. Baixem a la llera per unes escales
precàries i caminem entre bardisses cap als pilons
de la C-33, calçats amb un ciment ja erosionat. Al
terra, envasos. I, pertot, enganxades als branquillons, restes de tovalloletes humides i bastonets de
les orelles. Més enllà, tanmateix, creix l’esperança
dels tamarius, saulics i sargues, que ell mateix va
ajudar a plantar i que resisteixen l’embat de les cabres. L’aigua és transparent, amb peixos, i ell se’n
sent ufanós. Per un moment li ve un glop d’emoció: “Al final tindrà raó el meu pare, que amb l’edat
et tornes més emocional.”

Manel
Gómez
García
ADOPTAR UN RIU ORFE

Voluntari de l’Associació
Hàbitats
Montcada i Reixac, 1970
pàg. 134

S

er voluntari va amb el meu tarannà. Veus
que a tu et suposa un petit esforç i que, en
canvi, pots contribuir a una gran millora. Si
a més no necessites que la feina sigui remunerada… doncs ho fas.

Vam començar com un grup sense nom i ara fa uns
cinc anys que ens diem Montcada Som Rius. Juguem
amb el somrius i amb el fet que a Montcada tenim
rius i vivim entre rius. De mica en mica hem anat
creixent i ara som unes vuit persones. Ens encarreguem de fer el seguiment ecològic del riu i participem en les activitats que organitzen l’Ajuntament o
Hàbitats, per exemple en la jornada anual de neteja
d’espais fluvials “Fem dissabte”.
Heu fet actuacions tant al Ripoll com al Besòs?

Què hi duus, en aquesta carpeta blava?
Els estris que els voluntaris de l’Associació Hàbitats
fem servir per revisar l’estat ecològic del riu al tram
que tenim assignat. Hi portem tot el que ens cal per
mesurar-ne els paràmetres químics, físics, etc. Un
cop ho hem fet, a la primavera i a la tardor, ho enviem a Hàbitats, que centralitza totes les fitxes. Al
final de l’any es pot veure l’estat de salut de totes les
conques de Catalunya.
Què et va portar a voler cuidar els rius?
Des de petit he tingut una inquietud per la natura. Jo
he viscut aquest riu mort. Als catorze anys passava
per l’avinguda de la Ribera, camí de l’institut, i veia
com els col·lectors abocaven les aigües residuals directament al riu. Un dia eren blaves, l’altre negres…
Quan vas començar com a voluntari?
El 2004, amb el meu amic Javi Parra. L’Ajuntament
de Montcada, que volia participar en el projecte Rius
de l’Associació Hàbitats, buscava gent amb ganes
d’implicar-se en la conservació dels rius i l’entorn. El
Javi i jo ens hi vam apuntar amb les nostres dones.
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I a la riera de Sant Cugat i al torrent de Vallençana!
Però fa uns anys que vam decidir treballar sobretot al
centre de Montcada i Reixac, perquè tothom pogués
veure fàcilment els resultats del que fem. És una mica
el que fa l’Adenc de Sabadell amb la campanya “Fes
reviure el Ripoll”, centrada en un tram del riu, o el
que fa també l’Associació Hàbitats, que ha creat una
zona de custòdia al Congost. Hem començat a fer a
la llera petites plantacions de vegetació de ribera, hi
hem posat caixes niu per a ocells insectívors, refugis
per a rat-penats… Volem que, amb els anys, aquest
riu que era erm tingui petites illes verdes que serveixin de refugi i d’aliment als ocells (hem plantat arbustos que donen fruit). Aquests ocells aniran escampant
les llavors per altres espais del riu.

Com reaccionen els ciutadans a tot el que feu?
A les activitats que organitzem cada vegada ve més
gent. Aquest any va ser espectacular i ens va agradar molt que hi van venir moltes famílies. És molt
bo que vinguin nens petits perquè vegin el riu d’una
altra manera i n’entenguin els problemes. Amb l’escola de la Salle Montcada, que està a peu del riu, hem
fet tallers d’anellament d’ocells. Els nanos han pogut
veure els ocells que viuen al riu i també han baixat
a netejar-lo i n’han tret moltes deixalles… Amb els
alumnes d’ESO hem fet també activitats perquè
veiessin l’estat del Ripoll. Quan baixaven a la llera
es portaven les mans al cap de veure les ampolles i
els gots que s’hi havien llençat des d’on es fa botellón.
És cert que la llera on som podria estar més neta…
Quan algú em diu que el riu està tan bonic sempre
dic que la perspectiva global des de dalt de la barana
del pont és una, perquè es veu tot verd i l’aigua trans-

E

ncara m’emociono quan recordo el primer
dia que vaig tenir un blauet a les mans. Vaig
dir-me per dintre: “Ho hem aconseguit! El
riu és viu.” Perquè si hi ha un blauet és que hi ha
peixos i, per tant, hi ha vida.

parent, però el que importa és baixar-hi i mirar-s’ho
pam a pam. Des de baix no es veu tan maco.
Falta conscienciació encara?
Explicaré una anècdota molt bona. Fa uns anys, quan
la meva filla tenia tres anys, va veure una senyora
que donava el berenar a la seva neta i en llençava
l’embolcall al riu. Va anar a renyar-la i a dir-li que
allò que havia fet estava molt malament perquè després el seu pare havia d’anar a recollir-ho. La meva
dona em va dir que s’havia mort de vergonya, però jo
crec que era per estar-ne orgullós.

Tram final del Ripoll a Montcada i Reixac

Podeu plantar lliurement a les lleres?
Ho fem sempre respectant el que ens marca l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA). A la llera plantem vegetació de ribera, és a dir arbustos. I fora de la llera, ben
allunyats de l’aigua, sanguinyols, llentiscles, arços
blancs… perquè produeixen molts fruits i poden alimentar molts ocells. També hem plantat heura als
murs de formigó d’un tram del riu i ja comença a
fer-s’hi un entapissat verd. Estem molt contents; la
vegetació va creixent. Tenim, això sí, el problema
de la cabrera, que porta el seu ramat a la llera i no
ens escolta. Aquests cabrers són gent gran que fa un
pasturatge passiu: es queden una hora o dues en un
mateix lloc. És clar, cinquanta o seixanta cabres en
una hora no hi deixen ni una fulla! Si el pasturatge
fos més actiu, riu amunt i riu avall, hi hauria més possibilitats que la vegetació creixés.
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C

ada any traiem uns 300-500 quilos de
deixalles de la llera del Ripoll al centre de
Montcada. Majoritàriament són envasos,
que pesen poc. És a dir que imagina-te’n el volum!
Omplim totes les saques que portem.

Pel que dius vens sovint al riu.
És que forma part de la meva vida, i de la de tots els ciutadans de Montcada. Aquí creues el
riu per anar a comprar, per anar a la serralada de Marina, per anar a un altre municipi…
Els rius formen part de la vida diària de Montcada i de mica en mica han anat esdevenint
espais que li donen vida i alegria. Fa il·lusió quan els nanos s’aturen a la passarel·la simplement a veure córrer l’aigua. Si hi veuen un ànec tenen una mena d’èxtasi, comencen a
cridar: “Papa! Papa! Mira, un ànec!” És molt maco.
Com ha anat aquesta transformació?
Hem seguit la progressió de la vida al riu. De començar a trobar a l’aigua només cucs i quironòmids hem passat a trobar-hi sangoneres, efemeròpters, peixos, capgrossos, granotes…
Jo he vist el riu mort i com ha anat transformant-se. La vida hi ha anat tornant.
A què s’ha degut aquest canvi?
A tota la posada en marxa de les depuradores. Estem envoltats de ciutats molt poblades
que generen moltes aigües residuals. Però encara queda molt per treballar. Les tovalloletes
humides són un problema molt gros, com també les fulles d’afaitar i els bastonets de les
orelles, que la gent continua llençant al vàter. Quan plou i els col·lectors es desborden, en
comptes d’anar a la depuradora van directes al riu.
Com t’agradaria veure aquests rius en el futur?
M’agraden els rius naturals. Aquestes esculleres fetes després de la riuada del 1962 canalitzen el riu. Si no hi fossin, el riu seria viu: un dia aniria cap a la dreta i un altre, cap a l’esquerra; un dia faria una illa i un altre, un sot. Però aquella riuada va matar aquí unes trenta
persones i es va endur molts habitatges. A l’edifici antic de l’escola de la Salle Montcada
encara es pot veure fins a on va arribar l’aigua: gairebé 1,80 m d’alçada! Avui el riu va fent
a poc a poc les seves petites illes, els seus còdols… però sempre dintre d’aquests murs de
contenció que el van constrènyer.
T’agraden els parcs fluvials?
Entenc que hi ha una demanda social d’aprofitar els rius, però convertir-los en parcs urbans no és sostenible. L’obra i el manteniment són cars. A més, la pressió sobre aquest espai
és complicada. A mi m’agrada que els rius es puguin veure i gaudir des de dalt però no que
s’hi pugui baixar de forma massiva. Concentrar molta gent en molt poc espai (s’ha de tenir
en compte que no són milers d’hectàrees) té un impacte notable sobre la flora i la fauna
fluvials. I a més a més aquestes persones venen moltes vegades amb els gossos, i no oblidem
que aquests gossos tenen instints i un cop deslligats depreden serps, ànecs, llangardaixos…
No crec que el riu sigui el lloc més adequat per deixar anar els gossos. Es podrien fer petits
trams on la gent pogués gaudir del riu, però no una línia contínua de parc fluvial.

El Ripoll a Montcada i Reixac
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M

’he dedicat més al Ripoll perquè és el
riu que he trobat més orfe. No interessava ningú tot i estar al centre de Montcada. Quan veig un passeig fluvial com el que va
del pont de Montmeló a Montornès, penso: “Per
què no puc tenir-ne un així al meu poble?”

A Montcada la gent pot passejar per la llera del riu?
En aquest tram del Ripoll és difícil perquè no hi ha rampes. Però al Besòs l’any passat es va
començar a construir un tram de parc fluvial i la gent ja ocupa el camí sense estar encara
obert al públic. Allà el problema són els horts il·legals. Al Pla del Besòs, que nosaltres coneixem com “la favela de Montcada”, les barraques s’han anat escampant, s’hi cria bestiar i
hi ha carrers i tot, amb rètols. Contínuament hi ha incendis perquè cremen rostolls. L’altre
punt negre va de Montcada fins a Ripollet. L’any 2007 l’Ajuntament i l’ACA es van gastar
uns 60.000 euros per treure’n els horts. S’hi va fer hidrosembra i s’hi va plantar vegetació
de ribera. Deu anys després allò torna a estar igual, ple d’horts, amb fins i tot rescloses i
séquies.
Qui hi viu?
Ho desconeixem, perquè són gent esquerpa. Jo hi he anat a fer fotos i han sortit a intimidar-me. Per a ells tu ets un estrany que els està espatllant la seva il·lusió, el seu somni.
Suposo que són conscients de la seva il·legalitat i busquen la manera que no t’hi apropis. És
un problema gros: per l’impacte sobre el medi físic (s’elimina tota la vegetació de ribera),
per l’acumulació de mobles, ferros, etc. que en cas de riuada serien un perill, i pels adobs
químics, sulfats, insecticides, etc. que potser usen (no ho sabem) i que afecten la flora i la
fauna del riu.
Ets optimista respecte al futur?
Sí. Veiem que hi ha gent que es preocupa pel riu. Vas pel pont i sents comentaris: “Ai, mira
que maco està!” o “El riu està sec, quina pena!” Fa cosa d’un mes va haver-hi un episodi
d’escuma al riu i de seguida es va denunciar a les xarxes socials; l’Ajuntament en va tenir
constància. La gent està més conscienciada. Abans mirava cap a un altre costat.

UN RECORD
El riu mort. Sentir que un jutge absolia d’un delicte ecològic una empresa perquè el riu era mort.
UN ESPAI
Avui em quedaria amb el Ripoll al centre de Montcada.
COM VEUS EL FUTUR?
M’agradaria que els rius estiguessin naturalitzats, no esclavitzats per l’ésser humà. M’agradaria que
fossin lliures.
QUÈ T’APORTA EL RIU?
Molta alegria i molta tranquil·litat.
UN MISSATGE AL CONSORCI
Moltes felicitats. Continueu treballant per tornar la vida als rius i perquè no la perdin mai més.

Llera del Ripoll a Montcada i Reixac
MANUEL GÓMEZ GARCÍA. ADOPTAR UN RIU ORFE
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Salt d’aigua a la riera de Vallcàrquera al Figaró
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s a la benzinera, tal com hem quedat. Baixa
d’una furgoneta amb els logotips del Consorci i de Drenatges Urbans del Besòs, que
és l’empresa mixta del Consorci que gestiona els
serveis de sanejament. Corpulent i amb la veu
greu, els ulls se li transparenten, tanmateix, amb
un blau delicat. Ja fa vint-i-cinc anys que es cuida dels col·lectors que porten l’aigua residual del
clavegueram cap a les depuradores: els vigila, els
desembussa, els repara i en desbrossa l’entorn
per fer-los accessibles. Com a veterà de la plantilla, té ben interioritzat aquest mapa dels budells
de la conca, que s’estenen al llarg d’uns tres-cents
quilòmetres: de vegades cal córrer-hi. “M’estimo
aquests rius perquè hi visc, com qui diu”, confessa.
Ens porta per un petit sender a la riera de Caldes,
que baixa escanyolida.

Miquel
Barnet
EL VÀTER NO S’HO EMPASSA TOT

Treballador de Drenatges
Urbans del Besòs des del 1993
Granollers, 1961
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l futur de la conca del Besòs depèn de la
gent, de si l’embruta o no. Perquè si per una
banda l’anem netejant i per una altra continuen els abocaments, no aconseguirem avançar.

ta, ens vam trobar unes trenta tapes a les quals havien
tret les plaques d’acer inoxidable on identifiquem el
número de col·lector i de pou. A part dels diners i les
molèsties que suposa reposar aquestes tapes, és perillós que algú pugui caure en un pou sense tapa. Una
vegada vam haver de treure’n un xai i, en una altra
ocasió, un gos, que estava tan esverat que va haver de
venir un veterinari a adormir-lo.
Trobeu coses molts estranyes als col·lectors?

S’embussen sovint els col·lectors?

a prop de la depuradora de Montornès, vam veure
que hi havien fet un abocament. No ens ho podíem
creure! Suposo que hi van a la nit. Si hi ha un accés al
riu, que cal per poder arribar als col·lectors, imagino
que la temptació deu ser molt forta. Potser pensen
que no fan mal.
Què els diries a aquesta gent?
Que no ho fessin, que hi ha deixalleries on poden
anar a llençar el que no volen. Perquè, a més, després
passen per un altre lloc i es queixen que està brut.
Però potser els hauríem de dur als trams més recuperats dels rius. No crec que ningú avui s’atreveixi a
llençar runa al parc fluvial de Sant Adrià de Besòs o
de Santa Coloma de Gramenet. Quan la gent veu un
lloc deixat és quan ho fa: si hi descarrega una camioneta, n’atreu una altra. Però quan està tot net la gent
s’ho pensa més.

No, no massa. Si hi ha una tempesta molt forta, com
que molts van per les lleres dels rius, de vegades entren en càrrega, la tapa s’aixeca i aleshores la terra o
les pedres que arrossega el riu hi van caient a dins.
Una vegada, però, a la riera de Caldes, a l’alçada de
Santa Perpètua de Mogoda, ens vam trobar un pou
de més de 10,5 metres de fondària ple de pedres del
riu que algú s’havia molestat a anar-hi posant.

De tot. Ens hi hem arribat a trobar matalassos, quadres de bicicleta, un tricicle de canalla… Coses que no
entens ni com han pogut entrar allà! Algunes poden
haver baixat pel tub, però d’altres han hagut de ser
llençades després d’obrir la tapa. Ens hi hem trobat
runa com si gairebé un camió sencer hi hagués descarregat, o bé mobles, com mitja cuina d’algú que es
devia haver fet una reforma a casa. La gent encara
creu que els rius són deixalleries.

Fa falta encara més civisme?

Noteu, tanmateix, un petit canvi cultural?

També continuem llençant encara tovalloletes humides al vàter.

Sí. Robar les tapes dels col·lectors és un clàssic. Fa
poc, a la part baixa de la riera de Caldes, a la Llagos-

Sí, perquè ara tenim deixalleries, però hi ha molta
gent que continua abocant deixalles al riu. Fa poc,

Sí. I no es desfan per molt mullades que estiguin. Es
comencen a embolicar les unes amb les altres fent

pila i són tan resistents que quan estires per treure-les no hi ha manera de deslligar-les. En veiem
moltes. Sobretot si plou de cop, perquè aleshores
s’arrossega tot. A Parets hi ha una reixa a l’entrada
d’un col·lector a on hem d’anar sovint perquè tot s’hi
queda enganxat. Allà veus realment el que s’arriba a
abocar pels vàters.
Vosaltres entreu als col·lectors?
No. Són força petits. Gairebé no n’hi ha cap que sigui
visitable. Als més amples, que són a prop de les grans
plantes depuradores, no ens hi podem posar tampoc
perquè l’aigua se’ns emportaria avall. No són túnels
que s’hi pugui caminar, diguéssim. Nosaltres només
entrem al pou de registre, que es diu, i en casos molt
puntuals. Ara, a més, ja ho fem lligats i amb detectors
de gas.
Com han canviat les coses des que vas començar a
treballar per al Consorci?
El que ha millorat més és l’aigua. Al principi els rius
eren com clavegueres. Abans, si hi veies algú era perquè s’havia perdut! A mesura que es van anar fent

Tapa d’un col·lector del Tenes
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Tardor a la riera d’Avencó a Aiguafreda

T

robem milers de tovalloletes humides
i bastonets de les orelles fent boles als
col·lectors! Si en comptes d’embussar els
col·lectors embussessin els vàters, potser aleshores la gent entendria que no s’hi han de llençar.

les depuradores els rius van anar millorant, tram a
tram. Ara deuen quedar alguns abocaments incontrolats d’alguna casa perduda, però són mínims: a
mesura que s’han anat fent les depuradores s’han
anat fent també els col·lectors corresponents. Actualment, amb els tractaments biològics que es fa a
l’aigua, si hi caus a dintre no et passa res, que abans
em sembla que t’hauria caigut la pell!
Les olors també deuen haver canviat.
Ai, les famoses olors de Montcada! Des de la depuradora de Montornès van fer una rasa perquè l’aigua
hi passés ràpid i no s’estanqués al Besòs. Amb el tractament biològic aquesta pudor ha desaparegut.

Què li caldria fer ara al Consorci?
Estaria bé netejar les lleres de troncs, arbres caiguts,
vegetació excessiva… perquè en cas de crescuda fan
presa i arriben a emportar-se els ponts. Nosaltres
netegem els voltants del col·lector de manera que les
tapes quedin sempre visibles per si hem d’accedir-hi
un dia corrents. Anem desbrossant ininterrompudament, però amb la vegetació que hi ha, quan acabes
per una banda has de tornar a començar per una altra. Hi ha tota una feina de manteniment que no es
veu però que és cabdal.

UN RECORD
Tot el canvi general de la qualitat de l’aigua i del paisatge que hi ha hagut a la conca.
UN ESPAI
La part alta del Congost, a l’alçada d’Aiguafreda. M’agraden totes les capçaleres. Allà tot són boscos i
camps, i hi ha caminets arran del riu. A mesura que vas baixant, ja comencen les empreses i els nuclis
urbans. No és que molestin però no és tan maco.
COM VEUS EL FUTUR?
M’agradaria que l’aigua fos encara més neta i que els rius estiguessin més lliures de runa i de vegetació sobrant.
QUÈ T’APORTA EL RIU?
M’agrada veure l’aigua neta amb els peixos. És agraït. I sobretot em dona molta satisfacció veure com
han canviat els rius.
UN MISSATGE AL CONSORCI
Que duri molts més anys. Que segueixi treballant per recuperar els rius i que algun dia puguem gaudir-ne totalment amb una aigua transparent i les lleres netes de runa i de deixalles.
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Parc Fluvial del Besòs a Santa Coloma de Gramenet

D

e tota l’aigua que acaba morint a la desembocadura del Besòs, la que neix més
allunyada i més alta és la que raja d’una
font humil a tocar de la masia de Can Regàs, al
terme municipal de Collsuspina. El lloc és molt a
prop de l’ermita de Sant Cugat de Gavadons, que
veiem alçada dalt d’un cim amb un petit campanar. Allà hi ha aparcat el seu cotxe. Ha vingut
acompanyat de Rafael Trias, també colomenc i del
Centre Excursionista, ja jubilat, que recorda els
temps fabrils quan travessava el Besòs a collibè
del pare, per passeres de fusta fins al Bon Pastor.
Evoquem també les antigues crescudes, que ells en
diuen besosades, i com pel riu baixaven gàbies de
conills. Tot això mentre avancem per entre clapes
de neu, sentint repics d’esquelles, cap a la font. A
l’Albert li ha agradat sempre caminar. Creu que
els llocs es coneixen bé amb els peus, quan hi has
passejat.

Albert
Noguera
SANTA COLOMA MIRA AL RIU

President del Centre
Excursionista Puigcastellar
Santa Coloma de Gramenet, 1969
pàg. 148

E

ls anys vuitanta al Pont Vell de Santa
Coloma de Gramenet es podia llegir l’eslògan: “Retorneu-me la vida que m’heu pres”.
Era el que clamava el riu en la seva agonia. Avui
podem dir que la hi hem retornat.

Santa Coloma. Per intentar involucrar tots els municipis que tenien cursos d’aigua que vessaven al Besòs
vam escriure cartes als consistoris demanant-los
que s’hi impliquessin. Vam fer també un mapa de la
conca del riu Besòs que feia uns tres metres d’alt. El
cargolàvem i pujàvem a la baca del cotxe per anar
de poble en poble a demanar els escuts municipals i
afegir-los-hi. La idea era, de mica en mica, promoure
la consciència que calia recuperar el Besòs.
Vau aconseguir progressos?

Què sents pel Besòs?
Per a tots els qui hem nascut o viscut a Santa Coloma, és el nostre riu. Ara la relació és més bona perquè és visitable i podem fruir-ne, però recordo que
quan era petit feia molta pudor. Al costat del Molinet llençaven les escombraries i hi havia uns horts
il·legals que es regaven amb aigües molt brutes, de
les quals de vegades sortia fum. La ciutat vivia d’esquena al riu, perquè era una claveguera a cel obert.
De tota manera, a Santa Coloma sempre l’hem tingut com una part del nostre patrimoni.
Hi anàveu a jugar de petits?
No, perquè ho teníem prohibit. Era un riu molt contaminat i deien que si tocaves l’aigua podies prendre mal. Només recordo una festa major amb una
baixada de vaixells o trastos reivindicatius en què
la gent anava disfressada d’antics banyistes. A part
d’això, no s’hi anava, al riu. Sí que havia sentit dir
als avis que anys enrere s’hi havien banyat. Aquestes històries dels anys quaranta, del riu amb l’aigua
neta, sí que les havia sentit. Però jo sempre l’havia
vist brut. Era un riu mort, que de vegades baixava
amb escuma blanca i tot.

Amb les reivindicacions es va anar fent força. I gràcies que hi havia alguns polítics sensibles a aquest
tema, com per exemple el colomenc Antoni Fogué,
es va poder fer un pla integral de sanejament de la
conca.
Quan es van començar a notar les millores?
Els anys noranta, quan es van implantar les depuradores. Recordo el dia que un soci del Centre Excursionista, el Joan López, em va dir: “Hi ha tres carpes
al Pont Vell! No n’hi havia vist des de la guerra!” Vaig
haver d’anar-ho a veure perquè no em podia creure
que hi hagués peixos al Besòs. I sí, hi havia tres carpes! A partir d’aleshores el riu ja va anar guanyant
fauna i ara fins i tot s’hi han hagut de posar rètols de
prohibit pescar!

En un primer moment, alguns membres del nostre
Centre Excursionista Puigcastellar, com els germans
Beato, van posar-hi un rètol, que avui ja no hi és
perquè es devia podrir. L’any 1981 un col·lectiu del
centre que “festeja” amb les fonts i les recupera al voltant de Santa Coloma, va arreglar aquest indret i hi
va afegir una nova estela, obra de l’Alfons Martínez,
que era soci del centre i ebenista. Ell va ser el màxim
impulsor que l’entitat es vinculés amb la recuperació
del Besòs. A partir d’aleshores de tant en tant es feia
una mica de neteja d’aquest indret perquè es valorava sentimentalment com un lloc icònic: ens preguntàvem com podia ser que un riu que naixia tan net a
la muntanya acabés tan brut a Sant Adrià.
Vosaltres sou gairebé a la desembocadura però teniu
una visió global de la conca.
Sí. Als excursionistes ens agrada molt la geografia
i sempre resseguim els rius als mapes per veure on
van. Quan jo passava per Lliçà i veia el Tenes tan

contaminat com estava, em portava les mans al cap
de pensar que allò anava a parar al Besòs. Ara quan
hi vaig i sé que fins i tot hi ha llúdrigues és una gran
alegria.
Es pot resseguir l’aigua fins a la desembocadura?
Sí. De fet, teníem una persona molt coneguda a Santa Coloma, el Tino Perramon, que a l’hivern baixava
milers d’ovelles des de Josa de Cadí fins al que ara és
Montigalà, que abans eren prats. Explicava que quan
arribava a un punt del Vallès el camí de carrerada
era el riu. L’últim tram de la transhumància era el
Besòs. Va morir fa uns anys, però sempre deia que
havia fet la transhumància així fins als anys seixanta.
Tens cap tram favorit del riu?
M’agrada molt el Besòs entre Montcada i Sant Fost
de Campsentelles, tocant a la serra de Marina. Segurament és el tram que més s’assembla a com era el
riu originalment. És un tram molt obert, amb zones
arbrades.

Rafael Trias caminant per la llera del Besòs a Santa Coloma de Gramenet

Santa Coloma sent ara que té un riu?
Tota la conca ho sent. També Sant Adrià de Besòs.
Quan es va fer el Parc Fluvial del Besòs ens hi vam
abocar. Ara vivim de cara al riu. És un espai públic
més de la ciutat. A la gent ja no li fa basarda sinó que,
al contrari, hi va. Si abans llençaven la runa des de
la carretera de la Roca, ara van al riu a veure ànecs
collverds, garses imperials o, fins i tot, de vegades,
porcs senglars que baixen de la serra de Marina.

Quan van començar a canviar les coses?

Quina relació té el Centre Excursionista amb la conca?

Cap als anys vuitanta es va veure que el riu no podia
continuar així. Un grup de socis del Centre Excursionista va decidir fer un seguit de campanyes per
sensibilitzar la societat sobre la gravetat de l’estat del riu i sobre les conseqüències que això tenia
per a la població. Es va fer una festa del riu Besòs i
una auca gegantina que es va penjar al Pont Vell de

És una relació molt estreta. Els anys seixanta, el
Joan Vicente, gran caminador i molt aficionat a les
ciències naturals, va estudiar quin era el punt més
llunyà i més alt d’on es nodria d’aigua la conca del
Besòs i va determinar que era la font del Regàs. Es
pot considerar, doncs, que aquest és el naixement del
riu Besòs.
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Es va assenyalar així aleshores?
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Font del Regàs a Collsuspina
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l mapa de la conca del Besòs que vam fer va
ser important per poder visualitzar i entendre que allò era cosa de tots, que si un afluent
no baixava net, això repercutia en tota la conca.

Com resumiries la tasca que ha fet el Consorci en
aquests 30 anys?
Només cal veure com estava el riu aleshores i com
està ara. El prec de “Retorneu-me la vida que m’heu
pres” que es va fer servir d’eslògan els anys vuitanta
ha estat escoltat: s’ha retornat al riu la vida que tenia.
I és important ara conservar-la-hi.
Aquest seria el gran repte de futur?
Sí. D’inversions d’obra pública com la que s’ha fet
a Santa Coloma amb el Parc Fluvial crec que no en

calen més. Ho dic perquè la gent del Bon Pastor reclama que també tingui gespa l’altre costat de la llera (el
que toca a Barcelona però és encara terme municipal
de Santa Coloma). Ara és un lloc més feréstec, amb
arbres, canyissars i una mena de platja, i fa de reservori per a la fauna. Jo el deixaria en aquest estat més
natural perquè ja tenim un cantó més urbanitzat, més
fet per a les persones.
Què més demana Santa Coloma?
És important acabar de concloure els passadissos
ecològics entre els espais naturals. El Besòs hauria
d’estar més connectat, per un costat, amb la serra
de Marina (per exemple, s’hauria d’intentar que la
carretera de la Roca no fos una barrera, fent-hi passadors per a la fauna). També s’hauria d’interconnectar amb els grans parcs que hi ha al voltant, com
el de Can Zam. Una interconnexió entre la serra de
Marina, el riu i el parc de Can Zam seria una gran
aposta per a la ciutat.

UN RECORD
Com a mal record, la pudor nauseabunda del riu quan de vegades jo passava, de petit, pel Pont Vell
de Santa Coloma. Aquella pudor tirava enrere. Un bon record, crec que el millor, és quan vaig veure
per primera vegada peixos al Besòs, també des del pont del riu, cap a l’any 2000.
UN ESPAI
La font del Regàs, on neix el Besòs. Sobretot per la vinculació sentimental que la nostra entitat té
amb aquest lloc. És on en principi l’aigua és més neta.
COM VEUS EL FUTUR?
M’agradaria veure la conca neta, amb fauna, el màxim de naturalitzada possible. M’agradaria que li
tornéssim les arbredes i el paisatge de ribera.
QUÈ T’APORTA EL RIU?
Familiaritat. El visc com una part més de la meva ciutat. Dóna amplitud. Als qui vivim allà ens obre
el paisatge.
UN MISSATGE AL CONSORCI
Gràcies per haver tornat la vida al riu i continueu fent-ho possible perquè tots en puguem gaudir.

ALBERT NOGUERA. SANTA COLOMA MIRA AL RIU
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Parc Fluvial del Besòs a Sant Adrià
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n grup de jubilats avança lentament cap a
nosaltres amb bastons de marxa nòrdica.
Hem baixat a la llera del riu per l’última
rampa abans de la desembocadura i veiem aquí
com arriben i giren cua els corredors, ciclistes i
passejants que s’hi acosten per la franja asfaltada
o pel caminet obert a la gespa a cop de passes. Venen potser des de Santa Coloma de Gramenet, o
fins i tot de Montcada i Reixac, on comencen els
nou quilòmetres del Parc Fluvial del Besòs. Fa
trenta anys aquest era un espai immund, fètid,
puntuat amb torres d’alta tensió (se’n comptaven
fins a 69 entre Montcada i el mar). Ara és una de
les zones verdes més concorregudes de l’àrea metropolitana. La coneix bé i l’enyora qui en va ser
durant dotze anys el supervisor del manteniment
i la vigilància. “Vaig estar a disposició del parc les
24 hores del dia els 365 dies de l’any”, ens diu. Mentre xerrem, sentim els combois de tren que passen
xerricant pel pont del ferrocarril de Sant Adrià
i veiem un conill escapolir-se per un bosquet de
canyes americanes, també aquí dominants, sense
aturador.

Joan
Acosta
EL BESÒS, PER A LA GENT

Encarregat del Parc Fluvial
del Besòs (2000-2012)
Almería, 1948
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Recordes els primers dies que vas treballar aquí?
Sí. Era l’any 2000, quan es va inaugurar el parc. Jo
treballava per a la Diputació de Barcelona, que és
l’encarregada de la gestió del parc, i al principi em va
caure molt malament que em posessin aquí, perquè
pensava que el Besòs era un riu fastigós. Després es
va anar fent un parc viu i vaig acabar gaudint-lo i
estimant-lo molt. Encara hi penso sovint.
Quina relació hi té el Consorci?

A

l parc jo he vist fer karate, tai-txi, entrenaments d’esquí de fons, classes de gaita,
batucades… De tot! Els ciutadans han trobat un espai amable, fora del trànsit de la ciutat i
amb moltes possibilitats per gaudir-ne.

La riba dreta del Besòs al tram final de Sant Adrià
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En va ser el promotor. Va aconseguir que el projecte es financés en un 80% amb fons de cohesió de la
Unió Europea. Ara hi col·labora en part en el manteniment.
La gent es va acostar de seguida al parc?
Sí, tot i que no hi estaven acostumats. La banda de
Sant Adrià de Besòs, el que es coneix com a Segona Fase (primer es va fer la de Santa Coloma), havia
estat molt deteriorada, fatal. Hi ha unes fotografies
magnífiques del Joan Guerrero en què es poden

veure les vaques i el bestiar pasturant entre l’escuma,
els pneumàtics, els bidons… Això era una claveguera
a cel obert i el riu servia per abocar-hi escombraries.
Es va haver de fer tota una tasca d’educació. Al principi entraven al parc motos, algun cotxe… i fins i tot
havíem vist algú amb escopeta de balins per caçar
ocellets. Hi havia també qui venia a drogar-se. Però
la gent es va anar acostumant als nous usos i crec que
no va ser tant per la nostra feina com per la pressió dels mateixos usuaris: a mesura que hi havia més
gent gaudint del parc anaven desplaçant els qui no
eren desitjables.
El parc té detractors per la gespa i la poca naturalització de l’espai. Tu què en penses?
Depèn de com t’ho miris. La gent en gaudeix molt.
S’hi juga a futbol i els paquistanesos, a criquet! Els
diumenges venen famílies senceres a fer-hi pícnics,
amb estovalles i tot. Això sí, aconseguir que les 20
hectàrees de gespa estiguin en condicions fa que s’hi
hagi d’estar molt a sobre. Només que fallin dos dies

els aspersors —n’hi ha 1.500— ja hi surt una taca
marró.
La gent entén que això és la llera d’un riu?
No. Demana mobiliari i aquí no poden haver-hi
seients ni fonts ni lavabos, pel perill de les riuades.
L’Agència Catalana de l’Aigua va ser molt estricta
amb això, no volia ni posar-hi papereres. Al final s’hi
van posar aquestes de mitja canya. Un dels pocs llocs
on la gent pot seure tranquil·la és al que en diem els
salmoneros, que són els sobreeixidors de les onze preses. La gent hi seu amb les cames penjant, mirant cap
al riu.
Fins a quin punt ara el riu forma part de la vida dels
habitants dels municipis del seu entorn?
S’hi fa de tot! Al maig hi ha el pas de les romerías del
Rocío, que venen de les hermandades de Sant Adrià,
Santa Coloma i Badalona, i se’n van cap a Montcada. Entren al parc amb carros, cavalls, el sin pecado… tocant les flautes i amb el rebujito… És bastant
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L

a gent ha passat de viure d’esquena al Besòs
a mirar-se’l. La prova és que fins i tot hi ha
promocions immobiliàries que exploten
que tenen vistes al riu: ser a prop del riu s’ha convertit en una cosa positiva.

pintoresc. Una altra festa que es fa cada any es el Dia
de la Raça Gitana: es fiquen descalços al riu i hi tiren
flors.
I els dies de cada dia?
De dilluns a divendres en teoria hi ha un horari, però
les portes no són ben bé portes i això fa que la gent hi
entri una mica quan vol. Jo havia lluitat molt per intentar ampliar l’horari però la veritat és que sempre
hi haurà gent que voldrà entrar-hi abans i gent que
s’hi voldrà quedar després. He arribat a veure com
un senyor que anava en cadira de rodes s’esmunyia a
quatre grapes per sota la porta i després li passaven la
cadira per sobre la barana!
La gent no té por de les riuades?
No, perquè el que hi ha hagut a partir dels anys
seixanta han estat pujades laminars: el riu ha anat
pujant de mica en mica, no hi ha hagut una llengua
destructiva que anés a davant. Per tant, la gent no
percep el riu com a perillós. Fins i tot de vegades els
vigilants tenen feina per desallotjar la llera quan els
emissors de senyals òptiques i acústiques avisen que
hi ha alerta de riuada. L’aigua ja ha cobert mitja extensió de la gespa i encara has de cridar la gent que
faci el favor de sortir.
Fins on has vist arribar l’aigua quan treballaves aquí?
Fins a 2,5-3 metres d’on és ara. Molt sovint arriba
a tapar l’asfalt. No acostuma a fer malbé res perquè
l’aigua puja a poc a poc i després baixa molt ràpidament, en unes hores. Quan alguna vegada ha fet molt
de mal a la gespa o ha arrencat algun senyal ha estat
quan ha durat molts dies i ha fet una remenada. El
que passa quan hi ha una riuada és que queda molta
porqueria sobre la gespa (canyes, pals, ampolles de

plàstic…) i s’ha de fer la neteja a mà, que és bastant
costós. S’agafa personal extra perquè sempre s’ha intentat que en 24 hores el parc torni a ser totalment
operatiu. Quan puja molt el nivell d’aigua als col·lectors, el que és la claveguera, hi ha sobreeixidors que
desemboquen a la gespa i també contribueixen a embrutar-la, fins i tot si la riuada no ha envaït la gespa.
I les canyes desapareixen amb les riuades?
No. Com a molt queden tombades, i després tornen
a pujar.
Hi ha molts ocells aquí?
Sí, la fauna ha millorat moltíssim. No m’ho hauria
pensat mai! Hi ha bernats pescaires, camallargues,
ànecs collverds, cabussets, blauets, polles d’aigua…
I, anecdòticament, alguna vegada hi hem vist un
flamenc, un cigne negre, alguns cignes blancs i una
cigonya que gairebé vam tenir vivint aquí. La gent
li donava menjar i fins i tot la va batejar com a Bessi, de Besòs. Dissortadament es va ennuegar amb un
peix.

UN RECORD
Un de pintoresc és el dia que vam localitzar una femella de caiman de 82 centímetres de llarg. A algú
se li devia haver fet gran com a mascota i l’havia deixada al Besòs. Va causar molta alarma.
UN ESPAI
Tot el Parc Fluvial del Besòs en si mateix
COM VEUS EL FUTUR?
La conca m’agradaria que sobretot fos neta, i amb una aigua pura.
QUÈ T’APORTA EL RIU?
El Besòs m’ha donat un sentiment d’estimació a un lloc físic. I professionalment va ser una avançada
en la meva vida.
UN MISSATGE AL CONSORCI
Moltes gràcies per fer possible aquest magnífic parc. Continueu en aquesta mateixa línia, fent coses
que la gent pugui gaudir.

Les zones humides m’imagino que no són accessibles.
En teoria no, però estan obertes i la gent hi va a
fer maldats. Havíem desmuntat molts llocs de caça
d’ocells amb vesc, xarxa japonesa, trampes… Està
prohibit i per això trucàvem als agents rurals.
I els peixos?
Quan va començar a haver-hi peixos al Besòs, la gent
se’ls mirava des del pont Vell de Santa Coloma estranyada: pensaven que els hi havíem posat expressament. Hem arribat a tenir carpes de 80 cm. Una
de les emocions més fortes que vaig sentir treballant
aquí va ser veure un dia, sota la B-20, pujar a contracorrent milers d’angules. Era molt al principi. No ho
he tornat a veure mai més.
Què queda per fer? Com podria millorar aquest
parc?
El més important és mantenir-lo. Si es manté vindrà
la gent, i si ve la gent es mantindrà.
Sota el pont de Can Peixauet a Santa Coloma de Gramenet
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A

nem per passadissos gairebé deserts cap
al seu despatx del departament d’Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC. Si
abans començaven la carrera més de quatre-cents
alumnes, aquest curs només ho han fet 140. “No es
fa obra pública”, ens diu quan arribem. Hem estat
tan puntuals que ens demana un minut per acabar d’escriure un correu. A la pissarra, fórmules
i dibuixos sense ordre, i a les taules, aixecats en
piles, papers, llibres i fulls de diapositives del 97
amb fotos del riu Sec a Cerdanyola o del Ripoll a
Sabadell. Fa vint-i-cinc anys que es mira els rius
volent entendre’ls i que busca com tractar-los millor. El seu esperit crític l’ha fet capdavanter d’una
nova manera de concebre l’enginyeria fluvial
molt més respectuosa amb la natura.

Juan
Pedro
Martín
Vide
UN RIU NO ÉS UN CANAL

Catedràtic d’Enginyeria
Hidràulica de la
Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC)
Barcelona, 1959
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D

’un riu, no se n’ha de fer mai un canal.
Potser és una solució per a les inundacions però es fan malbé valors que han de
passar a la generació següent, i el riu és una cosa
que rebem i que hem de conservar i passar a la generació següent.

molta velocitat i la capacitat destructiva del corrent
és gran. Això no els passa a tots els rius.
S’han comès errors hidràulics a la conca del Besòs?
Som fills de l’època. Els anys setanta les grans canalitzacions del Besòs es van fer com es pensava que
s’havien de fer aleshores. Avui en sabem més i ens en
penedim una mica.

És una conca molt urbana, de mida mitjana, que
resulta difícil perquè les crescudes es formen en un
temps molt breu i de forma no prou coneguda. També perquè pot ser torrencial, i això depèn del temps
de formació de les crescudes, del pendent i del que
arrossega el riu. Es coneixen més bé les conques més
grans, que tenen comportaments més suaus. El pendent potser és la variable més important. Amb un
pendent tan accentuat com el del Besòs l’aigua agafa

Parc Fluvial del Besòs. Pont de Can Peixauet a Santa Coloma de Gramenet
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Hi ha, doncs, situacions irreversibles?

Només es va tenir en compte el concepte de capacitat:
es va mirar que hi cabés l’aigua i prou. Ningú no va
pensar en el valor ambiental del riu. I, per tant, no
importava si es passava la màquina i es deixava tot
ben ras sense cap vegetació. Ara no faríem el mateix.

Són reversibles amb molta paciència. Tots els qui
intervenen en el riu, especialment en la planificació,
haurien de tenir ficat al cervell que cada cop que s’hi
fa una actuació s’ha de mirar d’escollir l’opció que
deixa més espai al riu. Tota actuació urbanística, ja
sigui canviar un pont o fer un carrer, s’ha d’aprofitar
per veure si es pot tornar una mica de terreny al riu,
i no a l’inrevés.

Ho podem arreglar?

Per exemple?

És difícil perquè aquelles accions han portat a una
urbanització molt generalitzada de les vores, que
teòricament haurien d’estar lliures d’inundació. Ara
comencem a pensar que hi ha barris que no haurien

Els accessos al Besòs que es fan ara a Montcada, igual
que els de Santa Coloma de Gramenet, amb escales
i rampes que surten del mur, s’haurien pogut fer del
cantó del carrer. Algú se les hauria d’haver empescat

Com es van fer?
Com és la conca del Besòs des del punt de vista hidràulic?

de ser on són. Hauríem de fer una política urbanística de deixar zones lliures. Però si la ciutat ha crescut
fins arran del riu, com passa a Granollers, no sembla
possible poder donar més espai a la llera, que és el
que s’hauria d’haver fet en el seu moment.

perquè aquell carrer passés, potser, a tenir un carril
menys. Tot requereix molta paciència i també té un
preu alt, perquè es tracta de desmuntar algunes coses
fetes.
En principi, els estudiants que surtin d’aquesta facultat sabran com fer-ho?
Sí. Tot i que també és tota una feina, perquè penseu
que les assignatures que parlen d’aquesta manera són
una minoria en unes carreres dominades pels conceptes de resistència i de fer les coses de formigó i
prou. Costa que arribi un professor i els parli d’una
manera diferent. Ara, això sí, cada any anem a visitar el Besòs en dues assignatures diferents: amb dos
grups anem a Santa Coloma dues vegades i amb un
altre grup, a Montcada. Els passejo per dintre el riu i
els explico com el 1975 es van fer aquelles canalitzacions i com el 1998 es van restaurar.
Les reformes del 98 van ser adequades?
Van estar bé. No es podia tocar més del que es va

El Besòs a Sant Adrià
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E

ls qui fem coses als rius no les podem fer ignorant el que sentim dir als biòlegs, geòlegs
o geomorfòlegs, gent amb la qual tenim
molt contacte. Naturalment que ens influeixen
molt!

tocar i es va tocar bé, especialment, al meu entendre, a Montcada, perquè el riu té ara una
naturalitat i sembla que això afavoreix els ocells i els peixos. A Santa Coloma, en canvi,
trobo que ha predominat la idea de parc urbà, amb gespa i un canal molt gran (amb massa
capacitat; no en calia tanta), i això va en detriment de les formes fluvials i del medi ambient,
però és un gran èxit social —això també ho dic sempre als alumnes—, i al final l’opinió de la
gent és la que dona el vistiplau de les coses.
Com a professor, què consideres important transmetre als teus alumnes?
La frase que ho sintetitza tot és que un riu no és un canal. Ells abans de la meva assignatura
estudien canals i també estructures (ponts, formigó…), i aleshores jo els dic que un riu no és
un canal, que s’han de respectar les morfologies del riu, com és el riu i allò que hi ha al riu
(partícules sòlides, vegetació…), perquè això ens fa adoptar una actitud molt diferent.
Aquest canvi de paradigma es deu als naturalistes?
Els naturalistes ens influeixen molt. I d’altra banda és una tendència, sobretot europea.
Aquesta és la manera bona de tractar els rius.
Restaurar un riu és reparar els errors que s’hi han comès?
Sí. La restauració es recuperar algunes coses del riu que s’havien perdut en fer canals. Es
poden canviar els materials durs per altres de tous i per vegetació. Això té un cost però és
relativament senzill. El que és més car és recuperar espai, com deia, o recuperar alineacions
meandriformes que podien tenir els rius abans de ser canalitzats. De tot això se’n diu restauració, recuperar propietats del riu que s’han perdut pel tipus d’enginyeria hidràulica que
s’hi ha fet.
I això es fa a la conca del Besòs?
A Montcada i a Santa Coloma de Gramenet s’ha fet en part. No és una restauració —i
molta gent ho ha criticat per això—, però sí una rehabilitació. A Montcada s’ha rehabilitat
el caràcter meandriforme de la llera, que hi ha portat més biota. Per tant, és una restauració
a mitges. Segurament era el que, sent pragmàtic, s’hi podia fer a finals dels anys noranta. I
a més era la despesa que es podia fer amb l’ajut europeu demanat. Sempre diem que no s’hi
va poder fer més.
I ara es podria fer més?
No. Hi ha respecte cap als rius, però la recuperació d’espais no és un pensament dominant.
Només una minoria pensa així. El riu necessita un advocat que, a les reunions dels planificadors, digui per ell: “Escolta, ja que feu això, per què no ho aprofiteu i aquesta zona la
convertiu en espai fluvial?”

El Tenes a Parets
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C

al que els planificadors entenguin que el
riu és el seu soci mut. Sempre que es fa una
actuació urbanística a prop del riu s’ha de
pensar que aquest soci que no és a taula és el bé
públic, i imaginar-lo aixecant la mà i demanant
recuperar espai.

Quin tipus de zones són susceptibles de convertir-se
en espais fluvials?
Alguns parcs que són zones verdes podrien entrar a
formar part de l’espai fluvial. Em ve al cap el riu Sec
a Cerdanyola. Allà hi ha molts problemes d’inundacions i justament aigües amunt de la zona cèntrica
del poble hi ha un parc a la banda dreta. Doncs si
aquesta gran zona verda fos dintre el riu (només
s’hauria de canviar la posició d’un mur) tindria un
efecte positiu, tot i que petit, per a les inundacions, i
podria continuar usant-se com a parc, amb les seves
escales, accessos… Caldrien, això sí, sistemes d’informació en temps real, com els que hi ha a Santa Coloma, que avisessin quan pugés el nivell de l’aigua perquè la gent pogués marxar del parc. Però es pot fer.
Quin paper té la vegetació en aquestes zones inundables?
La vegetació és la clau. Hem d’entendre que el riu és
un ecosistema: té aigua, té vegetació i porta partícules sòlides. Tant de bo que els rius poguessin tenir la
vegetació que els és pròpia! Quan és així es nota perquè millora la qualitat de l’aigua (actua amb funcions
d’autodepuració) i perquè durant les avingudes no es
converteix en un obstacle sinó que es plega, com fa
el canyís, per exemple. La resta de la biota també
depèn d’aquestes plantes. Això ho expliquen millor
els biòlegs i ecòlegs.
Per a un enginyer hidràulic seria una ajuda tenir
aquesta vegetació que no suposa un obstacle en cas
d’avinguda.
Sí, perquè una de les coses que més preocupen els enginyers hidràulics és que les plantes que s’arrenquen
a les crescudes puguin tapar els ponts. Ja es fan ben
amples i alts, però algunes espècies poden fer taps
als ponts. La qüestió és tenir les idees clares i pensar
molt; no aplicar receptes sinó pensar molt. Hem de
començar ara a pensar què volem en el futur. Cal fer

compatible la reducció de riscos d’inundació amb la
restauració fluvial i el medi ambient, i això implica
costos i espai. Per tant, cal paciència.
També cal educar la ciutadania, imagino.
Sí, però no és tan difícil. Mira quantes coses han canviat que semblaven impossibles: ara no fuma ningú
dins un restaurant. Cal explicar i explicar que allà on
hi havia hagut aigua abans és necessàriament espai
fluvial. Si les noves generacions pugen amb aquesta
idea tot canviarà molt.
Quins errors cal evitar en el futur a la conca?
Potser un dels reptes és no fer esglaons o travesses
(una obra transversal de formigó) per frenar l’erosió.
Al Besòs es veu molta erosió de la llera que fa perillar
algunes infraestructures. S’hauria d’evitar la temptació de les travesses perquè al final tindrem un riu tot
esglaonat, cosa que ja passava abans de les actuacions
del 98.
Què es podria fer per pal·liar aquesta erosió?
Caldria buscar fonts de sediment sense valor i portar-lo als torrents, afluents i rius. Moltes pedreres
fins i tot podrien regalar material amb el qual no saben què fer.

UN RECORD
Aquelles torres elèctriques espantoses que hi havia al Besòs. Hem millorat.
UN ESPAI
El Montseny, per on he fet tota la vida excursions. Allò és conca del Besòs.
COM VEUS EL FUTUR?
M’agradaria que la conca s’assemblés tant com pogués a com era abans. A la conca serà difícil, però
al riu és més possible.
QUÈ T’APORTA EL RIU?
És la meva professió des de fa uns 25 anys. M’estimo molt els rius.
UN MISSATGE AL CONSORCI
Li diria que és molt jove, que faci molts més anys i que endavant! Crec que és una eina molt interessant per avançar en les polítiques ambientals de la conca.

L

a meva funció a la universitat és parlar
d’horitzons, cridar l’atenció sobre la necessitat de tornar al riu alguns espais fluvials,
però són altres persones les que després han de
prendre decisions.

Hi ha bona sintonia entre el Consorci i la universitat?
Sí, sempre n’hi ha hagut. Ens coneixem de fa temps.
Ells són l’alma mater de tot el que s’ha fet a Montcada i Santa Coloma, els qui van aconseguir el gran
finançament europeu i van impulsar aquestes actuacions. Jo els conec des d’aleshores i els respecto molt.
La virtut del Consorci és que és una societat de petites unitats, que són els municipis, i això augmenta la
seva capacitat d’influència a tot arreu; pot propagar
un tipus de política ambiental. El Consorci es com
l’advocat que deia que podia aixecar la mà per parlar
en defensa del riu. Abans es deia, de fet, Consorci per
a la Defensa de la Conca del riu Besòs.

La llera del Tenes a Parets
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Detall de l’estació depuradora de Santa Eulàlia de Ronçana

A

ls deu anys, per anar a escola, travessava
cada dia la presa de l’embassament de
Boadella. Encenia una llanterna i mirava
de no caure pels forats de les galeries. No sabia que
el seu futur professional estaria tan lligat a l’aigua.
“Soc un enginyer ambiental que es dedica al sector
de la depuració”, ens diu amb expressió bondadosa. Ens hem trobat a l’estació depuradora d’aigües
residuals de Granollers, la tercera més gran del
Consorci i la més significativa per a ell, perquè
aquí ha provat moltes de les idees desenvolupades
durant anys a la universitat. Gràcies a l’elaboració
tenaç de sistemes intel·ligents i al suport del Consorci, avui moltes plantes depuradores del món
funcionen millor i amb menys energia. Fem l’entrevista vigilant el temps: a dos quarts de tres ha
d’estar donant classe a la Universitat de Girona.

Manel
Poch
LA UNIVERSITAT AMIGA

Catedràtic d’Enginyeria Química
de l’Institut de Medi Ambient de
la Universitat de Girona (UdG)
Barcelona, 1957
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Serien les estacions depuradores d’aigües residuals
(EDAR)…

E

l Consorci és un lloc on vas a exposar les teves idees i, si són bones i els interessen, et
diuen: “Som-hi! Va, provem-ho.” Fan aquest
salt que no tothom fa. Des del meu punt de vista
acadèmic és el seu gran avantatge.

Sí. De les depuradores en sabíem justet, perquè eren
les primeres i tots n’estàvem aprenent. Al principi els
caps de planta venien de Madrid, perquè aquí no hi
havia ningú que sabés fer-les anar. Era l’època que
els enginyers químics sortíem de la universitat i començàvem com a professionals, i el Consorci, que
es va adonar del problema, es va posar d’acord amb
nosaltres perquè treballéssim junts. És un dels grans
èxits del Consorci.
Sempre ha tingut en compte la universitat?

Què fa un enginyer químic?
Porta a la pràctica la fórmula que determina un
químic per produir sabons, cosmètics o el que sigui.
Estudia els processos on hi ha transformacions químiques.
Per què vas voler ser-ho?
Els anys 1975-76 començàvem a preocupar-nos pel
medi ambient. Ens vam posar a estudiar la qualitat
de l’aigua dels rius, que baixaven de tots colors, com
cantava aleshores la Trinca. Penseu que quan vaig
acabar la carrera, el 1979, Granollers llençava les aigües al riu sense depurar. Com també ho feien Manresa, Girona o Vic. De fet, gairebé totes les poblacions
de Catalunya llençaven les aigües al riu sense depurar. La primera llei que va aprovar el nou Parlament
de Catalunya per unanimitat va ser la Llei de sanejament. Aquella llei deia: senyors, tenim els rius tan
bruts que hem de fer alguna cosa per depurar-los. En
aquella època alguns enginyers químics vam veure
que caldrien fàbriques per netejar la brutícia.
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Des del principi va voler ser molt innovador, potser
per la seva mida o pel tarannà de les persones que hi
havia aleshores. En qualsevol cas, per diferents raons
el Consorci va passar a ser una mica líder i a actuar
de tractor de la gent de la universitat que volia fer
coses i que les volia provar amb la intenció que fossin
útils. Jo vaig treballar amb ells quan era professor de
la Universitat Autònoma de Barcelona i ho vaig seguir fent després quan vaig entrar a la Universitat de
Girona. El Consorci ha aconseguit una cosa per a mi
molt important: que si tu tens una idea innovadora
i els la vas a explicar, tot i que no et donaran diners,
perquè han estat estrictes amb la gestió dels recursos públics, sí que t’ajudaran donant-te suport, que
per a nosaltres és més important. Amb el seu suport
pots aleshores demanar diners a Barcelona, Madrid o
Europa. I, a més, posen a la teva disposició les seves
instal·lacions, que funcionen molt bé, que tracten l’aigua de veritat i que ens permeten provar si els nostres
càlculs funcionen.

de Granollers, i vam veure que funcionava raonablement bé. L’objectiu era aconseguir que la planta funcionés més estandarditzada.

E

n l’optimització de l’estalvi energètic ja
hem fet molt i ara ens plantegem amb el
Consorci com millorar la gestió dels fangs
de depuradora. Amb noves tecnologies podríem
fer un salt endavant.

Què en vau fer aleshores?
Era l’època que ens deien que els de la universitat havíem de fer spin-offs i cinc dels qui hi havíem estat treballant vam crear l’empresa Sanejament Intel·ligent
Societat Limitada. No vam vendre gaire! Reconec
que com a empresaris vam ser un fracàs absolut. El

Consorci ens va suggerir llavors fer una ampliació de
capital i es va quedar el 80% de les accions. Va passar
a manar, per tant, i va posar al cap de l’empresa un
professional que portava plantes depuradores i que,
lògicament, s’entenia molt bé amb els altres responsables. Vaig aprendre que nosaltres volíem vendre el
que fèiem i que ell, en canvi, venia el que els altres
volien comprar.
El sistema es va comercialitzar bé, doncs?
Va arribar a tenir la quota de mercat més gran d’Espanya en aquest sector de control avançat de depuradores. Al cap d’un temps van implementar el sistema
en una de les plantes més grans del món, a la Farfana
(Xile), i ho van fer… en una setmana! Aleshores vaig
entendre també que els acadèmics afrontem un tema
estudiant-ne totes les variants, i que a la vida real la
gent té problemes i vol que algú els resolgui de la millor manera i al més ràpid possible.

Estació depuradora d’aigües residuals de Santa Eulàlia de Ronçana

Què heu provat a les instal·lacions del Consorci?
El que destacaria, perquè va ser líder al món, és el que
s’anomena sistemes d’ajuda a la decisió (SAD), una
eina que ajuda a prendre decisions. La vam estar desenvolupant durant gairebé deu anys un grup format
per gent de la Universitat de Girona i gent del departament d’Intel·ligència Artificial de la UPC. Vam fer
tres tesis doctorals estudiant com aplicar tècniques
d’intel·ligència artificial a la gestió de les plantes depuradores. Aleshores ho vam provar aquí, a l’EDAR
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aloro la feina del Consorci amb un 9,5 i
això perquè em costa molt posar un 10!
Alguns dels meus companys es poden
jubilar ben satisfets. Globalment, quan ho mires
amb perspectiva, el que han fet està molt bé!

Tanmateix, el sistema que vau idear va ser un èxit.
Després s’ha vist que també té problemes, però en qualsevol cas, és un exemple de com entre
la universitat i una administració es pot treure al mercat un producte que té èxit. Un seguit
de gent vam apostar per aquella idea i vam aconseguir recursos d’Europa, de Madrid i de
la Generalitat.
Per què calia estandarditzar més el funcionament de les depuradores?
A diferència d’una fàbrica, a la depuradora l’aigua arriba quan vol i com vol. Tu no pots dir
als ciutadans de Granollers: mirin, ara no vagin al lavabo perquè hi ha una turbina que no
va. La segona cosa és que no sabem gaire bé què és el que hi ha en aquesta aigua que arriba.
Si ara mirem el reactor veurem una cosa fosca amb centenars o milers de milions de bacteris, protozous… No pots anar mirant constantment quines espècies hi ha dintre, perquè, a
més, alguns tests, si es fan bé, triguen cinc dies. Per tant, és una planta difícil de gestionar: el
que et ve no ho controles; tampoc no saps amb exactitud què hi ha; però la sortida sí que te
l’han fixat molt, perquè si no compleixes les especificacions, et sancionen.
Com es poden millorar aquests desavantatges?
Cal molta expertesa. Com he dit, en una planta depuradora no tens les eines d’una empresa de perfums. Per tant, la participació de l’expert és molt important: em refereixo a, per
exemple, el cap de planta que arriba al matí, ensuma, s’ho mira, veu que allà hi ha bromera
però només en un racó i pensa que allò és perquè potser aquella nit ha fet més fred… En
definitiva, tenim pocs sistemes de mesura i, reconeguem-ho, no és gaire rendible invertir
en sensors sofisticats en aquest sector. Si desenvolupes un sensor nou per al sistema de la
salut, saps que es vendrà molt, però aquí és diferent. L’anterior gerent del Consorci, en Josep
Arráez, sempre deia que una de les seves aspiracions era aconseguir que treballar en aquest
sector fos tan noble com fer-ho en un altre!
Costa molts diners mantenir una depuradora?
Consumeix molta energia elèctrica: prop de 0,5 kWh per metre cúbic d’aigua, i estem parlant de 30.000 metres cúbics d’aigua al dia! Aquest consum tan alt és perquè cal bombar
molt oxigen als reactors on es depura l’aigua. Sense aquest oxigen els bacteris que es mengen
la matèria orgànica no podrien viure. D’altra banda, com més contaminada és l’aigua, més
oxigen consumeixen aquests bacteris i més oxigen cal bombar.

Detall de l’estació depuradora de Santa Eulàlia de Ronçana
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Per tant, la despesa energètica també és variable.
És clar. Si a la nit arriba menys aigua i menys contaminada, no cal bombar tant d’oxigen ni, per tant,
consumir tanta energia. El sistema que vam dissenyar té uns models que són capaços d’identificar
de forma ràpida si l’aigua està venint més o menys
contaminada i d’ajustar l’oxigen i, per tant, l’energia
elèctrica. Abans es posava l’energia màxima per curar-se en salut, però ara som capaços d’ajustar-ho i
estalviar energia. Ens en podem sentir orgullosos. I a
més s’aplica a altres instal·lacions.
Quin hauria de ser el proper pas del Consorci?
El gran repte és que gestioni la conca més integralment. I alguna cosa ja ha fet: per exemple, si té una
planta que no disposa de digestió anaeròbia, agafa
una part de l’aigua i la condueix a una planta que sí
que en té. Així aconsegueix un sistema més centralitzat. Cal canviar la mentalitat: fins ara hem estudiat
cada planta depuradora i ara hem de passar a millorar-ne el conjunt.
Com es podria fer?
Aprofitant les tecnologies de la informació i la comunicació, les anomenades TIC. La primera vegada
que vaig anar a una depuradora d’aquesta escala,
l’oxigen, que és el que et marca si l’aigua està bé o no,
es registrava amb un plomí, és a dir amb tinta! Aquell
plomí un dia s’havia mullat, l’altre dia s’havia assecat. Ara estic segur que el cap de planta usa el mòbil
i una gràfica. Segurament en tota aquesta EDAR no
hi ha ni un bolígraf. Hi ha hagut un canvi brutal. Per
tant hem de mirar com usar aquestes tecnologies per
seguir avançant.
Té cap altre repte el Consorci?
Una cosa que no sabíem quan vam començar a depurar, o que sabíem poc, és que els organismes que
depuren l’aigua i que s’aparten s’acumulen! Es va

haver de fer un segon Pla de sanejament per tractar
aquests organismes, que anomenem fangs de depuradora. Tractar els fangs costa més diners que tractar
l’aigua. Ara tenim aquesta problemàtica dels residus.
Ja es fan coses però tots som conscients que podem
millorar.
Mirant enrere, com resumiries la tasca feta pel Consorci?
El balanç és molt satisfactori. Sempre hi ha llums i
ombres, i a més la crisi els ha afectat, però globalment és molt satisfactori. Aconseguir que no t’associïn a brutícia i pudors, estendre la idea que els rius
pertanyen a una conca, fer l’esforç de depurar… Se’n
poden sentir molt orgullosos. Abans quan passaves en
cotxe pel riu havies d’apujar la finestra perquè feia
pudor i ara la gent hi corre i hi fa bicicletades populars. El canvi ha estat espectacular.

UN RECORD
Anar de petit amb els pares a menjar truita de patates a Sant Miquel del Fai.
UN ESPAI
De petit, Caldes de Montbui, perquè hi tenia família. De gran, aquesta depuradora de Granollers.
COM VEUS EL FUTUR?
M’agradaria que el Consorci consolidés el que ja ha fet i que seguís avançant.
QUÈ T’APORTA EL RIU?
Un espai d’innovació.
UN MISSATGE AL CONSORCI
Heu estat líders en el tractament de les aigües i heu de seguir endavant, endavant i endavant! Ara
m’he emocionat i tot…

E

l Consorci té una mida d’una dimensió humana: en un sol dia pots recórrer tota la
conca en bicicleta. Això li dona unes possibilitats que s’haurien d’explotar. És de les línies
que jo potenciaria.

Què aconsellaries al Consorci per al futur?
Ha arribat molt lluny i ara ha de mirar de consolidar
tot el que ha aconseguit. Li diria també que continués
intentant liderar i sent aquest lloc on es poden provar
idees noves, un lloc que innova i mira al futur. El meu
consell és que sobre els fonaments vagi incorporant
big data, noves tecnologies… Els enginyers de vegades
estem molt tancats resolent problemes tècnics i no
som conscients que la societat va avançant en altres
àmbits.

El Congost a Llerona

pàg. 174

MANEL POCH. LA UNIVERSITAT AMIGA

pàg. 175

Canyissar a la bassa de Can Dunyó a Lliçà d’Amunt

F

em broma perquè ens ha convocat al tanatori de Barberà del Vallès. Des d’allà ens ha
de dur a “la bassa humida de Barberà”, que
ens diu que és una mica complicada de trobar. Ell
és de la conca del Ripoll: va néixer a Sabadell, viu
a Castellar del Vallès i l’enamoren les torrenteres
que baixen lleugeres camí del Ripoll. Sembla que
porta una vida atrafegada ¬—l’endemà marxa
a Sicília a un congrés—, però a aquella hora del
migdia la bassa solitària és per a tots un recés de
pau. Director de Naturalea, empresa especialitzada en la restauració del paisatge i pionera al nostre país en tècniques de bioenginyeria, ara també
presideix l’Asociación Española de Ingeniería del
Paisaje (AEIP). A més, forma part de l’equip multidisciplinari que estudia com millorar la qualitat de l’aigua abocada als rius a l’Urban River Lab
(URL), que impulsa el Consorci juntament amb
altres entitats.

Albert
Sorolla
FER DELS PROBLEMES OPORTUNITATS

Biòleg i president de
l’Asociación Española de
Ingeniería del Paisaje (AEIP)
Sabadell, 1967
pàg. 176
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es depuradores, per molt bé que les gestionem, fan una contaminació difusa al riu. La
sort és que els medis madurs, com els ambients aigualosos i els boscos de ribera, milloren
la qualitat d’aquesta aigua.

En aquesta bassa, on el flux és superficial, l’aigua
va circulant entre els canyissos. A les tiges d’aquests
canyissos hi ha biofilms, que són uns bacteris microscòpics que transformen la matèria orgànica. Quan
l’aigua arriba aquí no és excel·lent, però quan en surt,
sí!
Se n’haurien de fer més d’aquestes basses?

Per què ens has portat aquí?
Aquesta és una bassa que vam fer fa set o vuit anys
quan vam recuperar la séquia Monar, que captava
aigua del Ripoll i la portava fins al Molí Vermell.
L’objectiu és, per una banda, afavorir la fauna i la
biodiversitat i, per una altra, millorar amb un prefiltre de canyís la qualitat d’aquesta aigua que arriba
de Sabadell i que és sobretot de depuradora. Quan la
bassa sobreïx recarrega un dels aqüífers del municipi amb aquesta aigua més neta i així aconseguim un
cicle tancat.
Com funciona aquest prefiltre de canyís?
Els canyissars són sistemes de depuració natural.

Bassa de Can Dunyó a Lliçà d’Amunt
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Bé, aquesta és una mica excepcional perquè vam
aprofitar una oportunitat. Però sí que s’ha d’anar estudiant com fer que l’aigua de les depuradores arribi
als rius amb una química més amable. Tot i que s’hi
aboca amb els paràmetres correctes, estaria bé crear
zones de transició entre el lloc on s’aporta aquesta
aigua, que té una química diferent de la natural, i
l’aigua pròpiament natural. Un llac d’aquests és una
solució.
N’hi ha d’altres?
Normalment el que es fa és buscar ambients madurs,
amb una vegetació ben inserida, i intentar introduir-hi altres espècies vegetals. Sabem que la vegetació té un paper molt important a l’hora de millorar
la qualitat de l’aigua, tant per ella mateixa com per
les condicions que crea per als biofilms. Per exemple,

deu fer dos anys que vam fer un estudi a Berlín. A
la sortida d’una depuradora que funcionava perfectament (era berlinesa!) vam trobar 360 substàncies
no naturals a l’aigua abocada. Al cap de 800 metres
el 70% havia desaparegut i al cap d’un quilòmetre, el
80%. Allà on hi havia vegetació aquest procés anava
molt més ràpid.

transformació de la química de l’aigua es dona amb
més força que en trams molt urbans, canalitzats i
sense vegetació a la llera. Això és molt important perquè aquestes aigües en circulació es filtren i contaminen els aqüífers dels quals acabem bevent. L’objectiu
és intentar millorar aquesta aigua i fer-ho amb l’ajut
de la natura.

Heu fet estudis d’aquest tipus a la conca del Besòs?

Esteu aplicant ja el que apreneu?

A la riera de Cànoves s’estan fent treballs per observar fins a quin punt millorant la qualitat vegetal
i la manera que aquests vegetals fan circular l’aigua
s’incideix en la qualitat d’aquesta aigua. Hem dividit un recorregut de 800 metres en tres trams: en un
hem fet que la riera vagi més ràpida, en l’altre hem fet
que vagi més lenta i en el tercer hem restaurat d’una
forma estàndard. Estem analitzant com varien els
paràmetres de la química de l’aigua en aquests tres
escenaris. I allà també estudiem els efectes que l’aigua acabada de depurar té en un bosc de ribera.

Anem entenent per què passen algunes coses, i això
ens ajuda a ser més fins en les obres que fem. Nosaltres treballem amb tècniques de bioenginyeria del
paisatge. Utilitzem plantes, per exemple, per estabilitzar talussos i marges, i així evitar esllavissades.
Les obres les fem basant-nos en l’enginyeria: fem uns
càlculs perquè el talús no caigui, però com que hem
vist que la vegetació també té una incidència molt
important en la qualitat de l’aigua, ara podem introduir elements per crear més superfície de biofilm o
podem fer que el riu no s’homogeneïtzi tant creant
trams més ràpids i més lents, que afavoreixen la biodiversitat i per tant milloren aquesta capacitat de
bioremediació. Estem veient que tenim capacitat de
millorar molt les condicions. La recerca va una mica
lenta, però els resultats són prometedors.

Què esteu aprenent?
Anem certificant i quantificant el valor que tenen
els boscos de ribera més madurs i més diversos per
depurar el riu. A les zones ben restaurades aquesta
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e vegades penso que si el Consorci fos una
entitat americana i vingués aquí a explicar-nos què és el que fa ens aixecaríem i
aplaudiríem. El que passa és que com que és nostre
i és aquí…

És el que estudieu també a l’Urban River Lab (URL)?
Sí. És un laboratori a l’aire lliure, amb uns canals que ens permeten fer estudis en unes condicions a mig camí entre el laboratori i la natura. Allà estem fent molts treballs de recerca.
L’URL va néixer amb la voluntat d’analitzar fins a quin punt quan estem introduint vegetació en una obra de bioenginyeria podem també millorar la qualitat de l’aigua i aconseguir aquesta funció de fitodepuració del sistema. I fins a quin punt podem controlar aquest
procés. O si podem introduir petites variacions en les obres que encara afavoreixin més
aquesta fitodepuració.
Esteu aconseguint bons resultats?
Sí. La contaminació de l’aigua ve per components que són complexos —de vegades productes de farmàcia— i pels nutrients, que quan abunden creen vida, però en una aigua per
beure es formen colònies de bacteris que poden provocar mal de panxa. Se sabia que els
biofilms i les plantes són actius per reduir nutrients. El que no sabíem és que les plantes,
només pel fet de ser-hi, creen unes condicions que fan que aquell biofilm sigui molt més
eficient. Hem arribat a quantificar que un biofilm, que pot viure a qualsevol superfície, com
ara unes pedres, augmenta el seu rendiment més d’un 30% si hi ha plantes. Per tant, podem
saber fins a quin punt podem arribar a accelerar aquest procés de millora de la qualitat de
l’aigua. Per altra banda, hem vist que un dels factors que de vegades incideixen molt en l’èxit
és la font de carboni. Els biofilms necessiten carboni per créixer. Si en tenen d’accessible
creixen molt més i, per tant, són molt més eficients. Vam aconseguir que l’aigua d’algunes
depuradores sortís gairebé neta. No sempre era perfecta, però afegint-hi carboni millorava
moltíssim. Són experiments fets a l’URL.
Són estudis pioners?
Sí, a nivell mundial. Vam anar a un congrés a Birmingham l’estiu passat i als professionals
del sector els va interessar molt el que explicàvem.
Anem al davant del que es fa a fora?
A fora tenen molts més recursos. De fet, ens ajuden perquè puguem avançar. Per exemple,
als canals de l’URL s’han recollit unes mostres amb restes de fàrmacs que a Suècia s’han
ofert a analitzar perquè aquí no tenim recursos. Però jo crec que d’idees i de nivell anem bé.
És de recursos, que anem bastant mancats. I es nota molt! Però ho pal·liem amb imaginació,
ganes i històries com l’URL, que no tenen en altres llocs i que són molt interessants.
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Com veus ara la conca?
Ha millorat moltíssim. Ara tenim rius amb una qualitat que comença a ser bona i, per la manera com
evolucionen les espècies, es nota que la natura està
responent i que hi ha possibilitats. Partíem d’un medi
que tenia un munt de problemes amb l’espai fluvial i
s’hi han anat fent moltes intervencions reeixides que
estan transformant el paisatge. Encara tenim feina,
però la línia es correcta. Cada any rebem visites de
gent de tot el món que ve a veure el que estem fent
per aprendre’n. Fins i tot alguns ens paguen, com uns
tècnics de Nova Caledònia, per tal que dediquem
temps a explicar-los el nostre treball.
Quines actuacions fetes a la conca t’agraden especialment?
M’agrada molt una obra que vam fer ja fa molts anys
en una zona cremada del parc de Sant Llorenç del
Munt, a la riera de la vall d’Horta, que és un afluent
del Ripoll. Jo recordo haver-hi anat abans de l’incendi i ara està millor! És sorprenent com hi ha crescut la vegetació. En certa manera els nutrients del
mateix material cremat han servit perquè allà tot
creixés d’una forma notable. I després hi ha moltes
petites obres que tenen la seva gràcia. A la riera de
Sentmenat, per exemple, es va protegir un col·lector
que havia quedat al descobert aprofitant material de
la zona. És una cosa molt senzilla però molt ben aplicada. Com que aquí no tenim gaires recursos, la clau
de la restauració és aquesta: solucionar un problema
fent que esdevingui una oportunitat.

A

rreglar el riu et dona molts avantatges,
fins i tot econòmics. Molts ajuntaments
s’han de gastar diners cada any perquè
els rius no estan ben gestionats: a mesura que els
rius tinguin menys problemes, aquests diners es
podran dedicar a altres coses.
El Consorci ho entén així?
Sí. Per exemple, va liderar amb alguns ajuntaments
un canvi de paradigma en la neteja de les lleres.
Abans s’hi feia una neteja radical, que quan venia

una avinguda generava problemes, i ells van promoure que es passés a fer un treball més fi i selectiu. A més, el Consorci va decidir que volia que es
fessin ofertes de millora per restaurar. Això ha estat molt important per al sector de la restauració
fluvial perquè, en un moment que es feia molt poca
cosa, va obrir l’oportunitat de netejar les lleres d’una
altra manera i de començar a fer-hi intervencions,
de vegades molt simples, que han servit una mica de
base per a tot el que després s’ha anat fent arreu de
Catalunya. Em sembla que és important destacar-ho.
Ara la gestió de la neteja de les lleres ja no la porta el
Consorci, però aquest model ha quedat fixat.
Tu gaudeixes el riu?
Ara sí! Jo recordo quan el Ripoll era una claveguera.
Sabadell és una ciutat tèxtil i teníem al riu els colors
de moda de l’any següent. Allò era un darrere de casa,
una zona que no t’hi acostaves. Ara els caps de setmana ja veus a tots els camins fluvials del Besòs, i al
Ripoll en concret, gent de tot tipus caminant, en bicicleta o en família. S’ha recuperat molt. Es pot anar
més enllà però s’hi han fet moltes coses.

É

UN RECORD
M’agraden aquells moments al capvespre quan el sol va declinant i de sobte apareix una vida impressionant en un espai recuperat allà on abans hi havia hagut un erm (de vegades si no ho has vist no te’n
pots fer una idea). És molt vital i molt bonic.
UN ESPAI
El Besòs és ple de racons. M’agraden molt aquests petits torrents que van a parar a la llera del Ripoll.
Passen desapercebuts i són d’una qualitat paisatgística espectacular. A Sabadell hi ha el torrent de
Colobrers, per exemple.
COM VEUS EL FUTUR?
M’agradaria que a la conca no quedés cap espècie vegetal al·lòctona i que totes aquelles petites intervencions que s’han anant fent al llarg del territori formessin un eix. M’agradaria que a les zones
restaurades on ara es concentra moltíssima gent ja no n’hi hagués tanta, que estigués distribuïda per
un territori on tot estigués molt més arreglat.
QUÈ T’APORTA EL RIU?
És font de vida. I és el que articula el territori. Per tant, en podem fer una excusa o un argument
per canviar la gestió d’aquest territori: per fer-lo més amable, que s’hi pugui passejar, i perquè les
empremtes que hi deixem estiguin molt més matisades.
UN MISSATGE AL CONSORCI
Els vull donar les gràcies perquè han donat un suport molt notable a la bioenginyeria i ara també a la
recerca. Amb recursos limitats però molta il·lusió s’han fet coses molt interessants. M’agradaria que
continuessin així, buscant idees noves.

s molt interessant que una entitat com el
Consorci hagi anat més enllà de les depuradores i hagi pres aquest compromís amb
la conca. Per exemple, ha creat un precedent en la
manera de netejar els rius.
Què caldria fer per anar més enllà? Quin és el repte
del Consorci?
Bàsicament són tres. Tenim el problema que els
col·lectors unitaris i els escorrentius de tant en tant
encara ens envien al riu elements molt contaminants.
D’altra banda, hem d’obrir els murs amb què ens
havíem protegit del riu i fer que els parcs passin a
formar-ne part. El tercer repte té a veure amb les espècies al·lòctones i invasores. Hi ha molta gent que
considera que aquesta és una batalla perduda. Jo
crec que no. S’hauria de començar traient-les de les
capçaleres dels rius i anar seguint cap avall, encara
que es trigués molts anys. Marcaria un canvi dràstic.

Riba de la bassa de Can Dunyó a Lliçà d’Amunt
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Bassa de Can Dunyó a Lliçà d’Amunt

E

stà molt agraïda que haguem comptat amb
ella. No fa ni sis mesos que ha patit un ictus
i els metges la fan estar-se a casa. De fet, es
toca el cap i ens avisa: “Avui estic una mica sabatera, ha de canviar el temps.” Som a Sentmenat, en
una torre des d’on s’albira el Montseny, i corren
per allà una gossa juganera, l’Aika, i un dels cadellets que acaba de tenir, l’Olívia, a qui tots acabem
fent festes. Hi ha també una filla adolescent en pijama, malalta, i encara una tercera gossa, ja vella,
ajaguda al jardí. Ens ofereix cafè. És biogeoquímica, experta en els cicles dels elements als ecosistemes fluvials, sobretot els del carboni, nitrogen i
fòsfor, i participa com a científica a la plataforma
experimental de l’Urban River Lab (URL), promoguda pel Consorci i quatre institucions més.

Eugènia
Martí
PLANTES QUE MILLOREN L’AIGUA

Científica del Centre d’Estudis
Avançats de Blanes del CSIC
Barcelona, 1965
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L

a plataforma experimental de l’URL permet agafar un bocí de la natura i posar-lo
en unes condicions una mica més simplificades per poder entendre quins factors estan regulant les seves respostes.

nutrients. Ara ja sabem que aquestes plantes, amb
tot el seu sistema radicular i la microbiota associada,
contribueixen a eliminar i transformar bona part de
la càrrega de nitrogen, sobretot l’amoni, en distàncies
relativament curtes: el redueixen fins a un 70% en 12
metres per aigua subsuperficial. El carboni també
l’eliminen molt ràpidament. El fòsfor, no queda gaire
clar; és encara una assignatura pendent.
Que redueixin fins a un 70% l’amoni és molt!

Què feu a l’URL i què hi fas tu específicament?
L’URL és una plataforma experimental situada a
l’aire lliure que consta de canals que reben l’aigua
de l’efluent de la depuradora de Montornès del Vallès. La finalitat de la plataforma és entendre com els
rius, o els sistemes receptors, poden gestionar, modificar o afinar la qualitat d’aquesta aigua que surt
de les depuradores. Jo soc especialista en biogeoquímica fluvial, que vol dir que estudio el transport i la
dinàmica del nitrogen, el fòsfor i el carboni als rius.
Sobretot estudio com gestionen aquests elements els
rius que reben efluents en zones urbanes.
Aquesta aigua que surt de les depuradores encara es
podria depurar millor?
Els efluents de les depuradores surten amb càrregues de carboni, fòsfor i nitrogen que són legislativament correctes —molt més baixes que a les aigües
residuals, és evident— però que no deixen de ser més
elevades que les que portaria un riu. D’altra banda,
aquests efluents porten tot un seguit de compostos
de nova generació i d’origen antropogènic, és a dir,
que hem generat els humans (com ara els fàrmacs
o el maquillatge), i estem aprenent si els rius i les
plantes aquàtiques els poden descompondre. De moment veiem que no sempre poden reduir-los o eliminar-los: alguns sí però d’altres no.
Què esteu aprenent, en concret?
El que és bonic d’aquest sistema de l’URL són les seves dimensions, que ens permeten fer experiments a
una mesoescala. Testem, per exemple, com les plantes aquàtiques o pseudoaquàtiques que es fan servir
en restauració fluvial poden contribuir a eliminar

pàg. 186

Sí. El que passa és que l’amoni es transforma molt
ràpidament en nitrat, cosa que va bé perquè en concentracions altes l’amoni és letal per als organismes
del riu, però eliminar nitrats és més complicat. Cal
que tingui lloc la desnitrificació (passar nitrogen a
l’atmosfera), i això es fa en unes condicions una mica
particulars. En aquest sentit, les plantes no són tan
eficients transformant el nitrat. Així, mentre que el
percentatge d’eliminació de l’amoni pot ser del 70%,
el del nitrat és del 50-30%.
Això ho sospitàveu o és una descoberta?
En teníem indicis, perquè havíem fet experiments
contrastats, en canals amb plantes i sense, i a més
perquè les plantes i els microorganismes és evident
que necessiten aquests elements per viure, però calia
quantificar-ho i verificar-ho. Posar números és útil
per a les empreses que es dediquen a la restauració
fluvial i també per al Consorci.

d’altres. Tenim dades inicials en què veiem un cert
cicle i sembla que a l’estiu les condicions són més
òptimes, sobretot quan les plantes estan en la seva
esplendor. Ara estem refent l’estudi amb molt més
detall, incorporant-hi altres elements, per veure
aquestes dinàmiques temporals. També estem esperant que ens enviïn resultats analítics per veure com
es comporten les plantes per eliminar els fàrmacs i
altres contaminants emergents.

E

ls contaminants emergents són elements
antropogènics, que hem creat nosaltres.
Provenen, per exemple, de fàrmacs o cosmètics. Quin efecte tenen sobre el riu? Encara no
ho sabem; els estudis són a les beceroles.

Són estudis pioners, almenys a Europa?
El disseny, la mida i l’objectiu dels canals de l’URL
són bastants únics. A Espanya no hi ha cap altra plataforma d’aquest tipus i a Europa diria que tampoc

amb aquesta mida i aquest objectiu d’entendre què es
pot fer en els rius receptors d’efluents de depuradores per contribuir a disminuir els efectes d’aquestes
entrades i millorar la qualitat de l’aigua dels rius. En
aquest sentit és una plataforma força singular.
Per a tu què significa treballar en una plataforma
així?
És un somni. D’una banda, és important treballar en
aquestes condicions, en aquesta escala, i poder fer experiments sobre preguntes que t’han sorgit de la natura. I d’altra banda, els resultats tenen una aplicació;
no fem la recerca només per entendre el cicle del nitrogen sinó per transmetre la informació als gestors
de l’aigua, per a la gent que es dedica a restauració
fluvial, etc. Tenir uns rius amb aigües de bona qualitat és un bé per a la societat, és a dir que és una meravella científicament, però a banda també m’ha donat
la gran oportunitat de començar a col·laborar amb
gent que està al peu del carrer, arreglant coses. Tenim
un conveni amb el Consorci, l’empresa Naturalea, la
Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Montornès del Vallès. El còctel amb els científics és preciós.

Lliris grocs a l’Urban River Lab (URL)

Hi ha plantes més profitoses per a aquesta feina, que
necessiten més nutrients?
Sí, però el que importa no és la planta com a tal
sinó tot el sistema de rizomes i bacteris que genera.
Depenent de l’estructura de les arrels —això també
ho hem après— el flux de l’aigua passa més ràpid o
menys i condiciona el tipus de comunitats microbianes que s’hi desenvolupen al voltant.
Què més heu estudiat?
Les plantes són elements vius, amb un cicle anual.
Teníem una foto finish del que feien a l’estiu però
ens preguntàvem si sempre treballen així o si hi ha
moments en què l’eficiència és més elevada que en

EUGÈNIA MARTÍ. PLANTES QUE MILLOREN L’AIGUA

pàg. 187

Torrent de la vall d’Horta

Com es concreta l’aplicació de les vostres descobertes?
Hi ha diversos nivells. D’una banda, com ja he dit, volem entendre el paper de les plantes
aquàtiques que es fan servir avui en les restauracions fluvials en l’eliminació de nutrients
als rius, per complementar tot el que se sap del seu paper en l’àmbit hidràulic en projectes
de restauració. D’altra banda, una de les aplicacions dels treballs de l’URL és començar
a pensar de quina manera es podrien integrar millor als rius receptors les sortides d’aigua puntuals de les depuradores. Potser es podrien fer unes transicions més difoses, perquè
aquesta aigua arribés encara més afinada al riu i no de forma directa, puntual, des d’una
canonada. Per molt que aquesta aigua surti com ho exigeix la llei, no deixa de tenir unes
característiques que no són les naturals del riu i, a més, no es pot diluir gaire perquè aquests
rius acostumen a portar molt poca aigua.
Com valoraries els 30 anys de feina del Consorci?
Ha posat ordre: ordre territorial i ordre a la qualitat d’aquestes aigües. Ha endreçat! Era un
repte molt gran, perquè en el fons els rius no deixen de reflectir el que està passant al voltant
i els de la conca del Besòs estan molt afectats per la pressió urbana i industrial. Trobo molt
interessant, a més, que el Consorci ho ha sabut transmetre a la població, ha posat els rius
més a l’abast de la gent que hi viu a prop.
I el futur? Com el veus?
Els passos seran endavant, ja hi estan fent millores. El problema és que hi ha poca aigua i
això dificulta la gestió dels rius. Costa més afrontar com poden millorar.

UN RECORD
Veure volar estiracabells amb el pare, al riu Ripoll, cap a Sant Llorenç del Munt.
UN ESPAI
La riera de Sentmenat a la zona de Guanta.
COM VEUS EL FUTUR?
M’imagino una conca ben planificada. M’agradaria que els recursos hídrics i la qualitat de l’aigua
estiguessin ben organitzats i ben integrats amb l’activitat de les persones que hi viuen. Un win-win,
que tothom hi guanyi.
QUÈ T’APORTA EL RIU?
És la meva feina: puc imaginar-me els organismes que hi viuen i com reciclen els nutrients. Els rius
són vius i ens donen vida. M’agraden perquè són molt dinàmics i canviants, sobretot a la nostra regió, que té un règim de pluges tan contrastat. El fet que l’aigua flueixi afavoreix una taxa elevada de
renovació d’aquests ecosistemes, cosa que fa que la gestió dels rius per millorar el seu estat ecològic
sigui una tasca molt agraïda. Vull dir que, si hi fas actuacions de restauració, les respostes són molt
ràpides.
UN MISSATGE AL CONSORCI
Endavant. Felicitats per la feina feta i també per la que vindrà, que de segur que, per la qualitat que
heu demostrat, seguireu fent-la tan bé com fins ara.
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Llera del Besòs a Sant Fost de Campsentelles

“É

s dels que se saben el riu”, ens ha dit en
Manel Poch amb nostàlgia. Pertany a
una generació que feia molt poc despatx
i era més d’agafar el cotxe i trepitjar el terreny. Ell
ens ho confirma: no ha aguantat mai en una cadira. És de mena inquiet i encara, amb seixanta-sis
anys, va al gimnàs, corre maratons i fa molta bici.
Destil·la un entusiasme rebel que ens fa somriure. Ens ha guiat fins a una muntanya d’àrids d’un
polígon industrial de Sant Fost de Campsentelles,
a tocar del camí fluvial, i hem avançat per un
canyissar ensalvatgit, que ens doblava l’alçada i
amagava el riu. És el Besòs que ell vol assenyalar,
el que encara pot millorar. “Aquesta pila enorme
de sorra és un atemptat visual contra el medi fluvial!” Pel marge dret del riu, que abans formava
part de la llera, passa l’AVE i ens fa callar.

Lluís
Godé
ENCARA QUEDA FEINA

Enginyer químic i antic
treballador de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA)
Barcelona, 1951
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Per què ens has volgut portar aquí?
Per demostrar que encara hi ha coses per fer, com ara
recuperar els espais fluvials. La qualitat de l’aigua del
riu és prou bona però l’entorn està degradat. Per tant,
hem millorat però queden assignatures pendents.
Sempre t’ha agradat visitar personalment els llocs, oi?

D

e vegades arribava amb el cotxe, obria la
finestra i, sense fer cap analítica, només
per l’olfacte, ja detectava que al riu hi havia molt cianur. Creieu que és normal? Doncs això
eren els anys setanta i vuitanta.

Sí, sí. Primer perquè crec que és el que toca. I segon
perquè m’agrada viure la feina des de la realitat. Si
vols conèixer com estan els rius i com evolucionen
has d’anar a veure’ls. Si et pregunten com està un
malalt, li has de mirar la cara, no? Doncs si et pregunten com està un riu t’has d’apropar al riu i mirar-lo.
Per a mi aquella imatge és la informació més valuosa,
per damunt del que diguin les analítiques. Un metge, per moltes proves que tingui, ha de parlar amb el
malalt. Doncs a mi m’agrada també, d’alguna manera,
parlar amb el riu, veure què em diu.
Tens un vincle afectiu amb els rius?
Sí, sens dubte. Cadascú té les seves passions. La meva
són els rius. Jo no m’he jubilat de passejar pels rius, ni
d’estimar-los. Només m’he jubilat de ser un treballador de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Per tant,

EDAR Montornès
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no és només que les meves preocupacions i les meves vocacions segueixin intactes sinó que ara encara
m’hi puc dedicar més.
Què signifiquen per a tu els rius?
Són nexes de vida. L’home, quan va començar a
construir poblats i dominar determinades tècniques
va voler estar sempre al voltant dels rius. A més, són
nexes de connexió longitudinal perquè en general no
tenen grans pendents, tret dels trams de capçalera.
Així doncs, són vies de comunicació social, ambiental, de tot tipus.
Quan vas començar a voltar per la conca?
A nivell professional el 1975, treballant per a un òrgan de l’administració general de l’Estat anomenat
Comisaría de Aguas del Pirineo Oriental, que després va anar canviant de nom fins a dir-se ACA. Jo
sóc enginyer químic; a mi em van ensenyar a contaminar i produir. Per això coneixia els processos
industrials i podia anar a fer inspeccions a les empreses contaminants. En aquella època l’aspecte del
Besòs era llastimós, absolutament deplorable. Les
poblacions i les indústries abocaven aigües residuals

sense cap tipus de depuració. Sincerament, els primers anys de feina tornava a casa desanimat. Em
preguntava: “Què dimonis he fet avui? He anat a sis o
set empreses, totes contaminaven pels descosits, ningú no m’ha fet ni cas i el riu continua fatal.” Aquesta
era la situació. Al cap del dia tenia la sensació d’haver
fet una feina del tot inútil.
Era ben dur, doncs.
Jo a aquesta conca he vingut amb la Guàrdia Civil,
com a pèrit, per investigacions sobre presumptes
delictes ambientals. Anàvem a indústries que tenien
contaminants perillosos i, si per la via administrativa
no es podia solucionar, anàvem per la penal. No és
l’opció desitjada, però de vegades no hi ha més remei
que actuar amb certa contundència.

E

l gran èxit del Consorci va ser néixer. Pressionar les administracions perquè impulsessin la construcció de les depuradores.
Convèncer els ajuntaments que paga la pena que
hi hagi un òrgan que defensi la conca. Aquest és
l’èxit.

Reactor biològic (EDAR Santa Eulàlia de Ronçana)
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V

eig un riu molt millor en general del que
vaig conèixer els anys setanta, especialment en la qualitat de les aigües, però ara
hem de parlar més de com està l’ecosistema, l’espai
fluvial. Encara queda per fer.

Hi ha cap imatge que t’hagi quedat gravada d’aquesta etapa?
Recordo uns episodis d’unes bromeres brutals, de metres d’alçada! La imatge era colpidora
però no vol dir que aquella situació fos la pitjor, perquè de vegades l’aigua pot ser transparent i portar contaminants perillosíssims. Hi havia també parts de la conca amb uns colors
llampants, horrorosos. Quan vaig començar a fer inspeccions una vegada no vaig poder
arribar a prendre una mostra del fàstic que em va fer l’aigua. Em recordo de les aigües
residuals d’un escorxador: hi havia unes rates com conills i la sang, amb totes les vísceres…
Feia fàstic i por, perquè si et mossegava una d’aquelles rates no sabies què podies agafar!
Era així de dur.
És aleshores que va néixer el Consorci?
El Consorci neix quan comencen a haver-hi òrgans que permeten finançar estacions depuradores d’aigües residuals, quan comença a haver-hi una tímida sensibilitat i conscienciació, i quan hi ha un pla de sanejament de Catalunya. La tasca del Consorci es va notar
a la conca del Besòs, és evident. Amb les primeres depuradores fisicoquímiques ja es va
guanyar, i quan es van començar a fer depuradores biològiques encara més. La cosa va
anar canviant a mesura que s’hi van anar connectant polígons industrials. Aquell va ser
un punt d’inflexió. Veure que començava a haver-hi peixos i bernats pescaires, carai, quina
il·lusió!
Ets un amant del Besòs?
No! Sóc un amant dels rius en plural. Per tant, m’estimo moltíssim el Besòs, però també el
Llobregat, el Fluvià, el Ter, la Muga… i rius d’altres indrets fora del país. El que passa és que
el Besòs té un plus d’atractiu, que és que ha passat de ser una conca extremadament contaminada —tot i que no morta— a ser una conca que té potencialitat. I recalco que “no morta”
perquè en un dels judicis per delictes del medi ambient d’aquella època dura es va absoldre
una empresa contaminant amb el —jo crec que erroni— argument que no es pot matar un
mort. Però és que el riu no estava mort! Estava degradat. Jo no crec en les resurreccions. No
he vist ressuscitar mai ningú. Aquest riu ha ressuscitat? No! Perquè no estava mort. Estava
molt degradat, molt contaminat, molt abandonat, però si se l’ajuda, s’aixeca.

El Tenes a Lliçà d’Amunt

pàg. 194

Aquesta era la conca més degradada?

I nosaltres, des de casa, què podem fer?

Sí. La riera de Rubí, a la conca del Llobregat, i
l’Anoia, també estaven molt degradades, però com a
conjunt de conca, la del Besòs era la més contaminada. Un dia un alcalde d’una altra conca em va trucar per dir-me que davant del seu municipi hi havia
peixos morts i li vaig dir: “Me n’alegro, perquè això
vol dir que han pogut viure primer.” Al Besòs no es
podien morir perquè no n’hi havia.

Les depuradores estan pensades per eliminar determinada contaminació, però no tota. Ara tenim el que
s’anomenen contaminants emergents o d’ús personal. Jo cada vegada que obro l’armariet del bany i
veig aquelles potingues m’agafen ganes de llençar-les
totes. Si mires els ingredients, dius “ui!”. I si mires les
capses dels medicaments, igual. Tot allò que ens posem a la pell o que ingerim va a parar d’una manera
o una altra als rius, i no tot és innocu. Si prenem antibiòtics vehiculem metabòlits d’aquests antibiòtics. I
un antibiòtic, ja ho diu la paraula, és una cosa contrària a la vida. No els farà cap bé, als habitants del
riu. Per tant, hem de ser curosos i prendre les dosis
justes i només durant el temps que ens diguin. I utilitzar el que haguem d’utilitzar per tenir cura del nostre
cos, però no més. Podem fer coses a nivell individual,
sens dubte.

Quan fa el tomb la situació?
Els anys noranta i la dècada del 2000. De vegades no
hi havia els mitjans econòmics o la legislació no era
la més adequada, però la gent va començar a percebre el valor dels rius.
En què s’ha notat més la millora?
En la qualitat de les aigües. De Centelles cap avall,
el Congost ha millorat molt. I tot el tram final del
Besòs també. On més s’ha notat l’acció és on més
problemes de contaminació hi havia. En canvi, hi ha
afluents que ja estaven bé i continuen bé perquè no
tenen massa pressió urbanística ni industrial.
Ara què hauria de fer el Consorci?
Ha de seguir fent el que fa: gestionar correctament
les estacions depuradores que té (ja ho fa molt bé) i
potenciar dintre del que pugui totes les tasques de
recuperació dels espais fluvials en general. Ara la
batalla és aquí: hem de canviar aquests paisatges
monòtons de milers de canyes americanes, que són
un gran perill quan hi ha avingudes. Hem de pensar
no solament en la qualitat de l’aigua sinó en tot l’espai. Per tant, encara queda feina.
Què hi hauria d’haver en lloc de canyes americanes?
Segons els llocs, freixes, verns, salzes, joncs, tamarius… Per tant, una ribera. Però per a això caldran
grans esforços. I de vegades esforços que han de començar quilòmetres amunt, per eradicar la canya
americana des de les capçaleres. Si no, serà inútil. És
una lluita llarga.

pàg. 196

N

UN RECORD
Un dia anava en taxi i vaig sentir per la ràdio el conseller de Medi Ambient d’aleshores, l’Albert Vilalta, dient que al Besòs hi hauria peixos. Em va sortir del cor dir: “Sí, home! Ni de plàstic!” I el taxista
es va sorprendre: “Què diu?” I jo: “Res, res, coses meves.” I ara és evident que hi ha peixos i no són de
plàstic. Per tant, carai, hem fet molt!
UN ESPAI
Com a espais bonics, les capçaleres de les conques: del Tenes o de qualsevol altre afluent aigües
amunt. Com a espai degradat, el final del Besòs.
COM VEUS EL FUTUR?
M’agradaria que la conca fos un espai que, acceptant que està en un àmbit fortament urbanitzat, tingués un ús social i uns mínims valors ambientals i paisatgístics. En alguns aspectes, encara no els té.
QUÈ T’APORTA EL RIU?
Molts moments de desmotivació, però encara més de motivació per seguir lluitant en favor de la
qualitat d’aquests espais. El Besòs m’ha permès conèixer la història d’una conca completament degradada que ha anat passant de mica en mica a ser-ne una de ja no tan contaminada i amb uns espais
fluvials que es van recuperant, encara que amb més dificultat que la qualitat de l’aigua.
UN MISSATGE AL CONSORCI
Desitjo que tingui molts més anys de vida i que pugui seguir fent la tasca que està fent amb molt d’encert. M’agradaria que, ara, a part de fer funcionar depuradores, dediqués més temps a conscienciar
sobre la necessitat de recuperar els ecosistemes i els espais fluvials.

ingú pot passar de franc pel riu. Si es vol
ocupar per fer un pont o una línia de
ferrocarrils, molt bé, però s’ha de pagar
el peatge, que és arreglar el que es destrossa i compensar allò que no es pot arreglar, millorant aleshores un altre espai fluvial degradat.

I fora de casa, quan ens apropem al riu, què podem
fer?
Evitar la degradació de l’entorn i gaudir de l’espai del
riu. Hi ha indrets com aquest, que no és gaire atractiu, però que permeten com a mínim fer quilòmetres
arran del riu. Socialment, els gaudim molt més que en
aquells anys en què s’hi vivia d’esquena. Jo gaudeixo
aquest riu malgrat les canyes i la muntanya d’àrids. I
quan fa massa mesos que no hi vinc, agafo la bicicleta, faig uns quants quilòmetres per aquí i vaig mirant.
Ets optimista respecte al futur de la conca?
Jo sempre. Pel mateix preu, prefereixo ser optimista.

LLUÍS GODÉ. ENCARA QUEDA FEINA
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Tardor a la riera de Vallcàrquera al Figaró

L

’ailant fa olor de festuc, ens fa notar abans
d’endinsar-nos a la riera de Vallcàrquera. I,
en ensumar les fulles, trobem que sí, que la
seva flaire exòtica resulta tan estranya a les faldes
del Montseny com ho és la mateixa espècie. Caminar amb l’Andreu és accedir a una interpretació
privilegiada de tot el que és viu: aquí assenyala el
niu d’un picot i allà veu “l’última flor de l’estiu”,
una campaneta d’ortiga. Treballa com a biòleg a
Aprèn Serveis Ambientals, gestionant el medi i
promovent activitats educatives, i és membre del
Ciref, entitat que treballa pels espais fluvials de
tota la Península. A prop de la font de la Noguera
Punxeguda em frega la mà amb el que sembla una
ortiga. No he reaccionat encara quan ja somriu:
“És borda”.

Andreu
Salvat
COM FER UN SALT ENDAVANT

Llicenciat en Biologia,
especialista en la conservació
i millora d’espais fluvials
Sant Feliu de Llobregat, 1969
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S

e segueix treballant intensament per a la millora dels rius però costa molt més avançar:
aconseguir millores en el nivell de qualitat
val ara molt més esforç i es nota molt menys que
fa trenta anys.

Què té per a tu la riera de Vallcàrquera?
És el punt de tota la conca al qual estic més vinculat
emocionalment perquè em queda al costat de casa i
perquè és una riera d’una qualitat excepcional: d’aigües cristal·lines, amb gorgs, que invita a la màgia (té
llegendes de dones d’aigua)… Representa la natura
en un estat de qualitat, serenitat i bellesa que costa
molt de trobar. És un lloc molt, molt acollidor. El fet
de tenir-lo a prop de casa i de passar-hi moltes hores

La riera de Vallcàrquera al Figaró
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fa que hi hagi establert un lligam afectiu. Hi vinc a
fer esport i de vegades també en família.
Ha canviat molt des del 1998, quan vas venir a viure
al Figaró?
Aleshores ja era un espai en molt bon estat, però la
població ha fet coses per conservar-la. Per exemple,
gràcies a la mobilització ciutadana vam aconseguir
que l’ajuntament deixés de vendre aigua de la riera a
una empresa de la Garriga. Ara la riera ja no queda
seca. Una cinquantena de veïns també vam restaurar aquesta font de la Noguera Punxeguda on som
ara, perquè estava completament abandonada. Fins
i tot un avi del poble que havia estat picapedrer va
gravar el nom de la font. Aquests són moments molts
especials.
Cal que ens moguem com a ciutadans?
Hi tenim molt a dir. El món dels governants funciona
més a glopades, diguem-ne: allà on hi ha algú amb
una especial sensibilitat i capacitat d’influir –que no

sempre van lligades– es produeix un avanç. Però
normalment l’Administració tendeix a complir la llei
i prou. La qualitat dels rius no millorarà si els ciutadans no exigim anar més enllà del que marca la
llei europea. Si no ho fem, seguiran com estan, que és
molt millor que fa trenta anys però encara amb una
qualitat mediocre.
Què ho fa que la qualitat sigui mediocre?
No és el mateix que una depuradora aboqui aigua
al Danubi, el Rhin o la Loira que fer-ho als nostres
rius esquifits, on a penes es pot diluir. Per molt que
la qualitat de l’aigua de les nostres depuradores sigui igual o fins i tot millor que la dels alemanys o els
francesos, l’efecte sobre els rius és bastant negatiu.
Per tant, les depuradores, sobretot les de la capçalera
de la conca (Centelles, Sant Feliu de Codines, etc.),
haurien de fer una aposta per gastar més del que en
teoria toca per depurar millor. Així l’aigua baixaria
ja neta de dalt i el resultat de la inversió es notaria en
molts quilòmetres de riu.

Què més es podria millorar?
En una riera del Montseny com aquesta el millor és
deixar que la natura segueixi la seva evolució. Una
petita paradoxa és que els rius petits de vegades es
protegeixen millor que els grans. Per exemple, resulten menys atractius per als banyistes: el problema
que pot haver-hi a Bigues i Riells de sobrefreqüentació, no el tenim a la riera de Vallcàrquera. Un altre
avantatge: els rius grans han estat molt alterats pels
abocaments massius d’espècies de peixos exòtics i, en
canvi, als petits només poden viure peixos molt especialitzats. A la riera de Vallcàrquera l’única espècie que hi ha és l’autòctona, el barb de muntanya. Al
Congost ja tenim bagres i carpes, introduïdes fa molt
de temps.
Quin mal fan les espècies invasores?
Les espècies no són bones ni dolentes; tot depèn de
l’ús i de la interferència que tenen amb el medi. Un
espai fluvial dominat per espècies exòtiques és un espai degradat perquè s’allunya molt de la naturalitat.

Capçades d’arbres a la riera de Vallcàrquera
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’han fet moltes intervencions però amb el
temps aprens que la natura no s’atura, és
dinàmica, i que més que dur a terme actuacions concretes el que cal fer és afavorir tendències positives.

A més, normalment les espècies exòtiques proliferen d’una manera molt intensa i ocupen
l’espai de les espècies autòctones. Aquest és el principal problema.
Quines espècies exòtiques hi ha a la conca del Besòs?
El cas paradigmàtic és la canya, una planta d’origen asiàtic que es va portar fa centenars
d’anys per ajudar l’agricultor. Mentre estigui al costat dels camps és una planta magnífica,
que té un creixement extraordinari malgrat la calor, i encara que la cremis. Ara bé, quan
prolifera dintre els rius és un problema greu, perquè ocupa l’espai d’altres espècies i perquè
quan es produeix un gran aiguat forma una mena de rais flotants que tapen els ponts. Una
altra espècie molt agressiva és el lligabosc del Japó. El nom ja ho diu: lliga el bosc, ofega
totes les plantes de sota els arbres.
Com arriben aquestes plantes?
Les vies d’entrada són tantes com les activitats humanes. Algunes segurament han vingut
enganxades accidentalment com a llavors en un contenidor d’un vaixell. Això és difícil de
controlar. Però la jardineria també n’ha portat moltes: la budleia, l’auró americà, l’ailant, la
nyàmera, l’acàcia… i se n’hauria de limitar al màxim l‘ús perquè són plantes de creixement
vigorós que es poden escampar fàcilment.
Per què justament al riu hi ha tantes espècies invasores?
Si hi ha un ecosistema vulnerable a les espècies invasores és el dels rius. En un clima mediterrani a l’estiu costa molt de sobreviure, i als rius sempre hi ha aigua i nutrients, encara
més gràcies als abocaments humans. Això és el que volen les plantes: aigua i adob. I, a més a
més, als rius de tant en tant s’allibera un espai perquè ve un aiguat que s’emporta les plantes.
Un còctel perfecte perquè aquestes espècies que tot el dia traginem d’un continent a l’altre
trobin el seu lloc per entrar.
Com podem fer front a aquest fenomen?
La màxima prioritat seria conscienciar la societat –i d’aquesta manera arribar fins als governants– perquè la comercialització d’espècies exòtiques s’aturi d’una vegades per totes.
Hi ha països que ho tenen claríssim. S’ha de produir aquest canvi social. Mentre no hi hagi
una normativa general que realment limiti la introducció d’espècies exòtiques no té sentit
que el Consorci es gasti cada any els diners traient més i més espècies que els altres van posant. Sí que pot intervenir selectivament en espais molt valuosos o bé en aquells on encara
és controlable aquesta invasió.

Ruta dels arbres a la riera de Vallcàrquera al Figaró
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UN RECORD
Les moltes activitats de voluntariat en què he participat. És molt bonic veure com famílies o grups
de joves s’impliquen posant caixes niu, millorant una font i fent que el medi recuperi la seva qualitat.

A quins altres reptes s’enfronta el Consorci?
Al del cabal ecològic, per exemple. Tenim molts problemes de captacions irregulars. Encara hi ha molts
pous que no estan controlats i fàbriques que agafen
aigua segons les seves necessitats. En una conca mediterrània com la nostra, en què el cabal dels rius a
l’estiu és tan minso, controlar aquestes captacions
ens permetria fer un salt endavant. Però no és feina
del Consorci. És un tema complicat.
En quins altres camps es podrien aconseguir millores significatives?
Una gran assignatura pendent seria recuperar zones
inundables. El metre quadrat va molt car a la conca
del Besòs, i els rius al llarg del segle XX han perdut
una porció molt significativa de la seva amplada natural, marcada per l’aigua de les crescudes, no per la
de l’estiu. Ens trobem que aquesta amplada perduda gairebé no s’ha tornat a recuperar enlloc. Allà on
definitivament s’ha fet un polígon ja no hi ha remei,
però encara tenim moltes zones verdes que amb petites intervencions podrien ser espais més integrats
al riu.

L

a feina del Consorci ha estat cabdal. Perquè
és veritat que s’han construït depuradores
a tot Europa però que els municipis s’agrupin i treballin de manera coordinada és mèrit dels
visionaris que van fundar-lo.

Quina ha estat fins ara la gran fita del Consorci?
Ha intervingut en tots els escenaris possibles de la
gestió dels rius, començant per la depuració, que era
el primer que s’havia d’arreglar, i després millorant
els espais fluvials, de forma paral·lela amb l’educació
dels escolars, fins a arribar a l’ús públic, promovent
l’obertura de passejos fluvials. Cada pas que s’ha fet
per millorar la qualitat del medi natural ha estat un
pas que ha apropat la gent a l’espai fluvial. Ara els

rius són espais atractius. Una virtut que té el Consorci és la continuïtat: treballa amb objectius clars
que estan per sobre dels vaivens polítics dels municipis. Això és important perquè la natura fluctua
constantment, evoluciona, i s’hi ha d’estar sempre al
darrere. La gestió del medi natural és una feina que
no s’acaba mai.
En quin escenari ens trobem ara?
Quan es va fundar el Consorci els projectes de millora del medi ambient al nostre país agafaven una gran
embranzida. Fins a l’any 1992 s’havia fet poquíssim
i la creació del departament de Medi Ambient i l’encert de posar-hi al capdavant una persona molt adequada van desvetllar un gran entusiasme en aquells
que volíem dedicar-nos professionalment al medi
ambient. Com que veníem d’una situació de molta degradació, en els primers moments els avenços
eren molt notables. Quan una fàbrica que abocava
indiscriminadament passava a depurar amb certa
decència el canvi en el riu que hi havia a sota era
impressionant. L’aigua neta permetia que hi hagués
peixos i això feia que vinguessin ocells i insectes, etc.
Els primers anys van ser una explosió de vida.

UN ESPAI
Per proximitat física i emocional, la riera de Vallcàrquera. I com a biòleg, Sant Miquel del Fai. Les
molses, falgueres i plantes associades als degotalls d’aigua calcària que hi ha allà són úniques, no es
troben enlloc més de la conca, però són molt fràgils també. Una bona notícia és que la Diputació de
Barcelona s’ha fet càrrec de la gestió d’aquest espai i està apostant per cuidar-lo i millorar-lo.
COM VEUS EL FUTUR?
La conca del Besòs anirà millorant perquè cada vegada hi ha més consciència ambiental i perquè ja
s’ha fet molta feina i, per tant, els passos per seguir avançant són més senzills. A més, els rius són molt
agraïts: l’aigua fa que la natura, per poc que li deixem espai i temps, es recuperi aviat.
QUÈ T’APORTA EL RIU?
Vida.
UN MISSATGE AL CONSORCI
Moltes felicitats per tota la feina feta, pel missatge i l’engrescament que ha suposat per al conjunt de
la societat i per les ganes de seguir endavant.

I com estem ara?
Els camins fluvials són cada vegada més complets i
arriben a més parts de la conca, però quant a la millora del medi, des de fa uns anys estem bastant estancats. S’hauria d’entrar en altres àmbits de treball
que són més complicats o que requereixen la intervenció d’altres administracions que van més enllà del
Consorci.
Ets optimista?
Se n’ha de ser. La gran amenaça, a llarg termini, és
el canvi climàtic, que farà que tinguem menys aigua, però els avenços aconseguits en la millora dels
rius estan consolidats. Una altra cosa és que costi avançar, però estan consolidats. I a partir d’aquí
només podem anar a més.

Una campaneta d’ortiga a la riera de Vallcàrquera
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Pont de la carretera de Caldes, a Granollers

U

n sol suau va esvaint el boirim amb què
s’ha aixecat el parc del Lledoner de Granollers. Trepitgem el terra humit, entapissat
de verd, entre les exigües rengleres d’arbres, encara pusil·lànimes, que creixen davant dels blocs de
pisos en construcció. Anem, pendent avall, a fer
una ullada al Congost. Aquesta és una zona verda pionera, que es rega amb l’aigua d’una mina
propera a la riera Carbonell. L’aigua es condueix
també fins a una bassa, on es fitodepura, i després a un llac. La que en sobra acaba al riu. A ell
se li il·lumina la cara quan comença a parlar del
que estudia des de fa anys: el problema que causa
l’aigua de pluja quan arrossega als rius la brutícia
acumulada al terra i al clavegueram.

Manuel
Gómez
Valentín
PLUVIALS, LA PROPERA REVOLUCIÓ

Catedràtic d’Enginyeria
Hidràulica a la
Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC)
Barcelona, 1960
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El Consorci va ser pioner, doncs?

D’on provenen aquests contaminants?

l Rhin quan té una crescuda arriba a un cabal molt alt, de 7.000-8.000 m3/segon, però
de fet només el multiplica per 7 o per 10. El
Congost, quan plou, no és estrany que el multipliqui per 50 o per 100, i només en unes hores!

Sí. Ara tothom diu que té una llarga experiència en
aquests problemes, però en aquell moment ni les administracions es plantejaven el tema. Ells van ser dels
primers a fer-ho. Hi havia algun cas puntual d’estudi
en alguna ciutat espanyola però a la resta del món ja
portaven 30 o 35 anys treballant-hi.

Quina relació tens amb el Consorci?

Què vau fer vosaltres a partir del que us van demanar?

És una mica curiosa. Un dia van trucar a la porta
del meu despatx tres senyors. Un d’ells era l’aleshores gerent del Consorci, el Josep Arráez. Tenien un
problema amb el que se’n diu abocaments en temps
de pluja al riu. Estic parlant de fa gairebé deu anys,
quan no se’n parlava enlloc. Vaig haver d’agafar-me
a la cadira: nosaltres portàvem treballant només quatre o cinc anys en el tema i era l’oportunitat de tenir
un cas d’estudi clar! El Congost és un riu típicament
mediterrani, amb poc cabal, i això fa que quan plou
els abocaments de la xarxa de clavegueram tinguin
un impacte molt directe sobre la qualitat de l’aigua.
Així va començar la relació.

Quantificar i caracteritzar què és el que passa realment. Totes les poblacions de la conca del Besòs tenen clavegueres unitàries, que vol dir que pel mateix
conducte circula, en temps sec, l’aigua residual i, en
temps de pluja, l’aigua residual barrejada amb l’aigua
pluvial que hi entra. Com que la capacitat d’entrada
d’aigua a les depuradores és limitada, l’aigua que la
depassa s’aboca directament als rius. El problema és
que aquesta aigua que s’hi aboca porta una barreja
de càrregues contaminants que, fins i tot, poden ser
més perilloses que les aigües residuals domèstiques.
El problema s’agreuja pel fet que, en el moment que el
riu rep aquesta aportació, porta poc cabal.

A la superfície del terreny s’acumula pols, brutícia,
deposicions orgàniques de gossos, gats, etc. La pluja
neteja la ciutat perquè arriba a tot arreu, sobretot
quan és intensa (15-20 mm de precipitació), però
també arrossega fins a la claveguera tota aquesta
brutícia acumulada, que allà es pot barrejar, a més,
amb els dipòsits i sediments dels materials que circulen normalment per la claveguera, bàsicament
matèria orgànica. El resultat és que la brutícia de
la superfície més l’acumulada a la claveguera queda
suspesa a l’aigua. Quan la intensitat de la pluja fa
que no pugui circular-ne més cap a la depuradora,
aquella aigua bruta se’n va cap al riu.

Crescuda del Congost a Granollers

pàg. 208

Què s’hi pot fer?
Es pot mirar de limitar aquests abocaments. Per una
banda, fent que les ciutats siguin més permeables:
com més aigua deixa passar el sòl, menys n’hi ha
corrent-hi per sobre i, per tant, menys arrossegant
porqueria i arribant a les clavegueres. El que cal,
doncs, és tenir una ciutat on l’aigua s’escoli o s’infil-

E

l dia que plou es poden produir molts problemes de contaminació derivats dels abocaments de la xarxa de clavegueram, que
acumula molts sediments. És un tema conegut
arreu del món i que s’està començant a tractar
aquí.

tri més. Ara es fan servir noms com “sistemes urbans
de drenatge sostenible” però és essencialment això
que dic. A les noves àrees que s’urbanitzin caldria ja
tenir en compte que el paviment sigui més permeable,
perquè a més això ajuda a recarregar els aqüífers. Cal
mirar com és el terreny en cada cas —si hi ha roca o
capes argiloses hem begut oli!— però en la majoria
dels casos la terra és sorrenca o barrejada i pot retenir molta aigua de pluja. El problema són les ciutats
molt consolidades, com el centre de Granollers, perquè aleshores tècnicament és molt difícil fer-les més
permeables.

El Congost després de dies de pluja a la primavera
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Crescuda del Congost a la Garriga després d’una nit de pluja

V

am creure que calia urbanitzar al màxim
i impermeabilitzar gairebé tot el sòl i ara
el paradigma està canviant i ens adonem
que seria millor que l’aigua s’infiltrés per evitar
que tota l’aigua de pluja vagi cap a les clavegueres.

Quina alternativa hi hauria en aquests casos?
S’ha comprovat que l’aigua que contamina més és la que arriba al riu durant els primers
10-20 minuts de pluja. Per tant, a molts països el que ja estan fent és emmagatzemar aquesta primera aigua en dipòsits de retenció. Una vegada s’acaba la pluja s’envia a poc a poc a
la depuradora per tractar-la. Així es redueix molt l’impacte negatiu dels escorrentius sobre
el riu. La pega és que són solucions de vegades molt cares.
És més barat tornar a permeabilitzar els terrenys?
Caldrà fer actuacions en les dues direccions. Allà on es pugui repermeabilitzar la ciutat,
amb zones verdes per exemple, serà el més econòmic i més fàcil, tot i que requerirà terreny.
Allà on les ciutats estiguin molt consolidades, en canvi, s’haurà de recórrer a emmagatzemar els primers volums de pluja. Jugarem amb totes les eines tècniques possibles. D’altra
banda, per a un municipi, un dipòsit soterrat pot ser una despesa de desenes de milions
d’euros que el ciutadà no veu, mentre que si fa una actuació en superfície creant zones verdes permeables sí que es veu. És bastant nou treure a la llum actuacions que tenen a veure
amb el clavegueram. Segurament s’actuarà en totes dues direccions.
El futur serà aquest?
Sens dubte, perquè ja és un futur que és present. En ciutats d’altres països els conceptes de
l’enginyeria hidràulica s’estan adaptant als nous temps. Els anys cinquanta i seixanta moltes rieres es van cobrir i es va perdre el referent històric que allò abans havia estat un riu.
Ara a molts d’aquests països on s’havia fet això ja es tornen a descobrir (en diuen daylighting,
‘treure a la llum’) aquestes antigues lleres naturals que s’havien cobert. Aquí anem amb una
mica de retard i encara se’n cobreixen algunes, però s’està començant a discutir que aquesta
no és sempre la solució. En algun cas, sí, però en teoria els tècnics tenen sobre la taula més
opcions.
Es comença a fer efectiu un canvi de mentalitat?
Sí, hi ha un canvi. La situació havia arribat a un punt que els problemes d’inundació dels
rius, per exemple, eren greus. Ara cal lluitar en el doble vessant dels rius, diguéssim: el dia
que no plou cal preservar i cuidar que l’aigua que hi circula tingui la millor qualitat possible; i el dia que plou, si no plou molt cal veure si afecta la qualitat del riu, i si plou molt,
veure el problema de la inundació. Els rius són elements complexos que cal estudiar en
moltes facetes.
Us heu endut cap sorpresa quan heu estudiat les ciutats de la conca del Besòs?
Ens hem trobat que algunes càrregues contaminants eren més altes que en altres ciutats del
món. Per exemple, ens sortia que en dies de pluja hi havia quatre vegades més contaminants
al Congost a Granollers que en algunes conques estudiades del nord d’Espanya. Això és perquè allà plou més quantitat i més sovint, i no s’acumulen tants sediments a les clavegueres.
Aquí, en canvi, pot passar que no plogui en mesos i que el dia que plogui ho faci a bots i
barrals, i aleshores l’aigua, a molta velocitat, s’enduu tot el sediment acumulat.
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El cabal dels rius també és molt diferent.
Molt. Aquí no és estrany que els cabals que s’aboquen
al riu en un dia de pluja siguin superiors al mateix cabal que baixa pel riu! Això sorprèn molt els anglesos
o alemanys però és la nostra situació: tenim rius amb
poca aigua i per això l’impacte dels abocaments en
temps de pluja pot ser més agut. És important fer estudis locals i quantificar les càrregues contaminants.
Cada municipi és diferent perquè la quantitat de pluja que hi cau és diferent, la taxa d’impermeabilitat
és diferent, la xarxa de clavegueram és diferent, etc.
Hi ha cap país o ciutat que sigui un referent en aquest
tipus d’actuacions?
Al sud de França ho han treballat bastant més que
nosaltres. Tenen un clima semblant, molt explosiu.
Allà s’ha començat a esponjar una mica les ciutats, a
reduir les taxes d’impermeabilitat i a crear àrees permeables, per reduir els escorrentius i els abocaments.

Q

ue el 98% de la població estigui connectada a les depuradores era fonamental i el
primer que s’havia de fer, però en els propers anys serà fonamental actuar per reduir els
escorrentius i els abocaments en temps de pluja.

d’una manera o altra perquè tenim uns rius amb molt
poca aigua, molt especials, i l’impacte de la pluja els
és molt notable. Per tant, si volem preservar i millorar la qualitat de l’aigua dels nostres rius i fer-ne un
element agradable per al ciutadà per passejar-s’hi i
estar-s’hi, hi arribarem segur.
Ets optimista!
Soc realista, perquè el canvi social va en aquesta línia.
Veig un canvi, un interès de les administracions. Hi
ha el gran problema del cost de les infraestructures
per reduir els impactes d’abocament, que són caríssimes. La pregunta al final és sempre: “Qui paga això?”
Però és segur que hi arribarem.
Un cop es faci, com canviarà el riu?
La qualitat de l’aigua millorarà enormement, no en
tinc cap dubte. La construcció de les depuradores va
ser bàsica: avui el dia que no plou l’aigua residual dels
municipis de l’entorn arriba al riu tractada. El que
passa és que amb això no està tot fet. Ara ens toca
atacar aquesta contaminació que arriba al riu el dia
que plou i que, en molts casos arreu del món, s’ha
vist que arriba a matar els peixos, perquè la matèria
orgànica acumulada en temps sec a les clavegueres
arriba en suspensió als rius i consumeix l’oxigen de
l’aigua.

I aquí? S’hi ha fet alguna cosa?

Què destacaries dels trenta anys de vida del Consorci?

L’any 2012 es va publicar un decret que posa el focus en aquests abocaments en temps de pluja, cosa
que no s’havia fet fins aleshores. Els organismes de
la conca, fins i tot els municipis, van haver de documentar tots els punts on en un dia de pluja es podia
produir un abocament. Ara som en una fase en què
cada vegada que plogui s’haurà de fer una caracterització detallada del tipus d’abocament, la quantitat,
la concentració, etc. Encara no és obligatòria perquè
penseu que, per exemple, a l’entorn de Granollers hi
ha desenes de punts per on es pot produir un abocament, i controlar-los tots pot ser complicat i extremadament costós.

A mi el Consorci m’ha demostrat en els últims vuit
o deu anys, que és quan l’he tractat, un interès en
aquests temes. Recordo una frase que deia l’antic gerent, l’Arráez: “El nostre client és el riu.” Jo no ho havia vist mai des d’aquesta perspectiva i té tota la raó.
Estem adoptant cada vegada més uns rius als quals
donàvem l’esquena. El riu és un actiu molt important a totes les poblacions. Ara fa goig passejar-s’hi,
acostar-t’hi. Podrien estar millor però la situació dels
anys seixanta i setanta s’ha revertit, i la intenció del
Consorci és millorar.

Anem cap aquí, tot i això?

Aquest tema és un dels més importants dels propers
deu o quinze anys.

Segurament s’arribarà a això. No sé si en un any,
en cinc o en vint, però aquest control s’acabarà fent

UN RECORD
La primera vegada que els responsables del Consorci van trucar a la nostra porta i van manifestar
interès per un problema que fa deu o quinze anys ningú no tenia en compte. A mi em van demostrar
que eren gent avançada al seu temps i conscient dels problemes dels rius. Va ser una sorpresa i una
satisfacció.
UN ESPAI
El tram del Congost a Granollers, per tot el que hi hem treballat els últims anys.
COM VEUS EL FUTUR?
M’agradaria que la conca tingués més aigua, que és difícil, o que com a mínim l’aigua tingués més
qualitat i l’entorn fos millor allà on encara es pot actuar, perquè ja s’han fet grans millores en alguns
trams.
QUÈ T’APORTA EL RIU?
Coneixement. M’ha fet treure’m de sobre algunes imatges preconcebudes que tenia. El contacte amb
la realitat diària, veure com són els rius i com es comporten, m’ha obert els ulls a nous problemes i
noves solucions..
UN MISSATGE AL CONSORCI
Enhorabona per l’aniversari. Espero que facin 30 o 300 anys més treballant amb la mateixa intensitat
amb què els he vist treballar els últims deu.

El gran repte serà aquest dels abocaments en temps
de pluja?

La llera després de la pluja
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Fruit del galzeran a la riera de Martinet a Aiguafreda

L

a boirina matinera encara no s’ha aixecat
d’Aiguafreda quan avancem pel sender que
duu al gorg de la Sort. Trepitgem un terra
humit, tou de fulles mortes que alimentaran la
primavera. Ella coneix des de petita aquest bosc
atapeït que la riera de Martinet fa possible, i ara
hi acostuma a venir amb grups d’alumnes d’arreu,
intentant inocular-los l’amor pels rius i les rieres
de casa. Ha viscut la major part de la vida entre
els tres cursos d’aigua que delimiten Aiguafreda:
les rieres privilegiades de Martinet i Avencó, que
baixen feréstegues del Montseny, i el Congost,
més vulnerable i ferit pel progrés. Porta a dins
–ens diu– totes les sortides a la natura fetes amb
els pares. És segurament això –continua– el que
la va fer estudiar Biologia i dedicar-se més tard
als rius, com a educadora i com a cofundadora de
l’Associació Martinet Grup de Defensa Fluvial.

Montse
Viñas
FORJAR UN VINCLE A LA INFANTESA

Biòloga, educadora ambiental
d’Aprèn Serveis Ambientals
Vic, 1978
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El bosc de la riera de Martinet

Què fa el Consorci per apropar la conca als nens?
Ofereix a les escoles dels municipis consorciats el
programa “Descobreix el riu” d’activitats d’educació
ambiental, que va néixer el curs 1995-1996 com a
“Viu el Besòs”. Són en total 10 activitats i hi participen vora de 5.000 alumnes l’any. En total, fins al curs
2016-2017 hi han passat més de 100.000 alumnes de
diferents municipis de la conca del Besòs.
En què consisteixen aquestes activitats?
Als petitons els oferim tallers per fer a l’aula. Els portem materials perquè puguin remenar aigua, còdols,
sorra… A mesura que van creixent, posem més èmfasi en la fauna que poden trobar als diferents trams
d’un riu i fem un joc en què han de respondre com
creuen que es pot fer un bon ús de l’aigua en diferents situacions quotidianes.

A

estan molt receptius en aquest moment de descoberta
i interioritzen el missatge que els transmetem de la
importància de preservar els rius. A les depuradores
és diferent. D’entrada reaccionen queixant-se de la
pudor, és clar, però és una de les activitats clau. Veure
tots els residus que s’han de treure de l’aigua impacta
i crec que els queda gravat al cervell. El missatge és
clar: això és aquí perquè algú en el seu moment ho ha
llençat al vàter. Per tant, no fem servir els vàters com
a papereres!
Ho tenen clar?
Molts sí. Es nota que s’ha fet una feina d’anys, tant a
les escoles com a les activitats educatives. Ara ja moltes vegades s’avancen als consells que els vols donar,
els coneixen.
Quins valors o coneixements voleu transmetre?

lmenys una vegada a la vida està molt bé
visitar una depuradora i entendre què
se’n fa, de l’aigua residual. La majoria estira la cadena del vàter i creu que allò desapareix
per sempre més.

D’entrada volem que coneguin com són els rius i
punt, però a mesura que són una miqueta més grans
anem incidint més en les coses que podem fer per ajudar-los allà on detectem un problema. El tarannà de
les activitats va per aquí: conèixer com és el riu, com
és la conca, i quines accions podem fer per millorar
en el dia a dia la qualitat d’aquesta conca.

I les sortides al riu?

Com els veus, aquests rius?

A partir de cicle mitjà. Una consisteix a visitar una
depuradora i ara també oferim una excursió de tot
un dia que agrada molt: comencen a Martinet, després ens desplacem al Congost i acabem a la desembocadura del Besòs. Els donem unes pautes perquè
es fixin en l’estructura que té el riu en cadascun
dels trams (alt, mitjà i baix) i els expliquem com reconèixer si té una bona qualitat ambiental. I encara
a batxillerat oferim una altra opció, que consisteix
a centrar-se només en un riu: hi apliquem diferents
índex biòtics per saber si està sa des del punt de vista
ambiental.

He viscut fins fa uns anys a Aiguafreda. Les rieres de
Martinet i Avencó potser no han canviat tant, però
el Congost, sí. Està molt millor. Hi ha racons que encara no són per tirar coets però es nota que s’ha fet
molta feina. Recordo que de petita havia vist baixar
el riu de colors i això ara ja no passa. Abans tampoc
no veies gairebé cap ocell i ara n’hi ha força. És a dir
que anem per bon camí. Però queda feina per fer!

Com reaccionen els nanos? Els interessa?
Se’ls veu força engrescats, sobretot a les sortides
al medi natural. Al·lucinen molt quan comencen a
descobrir el que hi ha a l’aigua i troben animalons
amagats als còdols i fulles. A Martinet sobretot trobem moltes cuques de capsa, uns invertebrats que
justament viuen en aigües de bona qualitat. Els nens
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Què queda per fer?
Queda continuar en aquesta línia i prendre mesures potser més dràstiques amb aquells que continuen
llençant residus que no s’hi han de llençar. I queda
evitar que es repeteixin errors del passat, com haver deixat que els poblets de la conca del Congost
creixessin enganxats al riu, a tocar de la C-17. Queda
no tornar a permetre que naus industrials gegantines
com la del Leiro s’instal·lin en l’espai del riu… Com a
mínim que no es repeteixi. I intentar corregir el que
es pugui per deixar espai al riu.

El gorg de la Sort de la riera de Martinet a Aiguafreda

D

es del vessant educatiu es fa molt, però hi
ha nens que es queixen que quan intenten traslladar a casa el que han après, els
adults no els fan cas. Falta acabar de fer arribar el
missatge a les famílies.

Alguna cosa més?
Potser potenciar l’educació dels adults. S’ha fet molta feina amb els nens i les nenes, però ells
sols no sembla que puguin convèncer els pares de com actuar a casa. El Consorci ha fet uns
materials que estan molt bé per lliurar a les famílies (el fullet “Els rius a les teves mans”, per
exemple) i caldria anar per aquí.
Com ho ha fet el Consorci en aquests trenta anys?
Han fet molta feina. En queda, però a grans trets va per bon camí. Permet treballar de costat
amb ajuntaments que potser anys enrere vivien més d’esquena al que passava als seus rius.
Els ha donat facilitats per poder fer-hi actuacions i corregir errors o per millorar els entorns
fluvials, instal·lar depuradores… Aquesta feina de formigueta al llarg dels anys es tradueix
en el fet que de mica en mica els rius estan una mica millor. No estan tots prou bé, però n’hi
ha que han millorat força. El fet que la conca no sigui gaire gran i que les actuacions siguin
constants dona resultats.
Què aconsellaries a qui vulgui apropar-se al riu?
A la riera de Martinet s’ha de venir amb calma, reposat, sense presses i sense crits, amb els
sentits ben oberts per captar el soroll que fa el rajolí d’aigua que baixa, contemplar com
cauen les fulles dels aurons i escoltar el cant dels ocells. Si algú s’anima a investigar més el
riu (amb respecte!), hi podrà descobrir un munt de bestioletes i criatures ben interessants,
que ens donen molta informació de la qualitat de l’aigua.

UN RECORD
Un d’infantesa quan amb els amics del barri anàvem a berenar a la font d’en Pinós. Era tota una aventura creuar per la passera (quan no se l’havia endut el riu) i passar la tarda a l’altra riba.
UN ESPAI
El gorg de la Sort de la riera de Martinet.
COM VEUS EL FUTUR?
El veig per bon camí. La conca està millorant i esperem que acabem tenint uns rius molt dignes i
molt sans.
QUÈ T’APORTA EL RIU?
Tranquil·litat, vida i ganes de continuar gaudint-ne.
UN MISSATGE AL CONSORCI
El felicito per la feina feta i l’animo i engresco que continuï treballant intensament per millorar la
qualitat dels nostres rius.

MONTSE VIÑAS. FORJAR UN VINCLE A LA INFANTESA

pàg. 219

Sarga florida a la riba del Congost

T

é 19 anys i es nota una mica intimidada
mentre caminem pel camí polsegós que
duu a l’aguait de can Cabanyes. Som molt a
prop del Circuit de Montmeló, a les nou del matí
d’un dia molt calorós, i els ocells dels aiguamolls
callen. Ella encara aprofita per fer una última
ullada al seu treball Anàlisi de la qualitat del riu
Congost, guanyador, el 2016, del primer premi
dins la categoria de Treballs de Recerca del I Premi de Treballs Acadèmics Consorci Besòs Tordera. L’experiència viscuda amb aquest treball és el
que l’ha fet imaginar-se biòloga, sentir que un dia
serà ella qui rebrà al laboratori els nois i noies
atrets per la natura. Nosaltres voldríem abraçarla i dir-li que aquesta és la millor notícia, que en la
seva voluntat de tenir cura de la vida s’esbossa una
nova generació de guardians dels rius. Però ella,
aliena a la importància del relleu, ens mira tímida
i somriu.

Marina
Andreu
EL FUTUR HA COMENÇAT

Estudiant i guanyadora del
I Premi de Treballs de Recerca
Consorci Besòs Tordera
Granollers, 1998
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V

El riu era tal com et pensaves?

eure que els rius poden desaparèixer a
l’estiu m’ha fet entendre la importància
de cuidar-los. Ara quan sento que plou
em poso més contenta. I també sóc més conscient
que l’aigua és un bé escàs.

Em vaig endur una sorpresa. Com que durant el curs
no havia tingut temps de fer el mostreig sobre macroinvertebrats, el vaig deixar per a l’estiu i em vaig
trobar que… no hi havia riu! Estava sec. Sembla mentida, però no pensava que un riu pogués desaparèixer
a l’estiu. Va ser el que em va fer canviar tot l’enfoc del
treball. Aquest mostreig el vaig acabar fent a finals
de setembre, quan el Congost ja havia començat a
augmentar de cabal. Veure que els rius són irregulars
m’ha fet entendre que s’han de cuidar. Sempre he mirat de deixar poca petjada ambiental però ara encara
sóc més curosa.

Què et va portar a fer un treball de recerca sobre el
riu?

Què més vas aprendre amb el treball?

Sempre m’ha agradat molt la natura i vaig pensar
que un treball de riu em permetria passar llargues
estones al camp, fent mostrejos.
Per què vas escollir el Congost?
Visc a Granollers i era el riu que em quedava més a
prop, però vaig pujar cap al Figaró per intentar buscar un tram menys humanitzat, sense murs a banda
i banda. També m’agradava la idea de sentir-me a la
muntanya.

Tardor a la riba
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de Tagamanent (l’EDAR Congost). En l’anàlisi vam
veure que allà on la depuradora abocava aigua es
disparava la quantitat de nitrat o de calci, però que
després aquestes substàncies es diluïen: uns metres
més avall, si tornàvem a analitzar l’aigua, recuperava
la composició química del tram anterior a l’aportació d’aigua. És a dir que es mantenia estable. Jo pensava que l’aigua que sortia de la depuradora podia
ser més bruta i que això podia influir negativament
en el riu, però vaig veure que no és així, sinó que hi
influeix positivament i tot, perquè fa que hi hagi més
aigua al riu.

amb aquell riu que anava coneixent. De moment no
he seguit treballant-hi però no descarto en el futur
tornar-hi i seguir estudiant-lo.

Què va ser el més difícil d’aquest treball?

quell tram del Congost va ser una mica
meu durant l’any que el vaig estudiar. Me
n’ha quedat el record i l’afecte: si vaig al
Figaró m’apropo al riu i el miro a veure com està.

La importància de les depuradores. Són les que aporten cabal al riu durant les èpoques de sequera. I sobretot vaig aprendre a fer el mostreig fisicoquímic
i biològic, a utilitzar el material, a saber què vol dir
que hi hagi un determinat macroinvertebrat en una
zona… En definitiva, saber què significa tot allò relacionat amb el riu.

El més dur va ser aconseguir el material: aparells per
mostrejar el quimisme i per mostrejar els macroinvertebrats (els surber). Per sort, en aquell moment
estava participant en el programa “Bojos per la natura”, de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental
(ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona, i
gràcies a ells vaig poder contactar amb geòlegs i químics que em van aconseguir el material.

Quina qualitat vas trobar que tenia l’aigua?

I què va ser el més engrescador?

Vam recollir mostres en set punts clau del riu, abans
i després de les aportacions d’aigua de la depuradora

El que més em va agradar va ser sentir-me part de
la natura durant tot aquell temps, establir un vincle

En un pla personal t’ha influït, doncs.
Sí. És el que m’ha fet interessar-me per la biologia.
M’ha portat a voler estudiar Biologia Ambiental a
la Universitat Autònoma de Barcelona, que és el que
he fet aquest any. Vaig adonar-me que em sentia a
gust fent allò i que era el que volia fer de gran. El meu
somni és treballar en un parc natural, a la natura.

A

Ets nascuda a Granollers. Quin vincle tens amb el
Congost?
De petita no anava gaire al riu. Ara potser hi vaig
més. A fer passejades o en bicicleta pels voltants. I
també algunes nits vaig amb amics a buscar-hi amfibis o peixos. Ens agrada la natura i anem a provar
sort. Trobem força gripaus i peixets.

Glaçada a la riera d’Avencó a Aiguafreda

MARINA ANDREU. EL FUTUR HA COMENÇAT
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Tardor a la riera de Martinet a Aiguafreda

Has vist canviar el riu?
Sé que el Congost estava molt malmès fa molts anys
perquè a l’escola ens han ensenyat moltes imatges
d’aquella època, però no he arribat a veure aquest
canvi. Me l’han explicat.
Els joves coneixen la tasca que ha fet el Consorci?
Entre el jovent potser no se sap qui és el responsable
d’aquest canvi. Se sap que s’hi ha deixat d’abocar tot
el que s’hi abocava, però no se sap de qui és el mèrit.
Tu havies participat en alguna de les activitats escolars que proposa el Consorci?
Sí, havíem anat al Congost, al Figaró, amb el programa “Viu el Besòs”. Va ser una visita que em va agradar. De fet, va ser decisiva perquè més tard volgués
fer el treball de recerca sobre el riu: volia fer allò
mateix que ens havien ensenyat, però d’una manera
més científica.
Què hauria de fer el Consorci per animar més els
joves a estimar els rius?
Podria organitzar més sortides al riu per observar-hi la fauna, o ensenyar un riu en mal estat, per
conscienciar. Perquè potser la natura no és atractiva per a algunes persones, però veure un riu brut

no pot deixar ningú indiferent. Jo ensenyaria aquesta
part dolenta. S’ha de conscienciar tothom que s’ha
d’ajudar els rius perquè, a més a més, ens ve el canvi
climàtic i comportarà un estrès hídric per a ells.
Què fas tu per cuidar el riu?
A casa el que fem és no llençar l’oli per la pica, per
exemple. El guardem en un pot de vidre i després el
donem a la meva tieta perquè en faci sabó. També
destriem les escombraries per al reciclatge. I no aboquem mai res al riu. Fa molta llàstima quan veus que
algú hi ha llençat deixalles. Jo sempre que puc les
recullo: si veig una llauna, me la fico a la bossa i la
llenço més endavant quan trobo una paperera. Sap
greu.
Participes en cap voluntariat?
M’he inscrit fa poc a la xarxa de voluntaris de Catalunya i sé que organitzen activitats de neteja de rius
i boscos. Fer el treball de recerca sobre el Congost ha
estat molt engrescador i m’agradaria que més gent
sentís aquesta passió per la natura i per voler cuidar
el planeta i millorar-lo. M’agradaria sobretot ajudar
els nois i noies de batxillerat que volguessin fer el seu
treball de recerca sobre el riu.

UN RECORD
Quan, fa molts anys, vaig anar al riu per primer cop a buscar-hi animals amb els meus amics. Em va
agradar molt.
UN ESPAI
M’agrada el Congost cap amunt, a partir del Figaró, perquè l’aigua és més neta i l’entorn, més natural.
COM VEUS EL FUTUR?
M’agradaria veure el Congost ple d’animals, flora i aigua. Com els rius de les pel·lícules, vaja! Una
mica utòpic. I personalment, en el futur m’agradaria treballar en un parc natural, en algun riu si pot
ser, per passar a la natura com més temps millor.
QUÈ T’APORTA EL RIU?
Estones a la natura. Estones tranquil·les, envoltada de vegetació, animals i el so de l’aigua. Un paisatge ple de vida.
UN MISSATGE AL CONSORCI
Felicitats perquè la conca està molt bé. Només caldria netejar més els rius perquè no s’hi veiessin
deixalles.

MARINA ANDREU. EL FUTUR HA COMENÇAT
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