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El 29 de febrer de 1988 es va constitu

pais que s'havien convertit en clave

clau per a la millora deis rius. La pre

ir formalment el Consorci per a la De

gueres a cel obert. La construcció de

sencia de contaminants s'ha redult i

fensa de la Conca del Riu Besos. Tenia

16 depuradores i d'una xarxa de 300

hi ha tornat la vida amb peixos, aus i

el repte de tornar la vida a aquests es-

quilometres de coHectors ha estat

vegetació.

La conca del riu BesOs ja té
censades més de 250 especies d' aus
Les 16 depuradores i els col-lectors han estat clau per a la recuperació deis rius en 25 anys
Granollers
Ferran Polo

Els nivells de presencia
d'amoni -a elevades concen
tracions és toxic per a la vida
aquatica- a les aigües super
ficials deis rius de la conca
del Besos han experimentat
una caiguda significativa en
els darrers 2S anys des de la
creació del Consorci per a la
Defensa de la Conca del Riu
Besos i !'obertura progres
siva de 16 depuradores i la
construcció d'uns 300 qui
lometres de coHectors per
canalitzar les aigües brutes.
Fa 2S anys, el riu presentava
nivells d'entre 40 i SO mil
ligrams per litre d'amoni.
Ara, la xifra s'ha redu"it a
quantitats inferim:s a 1mg/1
en els trams alts i mitjans
deis ri�s de la conca. Als cur
sos més baixos de la conca, la
presencia d'amoni és inferior
a lümg/1. La reducció de la
presencia d'aquest element
ha estat basica per a la millo
ra de la qualitat deis cursos
d'aigua i, de retruc, per recu
perar la presencia de rius i la
resta d'éssers vius deis eco
sistemes propis de ribera.
En aquests 2S anys, els
rius de la conca del Besos
-el Congost, el Tenes, el
Mogent i la fiera de Caldes
són els més importants de la
comarca- han experimentat
una important millora del
seu estat que es visualitza en
altres indicadors. Un d'ells
és la presencia de macro
invertebrats -són els més
sensibles a la contaminació
i en provoca la desapari
ció-, que assoleix nivells de
qualitat de 9 o 10 sobre una
escala de 10 a les capc;:aleres
deis rius. Als trams mitjans i
baixos, obté uns índexs de S
o 6. També hi ha hagut una
recuperació de la presencia
de peixos. El 1994 van aparei
xer les primeres carpes -un
deis peixos més resistents a
la contaminació i a la manca
d'oxigen- al Congost després
de 30 anys sense que se n'ha
guessin vist. Ara, ja se'n tro-.
ben a tots els rius de la conca
i, a més, amb la presencia
d'especies autoctones com el
barb de muntanya o la bagra
o !'anguila.
Fora de l'aigua, la millora
deis rius s'ha tradu"it en la

no arriben directament als
rius. S'ha desenvolupat una
xarxa de 300 quilometres de
coHectors en alta i amb 4S
punts de bombament per a
les aigües residuals. El Con
sorci del Besos ha assumit les
competEmcies en sanejament
de 39 municipis que sumen
4SO.OOO habitants i unes
4.000 empreses. Per al geo
graf josep Gordi, de Mollet,
"la gran fita és assegurar el
funcionament del sistema de
depuració d'aigües residuals,
és a dir, que ni una gota d'ai
gua negra del claveguerá.m
vagi a parar al conjunt de
rieres i rius".
Un altre element impor
tant per a aquest canvi
ha estat garantir un cabal
ecologic. Hi ha ajudat els
transvasament indirecte de
l'aigua del Ter que arriba

Una conca amb
530 quilometres
Granollers

La conca del Besos esta
formada per S30 quilo
metres de rius. El més
llarg és el Congost, amb
43 quilometres de recor
regut. Per darrere, hi ha

el Ripoll (39;3 quilome
tres), el Mogent (31,4),
el Tenes (28) i la riera de
Caldes (22,8). El Besos,
fruit de l'aiguabarreig del
Congost i el Mogent entre
Montmeló i Mantornes,
té 17,7 quilometres. La
conca té una superfície
de 1.038 quilometres
quadrats i és deficitaria
en recursos hídrics que
s'importen deis pantans
de Sau i Su,squeda a través
del sistema d'Aigües Ter
Llobregat. Hi ha dos aqüí
fers importants, la cubeta
de la Llagosta i la del delta
del Besos amb 110 hecto
metres cúbics de capacitat.

De claveguera a riu
Granollers

Amb els anys, la imatge del Congost a
Granollers ha anat canviant. Les depurado-

recuperació de la fauna: já
s'han detectat més de 2SO
especies d'aus que viuen de
forma permanent o puntual
als diversos trams deis rius.
Entre els mamífers, destaca
el retorn de la llúdriga de la
qual se n'han trobat rastres
a les lleres del Congost i del
Tenes. Pero, també, de la
musaranya aquatica, el tur·ó
o la rata d'aigua. El bioleg
Andreu Salvat, expert en

res han millorat la qualitat de l'aigua i, a par
tir d'aquí, han vingut canvis a l'entorn tot i
que encara s'hi fan abocaments incontrolats.
A la foto, el mateix punt a tocar del pont de
Ramon Llull, al costat de Canovelles.

la gestió de rius, alerta del
problema que representa la
presencia d'especies inva
sores, "que cada vegada són
més importants i desplacen
les especies autoctones".
"També cal tenir en compte
l'elevat grau d'urbanització
de l'entorn fluvial a bona
part de la conca", afegeix.
L'actual president del Con
sorci del Besos i alcalde de
Parets, Sergi Mingote (PSC),

destaca la important millora
de la qualitat ambiental deis
rius en aquests anys que han
permes "recuperar el riu com
un bon entorn ciutada".
Per aquesta millora, ha
estat clau la construcció de
16 estacions depuradores,
que gestiona el Consorci del
Besos. Entre totes, depuren
l.SOO litres d'aigua cada
segon, 40 hectometres cúbics
l'any. Les aigües residuals ja

per ser consumida a les llars
a través de la xarxa d'ATLL i
va a parar als rius de la con
ca del Besos després de ser '
tractada a les depuradores.
També hi ha hagut interven
cions per recuperar l'espai
fluvial: destaca la creació deis
aiguamolls de Can Cabanyes,
a Granollers, enl'espai que
ocupava l'antic abocador i
que ara formen part del sis
tema per millorar la qualitat
de l'aigua tractada a la depu
radora de Granollers. "Tota
aquesta tasca esta servint
per apropar la natura a la
ciutadania. Hem recuperat el
riu com un entorn ciutada",
diu Mingote, que aposta per
seguir estenent !'actual xarxa
de camins fluvials per tota la
conca.
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"No hem de fer passos enrere""

cura deis rius

Sergi Mingote, alcalde de Parets, és el president del Consorci del Besos des del 2011

EL9.NOU

El Consorci per a la Defensa
de la Canea del �iu Besos
esta format, actualment,
per 52 municipis i quatre
organismes supramunicipals:
la Diputació de Barcelona,
1' Área Metropolitana de
Barcelona, el Consell Comar
cal del Valles Oriental i el
Consorci per a la Gestió de
Residus del Valles Oriental.
Aquestes són les dates claus:
29/02/1988 Neix oficial

ment el Consorci del Besos,
que s'instaHa en una petita
oficina alcarrer del Sastre, a
Granollers.
Febrer de 1991 L'entitat
publica el primer reglament
regulador d'abocaments d'ai
gües residuals.
Ma� de 1991 El Consorci
fa la primera inspecció de
control d'abocaments als rius
de la canea.
Juliol de 1992 Es posa en
marxa la depuradora d'ai
gües residuals de Granollers
que fa un tractament físico
químic i és la primera que
gestiona el Consorci.
Maig de 1995 Entra en fun
cionament la depuradora de
Sant Feliu, que funciona amb
tractament biologic.
Octubre de 1998 Les depu
radores de Granollers i de la
Llagosta incorporen el tracta
ment biologic.
Desembre de 1998 Neix
la societat mixta Drenatges
Urbans del Besos per a la
gestió, planificació i man
teniment dels col·lectors en
alta, bombaments i gestió de
les xarxes de clayegueram
dels municipis.
Maig del 2000 Es redacta el
Pla director dels espais fluvi
als de la canea del riu Besos.
Juny de 2001 S'estrena la
nova seu a l'avinguda Sant
Julia, a Granollers.
Setembre de 2005 La
depuradora de Mantornes
incorpora un sistema de trac
tament biologic per a l'elimi
nació de nutrients.
Maig de 2007 S'estrena la
depuradora de la Roca, que
completa la xarxa d'instal
lacions de tractament de les
aigües residuals de la canea.
Setembre de 2008 La depu
radora de Granollers estrena
l'ampliació del sistema de
tractamenf biologic per a
l'eliminació de nutrients.
Maig de 2009 El Consorci
crea Sisaltech, SL, dedicada
al disseny, desenvolupament
i implementació d'eines
de nova generació per a la
supervisió,control avanc;:at,
gestió i optimització dels
processos de tractament d'ai
gua, codigestió anaerobica de
fangs i cogeneració de biogas
per produir electricitat.

límit que l'actual president
del Consorci considera assu
mible. "És un marge raona
ble. Et permet funcionar de
forma correcta", di u.
Mingote també destaca la
importancia dels programes
de formació a escolars i les
ajudes directes als ajunta
ments per a la millora de
les lleres o les xarxes de
clavegueram. Per Mingote,
el Consorci ha d'anar més
enlla i posar a disposició la
seva experiencia en la ges
tió de depuradores o xarxes
de clavegueram, fins i tot,
fora d'aquest territori. Per
exemple, es negocia amb
1' Ajuntament de Sant Celoni,
que pertany a la canea de
la Tordera, per assumir la
gestió de la depuradora
del poble. "Som un dels
cansareis de referencia de
Catalunya. La tendencia és
que els municipis o els can
sareis més petits rebin el ser
vei dels cansareis més grans".

Parets del Valles
F.P.

En25 anys, els rius de la con
ca del Besos han experimen
tat una notable millora. L'ac
tual president del Consorci
per a la Defensa de la Canea
del Riu Besos i alcalde de
Parets, Sergi Mingote (PSC),
assegura que ara el repte "és
no fer passos enrere" deixant
de controlar abocaments o
reduint la depuració de les
aigües o les accions de millo
ra a les lleres. ''L'error sera
el dia que algú pensi que els
rius no són prioritaris. Les
conseqüencies de fer passos
enrere serien fatals", alerta

Mingote destaca deis espais naturals recuperats a l'entorn del riu

Mingote.
Tot plegat, en un momént
en que hi ha "menys recursos
economies" en un organis
me que per aquest2013 ha
vist redu"it el seu pressupost
fins als 14 milions d'euros,
uns 6 milions menys que
fa dos anys. Mingote asse-

gura que la bona gestió ha
permes seguir mantenint la
qualitat en la gestió de les
depuradores i de les xarxes
de clavegueram. Amb tot,
alerta que "hi ha un límit i
ara difícilment podem gesti
onar més amb menys diners".

Durant el2012, 1' Agencia
Catalana de 1' Aigua (ACA)
ha anat reduint el deute que
tenia amb el Consorci per a
. les despeses derivades de la
gestió de les 16 depuradores.
Ara, la Generalitat paga amb
uns tres mesas de retard, un

"Havíem de treballar junts"
Anna Maria Palé, de Granollers, va ser la primera presidenta del Consorci del Besos
Granallers
F.P.

"No cree que hi hagi una
experiencia tan bona com
aquesta", defensa Anna
Maria Palé, que va ser la pri
mera presidenta del Consorci
per a la Defensa de la Canea
del Riu Besos com a repre
sentant de Granollers d'on
va ser regidora entre 1979
i 1999. "Que s'unissin tots
els ajuntaments de la canea
sense mirar els colors polítics
va ser molt important. Al riu,
no li podíem posar portes
i no servía de res que arre
gléssim res a Granollers si no
s'actuava a les Franqueses o
Figaró", recorda Palé.
Tot i que la constitució for
mal del Consorci es produeix
el1988, la tasca comenc;:a
forc;:a anys abans. Des de
Granollers, es va comenc;:ar a
parlar amb els ajuntaments
situats aigües amunt. "Van
dir que sí que era interessant
i vam acabar amb converses
des de Centelles fins a Santa
Coloma", diu. Els consis
toris tenien la consciencia
que calia canviar la imatge
del Congost, que aleshores
estava entre els rius més con
taminats de tot Europa. "No
s'hi podía ni passar. L'aigua
un dia era de color vermell
i l'endema d'un altre color.
Les empreses ho llenc;:aven
tot al riu, fas el que fas. 1 si
tenien depuradores ningú les

Palé, primera presidenta del Consorci, a la passera del Congost a Granollers

·

feia servir. Era una clavegue
ra a cel obert. El riu estava
mort". "No parlavem només
de l'aigua, parlavem de tot
l'entorn del riu", afegeix.
Els inicis, pero, no van
ser facils i la iniciativa dels
ajuntament� va topar amb les
reticencies de la Generalitat.
El Consorci demanava poder
ser administració actuant per
tenfr capacitat d'inspecció a
les empreses. "Volíem una
entrevista al conseller pero
no hi havia manera", explica
Palé, que recorda com, acom
panyada per l'exalcaldessa de
Parets, Rosa Martí (aleshores
al PSC), van anar "ajunta
ment per ajuntament perque
signessin una carta dirigida

·

al conseller". El conflicte va
arribar als jutjats i, fins i tot,
al Parlament Europeu. Final
ment, el desembre de 1990
van aconseguir el reconeixe
ment que demanaven i, un
.any després, van comenc;:ar a
fer inspeccions a les empre
ses per lluitar contra els
abocaments. També es van
buscar recursos economics
i es van obtenir 80 milions
de pessetes per comenc;:ar
a intervenir a les lleres. En
aquell moment, "ens deien
que hi podía tornar a haver
peixos al riu i ens semblava
que no podía ser", comenta
l'exregidora de Granollers. El
temps els ha donat la raó.

