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NOTÍCIES

Ha estat notícia...
L’Institut
C a t a l à
d’Energia
(ICAEN) ha
atorgat
a
l’empresa SISLtech un Premi a
l’Excel·lència Energètica dins la
modalitat d’Emprenedoria i ocupació (pàg. 12).

L’Associació
Catalana
d’Amics de
l ’ A i g u a
(ACAA)
ha
entregat un dels seus Premis
de l’Aigua 2013 al Consorci en
reconeixement als seus 25 anys de
trajectòria (pàg. 15).

L’ascensor del FEM Besòs
Llum verda per a totes
aquelles persones que,
de manera voluntària i
altruista, col·laboren en les
tasques de neteja de les lleres dels
rius. Cada vegada hi són més, com
ho demostren iniciatives com el Fem
Dissabte o les jornades de neteja
populars organitzades a la Garriga.

De nou, llum vermella per
als múltiples abocaments
que pateixen les lleres de
la Conca. Tot i l’esforç de
les diferents administracions (un
exemple són les 132 tones de
deixalles recollides a l’abril abans
de la Bicicletada) continuem veient
deixalles a molts indrets.

Carta del President

La bona feina no té fronteres

H

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

em iniciat l’any 2014 amb el bon regust que ens va deixar el Premi
a l’Excel·lència Energètica, atorgat per l’Institut Català d’Energia
(ICAEN) a l’empresa SISLtech. El jurat ha valorat el desenvolupament
d’un procediment innovador i d’alt valor afegit per als processos de
tractament de les aigües residuals, així com el fet d’haver traspassat
fronteres amb aquesta tecnologia i realitzar projectes a diferents països
d’Europa i Sud-Amèrica, com Polònia, Xile i Eslovènia, entre d’altres. Un
fet que demostra que la feina ben feta no té fronteres.
A més, es tracta d’un reconeixement que ha conclòs un any que ha
estat molt especial per al nostre Consorci, degut a la celebració del 25è
aniversari de la seva fundació. Durant tot el 2013, hem tingut ocasió de
celebrar, parlar i debatre la tasca que hem dut a terme en aquest quart
de segle. I no puc més que sentir-me orgullós i satisfet perquè hem rebut
moltes felicitacions per la gran transformació que ha sofert la nostra
Conca i per la nova percepció que ja té la ciutadania dels seus entorns
fluvials. Per aquest motiu, hem rebut un reconeixement molt especial:
el Premi de l’Aigua 2013 de part de l’Associació Catalana d’Amics de
l’Aigua (ACAA).
Analitzant tot plegat, puc afirmar sense cap mena de dubte que el model
del Consorci és un model d’èxit. A més de fer realitat la recuperació de la
Conca del Besòs -lluita que va portar tants i tants ajuntaments a rubricar
la seva fundació el 29 de febrer de 1988- hem crescut, ens hem diversificat i hem dotat de valor afegit la nostra feina. És per això que, 25 anys
després, el Consorci continua sent tan necessari com ho era aquell dia.
Aquest segon número del FEM Besòs recull, entre d’altres, gran part
d’aquests moments viscuts, que quedaran per sempre en l’imaginari
col·lectiu d’aquells que estimem el nostre entorn fluvial.
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Les veus de la Conca

ANNA MARIA PALÉ
Primera presidenta del Consorci per a
la Defensa de la Conca del riu Besòs

“Entre tots es tapaven
les vergonyes”
5

“Hem de continuar
fent front comú
davant les possibles
amenaces”

jo ho arribaria a veure i a gaudir.

Per a l’Anna Ma. Palé s’ha d’apropar encara més la ciutadania al riu.

E
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l passat 27 de setembre se li va
retre un merescut homenatge
durant l’acte de celebració del
25è aniversari… Què va sentir?
Com a persona, molt agraïda.
Aquest homenatge, però, vull
compartir-lo i fer-lo extensiu a
tothom que va treballar-hi, i a totes
aquelles persones que en algun
PRPHQWKDQFROODERUDWSHUPLOORrar la nostra Conca durant aquests
25 anys.
Com a ciutadana, no puc més que
sentir-me satisfeta. S’ha demostrat
que, amb el Consorci, es va traçar
el camí adequat per recuperar el riu.
Com a política, el Consorci ens ha
demostrat que quan ens uneix un
objectiu i treballem plegats, som
imparables. Assolim els reptes. ToWKRPV·KLYDLPSOLFDULYDFROODERUDU
ajuntaments, partits polítics, entitats,
tècnics, persones anònimes i a títol
particular... Un model a seguir.
Com veu ara la Conca?
La veig esplèndida, plena de vida.
La recuperació de les aigües, les

lleres i les riberes dels rius són fantàstiques... però com que el riu és
viu i, per tant, sempre va canviant,
sempre hi ha coses a millorar.
I quines serien?
Fer-lo encara més accessible, potenciar el seu entorn com a espai
d’oci i lleure entre la ciutadania. Hi
ha molts indrets que encara estan
molt amagats, on trobem abocaments... Si aconseguim que la gent
el vegi com un espai per gaudir, se
l’acabarà estimant cada vegada
més, i deixaran de fer-li mal...
S’acabaran els abocaments i els
mals usos.
Quan es va fundar el Consorci,
s’imaginava que 25 anys després
aquest seria l’estat de la Conca?
Sempre vaig pensar que sí, vaig
creure fermament en aquest
projecte, perquè els tècnics que
ens assessoraven deien “el riu és
un organisme viu i si l’ajudem una
mica, ell té capacitat de recuperació pròpia”. Però sí que he de
confessar que mai vaig pensar que

Parli’ns dels inicis, què la va
portar a assumir la presidència
del Consorci l’any 1988?
Els inicis varen sortir de la Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament
de Granollers. Aleshores, jo n’era
vocal i el regidor, en Josep Serratussell, n’era el president.
La primera reunió es va fer el 6 de
novembre de 1981 i ja va rebre
una bona acollida, amb gran entusiasme per part dels ajuntaments
assistents. L’any 1982, en Josep
va deixar aquesta regidoria i jo vaig
passar a ser Regidoria de Sanitat
i Serveis Socials. L’any 1988, aleshores l’alcalde, en Josep Pujadas,
em va delegar la representativitat
en referència al treball de sanejament del riu.
Quan es va formar el Consorci,
tots els ajuntaments implicats ens
hi vam posar d’acord en què Granollers, que havia estat una mica
el municipi pioner i que quedava
geogràficament al mig, acollís la
seu i que jo fos la presidenta. Que
jo esdevingués la presidenta va ser,
doncs, una mica fruit de la inèrcia
de tot plegat.
Vam començar a treballar a un
despatx molt petitó, al carrer Sastre
de Granollers, però ja teníem un

Les veus de la Conca
gerent i tot ja començava a tenir
una mica de cos.
D’aquesta etapa, què en recorda?
Una de les més grans i grates
experiències de la meva vida,
compartir un treball amb moltes
persones que de veritat volien que
el riu millorés. Moltes reunions,
dificultats per definir el que s’havia
de fer per traçar el camí, anar a
tots els Ajuntaments a demanar
la signatura als alcaldes i arribar a
acords per fer-ho possible, sempre
buscant el consens, no ens podíem
equivocar. Teníem instruments,
ja que el parlament de Catalunya
havia aprovat la Llei de Sanejament
l’any 1981.
Però el que més recordo és com
tots els ajuntaments, de tots els
colors, s’hi van sumar, tothom volia
millorar els seus entorns fluvials,
això va ser meravellós.
Com percebia la ciutadania la
degradació dels entorns fluvials?
El riu no era de ningú, es vivia
d’esquena al riu totalment. Entre
tots, es tapaven les vergonyes,
ningú s’ho plantejava. Veníem
d’una dictadura on les coses no
es qüestionaven, així que ningú no
s’havia plantejat mai ni el respecte
ni la neteja del riu. Si l’embrutaven,
mai passava res. Uns l’embrutaven
i altres s’ho miraven, potser amb
pena, però resignats.
Què n’opina de l’evolució que ha
experimentat el Consorci?
L’evolució ha estat bona. El Consorci s’ha dotat de bons tècnics,
que vigilen la qualitat de l’aigua
del riu i van introduint millores. El
Consorci és com el guardià del riu,
interacciona amb el riu.
I de la feina feta?

PERFIL
Nascuda a Granollers, el 22 de desembre de 1927, en el si d’una
família de botiguers, Anna Maria Palé i Llavina va dedicar part de
la seva vida al negoci familiar d’aviram i, després de casar-se, a
la seva pròpia tintoreria. El seu tarannà inquiet i compromès la
van portar a col·laborar amb Càrites, fet que anys més tard, amb
l’arribada de la democràcia i les primeres eleccions municipals,
la va fer entrar en contacte amb la vida política del seu municipi,
passant a formar part del govern municipal del Partit Socialista de
Catalunya. Durant la seva etapa política, va ser regidora d’àrees
vinculades amb els serveis socials i la sanitat. L’any 1988 es va
convertir en la primera presidenta del Consorci per a la Defensa
de la Conca del riu Besòs. Càrrec que ostentaria fins l’any 1992.

La feina que fa, d’acompanyament
i d’intervenció en el riu, és clau per
al seu manteniment i millora. Quan
hi ha una riada forta, el riu no fa cas
del Consorci, s’endú tot el que té al
davant. Així que cal cuidar-lo amb
cura i respectar-lo molt.
Cap a on ha d’anar l’organisme?
I la Conca?
La feina del Consorci no es pot
acabar, perquè el riu tornaria a patir
molt. Els impactes que rep no els
pot controlar per si sol. La feina és
doble. D’una banda, cal mantenir
i conservar el que hi ha (depuradores, abocaments, neteges…) i,
per l’altra, cal continuar apropant
la ciutadania al riu, potenciant el
lleure i l’oci. Crec que és molt imSRUWDQW HVWLPDUOR FROOHFWLYDPHQW
Si aconseguim que els ciutadans
el facin seu, mai més el maltractaran. És una cosa de lògica, el que
estimes ho defenses. Però reconec
que, en aquest sentit, s’ha de continuar treballant i incidint.
Vol afegir alguna cosa més?

Voldria destacar que l’essència
que va inspirar el naixement del
Consorci fa 25 anys continua vigent. Els reptes són diferents, però
la necessitat de continuar treballant
conjuntament tots els ajuntaments
de la conca del Besòs per a la millora de la qualitat dels nostres rius
segueix viva. Hem de continuar
fent front comú davant les possibles amenaces que es puguin
presentar, com ara la privatització
de la gestió de les depuradores o
el fet de no destinar els recursos
econòmics suficients per al sistema
de sanejament. Sens dubte, avui
dia el riu té unes amenaces que
fan perillar la seva integritat com
a tot. Hi ha un projecte de llei que
posa en entredit les competències
municipals, i determinats organismes, com el Consorci per a la
Defensa de la Conca del riu Besòs,
es podria acabar, posant així punt
i final a una eina que ha estat i és
modèlica. No hem de permetre
que ens ho arrabassin.
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Acte multitudinari per celebrar
els 25 anys de vida
del Consorci

Unes 250 persones es van aplegar el passat 27 de setembre
a la Sala Polivalent La Torreta (Montmeló) per assistir a
l’acte central de commemoració del 25è aniversari de
la fundació del Consorci per a la Defensa de la Conca
del riu Besòs. Entre els assistents hi havia una nodrida
representació de les administracions que han fet possible
aquest organisme, així com entitats i professionals
cabdals també en la transformació de la nostra Conca.
8

Tema de portada

la diputació de Barcelona, experts
i grups ecologistes, personal,
treballadors i expresidents del
Consorci, entre d’altres, van omplir
l’auditori de La Torreta (Montmeló).
Taula rodona
’alcalde de Montmeló, Antoni
Guil, va ser l’encarregat d’inaugurar la jornada, que va comptar
amb una interessant taula rodona
formada per experts en diferents
àmbits relacionats amb el medi fluvial, el medi ambient, l’ecologia, la
biologia i la natura: Lluís Gascon,
president del Grup Ornitològic del
Tenes; Francesc Sabater, doctor
en Biologia; Xavier Latorre, Enginyer Tècnic d’Obres Públiques i
Enginyer Civil, i president de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua
des de la seva fundació (1998), i
Vicenç Viaplana, reconegut artista
granollerí, dissenyador i articulista,
que fa 25 anys va dissenyar el logo
del Besòs.

L

A

mb l’objectiu de celebrar el
25è aniversari del Consorci,
que va néixer el 29 de febrer de
1988, i retre un merescut homenatge a la nostra Conca i a totes
aquelles persones, organismes i
entitats que han col·laborat en la
seva espectacular transformació va
tenir lloc el passat 27 de setembre
una emotiva celebració. Alcaldes,
regidors i tècnics de medi ambient
dels municipis consorciats, representants del món empresarial
LQVWDOODWDOD&RQFDPHPEUHVGH

Un emotiu homenatge
Un dels moments més emotius el
va protagonitzar el reconeixement
a l’Anna Maria Palé, primera
presidenta del Consorci i una de
les impulsores de l’organisme, de
la mà del president i vicepresident
del Consorci, Sergi Mingote i Joan
Vila, respectivament, que li van fer
lliurament d’una placa i un ram de
flors. Palé es va mostrar molt agraïda i emocionada i va dedicar unes
paraules per aquells que “també
van creure i van lluitar amb mi per
posar en marxa aquest projecte”.
Durant la seva intervenció, Mingote
va destacar que “avui estem tots

“Fa 25 anys ningú
es podia arribar a
imaginar que algún
dia el Besòs tornaria
a estar ple de vida”
aquí gràcies a la iniciativa de
molts municipis de la Conca que
van creure que la recuperació
del nostre entorn fluvial era possible. Fa 25 anys ningú es podia
arribar a imaginar que algun dia
el riu Besòs tornaria a estar ple
de vida”.
També va dirigir unes paraules
als assistents Josep Enric Llebot, secretari de Medi Ambient i
Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya qui va emfatitzar “el tarannà pioner i innovador que ha
caracteritzat el Consorci durant
tots aquests anys, amb la creació
de noves empreses i la posada
en marxa de projectes i estudis
que han aportat valor afegit als
processos de depuració”.
Durant l’acte va projectar-se un
vídeo documental on es recullen
aquests 25 anys d’història i on es
pot veure en imatges la gran transformació que ha sofert la Conca
del Besòs. El vídeo està disponible
dins l’apartat Besòs Visual del web
www.besos.cat.
L’alliberament d’un xoriguer, gràFLHV D OD FROODERUDFLy GHO &HQWUH
de Recuperació de Fauna Salvatge
de Torreferrussa i el Grup Ornitològic del Tenes (GOT), va posar el
punt i final a la celebració.
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La celebració en imatges
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Antoni Guil, alcalde de Montmeló,
durant el discurs inaugural de
l’acte.

La celebració va comptar amb una
nodrida representació política.

Durant la taula rodona es va debatre sobre el present i el futur de
la Conca.

Parlament de Josep Enric Llebot,
secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Sergi Mingote, president del
Consorci, va agraïr tothom la seva
implicació en el projecte.

Durant l’acte, es va projectar el
documental del 25è Aniversari, on
es recull la història del Consorci.

Molt emocionada, l’Anna Maria Palé va compartir amb totes aquelles
persones que també van creure en la recuperació dels rius de la Conca
l’homenatge que va rebre de mans d’en Sergi Mingote, president del
Consorci, i d’en Joan Vila, vicepresident.

Els assistents van poder veure en
directe l’alliberament d’un xoriguer
de mans dels membres del GOT.

Tema de portada

Com ha estat aquesta transformació?
Anna Maria Palé

Víctor Iglesias

Presidenta del

President del Consorci (1992)

Consorci (1988-1992)

“La ciutadania tenia una percep-

“Els inicis van ser amb molta il·lu-

ció totalment negativa dels en-

sió i molt d’entusiasme. Tots els

torns fluvials, ja que el sentiment

ajuntaments, tots els municipis de la Conca, de tots els colors era que els rius havien esdevingut clavegueres a cel obert, la
polítics, es van consorciar, es va prioritzar el bé comú”.

gent vivia d’esquena al riu.

Montserrat Tura

Manel Ramal

Presidenta del Consorci

President del Consorci

1992-1995

1995-2009

“La veritat és que ara no té res a

“Amb el tractament biològic i d’al-

veure amb aquell riu tòxic i pu-

guns terciaris, com els aiguamolls

dent que vam començar a gestionar. Aleshores, fins i tot la de Montcada o de Can Cabanyes, es va aconseguir eliminar el
Unió Europea va atendre la queixa dels municipis de la Con- nivell d’amoni de les aigües, llavors amb major quantitat d’oxica i el van considerar el riu més contaminat d’Europa”.

gen a l’aigua ja podien viure millor les espècies”.

Josep Orive

Sergi Mingote

President del Consorci

President del Consorci des de

2009-2011

2011 fins l’actualitat

“En aquests moments, la ciu-

“Estic

tadania considera els rius i els

aquesta tasca que estem duent

convençut

què

amb

entorns fluvials com una part seva, és un espai on hi ha con- a terme de mica en mica, i amb aquesta conscienciació i
vivència, on la gent fa salut, fa esport i, per tant, senten que sensibilització que estan rebent els nostres joves, el futur dels
sense el riu, el seu territori no seria el mateix”.

nostres rius ha de ser un futur encara millor”.

Joan Vila

Josep Arráez

Vicepresident del Consorci des

Gerent del Consorci

de 2011

“Durant els 25 anys de vida del

“Hem d’esperar que això conti-

Consorci, hem vist la transforma-

nuï millorant i que els nostres fills

ció d’un riu, que ha passat de ser

i les generacions futures tinguin plena consciència que no es un riu brut i mort a un riu net, i després d’un riu net a un riu viu,
pot tornar a produir mai més una degradació com la que es que és el que tenim en aquests moments. Ara hem de fer més
va produir fa uns anys”.

accessibles els entorns fluvials als ciutadans”.

NOTA: Les opinions i les imatges han estat estretes del documental 25è Aniversari que podeu veure
sencer dins l’apartat Besòs Visual de la web del Consorci (www.besos.cat).
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SISLtech rep el Premi d’Excel·lència Energètica de l’ICAEN

L

’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha atorgat el Premi d’Excel·lència Energètica 2013, dins la modalitat
d’Emprenedoria i ocupació, a l’empresa Sanejament Intel·ligent (SISLtech) per la seva estratègia, pel desenvolupament d’un procediment innovador i d’alt valor afegit per als processos de tractament de les aigües
residuals i per la seva consolidació en l’àmbit de l’optimització energètica, que li ha permès realitzar projectes
a països d’Europa i Sud-Amèrica, com Polònia i Xile, entre d’altres.
Sergi Mingote, president de SISLtech, va recollir el guardó de mans
del conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, en un acte que va
tenir lloc el passat 10 de desembre al Palau de Pedralbes.
Aquests premis, convocats per la Generalitat de Catalunya, a través
de l’ICAEN, tenen per objectiu contribuir a difondre la cultura de l’estalvi i l’eficiència energètica, i el foment de les energies renovables
a Catalunya.

Èxit a la primera matinal Jornades
de
neteja
de natura a Montornès
popular a la Garriga

M
Més de 5.000 estudiants
participen al Viu el Besòs

D
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urant el curs escolar 2012-13,
5.200 alumnes procedents
d’una setantena d’escoles i centres
formatius de 25 municipis de la
Conca han participat en el programa d’educació ambiental Viu el
Besòs, que organitza el Consorci
per a la Defensa de la Conca del riu
Besòs. En total, 684 escolars més
que el curs anterior.
De les 8 activitats incloses en
aquest programa, els tallers impartits a l’aula “Vida d’un riu” i “El
riu a l’escola” han estat les més
demanades.

és de 200 persones han
participat a la primera Matinal
de Natura celebrada a Montornès
del Vallès, que ha ofert una sortida
guiada per a l’observació d’ocells,
diferents tallers de menjadores,
caixes niu i pintura, i un taller
d’anellament científic dut a terme
pel Grup PARUS, que van omplir
la llera del riu Mogent. La jornada,
organitzada pel Grup Ornitològic
del Tenes (GOT), ha comptat amb
OD FROODERUDFLy GH O·$MXQWDPHQW L
el Consorci per a la Defensa de la
Conca del riu Besòs.

P

rop de 150 voluntaris han
participat en les dues jornades
de neteja popular de la llera del
Congost organitzades per L’Ajuntament de La Garriga, amb Potecció
Civil del municipi. La primera es
va celebrar el passat novembre i
la darrera, al febrer. Els voluntaris
han recollit en total uns 40 m3 de
deixalles, especialment plàstic i
ferralla. Aquestes neteges s’han fet
després de la retirada dels marges
del riu de canyes i altres espècies
invasores, fet que permetrà ara
plantar i estabilitzar els talussos.

Notícies / Entrevista

“Manca una actitud pedagògica davant els problemes de l’aigua”
Els dies 18, 19 i 20 de març de 2015 tindrà
lloc el I Congrés de l’Aigua a Catalunya,
organitzat per l’Associació Catalana d’Amics
de l’Aigua (ACAA). D’aquesta trobada,
de la nostra conca i d’altres aspectes
d’interès hem parlat amb el seu president.
Entrevistem a Xavier Latorre
President de l’ASSOCIACIÓ CATALANA D’AMICS DE L’AIGUA

C

om i per què neix el I Congrés de l’Aigua a Catalunya?
Neix d’un debat profund que manté
la directiva de l’ACAA preocupada
pels problemes que té l’aigua a Catalunya, com són la falta de garantia
de subministrament, una difícil situació financera de l’administració
hidràulica i la concessió d’Aigües
Ter-Llobregat. Tot això ens va animar
a crear un fòrum de debat.
Com serà aquest congrés?
Serà obert i participatiu, i es
tractaran tots aquests temes transcendentals del sector de l’aigua a
Catalunya. Per això, primer hem
creat una base de dades formada
per les 223 entitats, administracions, associacions i empreses
vinculades al sector de l’aigua a
Catalunya. Les convidarem a totes.
En quin punt està el congrés?
Hem
nomenat
un
comitè
científic-tècnic que, amb tota la informació que els hi aportem de les
trobades que estem mantenint amb
els principals actors de l’aigua a Catalunya -entre ells, aquest consorci-,
ha elaborat un primer programa. Al
setembre, ja tindrem el definitiu i
s’obrirà el període d’inscripcions.

I quina acollida està rebent?
Hem tingut una acollida espectacular i estem molt satisfets. De
moment, ja ens han confirmat el
VHX VXSRUW L OD VHYD FROODERUDFLy
prop d’una quarantena d’institucions. Vull donar les gràcies al
Consorci que ha estat un d’elles.
Satisfet pot estar també dels
consolidats Premis de l’Aigua...
Sí, efectivament. Els Premis de
l’Aigua van néixer l’any 2000 i enguany arribem a la 15a edició i ho
fem batent dos rècords: el nombre
de propostes presentades i el rècord de premiats, 12 en total. Ens
sentim orgullosos d’haver lliurat
102 premis fallats per 74 membres
distingits del món de l’aigua i el
municipalisme.
Com veu la Conca del Besòs?
Aquesta conca ha tingut un paradigma fonamental i és que, dins aquest
àmbit, han sorgit moltes iniciatives
recuperadores de l’espai fluvial. I
això és bo. En això, ha tingut molt
a veure el vostre Consorci. La conca
d’avui no és comparable a la de fa
uns anys.
Cap a on ha d’anar?
Li manca que l’Administració surti

del seu estat letàrgic. Sense diners
es poden fer moltes xerrades i
conferències, però això necessita
diners. I no poden sortir del cànon
de l’aigua, perquè aquesta partida
està tota destinada a l’abastament
i sanejament. S’hauria de crear un
nou impost.
Difícil en els temps que corren...
Sí, però aquest sacrifici, que tots
hem de fer, ha d’anar precedit per
una gran tasca pedagògica. A la
gent se li ha d’explicar la importància de cuidar els entorns fluvials i
del sanejament. El problema que
tenim és que manca una actitud
pedagògica davant els problemes
de l’aigua.
Imaginem
que
disposem
d’aquests recursos... Com s’haurien d’invertir?
Com s’ha estat fet fins ara. Les
iniciatives que s’han dut a terme en
aquesta conca han estat molt bones. Un bons exemples són el Parc
Fluvial del Besòs, i les restauracions
i intervencions a Granollers, La Garriga o Santa Eulàlia de Ronçana.
L’important és adonar-nos que els
entorns fluvials necessiten inversió
per mantenir-los i millorar-los.
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Més de 200 persones al
Dia Mundial dels Ocells

L

a celebració del Dia Mundial
dels Ocells a Santa Eulàlia de
Ronçana va aplegar unes 200
persones que van prendre part
de les diferents activitats, com
ara els tallers i la passejada.
L’edició d’enguany es va cloure
amb l’alliberament d’un xoriguer.
Des de 1998, el Grup Ornitològic
del Tenes, amb el Consorci i
l’Ajuntament del municipi, organitz aquesta jornada.

La Conca del Besòs es manté com a zona sensible

F

inalment, la Conca del Besòs continuarà sent catalogada com a “zona
sensible” després què, a principis de 2013, el Govern de la Generalitat proposés considerar-la “zona no sensible” amb motiu de la revisió
d’aquestes zones dins el districte de les conques fluvials de Catalunya.
Aquesta nova catalogació hauria suposat passos enrere pel que fa a la
qualitat de les aigües dels nostres rius, ja que, en deixar d’eliminar el
fòsfor i el nitrogen de les aigües residuals a les EDAR s’haurien produit
processos d’eutrofització, perjudicials per a la vida aquàtica que existeix
actualment. El Consorci i els Ajuntaments de la Conca van presentar observacions i mocions a aquesta proposta. Peticions que han estat ateses,
mantenint-se així la catalogació de “zona sensible”.

Jornada tècnica sobre
sanejament i medi fluvial

U
Nou itinerari de natura a
la riera de Martinet

D

es del passat mes de juliol,
la riera de Martinet, al terme
municipal d’Aiguafreda, disposa
d’un nou itinerari de natura que
s’endinsa per un racó de gran
bellesa i que alberga un dels
hàbitats fluvials més ben conservats del Montseny.
Els treballs de condicionament
han estat duts a terme per l’Associació Martinet, l’Ajuntament
d’Aiguafreda i l’empresa Salgot.
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Prop de 1.500 ciclistes a
la XI Bicicletada popular

E

l riu Besòs es va omplir el
passat mes de maig de famílies, amics, membres de clubs de
ciclisme i aficionats a la bicicleta
de totes les edats. En total, 1.500
persones que van pedalar per la
llera recuperada del riu fins a la
desembocadura, a Sant Adrià de
Besòs. Enguany, es va mantenir la
doble sortida de l’any passat: Granollers i Montornès. Els participants
es van retrobar, per continuar junts,
al naixement del Besòs. Aquesta
pedalada, organitzada també per la
Federació Catalana de Ciclisme i la
Diputació de Barcelona, combina el
foment de l’esport amb el coneixement i el respecte al medi ambient.

na cinquantena de persones
van assistir el passat mes de
juny a una jornada organitzada per
l’Associació Catalana d’Amics de
l’Aigua (ACAA) i el Consorci sobre
“Xarxes de Sanejament i Restauració fluvial”. Les ponències van
tractar, entre altres temes, sobre el
correcte manteniment de les xarxes
de clavegueram municipals per
evitar així inundacions, filtracions,
desbordaments i/o enfonsaments, i
sobre com prevenir la proliferació de
flora invasora a les lleres dels rius.
Regidors i tècnics dels municipis de
la Conca van poder obtenir respostes sobre aspectes cabdals en la
seva gestió diària.

Notícies

El Consorci, Premi de l’Aigua 2013

L

’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua (ACAA) ha atorgat al Consorci per a la Defensa de la
Conca del riu Besòs un dels seus Premis de l’Aigua 2013 en reconeixement a la gran tasca duta a
terme per aquest organisme des de la seva fundació, l’any 1988.
El president del Consorci, Sergi Mingote, va recollir el diploma de mans del delegat de l’ACAA a Tarragona, Joan Manuel
Sánchez, i va dedicar aquest reconeixement a “totes aquelles persones i institucions que han treballat i collaborat en aquesta
tasca i han fet possible la recuperació fluvial de la Conca del Besòs”.
Els Premis de l’Aigua, que enguany arriben a la 15a edició, van néixer
l’any 2000 amb la voluntat de guardonar les iniciatives dutes a terme dins
l’àmbit de l’aigua a Catalunya, així com les trajectòries professionals i Sergi Mingote; Xavier Latorre, president
de l’ACAA, i Joan Vila, vicepresident del
empresarials, relacionades amb les finalitats de l’associació.
Consorci, durant el lliurament del guardó.

El Consorci exposa el seu model de gestió a Pontevedra

E

l passat 26 de febrer, el president del Consorci, Sergi Mingote, va formar
part de la jornada “Presente y futuro de la gestión de los residuos municipales ante el nuevo marco legislativo”, organitzada per la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) i la Diputación de Pontevedra. Durant la seva intervenció, Mingote va explicar el model de gestió
supramunicipal del Consorci i l’aposta d’aquest ens per la creació d’empreses
de titularitat mixta, que ofereixen serveis integrals dins l’àmbit del sanejament. Aquesta exposició va servir
d’introducció a la taula rodona que Mingote va moderar sobre “Modelos de gestión de residuos municipales”.

La vida a la Conca del Besòs...
Bernat Pescaire (Ardea cinerea)
Com s’identifica?
De mida gran i cos estilitzat. Les potes i el coll són molt llargs,
igual que el seu robust bec. És de color gris, especialment els
joves. Els adults presenten parts blanques al coll i al cap.
Quan el podem veure?
Durant tot l’any, ja que una part de la colònia de cria de Barcelona s’alimenta a la Conca del Besòs. Es poden arribar a veure
més de 10 exemplars en els trams més adients.
Quin és el seu comportament?
Pesca a l’aguait, tant als marges com a l’interior del riu. Pot
capturar peixos de mida notable i preses tan sorprenents com
el cabusset. Es poden veure alguns exemplars pescant de nit.
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Riu Tenes (Bigues i Riells)
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