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El tram baix de la Conca del riu Besòs és un exemple 

de fragmentació ecològica, molt difícil de salvar. La 

gran quantitat d’infraestructures viàries i de serveis 

d’una banda, i de l’altra, l’endegament del riu, dificulten 

en gran mesura els fluxos biològics entre els diferents 

ecosistemes. En alguns casos, existeix un cert risc de 

esdevenir espais tancats i, per tant, condemnats a l’em-

pobriment genètic.

A l’alçada de Montcada i Reixac encara existeix alguna 

possibilitat de connexió terrestre entre la Serralada de 

Marina i la Serra de Collserola. Cal fer una anàlisi actua-

litzada de l’estat ecològic de l’entorn, de la seva funcio-

nalitat ecosistèmica, de la seva permeabilitat...en defini-

tiva, cal avaluar les potencialitats de millora i no només 

des d’un punt de vista de la connectivitat terrestre, sinó 

contemplant també la aèria (de pol•linització i de vol).

Els alts nivells de freqüentació d’aquest espai obert en 

dificulten també el seu paper com a connector, per a 

algunes espècies animals. Cal estudir també la seva 

realitat i els seus efectes. I plantejar propostes de re-

ordenament d’usos que preservin aquelles zones amb 

més interés i potencialitats.

Aquest estudi ha de permetre avaluar propostes de 

millora, amb diferents nivells d’intervenció, que ajudin 

a corregir aquests dèficits i que permetin potenciar al 

màxim el paper del riu com a corredor-connector biolò-

gic. Per tal de potenciar la biodiversitat, és bàsic millorar 

la connectivitat.

Cal reforçar el paper del riu Besòs com a element de 

primer ordre en les connexions entre la Serralada de 

Marina i la Serra de Collserola; i entre el front litoral de 

l’entorn de la desembocadura amb les terres de l’interior.

Els resultats d’aquest estudi han d’aportar elements 

d’anàlisi que ens ajudin a conèixer millor com  funciona 

el Besòs com a “nobel ecosystem (o emergin ecosys-

tem)”, com a  infraestructura verda. I ens ha d’aportar 

també, propostes d’accions viables que contribueixin a 

la millora dels nivells de biodiversitat en un entorn amb 

un fort impacte antròpic que la condiciona.
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