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Campanya de conscienciació i 
pedagogia per a la ciutadania

Coneguem l’EDAR Granollers 
l’any del seu 25è aniversari

Èxit de les jornades tècniques 
de clavegueram i medi ambient

Inaugurada l’any 1992, aques-
ta depuradora d’aigües resi-
duals va ser la primera a ser 
gestionada pel Consorci. La 
instal·lació s’ha anat ampliant 
i dotant de la millor tecnologia. 
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Estem d’estrena. La nostra revista estrena nova imatge, ara més fresca, moderna 
i amb noves seccions, que tenen per objectiu donar a conèixer encara més i millor 
què fem i qui som. Després de 28 anys des de la seva fundació, el Consorci creix, ha 
ampliat el seu àmbit d’actuació a la conca de la Tordera. Hem canviat els nostres 
estatus i la nostra denominació, passant de Consorci per a la Defensa de la Conca 
del riu Besòs a Consorci Besòs Tordera. Això no afecta en res el nostre esperit i 
els nostres objectius inicials, sinó que dóna resposta a les necessitats de diver-
sos municipis de la conca de la Tordera que, ja fa un temps, ens van fer arribar la 
seva voluntat de sumar-se al nostre projecte, i que ara s’està materialitzant. Com 
sempre dic, sumar sinergies, aprofitar la proximitat geogràfica i les economies d’es-
cala... són molts els avantatges de treballar plegats, de manera mancomunada. 

El dia 22 de març es commemora el Dia Mundial de l’Aigua. Enguany, des del Consor-
ci, ho celebrem amb la posada en marxa d’una campanya de conscienciació i peda-
gogia adreçada a la ciutadania que porta per nom “Els rius a les teves mans”, un 
missatge clar, directe i senzill, però carregat de responsabilitat i fent partícip a tots i 
a totes en la conservació dels nostres entorns. Aquesta campanya posa l’accent en 
accions concretes que cal corregir per protegir i mantenir la salut dels nostres rius. Les 
xarxes socials jugaran un paper fonamental en la difusió de tota aquesta informació, 
per aquest motiu també estrenem un nou blog (blog.besos-tordera.cat) que ajudarà 
a complementar la informació de la nostra pàgina web, de caire més institucional.

Finalment, vull agrair a tots aquells municipis que han confiat, confien i con-
fiaran en el nostre projecte. I a tots aquells ciutadans i ciutadanes que vet-
llen pels nostres entorns fluvials. Continuem creixent en nombre i en qualitat.
Aquest és el nostre compromís. 

Us desitjo una molt bona lectura!

Benvinguts al Consorci 
Besòs Tordera

SERGI MINGOTE
President del 
Consorci Besòs Tordera

L’AS
CEN
SOR

PUJA Des de molts àmbits, cada vega-
da es posen en marxa més campanyes 
de conscienciació i pedagogia ciutadana. 
El Consorci s’hi suma amb la campanya 
“Els rius a les teves mans”. Tots els orga-
nismes públics hem de treballar plegats 
per aconseguir un món millor, on la cura 
del medi ambient sigui un objectiu comú. 

Ommorbisul heniu similla se me pra

CARTA DEL PRESIDENT

BAIXA Part dels nostres entorns fluvials es 
troba envoltada per camps de conreu. Una 
magnífica activitat que ha d’acabar amb de-
terminades pràctiques, com el fet de llençar 
als rius les restes de les canyes emprades 
durant determinats cultius. Aquesta canya 
no es desfà, crea embussos i pot ocasionar 
desbordaments en episodis de fortes pluges.

Desembocadura del riu Besòs
(Sant Adrià de Besòs)

BENVINGUTS AL CONSORCI BESÒS TORDERA
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ELS RIUS A LES TEVES MANS
Campanya de conscienciació i
pedagogia del Consorci
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Amb l’objectiu d’implicar i conscienciar la ciutadania en el 
correcte manteniment dels nostres rius i entorns fluvials, 
el Consorci Besòs Tordera presenta aquesta campanya.

Llences l’oli de la cuina per la pica? 
Llences els medicaments caducats o 
que ja no necessites pel vàter? I les 
tovalloletes humides, les pintures 
o d’altres dissolvents? Tens jardí a 
casa... com et desfàs de les restes de 
poda? Fas servir les papereres? Aques-
tes són només algunes de les accions 
que, potser estem fent malament i, de 
retruc, perjudicant els nostres entorns 
fluvials. Per aquest motiu, el Consorci 
presenta la campanya “Els rius a les 
teves mans”. Es tracta d’una campan-
ya de conscienciació i pedagogia, feta 
amb un to divertit, original i fresc, que 
posa l’accent en 9 problemàtiques con-
cretes i actuals que s’han d’evitar per 
millorar l’estat dels nostres rius. Es 
tracta de corregir determinats hàbits, 
alguns diaris i d’altres més puntuals, 
uns que fem a casa i altres quan visi-
tem la natura, que repercuteixen direc-

tament en la salut dels nostres entorns 
fluvials. 
No és novetat si diem que la qualitat 
de l’aigua dels nostres rius ha millorat 
moltíssim en els darrers 25 anys. Tam-
poc ho és si ho diem dels nostres en-
torns fluvials, uns espais recuperats, o 
bé en procés de recuperació, que reben 
diàriament centenars de persones que 
s’hi acosten per fer esport, fer vida, per 
connectar amb la natura... però també 
ho hem de fer d’una manera responsa-
ble i tenint present que la nostra esta-
da no ha de deixar petjada. La respon-
sabilitat final d’actuar correctament, a 
dins i a fora, és nostra i tenim la solució 
a les nostres mans. 

“A tot el material gràfic de la campanya 
només es veuen mans, de manera que to-
thom pugui sentir-se identificat i entengui 
que té la solució a les seves mans.”

Amb l’objectiu que aquests missatges, 
directes i senzills, arribin a tota la ciu-
tadania s’han plantejat diverses vies 
de difusió, si bé les xarxes socials hi 
jugaran un paper destacat. S’ha po-
sat en marxa una nova eina que ha 

Està a les teves mans

de jugar un paper fonamental en la 
interacció amb la ciutadania: el bloc
blog.besos-tordera.cat. Des d’aquest 
espai, es podrà accedir, veure i compar-
tir tot el material gràfic (pòsters, desple-
gables, cartells, etc.) i audiovisual vin-
culat a la campanya, ja que el 9 imputs 
que l’estructuren s’han concentrat en 
cinc originals i divertits espots d’entre 
20 i 30 segons. El blog oferirà també in-
formació d’interès sobre activitats, con-
cursos i actes organitzats pel Consorci.

BLOG I XARXES SOCIALS PER 
CONNECTAR AMB LA GENT

EN PORTADA 

El bloc blog.besos-tordera.cat serà el canal on 
es recollirà i difondrà tota la informació 
relativa a la campanya.
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Durant els darrers mesos, el Consorci Besòs Tordera ha 
mantingut reunions amb els municipis que formen part 
de les diferents subconques del Besòs. L’objectiu és 
crear un fòrum obert i comú de trobada i debat. 

El Consorci organitza
reunions per subconques

Alcaldes, regidors i tècnics dels municipis consorciats de les sis subconques que 
formen part de la conca del Besòs s’han donat cita a les diferents reunions pro-
mogudes des de la Comissió de Govern del Consorci. Han estat reunions ober-
tes i informals on, a més de donar a conèixer els programes suport i els projec-
tes de futur més importants del Consorci, els diferents representants municipals 
han pogut palesar aquells aspectes que més els hi preocupa pel que fa als seus 
entorns fluvials. Aquestes trobades neixen amb l’objectiu de convertir-se en cites 
fixes dins el calendari. “Hem d’establir una relació més directe amb tots els nos-
tres municipis consorciats; conèixer de primera mà la realitat dels seus entorns és 
cabdal per fer la nostra gestió”, afirma el president del Consorci, Sergi Mingote.

Al juny es va iniciar el cicle amb 
la reunió de la subconca Congost 
(a Granollers); al juliol, riera de 
Caldes (a Caldes de Montbui); al 
setembre, Mogent (Montornès 
del Vallès); al novembre, Besòs 
(a Sant Adrià de Besòs), i al ge-
ner d’enguany, Ripoll (a Castellar 
del Vallès). Aquest primer torn 
s’ha tancat aquest mes de març 
amb la subconca del Tenes (a 
Sant Quirze Safaja).

NOTÍCIES

En marxa el II Premi de Treballs Acadèmics 
Consorci Besòs Tordera

A aquesta segona edició del Premi de Treballs Acadèmics 
Consorci Besòs Tordera hi poden optar tots els treballs de 
recerca o de curs, realitzats per alumnes de batxillerat o de 
cicles formatius, respectivament, i presentats durant el curs 
2016-2017, que tractin sobre l’aigua, com a recurs escàs i in-
dispensable per a la vida humana i cabdal per al desenvo-
lupament humà i industrial, o sobre les conques del Besòs 
i/o la Tordera, ja sigui centrant-se en les seves aigües o en 
qualsevol aspecte relacionat amb els seus entorns fluvials 
(fauna, flora, usos socials, història, patrimoni, evolució, etc.).
El jurat encarregat de valorar aquests treballs estarà format 
per representants del Consorci, del món de l’aigua i de la co-
munitat educativa, i atorgarà dins de cada categoria (Treball 
de recerca i Treball de curs) un primer premi i dos accèssits.
Enguany, s’ha ampliat la dotació d’aquests premis. Els pri-
mers premis rebran una targeta regal per import de 250 
euros (anteriorment 150 euros) per a la compra de comple-
ments tecnològics, llibres, música i material educatiu. En 
el cas dels accèssits, la quantitat serà de 150 euros (100 
euros a l’edició anterior). Es manté el premi per als cen-
tres educatius d’on procedeixin els estudiants guardonats 
amb el mateix import. Les bases del concurs i el formula-
ri d’inscripció estan disponibles a www.besos-tordera.cat.

ELS TREBALLS ES PODEN PRESENTAR FINS AL PRÒXIM 21 D’ABRIL 
I EL VEREDICTE ES DONARÀ A CONÈIXER A PRINCIPIS DEL MES DE 
JUNY, AL VOLTANT DEL DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT

Campins i Santa Maria de Palautordera,
primeres adhesions de la conca de la Tordera

Després que el Consorci Besòs Tordera aprovés el passat mes 
de juliol els nous estatuts per ampliar el seu àmbit d’actua-
ció a la conca de la Tordera i permetre l’adhesió voluntària dels 
municipis que en formen part, ja estan en marxa les dues pri-
meres incorporacions: Campins i Santa Maria de Palautordera.
Campins ha acordat en ple municipal la seva adhesió com a muni-
cipi consorciat i la delegació en el Consorci del sanejament en alta 
del municipi, és a dir, la gestió dels col•lectors, els bombaments i 
l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR). Per la seva ban-
da, el ple municipal de Santa Maria de Palautordera també ha apro-
vat l’adhesió del municipi al Consorci amb l’objectiu d’aconseguir 
una major “eficàcia i eficiència en el servei de les aigües residuals”. 
El president del Consorci, Sergi Mingote, ha expressat la seva 
“satisfacció davant aquestes noves incorporacions, que serviran 
per sumar sinergies, alhora que vetllem plegats pels nostres en-
torns fluvials”. Mingote ja ha avançat que estan en converses 
amb altres municipis i aviat es podrien produir noves adhesions.

Signat el conveni 
per a la gestió de 
l’Urban River Lab

El document ha estat subscrit pels representants dels cinc organismes que van 
impulsar la creació d’aquesta plataforma experimental, única a tot l’Estat i pio-
nera al sud d’Europa per les seves dimensions: Ajuntament de Montornès del 
Vallès, el Centre d’Estudis Avançats de Blanes del CSIC, la Universitat de Bar-
celona, l’empresa Naturalea Conservació, S.L. i el Consorci. L’objectiu és refer-
mar la voluntat de continuar apostant pel projecte i millorar l’eficàcia i l’eficiència 
en el seu ús i manteniment. Durant l’acte de signatura, celebrat el passat mes 
de febrer, el president del Consorci, Sergi Mingote, va destacar que “el treball en 
equip i conjunt fa possible que succeeixin coses tan maques com aquesta, que no 
es queda aquí, sinó que repercutirà positivament en la vida de la ciutadania i en els 
seus espais de lleure, com ho són, cada vegada més, els nostres entorns fluvials”.

Marina Andreu, de l’Escola Pia Granollers, va 
ser la guanyadora del 1r premi de Treballs de 
Recerca de l’edició de l’any passat.
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Celebrades dues
jornades tècniques sobre 
clavegueram i medi ambient

Més d’una setantena de persones van om-
plir la Sala d’Actes del Consorci amb motiu 
de la Jornada Tècnica: Gestió del Clave-
gueram Municipal. Una sessió organitzada 
conjuntament entre el Consorci i l’empresa 
Drenatges Urbans del Besòs, S.L. (DUB).
Ponències, taules rodones i presentacions 
van posar de manifest la gran importàn-
cia que té per a pobles i ciutats l’ordenació, 
planificació i correcte dimensionament del 

clavegueram, així com el manteniment i la 
realització d’inspeccions periòdiques per de-
tectar petits problemes a la xarxa i evitar con-
seqüències més greus, com poden ser inun-
dacions, filtracions o, fins i tot, enfonsaments.
Altres dels aspectes tractats van ser l’ús de 
les noves tecnologies per a la inspecció i man-
teniment d’aquestes infraestructures, que 
permeten la instal·lació de canonades sense 
necessitat d’aixecar el paviment dels carrers.
Els assistents també van poder veure els 
camions, la maquinària, la tecnologia i les 
eines que diàriament utilitzen els professio-
nals de DUB en la gestió del clavegueram.
El Consorci ofereix als seus municipis consor-
ciats la possibilitat de gestionar la seva xarxa 
de clavegueram de manera mancomunada, 
mitjançant convenis de gestió, amb condicions 
adaptables a cada municipi i que garanteixen 
el servei integral segons les necessitats que 
marca el Pla Director de Clavegueram. Ja 
s’hi han adherit una vintena d’ajuntaments. 

DURANT ELS DARRERS MESOS LES 
INSTAL·LACIONS DE LA SEU DEL 
CONSORCI BESÒS TORDERA HAN 
ACOLLIT DUES JORNADES TÈCNI-
QUES ADREÇADES A REGIDORS, 
TÈCNICS MUNICIPALS I PROFESSIO-
NALS DELS ÀMBITS DEL CLAVEGUE-
RAM I DEL MEDI AMBIENT VINCULAT 
AMB ELS ESPAIS FLUVIALS. 

L’empresa IC5Team va obrir la jornada de medi 
Ambient amb la presentació de la seva aplica-
ció per a mòbils IASTracker, una eina innova-
dora que permet, amb només un telèfon mòbil, 
geolocalitzar espècies de fauna i flora inva-
sores. El naturalista i rastrejador professional 
Benjamin Sanz va aportar informació gràfica 
sobre els rastres que deixen alguns mamífers, 
especialment la llúdriga i el cabirol, a la natura. 
En aquest sentit, Lluís Gascon, del Grup Orni-

L’objectiu del Consorci és orga-
nitzar periòdicament jornades 
temàtiques vinculades als seus 
àmbits de gestió i adreçades 
als municipis consorciats. 

La Jornada Tècnica de Medi Ambient va incloure una exposició a l’exterior de 
l’edifici del Consorci on les tècniques de bioenginyeria per a la restauració flu-
vial van jugar un paper destacat. Albert Sorolla, director tècnic de l’empresa Na-
turalea Conservació S.L., va ser l’encarregat d’explicar aquestes solucions, cada 
cop més emprades en la restauració fluvial, com l’entramat o els tamisos. Sorolla 
defensa el valor afegit que aporta la bioenginyeria, ja que permet assentar ta-
lussos i fer actuacions a les lleres dels rius d’una manera poc invasiva i fent ser-
vir la mateixa natura. L’exposició exterior també va aplegar una mostra de ma-
terial de rastreig, amb rastres de diferents espècies d’animals, i de caixes-niu. 

Ficatur? Quis remperum quia que endunt 
est quaerfere milis que quis estrumque 

tològic del Tenes (GOT), i Manel Isnard, respon-
sable de Medi Fluvial del Consorci, van ratificar 
amb imatges i vídeos aconseguits amb tècni-
ques de fototrampeig que la llúdriga s’està es-
tenent pels rius de la conca del Besòs. Per últim,  
es van presentar els primers resultats de les 
investigacions dutes a terme a l’URL, que con-
firmen que les plantes analitzades (jonc, canyís 
i lliri groc) disminueixen el nitrogen, el carboni i 
ajuden en els processos de la reducció d’amoni.

JORNADES TÈCNIQUES 
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L’EDAR GRANOLLERS
Fa 25 anys que es va 
inaugurar
L’Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals (EDAR) Granollers 
es va posar en marxa l’any 
1992, esdevenint així la prime-
ra EDAR de la conca del Besòs 
gestionada pel Consorci. Aquest 
equipament, que s’ha anat am-
pliant i modernitzant amb les 
últimes tecnologies, celebra en-
guany els seus 25 anys de vida. 

L’EDAR Granollers tracta les aigües 
residuals procedents dels municipis 
de Canovelles, part de Les Franque-
ses del Vallès i Granollers, amb una 
població total de 95.000 habitants, als 
quals s’hi han d’afegir els més de 1.100 
assentaments industrials implantats 
a la zona. Les aigües residuals són 
transportades per una xarxa de col•lec-
tors en alta de 22 km de longitud fins 

a l’emplaçament de l’EDAR, situada al 
polígon industrial El Raiguer, dins el 
terme municipal de Granollers. La ins-
tal·lació va començar funcionant amb 
el tractament primari físic-químic de 
les aigües residuals. L’any 1998, es va 
ampliar per equipar-la amb el procés 
biològic, amb digestió anaeròbia dels 
fangs produïts. Just 10 anys més tard, 

el 2008, s’amplia novament per incor-
porar l’eliminació de nutrients dins del 
procés de depuració de les aigües.
Aquesta EDAR té una capacitat de 
tractament de fins a 30.000 m³/dia.
La inversió total entre la construc-
ció dels col•lectors, la construcció de 
l’EDAR i les dues ampliacions ha es-
tat superior als 20 milions d’euros. 

PATRIMONI I ESPAIS

Situats a la vora de la riera de l’Avencó, límit en-
tre els municipis d’Aiguafreda i Tagamanent (Va-
llès Oriental), els pous de glaç de l’Avencó són un 
conjunt de tres construccions de pedra datades 
als segles XVII i XVIII, que servien per emmagat-
zemar gel durant l’hivern per proveir les grans 
ciutats catalanes durant els estius (Mataró, Bar-
celona, etc.). En el cas del pou Gran, aquest va ser 
bastit entre els anys 1701 i 1754. Es tracta d’un di-
pòsit excavat en el subsòl i cobert amb una cúpu-
la. La restauració d’aquesta construcció ha permès 
llegir a l’interior de la cúpula les inscripcions i les 
dates corresponents a diverses empouades dels 
anys 1771 i 1888. A més d’aquest, també hi trobem 
en el conjunt els pous Vell i Fornot. Tots tres van es-
tar en funcionament fins a l’hivern de 1930 a 1931.

Pou Gran de l’Avencó 
(Fotografia de Pere Cornellas)

POUS DE GLAÇ DE L’AVENCÓ. POU GRAN. 

CONEGUEM...

SECCIONS FIXES

LA VIDA A LA CONCA
Cames llargues (Himantopus himantopus)

De mida mitjana, és extremadament 
estilitzat. Té les potes i el bec molt 
llargs i prims. El seu cos és una combi-
nació de tres colors: negre a les ales, al 
bec i a alguna part del cap i coll, verme-
ll a les potes i blanc a la resta del cos.

Com s’identifica?

És un ocell estival que podem veu-
re bàsicament de març a setembre.

Quan el podem veure?

S’alimenta de petits invertebrats 
aquàtics que captura de la super-
fície de l’aigua i zones entollades 
amb el seu bec llarg i fi. A Catalun-
ya, nidifica de forma localitzada.

Quin és el seu comportament?

Instal·lats nous tamisos a les EDAR
Granollers i Caldes de Montbui

El Consorci ha instal·lat dos nous tamisos a les entrades de les aigües 
residuals de les EDAR de Granollers i Caldes de Montbui, respectiva-
ment, amb l’objectiu de reduir l’impacte que provoquen en el medi els 
residus sòlids urbans (tovalloletes, cotons, fulles, etc.) durant els epi-
sodis de forta pluja que fan entrar en funcionament els sobreeixidors.

On el podem veure?
Sobretot al riu Besòs i al tram baix 
del riu Congost. Durant la migració 
apareix irregularment a altres cur-
sos d’aigua, com la riera de Caldes.

Vista aèria de 
l’EDAR
Granollers. 
Font: Institut 
Cartogràfic i 
Geològic de Ca-
talunya (2016).
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La Remuntada a peu del riu 
Tenes 2016 aplega més de 
800 caminaries

Entre els mesos de gener i juny, la Unió Excursio-
nista de la Vall del Tenes, amb la col·laboració 
d’altres entitats, ajuntaments i el Consorci Besòs 
Tordera, va organitzar la Remuntada a peu del 
riu Tenes 2016. L’activitat va constar de cinc eta-
pes o caminades que van anar enllaçant el riu ai-
gües amunt. L’inici va tenir lloc entre Montmeló 
i Parets del Vallès, a l’aiguabarreig del Tenes i el 
Besòs, i va finalitzar, després de 55 km de reco-
rregut, a Collsuspina. Durant les diferents traves-
ses, es van fer parades per conèixer tot tipus de 
patrimoni geològic, històric, natural, faunístic, etc.

EN TOTAL ES VAN RECÓRRER UNS 55 KM EN 
CINC ETAPES 

L’Ajuntament de Castellar del Vallès i el Consorci signen 
un conveni per a la gestió del sanejament en alta
L’alcalde de Castellar de Vallès, Ignasi Giménez, i el presi-
dent del Consorci Besòs Tordera, Sergi Mingote, van rubri-
car el passat mes d’octubre el conveni mitjançant el qual el 
Consorci assumeix les competències del sanejament en alta 
d’aquest municipi vallesà. L’acord preveu la gestió de l’esta-
ció depuradora d’aigües residuals (EDAR), de tres estacions 
de bombament i de prop de 8,5 km de col·lectors en alta.
Entre les funcions que assumeix el Consorci destaquen 
l’operació, manteniment i reposició de les obres i ins-
tal·lacions del sanejament en alta; la intervenció ad-
ministrativa dels abocaments al sistema, que inclou 
l’autorització d’abocament, la inspecció, la sanció i el res-
cabalament de sobrecostos d’explotació; i la intervenció ad-
ministrativa de les connexions de nous cabals al sistema.
Castellar del Vallès forma part del Consorci, com a 
municipi consorciat, des de novembre del 2008. Ac-
tualment, el Consorci té les competències del sa-
nejament en alta d’una quarantena de municipis.

L’Urban River Lab, al IX 
Congrés Internacional de
Bioenginyeria del Paisatge

Durant les diferents ponències, es va posar de manifest la 
tendència europea pel que fa als entorns fluvials: el retorn 
d’espai al riu amb la recuperació de planes inundables i la 
descanalització de rius i rieres Dins l’apartat més científic, 
l’investigador del Centre d’Estudis Avançats de Blanes del 
CSIC, Miquel Ribot, i la investigadora del departament d’Eco-
logia de la Universitat de Barcelona, Marta Tobella, van ser 
els encarregats de presentar els primers resultats extrets 
de les investigacions dutes a terme al laboratori experimen-

tal Urban River Lab, que 
compta també amb la par-
ticipació de l’Ajuntament de 
Montornès, l’empresa Na-
turalea i el Consorci Besòs 
Tordera. Durant la seva 
intervenció van palesar la 
interacció entre el substrat, 
les arrels que formen les 
plantes i l’eliminació de nu-
trients. Uns resultats que ja 
s’estan aplicant a un tram 
de la Riera de Cànoves.

Celebrat el passat mes de novembre a 
Sant Sebastià, va aplegar experts d’Itàlia, 
Anglaterra, França i Suïssa, entre altres.

Arranjat el tram 
final del camí del 
Tenes a Parets 
del Vallès

Gràcies als treballs d’arranjament dels 2,2 quilòmetres del tram final del camí fluvial 
del riu Tenes, entre l’avinguda Josep Tarradellas de Parets del Vallès fins a la con-
fluència amb el riu Besòs, aquest recorregut és ara més segur i transitable. La part 
més complicada i important del projecte ha estat obrir el tap final, d’uns 340 metres, 
que impedia el pas i aconseguir així la connectivitat d’aquest camí amb el del riu 
Besòs, i tot remuntant una mica, amb els dels rius Congost i Mogent. El nou traçat té 
una amplada de 2 m pràcticament durant tot el seu recorregut, compta amb tanques 
de seguretat en els trams més perillosos, proteccions de les torres elèctriques i nova 
senyalització vertical. L’obra ha costat 98.000 euros, que han finançat l’Ajuntament 
de Parets, l’empresa Grifols, la Diputació de Barcelona i el Consorci Besòs Tordera.

La XV Bicicletada del Besòs pedalarà 
per la celiaquia  
Enguany, la XV Bicicletada del Besòs  se suma als actes del maig celíac que or-
ganitza l’Associació Celíacs de Catalunya, amb motiu del seu 40è aniversari. 
La prova tindrà lloc el diumenge, 7 de maig, al matí, i mantin-
drà els tres punts de sortida de l’any passat: Granollers, Mon-
tornès del Vallès i, per segon any consecutiu, Parets del Vallès. 

El Consorci 
aposta per 
l’Observatori de 
la Tordera
L’Institut de Ciència i Tecnologia Am-
biental de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (ICTA-UAB) i el Con-
sorci han signat un conveni de col·la-
boració a partir del qual l’Observatori 
de la Tordera realitzarà els mostreigs 
i els informes per a les zones fluvials 
de la conca de la Tordera. L’observa-
tori de la Tordera és un projecte dirigit 
per Martí Boada, doctor en Biologia, 
i coordinat des de l’ICTA-UAB, que 
té per objectiu definir indicadors de 
l’estat dels ecosistemes fluvials de 
la conca de la Tordera, així com rea-
litzar el seu seguiment a llarg termini.
Els responsables de les diferents línies 
de seguiment són una desena d’inves-
tigadors de grups de recerca de l’ICTA, 
Universitat de Barcelona (UB), Universi-
tat de Girona (UdG) i d’experts del terri-
tori. L’Observatori serà l’encarregat de 
dur a terme treballs de seguiment d’in-
dicadors de biodiversitat, hidrogeolò-
gics i fisicoquímics , i de fer les adequa-
cions necessàries on sigui necessari.

La pedalada pels camins fluvials de la 
conca del Besòs tindrà lloc el pròxim 7 
de maig. El tret de sortida serà a les 
9.30 hores. La XIV Bicicletada del 
Besòs-Decabike, que es va celebrar 
al maig de 2016, va aplegar uns 800 
ciclistes. La gran novetat va ser l’es-
trena d’un nou punt de sortida a Parets 
del Vallès, incorporant així un tram del 
camí fluvial del Tenes al recorregut.

NOTÍCIES

A dalt, Neus Garcia, 
vicepresidenta del 
Consorci, tallant la 
cinta a Parets del 
Vallès.
Imatges cedides per 
l’Ajuntament de Parets.




