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Més accions per millorar l'entorn fluvial del Congost i Can
Cabanyes
L'empresa Companyia General d'Aigües de Catalunya, SA, portarà a terme el projecte de regeneració d'aigües de l'espai natural de
Can Cabanyes. La Junta de Govern Local ha aprovat aquesta adjudicació, per un import de 98.484 euros i amb un termini
d'execució de tres mesos. Aquest projecte forma part de la construcció d'infraestructures d'estalvi d'aigua i compta amb
finançament de l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquestes obres permetran la reutilització d'aigua regenerada procedent de
l’aiguamoll, per regar zones verdes municipals i netejar carrers.
Amb les noves instal·lacions, es preveu reutilitzar 200 m3 d'aigua, cada dia, un cabal que suposarà un total anual de 73.000 m3 i
que cobrirà completament les necessitats municipals per al reg i la neteja.
El projecte inclou la instal·lació d'elements de filtració i desinfecció de l'aigua procedent de l'aiguamoll i d'equips de bombament
fins als llocs de subministrament municipal.
La Junta de Govern Local també ha adjudicat, a l'empresa NATURALEA CONSERVACIÓ, SL, les obres del projecte de restauració
fluvial del Congost.
Es tracta d'actuacions per a la rehabilitació ambiental del riu, entre el pont de la carretera de Montmeló i la passera de Can
Cabanyes, que es preveu completar a mitjan desembre.
S'hi faran diverses operacions per controlar l'erosió dels marges fluvials, fer més natural l'escullera, eliminar la vegetació aliena i
replantar-ne d'aquàtica i autòctona.
Aquest projecte, amb un pressupost de 36.946,54 euros, compta amb finançament de l'Agència Catalana de l'Aigua i del Consorci
per a la Defensa de la Conca del riu Besòs.
Conveni renovat
La Diputació de Barcelona també tornarà a donar suport a la gestió ambiental de Can Cabanyes. La Junta de Govern Local ha
aprovat, a més, un conveni amb aquesta administració per renovar la col·laboració amb
l'Ajuntament per al desenvolupament de recursos i activitats d'educació ambiental en aquest espai natural i el seu entorn fluvial,
durant el curs 2007-2008.
Entre els objectius recollits, destaca l'organització d'activitats, l'elaboració de material didàctic, la consolidació del Punt
d'informació ambiental i la realització d'estudis i diagnòstics sobre valors ambientals i estat ecològic.
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