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El
el

Consorci ha celebrat
seu 30è aniversari

El Consorci es va fundar el 29
de febrer de 1988. Amb motiu
d’aquesta efemèride, ha editat un llibre d’entrevistes i ha
realitzat un documental amb
el títol 30 anys, 30 mirades.

Entrevistem
Joan
Vila,
nou president del Consorci

Jornades sobre rius urbans,
R+D+I i aigües regenerades
Darrerament, la seu del Consorci ha acollit tres jornades
tècniques sobre diferents
temàtiques. La pròxima serà
#jornadaolores2018, el 17
d’octubre a Llinars del Vallès.

Fotografia portada del llibre 30 anys, 30 mirades,
d’Yvette Moya-Angeler.

CARTA DEL PRESIDENT

30 anys de bona feina i
molts reptes al davant

Ommorbisul heniu similla se me pra
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30 ANYS DE BONA FEINA I MOLTS REPTES AL DAVANT

Vull també donar les gràcies a aquelles persones que el 29 de febrer de 1988, tot
just fa 30 anys, varen fundar aquest Consorci, a tots els presidents i presidentes
que m’han precedit en el càrrec, a aquelles persones que han contribuït d’alguna
manera a fer que aquell ambiciós projecte sigui avui una realitat reexida. Un agraïment especial per al meu antecessor, en Sergi Mingote, amb qui he tingut el plaer
de compartir moltes hores intentant que aquesta casa donés millor servei a tots
els consorciats, treballant per la sostenibilitat i per la millora dels entorns fluvials.

EL CONSORCI CELEBRA EL SEU 30È ANIVERSARI

JOAN VILA i MATABACAS, PRESIDENT DEL CONSORCI BESÒS TORDERA
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He estat vicepresident del Consorci durant 11 anys, i ara n’he assumit la presidència.
Vull fer arribar un missatge públic d’agraïment per la confiança que han dipositat
en mi tots els membres de la Junta General d’aquest organisme.

Encetem una nova etapa plena de nous reptes, destinats a servir millor les persones i el medi natural, i a optimitzar recursos i potenciar activitats per aconseguir
més suport de la ciutadania i millors resultats en la recuperació i preservació del
nostre entorn. Esmerçarem esforços a potenciar encara més la col·laboració amb
el món del coneixement (acadèmic i tècnic), fet que ens permetrà seguir millorant.
Els nostres rius ja gaudeixen de bona salut, però encara queda molta feina per
fer. Estic segur que amb la complicitat dels municipis i organismes consorciats,
amb la col·laboració dels companys i companyes del govern del Consorci i amb la
tenacitat i bon fer de totes les persones que hi treballen, ho aconseguirem, sempre
col·laborant amb el govern de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, estic a la
disposició d’allò que necessitin els nostres municipis i aquelles entitats que també
vetllen pels nostres rius.

JOAN VILA i MATABACAS
President del
Consorci Besòs Tordera

Els rius no tenen color polític i, entre totes i tots, tenim l’obligació de fer un món una
mica millor. El Consorci Besòs Tordera continuarà treballant en aquesta direcció.
Rebeu una molt atenta i cordial salutació.
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L’AS
CEN
SOR

BAIXA Llaunes, papers, plàstics, runes,

mobles, sanitaris... Aquests objectes NO
formen part dels espais fluvials. Tot i que és
una pràctica que va minvant, moltes persones encara tracten les lleres dels nostres rius
com a deixalleries. Ja ho vam dir a la nostra
campanya “Els rius a les teves mans”, no vagis al riu amb andròmines, porta-les on toqui.

PUJA Cada vegada són més els municipis

que disposen, repartits pels seus carrers, de
contenidors específics per a la recollida d’oli
de cuina usat. La instal·lació d’aquests contenidors va acompanyada en molts casos de
campanyes d’informació i pedagogia. Atenció: un litre d’oli usat pot contaminar 1.000 litres d’aigua. Si el reciclem, s’obté biodièsel!

Pàg. 3

30 ANYS, 30 MIRADES
El Consorci celebra el seu 30è
aniversari
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EN PORTADA

Prop de 300 persones omplen el
Teatre Auditori de LLinars del Vallès
Tot i que el Consorci es fa fundar un 29 de febrer, el
passat 1 de juny va tenir lloc l’acte central de celebració
del seu 30è aniversari, durant el qual es va presentar el
llibre i es va estrenar el documental 30 anys, 30 mirades.
El Teatre Auditori de Llinars del Vallès
va aplegar prop de 300 persones que
van assistir a l’acte central de celebració del 30è aniversari del Consorci. Entre el nombrós públic assistent hi havia
alcaldes, alcaldesses, regidors i tècnics dels 64 municipis consorciats; representants de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, de
l’Agència Catalana de l’Aigua i del Zoo
de Barcelona, entre altres organismes;
empresaris i professionals vinculats
a la gestió de l’aigua, experts i grups
ecologistes, personal, treballadors i
expresidents del Consorci, així com la
seva fundadora, Anna Ma. Palé.
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L’alcalde de Llinars, Martí Pujol, va
ser l’encarregat d’obrir l’acte i donar la
benvinguda. Seguidament, va prendre
la paraula Sergi Mingote, que, en el
seu darrer acte i dia com a president, va
fer un breu repàs a les principals fites
assolides durant el seu mandat i va voler agrair la col·laboració a tothom que
ha treballat amb ell en aquesta etapa.
Emotiu relleu
Mingote va donar pas al fins aleshores
vicepresident del Consorci, Joan Vila,
que en el seu primer discurs com a
president va refermar la seva intenció
i el compromís assumit per continuar

liderant la millora tant dels entorns
fluvials com dels serveis als municipis.
Una emotiva abraçada entre tots dos
palesava aquest relleu al capdavant
de l’organisme.
Llibre i documental
Amb motiu d’aquest 30è aniversari, el
Consorci ha editat 30 anys, 30 mirades.
El llibre, un recull de 30 entrevistes a
persones vinculades a la conca del
Besòs i/o al Consorci des de diferents
vessants (periodistes, enginyers, empresaris, geògrafs, naturalistes, investigadors, historiadors, etc.).
Una taula rodona, moderada pel pe-

riodista vallesà Francesc de la Torre,
i formada per tres d’aquests testimonis –Vicenç Relats, periodista i director
de la revista Vallesos; Albert Sorolla,
president de l’Asociación Española de
Ingeniería del Paisaje, i Josep Arráez,
gerent del Consorci entre 1993 i 2015–;
juntament amb Yvette Moya-Angeler,
periodista i autora del llibre, va servir
per presentar-lo i poder avaluar com ha
evolucionat la conca en aquestes tres
darreres dècades. Tots els assistents
en van rebre un exemplar com a regal i

recordatori d’aquesta data.
La celebració va cloure amb l’estrena
de 30 anys, 30 mirades. El documental,
que en poc més de 20 minuts i fent servir només les opinions i veus d’aquests
testimonis, ens explica els orígens, el
recorregut i els reptes de futur que tenen al davant el Consorci i les seves
conques. El documental està disponible al canal YouTube del Consorci
i també es pot veure accedint al web
(www.besos-tordera.cat) o a l’espai
blog (besos-tordera.cat/blog).

Sergi Mingote i Joan Vila van simbolitzar el relleu a la presidència amb
una emotiva abraçada.

L’estudi de biodiversitat confirma la millora
de la conca del Besòs entre 1997 i 2017
Un altre dels plats forts d’aquest 30è aniversari va ser
la presentació, per part de la doctora Sònia Sànchez,
de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)
de la Universitat Autònoma de Barcelona, de les principals conclusions derivades de l’estudi Avaluació de
l’estat de qualitat dels sistemes fluvials de la conca
del Besòs (1997-2017), finançat i coordinat pel Consorci
i elaborat per l’ICTA, amb el suport del CREAF (Centre
de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals). Aquest
informe posa de manifest la millora aconseguida en
aquest període gràcies a la implantació d’estacions
depuradores d’aigües residuals (EDAR) arreu de la
conca i als avenços en els processos de tractament
de les aigües residuals. “La millora de l’aigua
efluent que va a parar als rius ha fet possible una
millora dels entorns i un augment significatiu del
nombre d’espècies animals”, va explicar Sànchez,
que va destacar l’expansió i la recuperació d’espècies
clau indicadores de qualitat, com el blauet i la llúdriga, presents ja a tots els rius de la conca.

Sònia Sànchez durant la seva
exposició dels principals resultats de
l’estudi de biodiversitat de la conca
del Besòs.
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NOTÍCIES

El Laboratori i el Servei de Control d’Abocaments obtenen
l’acreditació de qualitat de l’ENAC

El Consorci, a la
Fira d’Empreses
de la UB

Amb l’obtenció per part del SCA d’aquesta acreditació,
el Consorci esdevé pioner dins el conjunt de les administracions de l’aigua en l’àmbit estatal.
L’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) ha acreditat el Laboratori d’Assaigs del Consorci d’acord a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 en la realització d’assaigs mediambientals d’aigües residuals, continentals i regenerades, mentre que el Servei de Control d’Abocaments (SCA) ha estat acreditat amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 per
a la inspecció mediambiental, incloent-hi la presa de mostres en aigües residuals.
Aquestes acreditacions ratifiquen la capacitat tècnica i reconeixen el rigor i la qualitat de la feina diària que es fa des d’aquests equipaments. L’exigència i l’eficàcia en
aquests departaments reverteix en la millora de l’aigua efluent de les EDAR i, per tant,
en els entorns fluvials. A més, aquestes acreditacions han permès que el laboratori
continuï mantenint la seva condició d’Entitat Col·laboradora del Medi Ambient, habilitada per l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores (OAEC), i que el Consorci
passi a col·laborar activament amb aquesta mateixa oficina en la tasca d’estandardització i normalització dels procediments d’inspecció ambiental d’aigües que es
duen a terme des de les administracions i entitats de control en l’àmbit de Catalunya.

L’equip de persones que fomen part del projecte de seguiment
de la llúdriga que està impulsant el Consorci.
L’equip de professionals del laboratori (esquerra) i del SCA (dreta) amb
les seves acreditacions.

Signat l’acord per impulsar una passera a la riera de
Vallromanes entre Montornès i Vilanova
Montornès del Vallès, Vilanova del Vallès i el Consorci han ratificat l’acord per iniciar la redacció i aprovació
del projecte executiu de la passera de la riera de Vallromanes, al camí fluvial del Mogent, que té per objectiu donar-li continuïtat i facilitar l’accés de vianants i bicicletes.
Concretament, aquest conveni preveu l’estudi d’alternatives per a la realització d’un nou pas situat a la part final de la riera de Vallromanes, a tocar del riu Mogent,
que connectarà el camí fluvial entre ambdós municipis.
El conveni també preveu l’estudi de viabilitat d’una passera entre els habitatges del barri ca l’Ametller i el nucli urbà de Vilanova del Vallès al costat de la carretera
BV-5001 per sobre de la riera de Vallromanes. La durada
d’aquest conveni és d’un any i el cost màxim per a la redacció dels estudis i projectes esmentats és de 15.000 euros.
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Yolanda Lorenzo, alcaldessa de Vilanova; Sergi Mingote,
president del Consorci, i José A. Montero, alcalde de Montornès, durant la signatura al Consorci.

Exposició sobre el
retorn de la llúdriga al
Besòs i la Tordera
LA MOSTRA, QUE ESTÀ A
DISPOSICIÓ D’AJUNTAMENTS, ESCOLES I D’ALTRES
CENTRES CULTURALS, JA HA
PASSAT PER SIS MUNICIPIS,
ENTRE ALTRES SANTA MARIA
DE MARTORELLES, FIGARÓ,
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
I LES FRANQUESES DEL VALLÈS, ON ES VA INSTAL·LAR A
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

El passat 22 de març, Dia Mundial
de l’Aigua, el Consorci va inaugurar
l’exposició itinerant “El retorn de la
llúdriga a les conques del Besòs i
la Tordera”. La mostra també recull
l’evolució de la presència de la llúdriga a Catalunya, que va passar de trobar-se a totes les conques catalanes
en el període 1900-1950, a la seva extinció pràcticament definitiva a mitjans
dels anys 1980. En el cas de les conques del Besòs i la Tordera, l’animal
ha estat extingit durant prop de 40
anys. Des de l’any 2014, el Consorci està duent a terme un projecte de
seguiment de la llúdriga amb càmeres de fotoparany, que van captar la
primera fotografia de l’animal el 6 de
juny de 2014 al riu Tenes. Des d’aleshores, la seva presència s’ha confirmat
a tots els rius de la conca del Besòs,
mitjançant fotografies i/o gravacions
que es recullen ara en aquesta mostra, que també inclou la reproducció de
dos exemplars de l’animal, un mascle
i una femella, entre d’altres materials.

El Consorci, a través principalment del
Servei de Laboratori, ha estat present a
la Fira d’Empreses de les facultats de
Física i de Química, amb la participació de les facultats de Matemàtiques i
Informàtica, Ciències de la Terra i Biologia, que organitza la Universitat de
Barcelona (UB). Es tracta d’una bona
oportunitat perquè els estudiants contactin amb empreses d’activitats relacionades amb els estudis que estan
cursant. La fira, que es va celebrar el
passat 11 d’abril, va servir per poder
donar a conèixer la tasca del Consorci
i la seva ferma aposta per la formació contínua i el personal qualificat.

Josep Arráez,
Premi de l’Aigua
L’Associació Catalana d’Amics de
l’Aigua (ACAA) ha lliurat un dels
seus Premis de l’Aigua 2018 a Josep Arráez, gerent del Consorci entre 1993 i 2015, en reconeixement
a la seva trajectòria professional.
“Durant la meva etapa al capdavant del Consorci, sempre vaig tenir
molt present que havíem de servir el nostre client, que era el riu”,
va dir Arráez en recollir el guardó.
Per la seva llarga trajectòria científica
i acadèmica a la conca de la Tordera,
l’Observatori de la Tordera ha estat
un altre dels guardonats per l’ACAA
en la 19a edició d’aquests premis.
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ENTREVISTA
El nou organigrama de govern incorpora Albert Camps, regidor de
Granollers, com a vicepresident. Expliqui’ns una mica aquesta aposta.
Amb el Sr. Albert Camps ja vaig tenir el
plaer de compartir vicepresidència entre els anys 2003 i 2007; per tant, ens
coneixem i tenim, des de llavors, una
relació personal excel·lent. El Consorci
està d’enhorabona amb la seva nova
incorporació, ja que el considero una de
les persones més sensibilitzades en
la recuperació i preservació del medi
natural dintre de l’àmbit de la política
municipal. La seva preocupació per
aquests temes l’ha portat a tenir-ne
un coneixement molt profund i també una visió de futur molt ambiciosa.
És el responsable de les àrees d’aigües
regenerades, de Xarxa Natura 2000 i
de la subconca del Congost. Estic segur que farà molt bona feina, juntament
amb els altres dos vicepresidents, la
Sra. Neus García i el Sr. Pere Grivé.
Podem dir que el darrer gran canvi del
Consorci ha estat la seva ampliació
als municipis de la Tordera. En quin
punt es troba aquesta ampliació?
És cert que el darrer gran canvi ha
estat aquesta ampliació. Feia molt de
temps que l’estàvem preparant i quan
es va formalitzar vàrem desenvolupar una intensa tasca per arribar als

ENTREVISTA

Joan Vila i Matabacas
President del
Consorci Besòs Tordera
Després de set anys com a vicepresident, Joan Vila i Matabacas és des del passat mes
de juny president del Consorci,
agafant el relleu a Sergi Mingote. Ara ens explica en quin
moment es troba l’ens i els projectes de mandat. Alcalde del
seu poble natal, Aiguafreda, ja
ha anunciat que no es presentarà a les pròximes municipals.
Ha estat vicepresident durant els darrers set anys de mandat amb Sergi
Mingote. Com ha estat aquesta etapa?
Crec que per al Consorci ha estat una
bona etapa i, per a mi, també ha estat molt positiva. Amb el president i
amic Sergi Mingote, tot i que no ens
coneixíem, vàrem tenir una gran coincidència de criteris a l’hora de dirigir el
Consorci: optimitzar els seus recursos i
obrir-lo més als ajuntaments i a la ciu-
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tadania en general, que són els seus
veritables propietaris. Amb el lema “els
rius no tenen colors polítics” hem treballat, colze a colze, per donar entrada a
gairebé totes les formacions polítiques
als òrgans de govern, per oferir la millor atenció possible a tothom i per promoure una favorable projecció de futur.
Com afronta el seu nomenament com a president? Podem dir
que és una nova etapa o la continuïtat d’un projecte consolidat?
Les dues coses a la vegada. He format
part del govern durant els darrers set
anys i, per tant, soc part interessada
que les polítiques que s’han implementat es continuïn desenvolupant.
Per altra banda, el món evoluciona
constantment i apareixen nous problemes a afrontar i noves oportunitats. Serà important treballar molt en
el camp de la recerca, la investigació i
el desenvolupament per trobar noves
solucions que ens permetin optimitzar

municipis d’aquesta conca, nou dels
quals ja s’han consorciat (veure mapa).
Ja estem treballant en projectes
que afecten la conca i fent les gestions oportunes per assumir el manteniment d’EDAR i altres aspectes
de la nostra competència. Estem
avançant a una bona velocitat, però
convé mantenir-la per poder donar un bon servei a la conca de la
Tordera durant els pròxims mesos.
Enguany, el Consorci ha celebrat el seu 30è aniversari. Fent
una mirada de futur, cap a on creu
que ha d’anar evolucionant l’ens?
Trenta anys és ja molt de temps i indica que el Consorci és un ens consolidat
que està complint bé la tasca que té encomanada. Per continuar sent eficients

en el futur, hem de mantenir un elevat
nivell d’activitat en aspectes de R+D+I
per incorporar noves tecnologies que
millorin i optimitzin les instal·lacions
que gestionem. També caldrà esmerçar
esforços en la difusió dels valors que
presideixen la nostra activitat quotidiana per poder obtenir més complicitat i
col·laboració de la ciutadania, a la qual
servim. N’hi ha més però aquests dos
serien, per a mi, els eixos principals.
Vol afegir alguna cosa més?
Només dir que estic molt il·lusionat en
afrontar els reptes que tenim al davant
i que, amb la col·laboració dels companys i companyes de la Comissió de
Govern, de la Junta General i del bon
equip de professionals d’aquest Consorci, estic segur que els aconseguirem.

recursos i afrontar els reptes de futur.
Quins reptes s’ha establert en aquest
any escàs que resta de mandat?
Un any és poc temps per fer coses en
l’àmbit públic. La meva presidència
durarà fins a l’octubre de l’any vinent
aproximadament i crec que hi haurà
temps per fer realitat alguns projectes importants i començar-ne de nous.
Hem de desenvolupar la nostra fundació per poder fer més bona tasca en
el camp de l’R+D+I i en el de la difusió
dels valors que representem; hem de
modernitzar la nostra estructura i la
de les empreses en què participem per
millorar els serveis que oferim; hem
de treballar afrontant immediatament
nous reptes de futur, com són les aigües
regenerades, els problemes derivats
de la contaminació per avingudes pluvials, l’eliminació sostenible dels fangs
que es produeixen a les depuradores,
etc. Tenim molta feina a fer però comptem amb un bon equip professional.
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SECCIONS FIXES

PATRIMONI I ESPAIS
CASA DE LES AIGÜES
INAUGURADA FA 170 ANYS

Vista aèria de
l’EDAR Montornès
del Vallès

CONEGUEM...

L’EDAR MONTORNÈS DEL VALLÈS

La Casa de les Aigües és una central d’aigües,
d’estil modernista, ubicada a la vora del riu Besòs,
obra de l’arquitecte Antoni Rovira i Trias. Va ser
inaugurada el 21 de juny de 1848, ara fa tot just 170
anys, per dotar d’aigua potable la ciutat de Barcelona. Va funcionar durant més de 100 anys, fins
a l’any 1989. El conjunt està format per: la casa
del maquinista, la sala dels pous, la sala de la
màquina de vapor i les calderes, la sala d’aforament, la torre dipòsit, la xemeneia i els jardins.
La importància del conjunt resideix en la bona conservació de la maquinària, l’acurada decoració d’estil modernista i la seva integració amb l’entorn del
riu Besòs. Durant la dècada dels 90, l’Ajuntament
de Montcada i Reixac en va assumir la gestió i començà la rehabilitació com a Museu de les Aigües.

Casa de les Aigües
(Montcada i Reixac)

LA VIDA A LA CONCA
Anguila (Anguilla anguilla)

Des de 2014, compta amb
l’Urban River Lab

Casa de les Aigües
(Fotografia de AFOTMIR)
Com s’identifica?

L’anguila és un peix inconfusible, serpentiforme, amb una longitud que
assoleix els 150 cm, en els exemplars
més grossos. Les aletes dorsal, caudal
i anal estan unides formant-ne una de
sola. Té la pell recoberta d’una mucosa
i és de color variable, amb tons foscos al dors i més clars al ventre.
Quin és el seu comportament?

Construïda l’any 1994, aquesta
estació depuradora d’aigües residuals, situada en el terme municipal de Montornès del Vallès, en el
paratge anomenat Pla de Can Buscarons, ocupa una superfície de
40.000 m2. Va ser construïda per
tractar un cabal de 30.000 m³/dia i,
després de diferents ampliacions
i millores, ja en pot rebre 40.000.
L’EDAR Montornès del Vallès tracta les aigües residuals de Montornès
del Vallès, Parets del Vallès, Vilanova del Vallès, Montmeló, Lliçà de Vall,
Lliçà d’Amunt, Vallromanes i una part
de Granollers i Mollet, així com les aigües residuals generades pels seus
assentaments industrials. La xarxa
de col·lectors en alta és d’aproximadament 64 km de longitud, que disco-
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rren paral·lelament a les lleres dels
rius Besòs, Congost, Mogent, Tenes,
riera Seca i riera de Vallromanes.
La primera fase de la planta va ser
construïda l’any 1994 per tractar un
cabal de 30.000 m³/dia amb tractament primari físicoquímic. En una segona fase (1999), s’amplià a un procés biològic amb estabilització dels
fangs mitjançant digestió anaeròbia.

L’any 2005 es remodela per tractar
un cabal de 40.000 m³/dia i s’incorpora l’eliminació de nitrogen. Des de
finals de 2014, aquesta EDAR acull
l’Urban River Lab, una plataforma
experimental a l’aire lliure única i pionera a tot l’Estat. L’objectiu d’aquest
laboratori és conèixer quin paper poden jugar les plantes halòfites en la
millora de l’aigua efluent de les EDAR.

Fotografia de Marc Ordeix
(Museu Industrial del Ter)

Els exemplars sexualment madurs
migren al mar dels Sargassos
(oceà Atlàntic), on es reproduiran.
Les larves que surtin dels ous tornaran a Europa, empeses pels corrents.
Quan arribin, convertides ja en angules, remuntaran els rius. Poden
sortir de l’aigua i arrossegar-se
com serps per superar obstacles. El
cicle es tanca quan creixen i esdevenen novament anguiles platejades.

Acords per al manteniment del clavegueram
amb Santa Perpètua i Montornès
El Consorci Besòs Tordera ha signat amb els ajuntaments de
Montornès del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda convenis mitjançant els quals assumeix el manteniment i la neteja de la
xarxa de clavegueram dels municipis. Es tracta d’un servei especialitzat que el Consorci ofereix als seus municipis consorciats.
Actualment, ja són 21 els ajuntaments que gaudeixen d’aquest servei.

Signatura amb
l’alcaldesa de Sta. Perpètua
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JORNADES TÈCNIQUES / NOTÍCIES

El Consorci, membre de la Xarxa de
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

Neus Garcia, vicepresidenta del Consorci, amb el diputat de Medi Ambient

JORNADES TÈCNIQUES

AIGÜES REGENERADES, R+D+I I RIUS URBANS HAN ESTAT LES TEMÀTIQUES
DE LES TRES DARRERES JORNADES TÈCNIQUES ORGANITZADES PEL
CONSORCI. ACTUALMENT, ESTÀ TREBALLANT EN #JORNADAOLORES2018
El passat 6 de juliol, es va organitzar
una jornada tècnica per presentar el
Pla Director d’Aigües Regenerades
que està elaborant el Consorci amb
el surport de l’empresa Amphos 21.
Hi van assistir una cinquantena de
representants dels municipis consorciats i del món empresarial, que
van conèixer de primera mà què són i
per a què serveixen aquestes aigües.
El 21 de juny es va celebrar la Jornada Tècnica: Matinal de R+D+I, durant
la qual es van presentar els projectes
d’investigació que estan duent a terme tres estudiants de doctorat amb la
col·laboració del Consorci: qWater, de
Josep Pascual, doctorand de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC);
SewMo de Chiara Cosco, doctoranda
de la UPC, i ReVal, de David Palma, de
la Universitat de Girona (UdG). La matinal també va incloure una ponència
per conèixer els darrers resultats de
les investigacions fetes a l’Urban River Lab, la plataforma experimental
instal·lada a l’EDAR Montornès del
Vallès, que va anar a càrrec d’Eugènia
Martí, científica del Centre d’Estudis
Avançats de Blanes (CEAB) del CSIC.
Per últim, la doctora Sònia Sánchez, de
l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA) de la UAB, va presentar
els resultats de l’estudi de biodiversitat de la conca del Besòs. Es tracta
d’una exhaustiva comparativa sobre
l’evolució de la conca pel que fa al
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nombre d’espècies animals i vegetals,
entre altres, durant el període 1997-2017.
Per últim, el passat mes de novembre
es va celebrar la Jornada Tècnica: Recerca Aplicada a la Problemàtica dels
Rius Urbans en el Nou Escenari Socioambiental de la Regió Mediterrània.
Entre d’altres, es va aprofitar per
presentar el cas pràctic de la riera
de Cànoves, on s’està duent a terme un projecte d’investigació en què
s’estan aplicant i testant en el medi
els coneixements extrets de l’URL.

El 17 d’octubre tindrà
lloc la Jornada Tècnica:
Prevención y Control de
Olores en los Sistemas de
Saneamiento, que se celebrarà al Teatre Auditori
de Llinars del Vallès. La
jornada s’adreça a professionals del sector del
sanejament de les aigües
residuals urbanes. L’objectiu és conèixer en quin
punt es troben els tractaments actuals i cap a on
ha d’avançar el sector.

La XVIII Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap
a la Sostenibilitat, celebrada a Castellar del Vallès el passat
1 de març, va aprovar la incorporació del Consorci Besòs Tordera com a membre observador. Aquesta entitat és una associació
de municipis compromesos amb el medi ambient per avançar cap
a un desenvolupament sostenible. Fou creada el 16 de juliol de 1997.
Actualment, en formen part 290 membres, dels quals 222 són municipis de la província de Barcelona i 30 de la resta de Catalunya.

Els Mossos
fan formació a
una EDAR
Dins el Curs bàsic de Medi Ambient
que va realitzar l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya entre el
13 de novembre i l’1 de desembre de
2017, es va incloure una jornada de
formació a l’EDAR Sant Antoni de Vilamajor, on es va impartir la matèria
Pràctica de presa de mostres de residus sòlids i líquids. Els Mossos d’Esquadra assistents van poder conèixer
també el funcionament d’una EDAR.

El projecte Viu la
riera s’enforteix
amb nous acords
i reptes de futur

La seu del Consorci va acollir la trobada conjunta dels quatre municipis
del projecte Viu la riera!: la Llagosta,
Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans i Caldes de Montbui.
L’acte va incloure la signatura per part
dels quatre consistoris d’un Pacte per a
la Millora de la riera de Caldes, que va
rebre a més el recolzament de les administracions supramunicipals assistents a la jornada, com ara el Consorci,
l’ACA i l’Associació Eix Riera de Caldes.

La XVI Bicicletada del Besòs es va celebrar el 27 de maig
La XVI Bicicletada del Besòs va aplegar prop de mig miler de participants. Uns 250 participants van iniciar el camí
a Granollers, des d’on van recórrer 24 km. Uns 50 ho van
fer des de Montornès (19,5 km) i una setantena des de Parets del Vallès (22,5 km). Tots es van anar trobant al camí
fluvial del Besòs, on van pedalar plegats fins a mar. Una
mica més tard s’incorporaven al recorregut 60 ciclistes, en
el punt habilitat a Montcada i Reixac, que tenien per davant 9,5 km. Per últim, una vintena van escollir iniciar la pedalada a Santa Coloma de Gramenet, a 6 km de la meta.
Cap a les 12 hores, ja havien arribat pràcticament tots els
ciclistes al Parc Fluvial del Besòs, on els esperava una botifarrada i diferents activitats, com ara actuacions de hip hop,
els tallers de caixes niu a càrrec del Grup Ornitològic del
Tenes (GOT) i tallers de pintura. La pedalada ha comptat
amb el suport tècnic de la Federació Catalana de Ciclisme.
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