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NOTÍCIES

Ha estat notícia...
L’EDAR
de
Montornès
del
Vallès
ha estat escollida
per
desenvolupar el projecte Urban
River Lab, un laboratori experimental que servirà per realitzar assajos
sobre ecosistemes fluvials (pàg. 15).

L’empresa
SISLTech va
prendre part,
els passats 19
i 20 de maig, a
la 4th Annual Gulf Wastewater Summit, que va tenir lloc a Dubai (Emirats
Àrabs Units) i on va exposar el seu
projecte de codigestió (pàg. 15).

L’ascensor del FEM Besòs
La confirmació, amb imatges, del retorn de la llúdriga
40 anys després de la seva
extinció a tota la conca del
Besòs posa de manifest la bona
qualitat que han assolit els nostres
entorns fluvials. Han estat 25 anys
de molta i molt bona feina per part
de tothom. Felicitats!

Dediquem aquest apartat
als
abocaments
que
procedeixen de la poda
dels jardins dels veïns que
tenen les seves llars vora el riu. Malgrat siguin restes orgàniques, fan
molt de mal al riu per la dispersió
de llavors d’espècies al·lòctones
i/o no aptes pel medi fluvial.

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

a llúdriga torna al riu Tenes. Aquest titular és, sens dubte, el TITULAR,
en majúscules. Com a president del Consorci per a la Defensa de la
Conca del riu Besòs, com a vallesà que ha crescut vora el Tenes i com
a amant de la natura, és per a mi una gran frase. Ara ja la podem llegir,
però la vam començar a escriure fa molts anys, quan vam decidir que
devíem recuperar el nostre entorn fluvial. Segons els experts, la llúdriga
es va veure obligada a abandonar el Tenes, així com la resta de la conca,
fa uns 40 anys, quan es van començar a patir les conseqüències d’una
industrialització ferotge, sense control. Però no vull dedicar aquestes
línies a recordar allò que es va fer malament, crec que no és el moment,
sinó a felicitar a tots aquells que han posat el seu granet de sorra perquè
avui aquesta frase sigui una realitat.
L’any 2005 es van obtenir indicis evidents de la presència d’aquest
mamífer al Congost, però no es va poder captar cap imatge de l’animal.
La fotografia que podreu veure en l’interior d’aquesta publicació és la primera presa des de fa més de quatre dècades. També vull agrair al grup
de professionals que, convençuts de la presència d’aquest animal, van
estar durant mesos fent tasques de fototrampeig, instal•lant càmeres a
altes hores de la nit durant molts dies. Finalment, el seu esforç ha estat
recompensat.
Cal continuar treballant per convèncer la llúdriga que el Tenes, com la
resta de la conca, és un lloc ideal per viure-hi, amb unes aigües netes,
plenes de peixos i altres espècies necessàries per a la seva alimentació,
i amb uns entorns adequats. Ara és tasca de tots, ciutadans i administracions, continuar treballant en aquesta línia, respectant el nostre entorn
fluvial i mantenint i millorant els nivells de qualitat assolits.
Amb aquest desig, us convido a llegir el tercer número d’aquesta publicació, que servirà per apropar-vos una mica més a la nostra conca.
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Les veus de la Conca

JOAN VILA
Vicepresident Primer del Consorci per a
la Defensa de la Conca del riu Besòs

“Hem de buscar fórmules
perquè la ciutadania s’impliqui”
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Les veus de la Conca

“El Consorci ha
d’intentar fer més
feina amb les
eines que ja té”

La riera de l’Avencó és un dels indrets que Joan Vila visita sovint per relaxar-se i fer esport.

D

urant la darrera legislatura,
ha estat vicepresident primer
del Consorci. Què el va portar a
acceptar aquest repte?
Per a mi, va ser molt important. Sóc
un amant de la natura i, en aquest
aspecte, el meu municipi, Aiguafreda, està en un lloc privilegiat. Jo
sempre dic que som cosins germans de les alzines, dels pins... i,
evidentment, dels rius. Vaig pensar
que si podia col·laborar en aquest
projecte comú d’alguna manera,
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seria molt interessant.
I quina ha estat aquesta aportació?
He tingut l’avantatge de trobar un
Consorci que ja havia fet una molt
bona feina, amb uns resultats més
que evidents. En aquest temps,
però, hem hagut d’afrontar uns
moments molt difícils, en els
quals els recursos escassegen,
i crec que hem sabut gestionar i
solucionar els problemes que han
anat sorgint, oferint i millorant els
serveis als municipis i tractant
amb altres administracions les

qüestions oportunes per poder
tirar endavant la nostra tasca. Segurament, la meva aportació s’ha
centrat principalment a aportar una
visió empresarial, d’àmbit privat,
a l’estructura del Consorci, que
espero hagi estat positiva.
S’ha fet una gran aposta per donar a conèixer el Consorci...
Sí, així és, i crec que hem de
continuar en aquest camí. Allò
que el ciutadà no coneix, no ho
pot estimar ni apreciar. Si volem
que tant el Consorci com les seves
actuacions i les seves propostes es
consolidin i vagin a millor, hem de
fer que la gent hi participi. Hem de
continuar buscant fórmules perquè
la ciutadania s’impliqui més en
totes aquelles activitats que fem.
També ens hem obert més als
ajuntaments. És important establir
amb ells una vinculació més estreta
per poder resoldre amb major eficiència les seves problemàtiques.
Aquesta relació ha d’anar més
enllà de venir periòdicament a les

reunions a votar i a conèixer el que
es fa. Estem en el camí correcte,
però encara queda molt per fer.
Mantenir aquesta riquesa natural
que tenim és tasca de tots: govern, administracions actuants,
municipis... i de les persones, de la
ciutadania en general.
Obertura també en termes polítics...
Aquest ha estat també un dels
canvis més importants en aquesta
darrera legislatura. L’excel·lent
connexió personal establerta amb
el president, Sergi Mingote, i la
coincidència d’idees a l’hora de
construir un Consorci menys polititzat i més eficient han propiciat
que poguéssim treballar d’una
forma molt positiva. S’ha apostat
per una Comissió de Govern
molt plural, amb representació
pràcticament de totes les forces
polítiques presents a la conca.
Tothom pot pensar políticament
com vulgui, però el medi natural
i els rius no entenen d’ideologies
polítiques. Quan ens reunim per
decidir assumptes importants, ens
concentrem en com fer la feina
per obtenir els millors resultats i
això, per a mi, és un dels èxits més
importants d’aquests anys i de la
meva estada com a vicepresident.

I cap a on ha d’anar el Consorci?
Aquesta situació de crisi i manca
de recursos econòmics genera
canvis a les administracions, i ens
hem d’adaptar. El Consorci és un
ens ja molt consolidat i el que ha
de fer és continuar aquest procés
i, si és possible, ampliar l’àmbit
d’actuació per optimitzar recursos.
Tenim un personal, unes estructures, tot un muntatge que funciona,
però hem de buscar fórmules per
poder donar els serveis òptims que
volem oferir a uns costos encara
menors. Hem viscut èpoques on,
en general tothom (a escala personal, familiar, etc.) actuàvem com si
fóssim rics, ara les circumstàncies
ens han retornat a la realitat, i som
conscients que els nostres ingressos són limitats. Per això, en tots
els àmbits hem de buscar la manera de rendibilitzar al màxim els
recursos que utilitzem. El Consorci
ha d’obrir-se, ha d’eixamplar-se i
ha d’intentar fer més feina amb les
eines que ja té.
Durant aquest període ha viscut
moments molts importants per al
Consorci: premis, 25è aniversari... Com ho ha viscut?
Amb molt d’orgull. El reconeixement de diferents entitats al
Consorci no va dirigit a nosaltres,
als que estem aquests darrers
anys, sinó a totes aquelles persones que hi treballen o a les que hi
han anat passant i han fet i fan una
molt bona feina. D’això en trec una
important lliçó: ara a nosaltres ens
toca mantenir aquest nivell sense
fer cap pas enrere i crec que, de
moment, ho estem aconseguint.
L’actual manca de recursos pot
posar en perill tot aquest avenç

PERFIL
Nascut a Aiguafreda el 9 de maig de 1951, Joan Vila i Matabacas
és casat i té dues filles. Sempre vinculat al món empresarial,
es Tècnic Superior en Direcció de Màrqueting. Pioner en
aquesta àrea a Catalunya, durant una època va impartir
classes de màrqueting i direcció d’empreses. Va arribar a
la política “per casualitat”, tot i que el seu besavi ja va ser
alcalde d’Aiguafreda i el seu avi, regidor al mateix ajuntament.
Actualment, és alcalde d’aquest municipi per Convergència i
Unió (CiU), tasca que compagina amb la gerència de la seva
pròpia empresa. Gran amant de la natura, li agrada fer esport a
l’aire lliure, escoltar música i anar al cinema. Els records de la
seva infantesa se situen en els paratges “incomparables” del
riu Congost, les rieres Martinet i l’Avencó i en el meravellós
entorn natural que envolta el seu poble.
tan important en la recuperació del
nostre medi fluvial. Un dels reptes
que tenim és superar aquestes
dificultats sense permetre que es
deteriorin els nostres rius, que són
un llegat importantíssim que hem
de deixar als nostres fills. Hem arribat a uns nivells molt bons i hem
de continuar, hem de millorar-los
encara més, sense tirar enrere.
Què li falta a la Conca?
La veig bé, però no podem
relaxar-nos ni un moment. Les
circumstàncies actuals fan que el
teixit empresarial hagi de treballar
a uns preus molt ajustats per ser
competitius, i això pot generar
problemàtiques a l’hora de tractar
les aigües residuals per abaratir
costos. Per això, s’ha de treballar
en profunditat, no es pot abaixar
la guàrdia. També queden molts
camins fluvials per recuperar i
molta altra feina. Hem de continuar
treballant per retornar el riu a la ciutadania perquè aquesta en pugui
gaudir com cal.

Quin paper juga el riu al seu
municipi?
Aiguafreda és un municipi molt
vinculat al riu, ubicat entre tres
rius: el Congost, com a principal,
i les rieres de l’Avencó i el Martinet,
que baixen del Montseny. Tota la
vida, els aiguafredencs i les aiguafredenques hem desenvolupat la
nostra vida entorn del riu. Els hem
conegut en un estat magnífic, després hem viscut la industrialització i
hem vist com s’anaven degradant,
en el nostre cas el Congost, va esdevenir una claveguera a cel obert.
He tingut la sort de poder-ne gaudir
molt i tinc grans records de la meva
infantesa relacionats amb el nostre
magnífic entorn fluvial: pescant a
l’Avencó amb el meu avi, jugant a
l’hivern amb el glaç de les rieres...
Tot això em fa sentir molt arrelat a
aquests rius que passen i abracen
el nostre municipi i em reforça el
desig que les futures generacions
en puguin gaudir molt i tenir records semblants als meus.
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Tema de portada

La llúdriga torna al riu Tenes
40 anys després

trampeig, es van iniciar els treballs
de recerca. La matinada del 6 de
juny, justament a la 1:03, una de les
càmeres instal·lades al riu Tenes,
al seu pas per Santa Eulàlia de
Ronçana, detectava un moviment
i es disparava. Es confirmaven les
sospites; la llúdriga havia tornat.
Dues filmacions
Per la seva banda i mesos abans,
el biòleg i naturalista, Alfred Encuentra, havia iniciat treballs de
seguiment d’aquest mamífer. “De
manera interrompuda, entre juny
de 2012 i gener de 2014, vaig dur
a terme tasques de vídeo-trampeig al curs mitjà del Tenes”, ha
precisat. Finalment, les càmeres
van recollir un exemplar de llúdriga
al desembre de 2013 i al gener de
2014.
El passat 3 d’octubre, al Centre
Cultural La Fàbrica, de Santa Eulàlia de Ronçana, es van organitzar
una trobada per donar a conèixer
tot aquest material, que certifica el
retorn d’aquest animal a la Conca
del Besòs 40 anys després de la
seva desaparició.

Una fotografia, presa el 6 de juny al voltant de la una
de la matinada a Santa Eulàlia de Ronçana, i dues
gravacions, aconseguides al gener a Bigues i Riells,
han confirmat el retorn de la llúdriga al riu Tenes quatre
dècades després de la seva extinció a tota la conca.
El passat 3 d’octubre es va donar a conèixer aquest
material durant una conferència que va tenir lloc al Centre
Cultural La Fàbrica, de Santa Eulàlia de Ronçana
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P

etjades, rascades, femtes,
restes de menjar... “Teníem
indicis evidents que la llúdriga
podria haver retornat al Tenes,
per això vam iniciar el rastreig”,
ha explicat Manel Isnard, biòleg
i responsable de Medi Fluvial
del Consorci per a la Defensa de
la Conca del riu Besòs. Al juny,
juntament amb membres del Grup
Ornitològic del Tenes (GOT) i d’altres experts, i amb la col·laboració
del Museu La Tela de Granollers,
que va cedir les càmeres de foto-

Podria ser una femella
Segons Jordi Ruiz Olmo, biòleg i
expert en aquest mamífer, l’exemplar captat podria correspondre
a una femella, d’uns 9 kg de pes
i 1,10 metres de longitud. El següent pas és comprovar si hi ha
cries i si es tracta d’una població
estable, que ha arribat al Tenes per
quedar-s’hi.
Després de la instantània presa
al juny, els tècnics del Consorci
i del GOT han continuat amb les
tasques de recerca, si bé no s’ha

Imatge superior: Lluís Gascón, membre del GOT; Joaquim Brustenga, alcalde de Santa
Eulàlia de Ronçana; Albert Camps, vicepresident segon del Consorci, i Manel Isnard,
responsable de Medi Fluvial del Consorci, durant l’acte de presentació (d’esquerra a dreta).
Imatge inferior: Més d’una cinquantena de persones, entre ells molts experts
i naturalistes, van omplir la sala d’actes del Centre Cultural La Fàbrica.

aconseguit cap altra fotografia.
“Continuem
detectant
nous
rastres i indicis, com femtes,
petjades, rascades i zones de
pas”, ha precisat Manel Isnard. Els
experts han confirmat que, aquesta
tardor, amb una pressió de gent al
riu inferior a l’estiu, es té previst
incorporar noves càmeres i seguir
amb el rastreig de l’animal.

El cim de la cadena
L’elevada contaminació que van
patir els nostres rius a partir dels
anys 60, amb l’arribada de la industrialització, va fer desaparèixer
aquesta espècie de la nostra conca.
Han estat necessaris molts anys de
feina, per tornar a assolir els nivells
de qualitat que necessita aquesta
espècie per sobreviure. L’any 2005
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Tema de portada / Notícies
es van detectar rastres evidents de
la presència de la llúdriga al Congost, si bé no es va poder obtenir
cap imatge de l’animal.
Per a Sergi Mingote, president
del Consorci per a la Defensa de
la Conca del riu Besòs, “aquesta
troballa és molt important perquè
certifica la feina ben feta al llarg
de molts anys i la bona qualitat
de les aigües dels nostres rius”.
La llúdriga és “el cim” de la cadena,
cosa que vol dir que al riu hi ha peixos, amfibis, rèptils i invertebrats.
Ara és important mantenir les
condicions ambientals correctes

que garanteixin la continuïtat i
l’expansió d’aquesta espècie a la
nostra conca. “No podem baixar
els nivells de qualitat de les nostres aigües i hem de continuar
millorant les nostres lleres”, ha
conclòs Mingote.
Durant els treballs de rastreig duts a
terme pels diferents professionals,
s’han captat imatges de moltes
altres de les espècies animals que
habiten els nostres entorns fluvials,
com ara fagines, guineus, toixons,
porcs senglars i visons americans,
entre d’altres. Una bona mostra
que la conca està plena de vida.

“Aquesta troballa certifica
la feina ben feta i la bona
qualitat de les aigües
dels nostres rius”

“És important mantenir
les condicions ambientals
correctes per garantir la
seva expansió i continuïtat”

Santa Eulàlia de Ronçana rep un Premi de l’Aigua 2014

L

’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua (ACAA) ha concedit un dels Premis de l’Aigua 2014 a
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per la seva contribució al Pla de Millora de l’espai fluvial
del riu Tenes. Joaquim Brustenga, alcalde del municipi vallesà, va recollir el guardó de mans del vicepresident de l’ACAA, Ramon Queralt. Entre les intervencions més destacades
d’aquesta remodelació es troba l’aplicació de tècniques avançades de
bioenginyeria i la construcció d’un camí fluvial.
Sergi Mingote, Sòci de Mèrit
Durant l’acte de lliurament d’aquests guardons, l’ACAA va concedir a Sergi Mingote, president del Consorci, el diploma de Soci de Mèrit. Mingote,
que ha format part del jurat en aquesta XV edició dels Premis de l’Aigua,
ha afirmat que “és molt gratificant formar part d’aquesta família que s’estiJoaquim Brustenga recollint el guardó.
ma tant el món de l’aigua”.

Viu el Besòs ofereix noves Vuit municipis del Consorci
activitats i nous serveis
‘fan dissabte’ als seus rius

E
Geneta

Merla

Martinet blanc

Coneguem la llúdriga, curiositats i característiques
•
•
•
•

•
•
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Carnívor de la família dels mustèlids.
És d’hàbitat semi aquàtic. Té una gran adaptació al medi aquàtic, on pesca i passa gran
part del temps.
Cos allargat (hidrodinàmic) i potes palmades que l’ajuden a desplaçar-se ràpidament
sota l’aigua.
Orelles petites i fosses nasals que poden
tancar-se quan l’animal se submergeix. El
pelatge del dors és marró, mentre que la
cara ventral és blanc grisosa.
Llargada total dels 80 als 120 cm., dels
quals una tercera part correspon a la cua.
Pes entre els 4 i els 10 Kg.

•

•

•
•

Es poden reproduir a partir dels 2 anys
aproximadament. El període de gestació és
d’uns dos mesos i tenen dues o tres cries
per part.
El seu aliment principal són els peixos,
preferentment les anguiles, les carpes, els
barbs i les bagres. També menja serps d’aigua, granotes, gripaus, insectes i crancs de
riu, entre altres.
Per aquest motiu, sempre viu a prop dels
rius i altres masses d’aigua.
De les 13 espècies de llúdriga que hi ha al
món, la llúdriga europea (Lutra lutra) és la
més estesa.

La XII Bicicletada Popular
aplega 1.300 ciclistes

E

l passat 27 d’abril es va celebrar
la XII edició de la Bicicletada
Popular per la llera del riu Besòs.
Per tercer any consecutiu, s’ha
mantingut el doble punt de sortida:
Granollers, des d’on van iniciar camí
uns 800 participants, i Montornès,
amb 150 ciclistes més. Unes 350
persones s’hi van sumar al punt
d’incorporació habilitat a Montcada
i Reixac. Com a novetat, el menjar
sobrant dels avituallaments del recorregut es va lliurar al centre obert
Associació Juvenil Barnabitas de
Sant Adrià del Besòs.

l programa educatiu del
Consorci, Viu el Besòs, ofereix
aquest curs dues noves activitats:
‘L’estat ecològic dels rius i els índexs biòtics’ i ‘Conte del riu per als
més petits de l’escola’, adreçades
als alumnes de batxillerat i de P3,
respectivament. A més, s’inclou un
nou servei d’assessorament a estudiants que desenvolupin treballs de
recerca o similars al voltant del riu.
Durant el curs escolar 2013-14,
4.905 alumnes procedents de 83
escoles de 24 municipis de la conca
han participat d’aquest projecte.

L

a 8a edició de la jornada de
voluntariat per a la neteja dels
espais fluvials d’arreu de Catalunya, “Fem Dissabte!”, organitzada
per Associació Hàbitats, va recollir
més de 7 tones de deixalles. En
total, van participar 23 municipis,
vuit dels quals són membres del
Consorci: Aiguafreda, Canovelles,
Cardedeu, Lliçà de Vall, Montcada
i Reixac, Montornès del Vallès,
Parets del Vallès i Santa Perpètua
de Mogoda. L’edició del 2014 s’ha
fet coincidir amb la campanya
europea Let’s Clean Up Europe.
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Entrevista

“El riu l’hem de cuidar i respectar perquè és patrimoni de tots”
L’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua
(ACAA) ha atorgat un dels seus Premis de
l’Aigua a la restauració fluvial del Tenes
al seu pas per Santa Eulàlia de Ronçana.
Les obres, que es van finalitzar l’any
2011, van tenir un cost d’1,6 milions
d’euros, finançats amb fons FEDER, pel
Consorci per a la Defensa de la Conca del
riu Besòs i per l’Ajuntament del municipi.
En la seva execució es van emprar més
de 14 tècniques de bioenginyeria.
Entrevistem a Joaquim Brustenga
Alcalde de SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

P
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remi a l’Ajuntament de Santa
Eulàlia per la restauració del
riu Tenes. Satisfet?
Molt satisfet. Abans de res, vull
agrair a l’ACAA aquest reconeixement, i el vull fer extensiu a totes
les persones i professionals que
van prendre part en el projecte perquè, a més de fer molt bé la seva
feina, la van fer amb molta il·lusió, i
això és d’agrair. Van ser uns anys
durs, amb molt de treball i amb
molta gent implicada. El resultat ha
estat magnífic. Ara, aquest premi
així ens ho reconeix.
A més d’aquest guardó, la restauració ha rebut la visita d’experts
d’arreu del món...
Un dels col·lectius que va participar,
Naturalea, és membre de l’Associació Espanyola d’Enginyeria del
Paisatge, i va comunicar als seus
associats els treballs de bioenginyeria que s’havien aplicat, cosa que
va despertar molt d’interès, inclús
dins l’àmbit internacional, ja que es

tracta d’un sistema pràcticament
inexistent en rius mediterranis, tot
i que està molt estès a d’altres
països europeus. Han visitat el
riu experts d’Anglaterra, Itàlia i
Finlàndia, entre altres, i universitats
d’arreu del món.
I com han evolucionat aquestes
tècniques?
El riu ha evolucionat tal com
esperàvem. Les tècniques de
bioenginyeria aplicades han reaccionat segons el previst i estan
donant molt bon resultat. De fet,

només acabar les obres, es va
produir una avinguda d’aigua
important i el riu va respondre correctament. Després de tres anys,
els talussos segueixen bé, les
plantes han arrelat perfectament i
tot segueix el seu curs.
Quina relació ha establert la ciutadania amb aquest “nou” riu?
La ciutadania estava acostumada a
viure d’esquena al riu. Tothom era
conscient que teníem un riu, però
no se’l miraven. El riu estava ple
de deixalles i tapat per vegetació

Passera de la
Campinya.
Imatge esquerra:
durant la
restauració.
Imatge dreta:
tardor 2014.

al·lòctona... Per a molta gent, era
un abocador.
Això ha canviat radicalment. En
aquests moments, la gent el cuida
molt més i ja no es produeixen
aquest tipus d’abocaments incontrolats. Sí que ens continuem
trobant veïns i veïnes que llencen
les restes de poda del seu jardí tot
pensant que, com és matèria orgànica, no passa res, i s’equivoquen,
perquè això fa mal al riu. Estem
treballant per conscienciar la gent
en aquest aspecte.
Per la resta, la ciutadania viu de
cara al riu, i el viu amb ganes. El
camí fluvial que creua de nord a
sud el nostre terme municipal està
sempre ple de persones caminant,
que van en bicicleta, que corren o
fan esport. És un lloc molt bonic i
transitat de Santa Eulàlia.
La remodelació ha comportat un
canvi de “cultura del riu”...
Podem dir que sí, però en gran
part el canvi s’ha produït sol. No
han calgut grans campanyes per
conscienciar la gent que no s’han
d’abocar trastos vells, etc. Quan la
gent veu una zona que està rehabilitada, que està endreçada, que fa
goig, és més difícil que hi aboqui

deixalles. És a dir, és més fàcil que
es facin abocaments a llocs que
estan bruts, poc cuidats i, per tant,
poc transitats. Per sort, ara el riu
és una zona neta i endreçada, i la
gent ja d’entrada no té tendència
a embrutar-la. La ciutadania està
conscienciada de què el riu l’hem
de cuidar i respectar perquè és
patrimoni de tots.
La gent el torna a estimar...
Jo penso que la gent mai ha deixat
d’estimar el riu, el que passa és
que el riu era el gran desconegut
per a moltes persones. Ara la gent
se’l sent seu i proper, però sense
perdre’l el respecte que se li ha de
tenir. El riu ens ha donat disgustos.
Recordem les riuades d’ara fa tot
just 20 anys.
En aquests moments, amb les
obres i la remodelació que s’ha fet
al riu entenem tots que el risc ha
disminuït molt perquè s’ha netejat
la llera, l’aigua circula amb més
facilitat, però el respecte no se li
pot perdre mai i penso que la gent
n’és conscient, té respecte pel riu
però se l’estima.
Una fotografia presa a Santa Eulàlia de Ronçana ha confirmat el
retorn de la llúdriga al riu Tenes...

Una veïna de Santa Eulàlia felicitant
l’alcalde per la bona feina feta.

És una gran satisfacció comprovar
que tornem a tenir la llúdriga al
nostre riu, una cosa inimaginable
fa uns anys. Això vol dir que l’aigua
és de qualitat, que l’entorn és
l’adequat i que, per això, aquest
animal ha volgut ser veí del Tenes.
Esperem que hagi vingut per quedar-s’hi i entre tots li fem sentir que
la nostra conca és un lloc ideal per
viure-hi.
Per últim, quin és el seu racó
preferit del riu?
Tot és molt bonic, però si he d’escollir un indret, em quedo amb el
que va entre el Camí del Gual fins
a la zona de Can Magre, que té al
costat un bosquet. Un lloc ideal per
passar-hi una bona estona.

Les tècniques
de bioenginyeria
aplicades al
talús del Gual
de Sant Isidre
han donat els
resultats esperats.
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Notícies

Can Dunyó, a l’inventari
de zones humides

L

a bassa de Can Dunyó,
de Lliçà d’Amunt, ha estat
inclosa en l’Inventari de Zones
Humides de Catalunya pel
Departament
d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Medi Natural
de la Generalitat de Catalunya.
Les zones humides són uns dels
ecosistemes més diversos i rics
biològicament però, alhora, molt
fràgils i vulnerables. Així, Can
Dunyó esdevé ara un espai de
fauna d’interès que cal protegir.

Hàbitats finalitza la restauració del Congost a Llerona

D

esprés d’un any de treballs,
Associació Hàbitats ja ha acabat la restauració del riu Congost
al seu pas per Llerona. S’hi ha
substituït
vegetació invasora i
al·lòctona, com la
canya americana,
per
espècies
autòctones
a
una
superfície
aproximada de 30

ha. També s’ha reparat la tanca i
l’aguait d’ocells i s’ha limitat l’accés
a la llera del riu en vehicle, fets que
permetran una major tranquil·litat al
dormidor de corbs
marins. El projecte
ha comptat amb
uns 170 voluntaris
que han intervingut
en aquest projecte
de conservació del
medi fluvial.

E

l Parc de Can Font de Santa
Eulàlia de Ronçana va acollir
el passat mes d’octubre la tradicional celebració del Dia Mundial
dels Ocells. Durant la jornada,
es van anellar més d’una vintena
d’ocells, entre ells un blauet. Per
la seva banda, la sortida guiada
per a l’observació d’ocells va
permetre als assistents conèixer
23 espècies d’aus.
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E

l Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), el Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona (UB) i Naturalea-Conservació SL, amb la col·laboració del Consorci per a la Defensa de la Conca del
riu Besòs, estan desenvolupant el projecte Urban Riber Lab (URL) a la depuradora de Montornès del Vallès. Es
tracta d’un laboratori experimental a l’aire lliure que servirà per realitzar
assajos que permetin obtenir resultats sobre els efectes dels diferents
compartiments de l’ecosistema fluvial en la millora de la qualitat de
l’aigua i del seu estat ecològic. L’equipament consta de 9 canals de
40 m de longitud, per on circularà aigua efluent de la depuradora, per
poder avaluar la capacitat funcional i estructural de diferents materials
emprats en tècniques de bioenginyeria. URL servirà com a plataforma
experimental del projecte europeu INTERFACES que vol estudiar el
paper que juguen les interfases entre la ribera i la llera fluvial.

El I Congrès de l’Aigua a
Catalunya ja té web pròpia

SISLTech participa al 4th Annual Gulf Wastewater Summit a Dubai

L
Unes 150 persones al
Dia Mundial dels Ocells

L’EDAR de Montornès comptarà amb un Urban River Lab

’Associació Catalana d’Amics
de l’Aigua ha posat en marxa el
nou web del I Congrés de l’Aigua
a Catalunya, disponible a l’adreça
www.congresaiguacatalunya.com,
on es pot accedir a qualsevol
informació relativa a la trobada: objectius, programa, patrocinadors,
entre altres. També s’ha obert el
període d’inscripcions a preu reduït
i el de presentació de comunicacions. La butlleta d’inscripció i la
documentació per a les comunicacions es poden obtenir al nou web.
El I Congrés de l’Aigua se celebrarà
els dies 18 i 19 de març de 2015 a
l’Auditori Cosmocaixa (Barcelona).

L
El CPNL celebra el seu 25è
aniversari a l’entorn fluvial

U

n total de 220 participants,
entre alumnes i parelles lingüístiques, van prendre part el passat
mes d’abril de la “Trobada dels
25 anys del CPNL: de Granollers
a Montornès agermanats pel riu!”,
organitzada pel Consorci per a la
Normalització Lingüística del Vallès
Oriental. Els assistents, procedents
d’arreu de la comarca, es van trobar
a Can Cabanyes, des d’on van iniciar una caminada per les lleres del
riu Congost, Besòs i Mogent, fins a
arribar a Montornès del Vallès. Durant el recorregut, els alumnes van
omplir una fitxa amb les espècies
d’aus i plantes que es van trobar.

’empresa SISLTech va prendre part, els passats 19 i 20 de maig, a la
4th Annual Gulf Wastewater Summit que va tenir lloc a Dubai (Emirats
Àrabs Units). Durant la cimera, SISLTech va exposar els seus models de
valorització energètica i codigestió anaeròbia per a l’obtenció d’energia
elèctrica a les estacions depuradores d’aigües residuals. Sergi Mingote, president del Consorci, va donar a conèixer tots els avenços duts a terme per
l’empresa des de la seva creació. SISLtech va ser una de les nou empreses
convidades a aquesta cimera de l’aigua.

Sergi
Mingote
durant la
seva
intervenció
a la cimera.

La vida a la Conca del Besòs...
Blauet (Alcedo atthis)
Com s’identifica?
Ocell petit i rabassut. Cap i bec més grans que la resta del
cos. Els adults tenen esquena, cap i ales de color blau, i parts
davanteres ataronjades. Els joves són més verdosos. Vola
molt ràpid.
Quan el podem veure?
És un ocell escàs. A la conca del Besòs, el podem veure a
qualsevol bassa, riera, torrent o riu on hi hagi peixos petits.
Quin és el seu comportament?
Passa molt desapercebut, tot i la vistositat del seu plomatge.
Sol romandre posat als marges fluvials, a escassa distància de
l’aigua, des d’on es llença en picat quan detecta preses.
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Riu Tenes (Bigues i Riells)
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