Viu el Besòs!

Pla de conservació, restauració
d’ecosistemes, biodiversitat i preservació
de l’espai litoral i els recursos hídrics
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PRESENTACIÓ
INSTITUCIONAL
La conca del riu Besòs ha patit al llarg del segle XX una

Però queda molta feina per fer, restaurar l’espai fluvial,

forta degradació, una forta pressió causada pel progrés

ordenar les planes inundables, millorar la qualitat

en forma de pèrdua de l’espai que de forma natural

de l’aigua, reutilitzar l’aigua, evitar els episodis de

i al llarg dels segles havia decidit ocupar el riu, una

contaminació puntuals, eradicar les especies invasores

degradació del seu estat natural en forma d’abocaments

i oportunistes, protegir les especies que han retornat

industrials i urbans que varen propiciar la pèrdua

i crear les condicions per que s’hi consolidin i en

de la biodiversitat del riu, la proliferació d’espècies

retornin d’altres que encara no ho han fet per manca de

invasores, el constrenyiment del seu espai causat pel

l’hàbitat perdut.

Josep Monràs i Galindo
President del Consorci Besòs Tordera

(autopistes, carreteres, línies de tren, AVE), el pas de

Les millores que aquí proposen han de contribuir a

El que aquí proposem de manera conjunta el Consorci

subministraments (gasoductes, aqüeductes Ter-Trinitat,

una millora també de la qualitat de les platges del

Besòs Tordera i el Consorci del Besòs, és el fruit

línies d’alta tensió) provocant la ocupació de les planes

front marítim del barcelonès, que es veu any rere any

del treball en xarxa que ha caracteritzat ambdós

inundables, fins llavors d’us agrícola, per un urbanisme

compromesa en cada episodi de pluja. Qualitat que es

Consorcis. Sempre que hem treballat junts amb els

industrial i residencial, pèrdua de l’espai fluvial fins a

pot veure encara mes compromesa en l’escenari de

Ajuntaments, l’AMB, La Diputació de Barcelona i d’altres

tenir el “títol” del riu més contaminat d’Europa. El Besòs

canvi climàtic.

administracions com l’ACA aconseguim millorar el

pas de nombroses i importantíssimes infraestructures

ha contribuït de manera solidària amb el progrés, ara li
toca recuperar-lo també de forma solidària.
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nostre entorn, més enllà de ideologies.
Cal seguir i ampliar amb les activitats educatives,
culturals i de lleure per tal de que la gent es segueixi

El que aquí proposem, essent una ambiciosa proposta

Actualment estem recuperant la qualitat de l’aigua,

apropant al riu i la seva zona d’influència a la costa amb

d’inversió en infraestructura verda, cal tirar-ho endavant

s’han fet restauracions fluvials, s’ha propiciat el retorn

respecte i estima.

ja que el retorn superarà amb escreix la inversió en

de fauna, espècies com la llúdriga, el blauet, el bernat

forma de salut blava. Se’n beneficiarà no tant sols els

pescaire, la tortuga de rieral i moltes més han retornat

Ara tenim una oportunitat, treballar conjuntament

veïns propers, també tothom que pugui gaudir del

en un espai del que no tenien que haver marxat mai.

per millorar i recuperar el riu, tenim tots un eix comú

Besòs com a pulmó verd accessible des de la capital, un

i una responsabilitat que és el riu i el que fem ara

espai amb biodiversitat connectat a mode de corredor

També s’ha aconseguit apropar la gent al riu, ha deixat

tindrà repercussions en un futur, tenim 3 milions de

biològic amb un conjunt d’espais naturals que els nodrirà

de ser “el pati de darrera” per convertir-se en un espai

persones al voltant de la conca del riu Besòs que volen i

i els connectarà a través d’una xarxa de camins per al

de la gent i per la gent.

necessiten aquesta recuperació del riu.

gaudi i la mobilitat sostenible.
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La recuperació
del riu Besòs
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LA RECUPERACIÓ
DEL RIU BESÒS
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CONTEXT
SOCIOECONÒMIC
La pandèmia provocada per la covid-19 ha ressaltat
encara més l'estreta relació que hi ha entre l'àmbit
social i el natural: la resiliència social depèn d'un
medi ambient resistent i, sovint, els principals
problemes ambientals es donen en indrets amb més
desigualtats socials, les quals s'estan agreujant a
causa de la crisi social i econòmica sobrevinguda.

El 28,5 %

de la població que viu al territori del riu Besòs es
troba en situació de pobresa i risc d'exclusió social
segons dades de l'IERMB (respecte del 24,4 % a l'AMB i el
20 % a Catalunya).
La renda familiar disponible és inferior, tant en el cas de
les ciutats del Besòs respecte de la mitjana metropolitana
com els districtes de Barcelona adjacents al riu Besòs.

Aquestes desigualtats (socials, econòmiques, residencials, etc.) les
trobem concentrades al territori del riu Besòs, que té una elevada

A tot l'àmbit del Besòs (municipis i districtes) l'atur és

vulnerabilitat urbana, fins i tot més alta que a l'àrea metropolitana de

més alt que a l'AMB.

Barcelona (AMB) i a Catalunya:
Els joves, les famílies monoparentals, els nuclis familiars
amb una baixa intensitat laboral i els treballadors i les
treballadores amb rendes baixes són els sectors de
població més afectats pel que fa al risc de vulnerabilitat
residencial.
El parc d'habitatges en determinades zones del Besòs
apunta dèficits estructurals en termes d'accessibilitat,
conservació i deficiència energètica per sobre de la
mitjana de l'AMB.
LA RECUPERACIÓ
DEL RIU BESÒS

Per garantir la justícia amb les generacions venidores
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es fa imprescindible assegurar que la inversió pública
es dirigeixi a finançar actuacions de futur, que millorin
la sostenibilitat mediambiental, la inclusió i la qualitat
de vida del conjunt de la població.
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EL BESÒS COM A ESPAI VERD DE
PROXIMITAT PER A L’EDUCACIÓ
Tenint en compte que les inversions en infraestructura verda i blava
tenen un retorn social important, cal configurar espais naturals
saludables i garantir-hi l'accés universal, sobretot als col·lectius i els
ciutadans més vulnerables o a aquells que es troben en desigualtat
d'accés per diferències de renda o estructurals dels barris on viuen.
Les inversions sobre el corredor biològic del Besòs permetran fomentar
la justícia climàtica, configurant un espai verd de proximitat per a la
ciutadania i resilient davant els efectes del canvi climàtic, reduint la
vulnerabilitat social i urbana del seu territori. A més, l’espai fluvial
és també un recurs pedagògic, que utilitza la natura com a aula per
a l’educació.

Viu el Besòs

LA RECUPERACIÓ
DEL RIU BESÒS

06

LA CONCA DEL BESÒS
Les serralades Prelitoral i Litoral emmarquen la
conca del riu Besòs. La seva hidrografia ramificada
defineix sis subconques: Mogent, Congost, Tenes,
Riera de Caldes, Ripoll i Besòs.

És una zona representada essencialment per:
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Les serralades

Les planes del

El tram baix i la

Litoral i Prelitoral,

Vallès, amb una

desembocadura

on se situen les

important ocupació

del riu Besòs, que

zones de capçalera

urbana i industrial.

té un caràcter

que transcorren

principalment

majoritàriament

urbà dins de l'àrea

per espais naturals

metropolitana de

protegits.

Barcelona.
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Dècada 1990

250

km de riu

Dècada 1990

1.039

km en tota la conca
2

d'habitants

És la conca més poblada

És deficitària en recursos

Té una implantació

de Catalunya, amb gairebé

hídrics.

industrial important, amb

3 milions d'habitants, i la
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3.000.000

quasi 10.000 establiments

que concentra una major

La forta industrialització i

potencialment

densitat de població de les

la inexistència de sistemes

contaminants.

de l'Estat espanyol.

de sanejament abans de la
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dècada de 1980 van comEl règim hidrològic és

portar una forta degrada-

El pla de sanejament

típicament mediterrani.

ció ambiental del riu, que

de 1980 va millorar

Té uns cabals d'estiatge

era conegut per ser el riu

progressivament la

molt baixos.

més contaminat d'Europa.

qualitat de l'aigua.

2000

2020
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PROBLEMES
ACTUALS
La qualitat de l'aigua no és
suficient per a la recuperació
del medi fluvial d'acord amb
les directrius de la Directiva
europea «Marc de l'aigua»
2000/60/CE.
S'ha perdut espai fluvial i qualitat
ecològica a causa de:

La pressió urbanística, industrial i de les
grans infraestructures de comunicació i
subministrament.

Els contaminants que van a parar al riu a
causa d'episodis de pluges torrencials.
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La proliferació d'espècies exòtiques
invasores de fauna i flora.
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ÀMBIT D'ACTUACIÓ
L'àmbit d'actuació del Pla de conservació, restauració d'ecosistemes,
biodiversitat, preservació de l'espai litoral i els recursos hídrics «Viu el

72

Besòs!» abasta la zona que va des de la plana vallesana, on bona part

km de riu amb actuació

de l’àmbit d’actuació està integrat dins l’espai Xarxa Natura 2000 del

(29 % de la conca)

501

km2 de superfície

riu Congost (ES-250001), fins el front litoral de Sant Adrià del Besòs,
sortejant algunes de les zones més densament poblades de Catalunya.

70/30

El 70 % del cabal d'aigua del riu és aigua
residual depurada, i tan sols el 30 % és
aigua natural del riu

25
3.000.000
municipis

habitants

beneficiaris pel programa d'actuacions «Viu el Besòs!»

Dos ens gestors:
Consorci Besòs Tordera i Consorci del Besòs
Tot i ser una conca petita presenta una gran diversitat
d’hàbitats, fauna i flora. L’activitat agrícola va ser la
predominant a l’entorn del riu fins la dècada de 1960
quan va deixar pas a la implantació de la indústria i les
LA RECUPERACIÓ
DEL RIU BESÒS

zones urbanes.
És lloc de pas de vies de comunicació i de serveis

Viu el Besòs

estratègiques: autopistes C-33, AP-7, C-58, C-60,
carreteres secundàries, línia d'alta velocitat BarcelonaFrança, línies de rodalies de RENFE i FGC, gasoductes i
aqüeductes, línies de molt alta tensió, etc.
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D'ON VENIM?
La tradició del treball en xarxa d'aquesta part del territori
forma part de l'ADN de la conca del Besòs, però és tot un repte
per la gran quantitat d'administracions que hi intervenen.

Juntament amb aquests organismes públics, els dos
consorcis treballen per recuperar el riu Besòs de

QUI SOM?

manera coordinada mitjançant diversos projectes ja
executats i en curs. Per exemple, la creació del Parc

L'àmbit d'actuació l'impulsen, per encàrrec dels seus ens consorciats, el Consorci
Besòs Tordera i el Consorci del Besòs.

ajuntaments (Santa Coloma, Sant Adrià, Montcada,
Barcelona), el Consorci Besòs Tordera, la Diputació de

(control d'abocaments, col·lectors, bombaments i estacions depuradores d'aigües

Barcelona i el Consorci del Besòs.

ens consorciats.
El darrer trimestre de 2019 van tenir lloc dues trobades de treball conjunt en el marc
d'un projecte europeu (AELCLIC) a les quals es van afegir representants del teixit
social dels barris de l'entorn del Besòs com a espai de reflexió conjunta per abordar els
principals reptes del territori davant del canvi climàtic.

TREBALL EN XARXA
Els dos consorcis treballen en col·laboració amb altres entitats i organismes del
territori implicats en la gestió del riu:
- 64 ajuntaments i ens locals

Viu el Besòs

està en funcionament gràcies a un conveni entre els

Línies d'actuació: sanejament en baixa (claveguerams municipals), sanejament en alta
residuals -EDAR-), millora del medi fluvial, promoció i educació ambiental i suport als

LA RECUPERACIÓ
DEL RIU BESÒS

Fluvial del Besòs, finançada per mitjà de fons FEDER,

- Àrea Metropolitana de Barcelona

- Consells Comarcals i altres Consorcis
i organismes supramunicipals

- Diputació de Barcelona

- Universitats, experts i investigadors

- Agència Catalana de l’Aigua

- Naturalistes, famílies, ciutadania...
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VIU EL BESÒS!
Del riu més contaminat d'Europa

GOVERNANÇA
BESÒS

Volem la recuperació integral del Besòs i els seus afluents

EMPRESA/
INDÚSTRIA

SOCIETAT

Empresa privada

Veïns i veïnes

Empresa pública

Entitats locals
Associacions esportives
Associacions ecologistes

Per mitjà del treball en xarxa i la governança compartida
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ADMINISTRACIÓ

CONEIXEMENT /
ALTRES
RECERCA

Generalitat De Catalunya

Universitats

Diputació Barcelona

Centres Educatius

ACA

Centres d’investigació

AMB

Observatori

Ajuntaments
Consorci Besòs Tordera
Consorci Besòs

12

Viu el Besòs

PLA «VIU
EL BESÒS»

Pla «Viu
el Besòs!»
per a la
gestió i la
recuperació
ambiental
del riu
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L'actual crisi sanitària provocada per la covid-19 ha
posat de manifest la necessitat d'actuar de manera
accelerada per naturalitzar els entorns urbans i
fer-los més resilients i adaptats als efectes del canvi
climàtic, que es preveu que encara tindran més
impacte en els territoris vulnerables. La presa de
consciència sobre la fragilitat de les societats actuals
fruit de la pandèmia també té conseqüències en la
percepció social de l'emergència climàtica que vivim.
En aquest context, la Unió Europea ha elaborat un pla d'inversions d'àmbit
comunitari (Next Generation EU) amb un total de 750.000 M€ (2021-2027)
per donar resposta als impactes de la covid-19 i pal·liar-los. 140.000 M€ es
destinaran al finançament d'actuacions a l'Estat espanyol.
A partir d'això, el Govern espanyol ha elaborat el Pla de recuperació,
transformació i resiliència, que traça el full de ruta per a la modernització
de l'economia espanyola, la recuperació del creixement econòmic, la
creació d'ocupació i la reconstrucció d'una economia sòlida, inclusiva i
resilient després de la crisi de la covid-19, que també servirà per respondre
als reptes de la propera dècada.

El Pla consta de quatre eixos transversals, entre els quals destaquen
els següents:

PLA «VIU
EL BESÒS»

Verd

Digital

Sense
diferències
de gènere

Cohesionat
i inclusiu

Verd: La crisi ambiental associada al canvi climàtic i la pèrdua de
Viu el Besòs

biodiversitat genera enormes costos socials i econòmics, i incrementa
els riscos sanitaris i geoestratègics. Per això, «Viu el Besòs!» proposa
actuacions per solucionar la pèrdua de biodiversitat i l'adaptació al canvi
climàtic al riu Besòs.
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El programa «Viu el Besòs!» també s'emmarca en altres estratègies i plans
europeus i internacionals com ara l'Agenda 2030 i el Pacte Verd Europeu:

AGENDA
2030 I ODS

PACTE VERD
EUROPEU

ÀMBITS
D'ACTUACIÓ

Transformació de l'economia de la UE

Pel que fa als eixos del Pacte Europeu pel Clima, que

amb vista a un futur sostenible

forma part del Pacte Verd Europeu, el programa «Viu el

EIX 1.
EIX 2.

Millora de la biodiversitat i

EIX 3.

Agricultura urbana

EIX 4.

zero en un entorn sense

Reducció de la contaminació i

Espais per a la salut, la mobilitat

EIX 5.

Cap a una contaminació

Adaptació al canvi

EIX 6.

Besòs!» hi dona resposta de la manera següent:

Comunicació i

millora de la qualitat de l'aigua

substancies tòxiques
Preservació i restabliment
dels ecosistemes i la

la connectivitat ecològica

biodiversitat
PACTE
VERD
EUROPEU

«De la granja a la taula»:
un sistema alimentari just,

sostenible

saludable i respectuós amb
el medi ambient
Accelerar la transició cap a una
mobilitat sostenible i intel·ligent
PLA «VIU
EL BESÒS»

Mobilització de la investigació

Viu el Besòs

i foment de la innovació

Pacte Europeu pel Clima

sostenible i la sensibilització ambiental

climàtic i innovació

sensibilització ambiental
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Actuacions
programades
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ACTUACIONS
PROGRAMADES
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EIX 1.
REDUCCIÓ DE LA
CONTAMINACIÓ I MILLORA
DE LA QUALITAT DE L'AIGUA
Aconseguir un entorn sense substàncies tòxiques exigeix més
mesures, tant per evitar la contaminació com per eliminar-la.
En aquest sentit, és essencial restablir les funcions naturals de
les aigües subterrànies i superficials per preservar i recuperar
la biodiversitat i per evitar i limitar els danys causats per les
inundacions derivades dels episodis de pluges torrencials que,
en el clima mediterrani, es preveu que siguin més freqüents
perquè les afavorirà el canvi climàtic.
Entre altres coses, cal reduir la contaminació causada per l'escorrentia superficial
urbana i per fonts de contaminació noves o especialment nocives (microplàstics,
tovalloletes, etc.), així com la contaminació causada per l'excés de nutrients d'origen
agrícola, que s'aborda amb les accions previstes a l'Eix 3. Agricultura urbana
sostenible (en el marc de l'estratègia europea «De la granja a la taula»).
ACTUACIONS
PROGRAMADES

Per donar resposta a aquests reptes, la Comissió Europea adoptarà el 2021 un pla
d'acció «Contaminació zero» per a l'aire, l'aigua i el sòl, en el qual s'emmarquen les

Viu el Besòs

accions següents.
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ACTUACIONS PREVISTES
1

2

Construcció de tancs de tempesta i control
de punts d'abocament al riu

Creació de sistemes de sortida difusa des
de les EDAR

Es preveu construir en 9 EDAR de la conca del Besòs un sistema de

La sortida difusa de les aigües depurades de les EDAR i la seva interacció

retenció de les primeres aigües pluvials que eviti l'abocament directe

amb la vegetació de ribera permeten millorar la capacitat d'autodepuració

d'aquestes aigües contaminades al riu, les quals causen la mort de

del riu.

peixos després d'episodis de pluges curts i intensos, que a més es
preveu que siguin més freqüents a causa del canvi climàtic.

Es preveu que es construiran a les mateixes EDAR on s'instal·laran els
tancs de tempesta.

En segon lloc, es preveu implantar sistemes de control dels abocaments
al riu que es produeixen per sobreeiximents en episodis de pluges
(DSU) i que porten residus a l’aigua, a través de sensors de control de la
qualitat i quantitat de l’aigua superficial, i la implantació de sistemes de
retenció de contaminants flotants i sòlids gruixuts en suspensió.

Viu el Besòs

ACTUACIONS
PROGRAMADES
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EIX 2.
BIODIVERSITAT I
RECUPERACIÓ ECOLÒGICA
Segons el que disposa la CE a l'Estratègia de Biodiversitat
2030 de la UE, la pèrdua de biodiversitat i la crisi climàtica són
interdependents. Si una s'agreuja, l'altra segueix la mateixa
tendència. Per això, és essencial recuperar els boscos, els sòls
i els aiguamolls i crear espais verds a les ciutats per mitigar els
efectes del canvi climàtic en la mesura necessària per al 2030.
En aquest context, el pla «Viu el Besòs» es proposa recuperar la biodiversitat i
fomentar la connectivitat ecològica al llarg del riu Besòs, en un territori urbà molt
densificat i ocupat per importants vies de comunicació. Per això, el seu ecosistema
constitueix un element biològic i de connectivitat ecològica clau que té grans
oportunitats d'esdevenir un corredor estratègic molt important.
En el context de vulnerabilitat de les ciutats davant del canvi climàtic que amb la
irrupció de la crisi de la covid-19 s'ha fet encara més evident, es proposa configurar
espais de connexió entre l'espai fluvial naturalitzat i l'àmbit urbà com a espais

Viu el Besòs

ACTUACIONS
PROGRAMADES

proveïdors de serveis ambientals, entre els quals destaquem la millora de la
biodiversitat i els efectes positius sostinguts sobre la salut.
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ACTUACIONS PREVISTES
1

Renaturalització d'espais d'oportunitat

Algunes propostes

Sobretot en espais degradats, per a la recuperació d'espècies que

Recuperació ambiental dels espais entre la línia d'alta velocitat i

habiten al riu Besòs. Es tracta de configurar espais per a diversificar els

l'autopista C-33 (Mollet del Vallès). Actualment ocupat per espais

hàbitats i augmentar la biodiversitat, alhora que es creen refugis per a

abandonats, horts il·legals i estructures degradades, es proposa la

la fauna.

recuperació ambiental d'aquest espai adjacent al Besòs com a refugi
de fauna.

Així, les vores del riu en l'àmbit de la ciutat haurien de complementar
el sistema fluvial; aportar la vegetació necessària per poder ampliar i
fomentar la qualitat de l'ecosistema, i proporcionar espais de confort
tèrmic a la població que l'envolta.
Actualment són espais sense projectar (espais residuals degradats,
antigues urbanitzacions, etc.) que es poden millorar per afavorir
l'ecosistema fluvial.
Les actuacions estan
previstes principalment
als municipis de Sabadell,
Barcelona, Montcada
i Reixac, Mollet del
Vallès, Santa Coloma
de Gramenet i Sant
Adrià de Besòs, així

Viu el Besòs

ACTUACIONS
PROGRAMADES

com en municipis del
Vallès Oriental.
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ACTUACIONS PREVISTES
2

Recuperació ecològica d'hàbitats i
erradicació d'espècies exòtiques invasores

Algunes propostes
La recuperació del riu Congost (XN2000). El riu Congost, des de

Accions de recuperació de l'espai fluvial per mitjà de la creació de

la Garriga fins a Sant Fost de Campsentelles, forma part de la xarxa

meandres, zones de ràpids i zones d'aigües lentes, així com l'eliminació

europea d'espais naturals protegits Natura 2000 (ES5110025) des de

d'estructures no útils (restes d'obres, ponts, passos de vianants), la

2014, en un entorn altament urbanitzat com és la plana vallesana.

implantació d'escales de peixos, etc.
Des de 2018, aquest espai compta amb un pla de gestió aprovat que

Viu el Besòs
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També es preveuen actuacions d'erradicació d'espècies de la flora

inclou diverses accions de recuperació ecològica, restauració d'espais

invasores com ara Arundo Donax, Robinia pseudoacacia i Ailanthus

degradats adjacents al riu, millora de l'ús social del riu, accions de

altíssima, i també d'espècies de la fauna invasores com la tortuga

comunicació i sensibilització ambiental, entre altres. Les accions

florida (Trachemys scripta), la carpa comuna (Cyprinus carpio) o el visó

previstes en aquest pla de gestió de l'espai XN2000 s'inclouen en el

americà (Neovison vison).

projecte integral «Viu el Besòs».
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ACTUACIONS PREVISTES
Les seves actuacions s'adrecen prioritàriament a:
L'erradicació d'espècies exòtiques invasores de la llera del
riu (Ailanthus altíssima, Robinia pseudoacacia, Ulmus pumila,
Boussingaultia cordiflora, Parthenocissus quinquefolia, Phytolacca
americana, Senecio inaequidens, Cyperus eragrostis).
La plantació d'espècies autòctones, potenciant sobretot els nuclis de
vern (Alnus glutinosa), un hàbitat d'interès comunitari prioritari (91E0*).
En el marc del projecte europeu LIFE Alnus, també s'estan duent a
terme accions per recuperar la verneda al Congost.
La millora integral de l'ecosistema fluvial i la connectivitat ecològica
per afavorir les espècies de la fauna autòctona, com la llúdriga (Lutra
lutra), l'anguila (Anguilla anguilla) o el barb de muntanya (Barbus
meridionalis), totes amenaçades a Catalunya, Espanya i Europa.
En total, el pla de gestió de l'espai XN2000 del riu Congost inclou
24 zones d'actuació on cal emprendre accions de millora ambiental
i social.
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ACTUACIONS PREVISTES
2. Potenciar la infraestructura verda a la ciutat

3. Recuperació ecològica de la desembocadura del Besòs

La renaturalització d'espais urbans com el Parc Fluvial mitjançant

Reforçar la funció del riu al tram baix com a connector ecològic entre

solucions basades en la natura és una de les estratègies més útils per

el front litoral i la serralada de Marina i Collserola. La desembocadura

fer les ciutats més resilients davant diversos efectes del canvi climàtic,

és un entorn altament sensible perquè és un espai altament urbanitzat.

com ara les onades de calor.
La millora ecològica d'aquests espais tan canviants permet
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Aquestes accions de renaturalització de les ciutats també permeten

incrementar la resiliència del territori davant els efectes del canvi

crear petits refugis de biodiversitat per a les espècies de la fauna

climàtic (increment de riuades i episodis d'inundacions, sequeres més

urbana, com ara ocells, insectes pol·linitzadors, etc.

prolongades, increment de l'ocurrència de temporals marítims, etc.).
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ACTUACIONS PREVISTES
3

Naturalització d’alguns murs de formigó

Un exemple

Durant el segle XX es van desenvolupar diverses obres d'endegament

El cas de Granollers. L'any 2010 l'Ajuntament de Granollers,

del riu que, amb el pas dels anys, s'han mostrat clarament ineficaces

conjuntament amb el Consorci Besòs Tordera, va procedir a retirar un

perquè donen una sensació de falsa seguretat i, alhora, fan perdre

tram de mur de ciment per tal de millorar la connectivitat entre la plana

l'espai fluvial natural propi del riu. Actualment és sabut que recuperar

al·luvial i el riu Congost. Aquesta obra va ser pionera a Catalunya, i seguia

les planes d'inundació dels rius és més eficaç per mitigar els efectes de

les línies de restauració que es desenvolupaven a la resta d'Europa.

les avingudes, acció que s'està duent a terme a tot Europa. Això implica
eliminar i naturalitzar alguns murs de formigó existents, a través de la
bioenginyeria, i incorporant les solucions basades en la natura per a
recuperar les planes d’inundació allà on sigui possible.
Aquests espais renaturalitzats acabaran contribuint a la biodiversitat,
generant refugis de fauna i flora autòctones, i millorant la relació entre
el riu i el seu entorn urbà.
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EIX 3.
AGRICULTURA URBANA
SOSTENIBLE
El foment de l’agricultura sota l’òptica d’un model agroecològic,
ha de contribuir al creixement dels serveis ambientals i socials i
a l’augment de la biodiversitat del territori.
Actualment existeixen al voltant del Besòs alguns reductes d’espais agrícoles històrics
i altres de nova creació, que caldria preservar, proveint les ajudes necessàries per a
conduir-los cap a una activitat responsable envers la preservació del medi ambient.
L’agricultura en territori urbà permet lligar la tradició que ha perdurat al llarg dels
anys en alguns espais amb una nova visió de la producció agrícola dins de la ciutat,
connectant alguns barris del Besòs amb el riu.
També existeixen espais d’oportunitat, que podrien augmentar la superfície cultivada
del Besòs, contribuint a consolidar entorns més sans i sostenibles, i implicant a
la ciutadania en la gestió del horts i en l’aproximació cap a un model de sobirania
alimentària (dimensió social; dimensió ambiental; dimensió educativa; dimensió
sanitària; dimensió econòmica; dimensió cultural).
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Al mateix temps, les pràctiques sostenibles faciliten la conservació de les espècies de
pol·linitzadors, un dels objectius clau de l’Estratègia de Biodiversitat 2030.
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ACTUACIONS PREVISTES
1

Ordenació urbanística de les zones d'horta,
gestió social i restauració ecològica

2

Creació d'un programa de formació en
pràctiques d'agricultura sostenible en
l'àmbit del Besòs

Els horts situats a la llera i a les riberes del riu Besòs, coincidents amb
la zona de flux preferent, constitueixen un risc en cas d’avinguda i

El Pla posa en relleu la importància social dels horts urbans i el seu

per la capacitat de desguàs natural del riu, que pot incrementar els

paper com a elements de foment de la vida activa, sobretot per a

riscos associats a les inundacions. Per tant, és necessari ordenar i

la gent gran, per bé que cal tractar-los de manera sostenible per

gestionar aquests espais i, quan sigui necessari, emprendre accions de

augmentar la seva qualitat com a espai urbà. Tot això tenint en compte

restauració ecològica per a optimitzar la funció de desguàs del riu.

la biodiversitat, la producció ecològica, la formació en pràctiques

Un exemple és el Pla de Besòs i Reixac, un espai on inicialment s’hi

sostenibles, la sobirania alimentària, l'alimentació saludable, etc. Un

trobaven instal·lacions espontànies d’ús agrícola, però que ha sofert una

exemple és la rehabilitació de l'equipament agroeducatiu Granja Ritz i

degradació progressiva i, actualment, suposa un seriós perill ambiental

del seu entorn.

i social, especialment sobre la qualitat de l’aigua, la biodiversitat, la
connectivitat i el paisatge.
Un altre cas totalment diferent que caldrà desenvolupar i potenciar és
l’àmbit del barri de Vallbona (barri barceloní que limita amb Can Sant
Joan) incloent-hi la millora de la gestió de l’horta de La Ponderosa. Es
proposa iniciar la transició cap a la producció ecològica.
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ACTUACIONS PREVISTES
3

Creació d'un programa de millora i
consolidació dels horts socials existents

Algunes propostes
Horta de la plana del Besòs. Reordenació urbanística de l'espai, amb

El Pla vol promoure àrees de conreu agrícola, inclosos els horts urbans,

enderrocs i neteja, per a la creació d'un parc productiu i social.

que també contribueixen a la millora social i ambiental de l'entorn del
Besòs. Un exemple és la creació d'un parc productiu social i ambiental a

Projectes de sobirania alimentària. El Pla preveu impulsar diversos

l'horta de la plana del Besòs.

projectes entorn de l'economia circular, social i solidària, i fomentar
la producció i el consum de proximitat. Ho farà tenint en compte les
dimensions socials, ambientals, educatives, sanitàries, econòmiques i
culturals que s'integren en les pràctiques agrícoles.
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EIX 4.
ESPAIS PER A LA SALUT I LA
MOBILITAT SOSTENIBLE
Per aconseguir la neutralitat climàtica, cal assolir una reducció
del 90 % de les emissions procedents del transport abans
del 2050.
La qualitat de l'aire de les ciutats està condicionada bàsicament per les emissions
contaminants dels vehicles privats. Per tant, cal reduir el trànsit contaminant;
dissenyar estratègies que impulsin la mobilitat activa o verda fent que les ciutats
siguin més caminables i pedalables, i facilitar alternatives de mobilitat més sostenibles,
accessibles i saludables.
La conca del riu Besòs ha anat recuperant els seus camins fluvials. Aquests camins
havien quedat en desús principalment per la degradació de l'ecosistema fluvial,
l'aparició d'olors desagradables, la proliferació d'infraestructures viàries i ferroviàries,
etc., fins que el Consorci Besòs Tordera va iniciar el 2005 un pla de recuperació dels
camins fluvials que van impulsar els ajuntaments i la Diputació de Barcelona.
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ACTUACIONS PREVISTES
1

Millora de la connectivitat fluvial: el Pla
director dels camins fluvials
Les vores del riu Besòs presenten discontinuïtats fortes que no
permeten enllaçar la mobilitat a peu i en bicicleta. A més, el fort
impacte de les infraestructures de mobilitat rodada dificulta la
connexió transversal al riu per a vianants i bicicletes.
Per fomentar espais per a la salut i l'oci vinculats al riu, el Pla té com
a objectiu millorar la xarxa de camins (aproximadament 323 km) i
convertir-los en itineraris esportius i saludables aptes per a la mobilitat
de persones, bicicletes i vehicles no motoritzats, bo i solucionant les
discontinuïtats existents i garantint la connectivitat amb altres xarxes
de camins existents al territori.
A nivell funcional, la xarxa de camins fluvials tindrà tres
usos diferenciats:
•	Recorreguts Blue Health: petits itineraris de passeig, lleure i esport.
•	Recorreguts mitjans, enfocats a la mobilitat quotidiana
intermunicipal i d'accés a la feina, amb connexions amb la xarxa
de transport públic.
ACTUACIONS
PROGRAMADES

•	Llarg recorregut: rutes intercomarcals, nacionals i internacionals.
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Un exemple és la ruta europea EuroVelo 8.
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ACTUACIONS PREVISTES
2

Fomentar la mobilitat activa

Algunes propostes

L'objectiu és garantir itineraris de continuïtat per a vianants que

Recuperació del camí fluvial del riu Besòs entre Montcada i Reixac

permetin arribar als punts generadors de la mobilitat obligada,

i Martorelles. El Besòs inicia el seu recorregut a la confluència

esportiva o de lleure: equipaments culturals, centres educatius,

dels rius Congost i Mogent a l'alçada de Montmeló i Montornès del

centres comercials, polígons industrials, espais oberts verds i/o blaus

Vallès, a la província de Barcelona, i té un recorregut de 17 km fins a

i els principals nodes de transport públic amb projectes

la desembocadura al mar. La longitud total és de 16 km, 6 dels quals

d'urbanisme saludable.

pertanyen al Parc Fluvial del Besòs.

Es preveuen actuacions per a millorar l’accessibilitat dels ponts,

Integració del camí fluvial Besòs-Mogent-Tordera a la ruta

principalment a les ciutats de Sabadell, Barcelona, Badalona i Santa

EuroVelo 8. Els camins fluvials del Besòs, juntament amb el del riu

Coloma de Gramenet.

Mogent i la Tordera, s'integren a la ruta europea EuroVelo 8, que passa
per les comunitats autònomes de Catalunya, Comunitat Valenciana,
Múrcia i Andalusia.
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EIX 5.
RESILIÈNCIA I ADAPTACIÓ
AL CANVI CLIMÀTIC
L'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC) 20212030 estableix el marc de referència en les polítiques d'adaptació
al canvi climàtic de Catalunya, previst a la Llei 16/2017, d'1 d'agost,
del canvi climàtic. Segons l'ESCACC, alguns dels factors de
vulnerabilitat més significatius associats als espais fluvials són:
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La biodiversitat

La gestió de l’aigua

Afectacions per fenòmens extrems de precipitació

Els canvis en els patrons de precipitació

Disminueix la disponibilitat d’aigua disminuirà, amb

És molt probable que augmenti la freqüència d’aiguats extrems, amb

produiran modificacions en els règims

una reducció del cabal dels rius i de la recàrrega

cabals màxims fins a un 20 % superiors als de les actuals estimacions per a

hidrològics causats per la menor

subterrània i la modificació dels processos

períodes de retorn de 10 a 100 anys. Aquesta situació produirà afectacions

disponibilitat d’aigua. També es veuran

bioquímics que hi tenen lloc. Els darrers escenaris

destacades en zones inundables, especialment a les planes litorals, a causa

afectades les característiques i la

mostren una reducció mitjana de les aportacions de

de la suma d’aquests efectes amb la pujada del nivell del mar.

qualitat de l’aigua i, en conseqüència,

cabal als rius d’entre el 6 % i el 14 % fins al 2040, i pot

l’estructura i el funcionament dels

arribar al 34 % el 2100.

ecosistemes associats.

Pel que fa a l’aigua subterrània, s’estima, amb caràcter

Per aquests motius, l’espai fluvial i els ecosistemes associats al riu Besòs

general, una reducció mitjana de la recàrrega d’aigües

han de ser entorns adaptats i resilients davant els efectes probables

subterrànies de l’ordre del 20 al 30 % cap al 2070-2100.

del canvi climàtic, sobretot en espais propers a nuclis urbans o que

També es preveuen afectacions en les aigües

directament els travessen. Cal impulsar mesures per millorar-ne la

residuals i el seu tractament, ja que l’increment de

qualitat i prevenir els impactes sobre les persones i els béns.

temperatures accelerarà els tractaments aerobis i els
temps de residència a les instal·lacions de depuració
seran menors.
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ACTUACIONS PREVISTES
1

Monitoratge del risc d'inundació vinculat
als efectes del canvi climàtic al Parc
Fluvial del Besòs per a la seguretat dels
ciutadans

2

Protecció i recuperació del sistema dunar
de les platges del litoral: dunes de defensa
contra els temporals marítims
Els escenaris de canvi climàtic en el litoral projecten un ascens del

El recent episodi del temporal Glòria (gener de 2020) i l'històric de

nivell del mar de l'ordre de 0,47 m i fins a 1,8 m el 2100 i una freqüència

precipitacions de la zona reforcen el consens científic d'un escenari de

i intensitat més grans dels temporals.

reducció de la precipitació a la primavera i l'estiu i un augment més que
probable d'episodis extrems de pluges intenses i sequera a la conca del

Aquests factors, combinats amb el fet que es tracta de platges

Besòs per als propers anys.

artificials, produirà la pèrdua de sorres i de superfície de platja i, fins i
tot, la modificació de la línia de costa, entre altres coses.

El Parc Fluvial compta amb un sistema d'alerta hidrològica específic
del Besòs (SAHBE) configurat a finals de la dècada de 1990 que no

En aquest context, les dunes de defensa són solucions basades en la

contempla els fenòmens associats al canvi climàtic i que s'ha d'ampliar

natura orientades a defensar les platges contra les inundacions, els

i actualitzar.

temporals i els canvis en l'onatge. La regeneració de dunes també
permetrà protegir aquest ecosistema per potenciar la presència
d'espècies de la fauna litoral amenaçades.
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ACTUACIONS PREVISTES
3

Creació d’estacions d’aigües regenerades
Les masses d’aigua potable es veuen amenaçades per l’estrès hídric
que es dona amb major severitat en l’arc mediterrani, on de forma
cíclica es donen episodis puntuals on la demanda del recurs supera
la disponibilitat del mateix. El canvi climàtic, posa en risc la gestió
convencional de l’aigua, i es preveuen canvis (episodis de sequeres més
sovint i amb major severitat combinats amb èpoques de pluges més
localitzades i de major intensitat) que reclamen noves formes de gestió
que s’adaptin a l’entorn.
La reutilització d’aigües es troba en línia amb l’Estratègia d’Economia
Circular presentada per la Comissió Europea al Desembre de 2015
i s’engloba en el 7é objectiu del mil·lenni de la WHO (Organització
Mundial de la Salut).
El Pla Director d’Aigües Regenerades (PDAR) planteja i avalúa la
viabilitat tècnica i econòmica de la reutilització d’aigua com a font
alternativa amb garanties de qualitat i subministrament. Mitjançant
la implementació de sistemes de regeneració que permetin alliberar
recurs potable, s’incrementa l’eficiència del cicle integral de l’aigua com
a eina per a mitigar els efectes del canvi climàtic. Amb aquesta actuació
es podrien alliberar 16 Hm³/any (producció d’aigua regenerada).
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EIX 6.
COMUNICACIÓ I
SENSIBILITZACIÓ
AMBIENTAL
Un cop assumit que el camí cap a la sostenibilitat és un
repte, la consecució d'aquest objectiu depèn del fet que la
gent disposi d'informació sobre els problemes i els reptes
ambientals. De fet, no estimem una cosa fins que no la
coneixem. Per això, cal que la ciutadania adquireixi els
coneixements bàsics per poder opinar i participar amb
coneixement de causa en la formulació de solucions i en
l'aplicació consensuada corresponent. Així, és indispensable
que la comunicació i l'educació ambiental es coordinin per
afavorir la participació de tothom.
Amb aquesta premissa, considerem que el riu ha de ser un eix vertebrador de
coneixement. Mentre que durant el segle XX el riu Besòs era un espai rebutjat per la
ciutadania (sovint feien por, males olors, etc.), s'ha produït un canvi en la mentalitat
ACTUACIONS
PROGRAMADES

de la societat gràcies, d'una banda, a la recuperació de la qualitat del riu i, de l'altra, al
desenvolupament d'accions de comunicació, educació i sensibilització ambiental com ara
programes escolars, jornades científiques o activitats populars («Let's clean up Europe»,
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bicicletades, jornades ornitològiques, sortides de coneixement del patrimoni associat al
riu, etc.). Per això cal continuar treballant en aquesta línia i potenciar-la per mitjà de nous
sistemes de participació ciutadana.
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ACTUACIONS PREVISTES
1

2

Observatori RIVUS

Accions de comunicació, educació
ambiental i sensibilització ciutadana

L’Observatori es va crear amb l’objectiu d’esdevenir una eina per
vehicular la conservació del medi fluvial, el seu estudi i coneixement,

Com a eines per al coneixement dels valors del patrimoni natural del

seguiment d’indicadors socioecològics així com la implicació de la

Besòs: col·lecció d'audiovisuals, quaderns de camp, etc.

ciutadania en la preservació del medi fluvial.

Algunes propostes
Cal potenciar aquesta eina a fi que pugui ser útil per:
Edició de recursos pedagògics i divulgatius
•	Impulsar programes d'educació ambiental, lleure i promoció del
voluntariat ambiental.
•	Aprofitar el potencial educatiu del riu per treballar continguts del
medi natural i de pedagogia de la gestió sostenible d'un espai.
•	Potenciar el coneixement científic d'aquest espai natural
recuperat de manera bidireccional: com a espai de recerca
científica d'estudiants i d'investigadors.
•	Aprofitar les dades científiques generades, els estudis i
seguiments de la qualitat, etc., per a la presa de decisions.
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ACTUACIONS PREVISTES
3

Creació i dinamització d’una Plataforma de
participació i ciència ciutadana per a tots
els municipis de la Conca del Besòs
El projecte «Viu el Besòs!» té com a objectiu potenciar la identitat
territorial per mitjà de la participació ciutadana, la corresponsabilitat,
la informació coordinada i l'organització d'accions conjuntes dels
municipis per a la rehabilitació dels nostres espais fluvials. Per això, es
proposa la creació d'una eina web per a la participació publica que ha
de permetre:
•	Recollir opinions, interessos i visions dels ciutadans sobre
els espais fluvials, i incorporar-los a les accions que s'hagin
d'implementar per millorar la qualitat del riu.
•	Emetre notícies d'interès sobre les actuacions que es porten a
terme i generar debat a través de les xarxes socials.
•	Facilitar la divulgació de jornades, activitats de participació i
ciència ciutadana entorn del riu, etc.
•	Incorporar a la gestió de l'espai fluvial la participació ciutadana
digital i les open data.
ACTUACIONS
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Aquest tipus de plataforma vol crear sinergies i consolidar un espai
d'informació i divulgació propi del territori per fomentar la participació
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en la presa de decisions sobre planificació urbana i/o ambiental.
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A continuació es resumeixen els eixos d’actuació previstos i algunes de les actuacions
previstes per a cadascun fins el moment actual, si bé cal tenir en compte que el
projecte “Viu el Besòs” és dinàmic i neix amb la voluntat d’adaptar-se a les noves
necessitats. Per tant, les accions que es llisten tot seguit poden ser objecte de canvis.

EIXOS D'ACTUACIÓ

ACCIONS
1.1 Construcció de tancs de tempesta i
control de punts d’abocament al riu

PROJECTE O ENTITAT
EDAR La Garriga
EDAR Sabadell

EIX 1.
Reduir la contaminació i
millorar la qualitat de l’aigua
ODS 6. Aigua neta i sanejament

EDAR Granollers
EDAR Sabadell Riu Sec
EDAR Montornes
EDAR Castellar del Vallès
EDAR La Llagosta
EDAR Caldes de Montbui
EDAR Montcada
Tanc de tempesta Estació de bombament del Besòs
Sensors de qualitat i quantitat (52)
Sistemes de retenció de flotants i sòlids gruixuts (50)
Sistema La Garriga

EN
RESUM...

Sistema Granollers
Sistema Montornès V
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Sistema Castellar V
Sistema Caldes de Montbui
Sistema La Llagosta

Sensors Qualitat àmbit SHABE
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ACCIONS
1.2 Creació de sistemes de sortida difusa des
de les EDAR

PROJECTE O ENTITAT
EDAR La Garriga
EDAR Sabadell
EDAR Granollers
EDAR Sabadell Riu Sec

EIX 1.
Reduir la contaminació i
millorar la qualitat de l’aigua

EDAR Montornès del Vallès

Projecte sortida difusa EDAR
Montornès del Vallès

EDAR Castellar del Vallès
EDAR Caldes de Montbui

ODS 6. Aigua neta i sanejament

EDAR La Llagosta
EDAR Montcada
2.1 Renaturalització d'espais degradats

Viu el Besòs

EN
RESUM...

Parc de la Pau

Besòs Saludable

Passeig de les Centrals de Cicles Combinats

Besòs Saludable

Avinguda d’Eduard de Maristany

Besòs Saludable

EIX 2.
Reduir la contaminació
i millorar la qualitat de l’aigua

Parc del litoral

Besòs Saludable

futur equipament La Catalana

Besòs Saludable

Nus C-31

Besòs Saludable

ODS 15. Vida terrestre

Avinguda de la Catalana entre C-31 i avinguda Pi i Maragall

Besòs Saludable

Marge esquerre entre C-31 i Parc de la Ribera

Besòs Saludable

Nus Avinguda Pi i Maragall/Guipúscoa

Besòs Saludable

Marge de la Ronda Litoral entre el Pont dels Passadors i el Pont
del Molinet

Besòs Saludable

Carrer de l’Avançada entre el Pont del Molinet i el carrer Almirall
Oquendo

Besòs Saludable

Descampat entre els carrers Santander i de l’Avançada

Besòs Saludable

Parcel·la entre c/ Andreu Vidal/Pont del Molinet

Besòs Saludable

Marge esquerre (entre Av. Generalitat i Pg Pollancreda)

Besòs Saludable

Turó de l’Esperit Sant

Besòs Saludable

Nus de la Trinitat

Besòs Saludable

Marge dret (Miquel i Costas fins a Ponderosa)

Besòs Saludable

Avgda. Pallaresa (marge esquerre davant Skate Park)

Besòs Saludable
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EIXOS D'ACTUACIÓ

ACCIONS
2.1 Renaturalització d'espais degradats

PROJECTE O ENTITAT
Nus de C-58-C33

Besòs Saludable

Marge esquerre (entre Ferrolan i Can Zam)

Besòs Saludable

Marge dret (entre Ponderosa i Montcada)

Besòs Saludable

EIX 2.
Reduir la contaminació
i millorar la qualitat de l’aigua

Turó de Vallbona

Besòs Saludable

Parcel·la entorn Parc de les Aigües

Besòs Saludable

EDAR MiR i entorn

Besòs Saludable

ODS 15. Vida terrestre

Aiguabarreig Ripoll-Besòs (Font Freda)

Besòs Saludable

Espais intersticials entre la Línea de Alta Velocidad y la Autopista
C-33

Projecte de recuperació
mediambiental de l'entorn fluvial del
riu Besòs

2.2 Recuperació ecològica d’hàbitats i
erradicació d’espècies exòtiques invasores

Erradicació d'espècies exòtiques invasores al Besòs
Recuperació ecològica d'hàbitats
Retirada murs de ciment tram baix Besòs i descanalització tram
aigües baixes Ripoll final
Restauració fluvial del riu Congost (Xarxa Natura 2000)

Pla de gestió de la Xarxa Natura 2000
del riu Congost

Refugi de biodiversitat des Santa Coloma - Can Zam a Montcada
(marges dret i esquerre) Fases 2 i 3

Refugi Biodiversitat Santa Coloma de
Gramenet

Fase 1 de protecció de la desembocadura
Fase 2: restauració ecològica de la Desembocadura del Besòs
Recuperació mediambiental entorn fluvial riu Ripoll entre Ponts a
Ripollet
Revegetació murs del Parc Fluvial del Besòs (4 nous trams)
2.3 Naturalització d’alguns murs de formigó

Viu el Besòs

EN
RESUM...

Projecte Desembocadura
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EIXOS D'ACTUACIÓ

ACCIONS
3.1 Ordenació urbanística de les zones
d’horta, gestió social i restauració ecològica

EIX 3.
Agricultura urbana
sostenible al Besòs

PROJECTE O ENTITAT
Transformació espai de ribera marge dret i esquerre de la Plana
del Besòs

Plana del Besòs/ PDU Vallbona

Agrovallbona

Plana del Besòs/ PDU Vallbona

projecte carril bici B Can Zam- Montcada i Reixac- camí fluvial

Besòs Saludable

Projecte Carril Bici A. Passeig de Santa Coloma-VallbonaMontcada-camí fluvial

Besòs Saludable

Projecte Carril Bici C. Passeig de Santa Coloma_Pont de Santa
Coloma-Ciutat de Asunción

Besòs Saludable

Projecte Carril Bici G. Safaretjos-Polidor. Marge esquerre.

Besòs Saludable

Projecte Carril Bici J. Carrer de l’ Avançada

Besòs Saludable

Projecte Carril Bici F. Carrer Balmes

Besòs Saludable

Projecte Carril Bici H. La Catalana-eix Pont Passadors

Besòs Saludable

Recuperació del camí fluvial del tram Montcada Martorelles

Revisió i actualització del Pla de
Camins fluvials

Unió camí fluvial Ripoll Besòs

Revisió i actualització del Pla de
Camins fluvials

Integració del camí fluvial Besòs Mogent Tordera en la ruta
EuroVelo

Revisió i actualització del Pla de
Camins fluvials

3.2 Creació d'un programa de formació
d'àmbit Besòs
3.3 Programa de millora i consolidació horts
socials existents

ODS 12. Consum i producció responsables

4.1 Millora de la connectivitat fluvial:
el Pla Director dels camins fluvials

EIX 4.
Espais per a la salut i
la mobilitat sostenible
ODS 3. Salut i benestar
ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
ODS 13. Acció climàtica

Cami Fluvial Riu Congost (Barcelones/ Vallès /Osona Pitineus)
tram unio Tagamanent
Parc fluvial del Massot

EN
RESUM...

Pas fluvial Riu Ripoll a Ripollet

Viu el Besòs

Pas fluvial Riu Sec i arrenjament pas del Parc Massot i Ermita a
Ripollet
4.2 Fomentar la mobilitat activa

Pont Eduard Maristany
Pont Passadors-Pi i Maragall
Pont Santander
Pont Potosí
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EIXOS D'ACTUACIÓ

EIX 5.
Resiliència i adaptació
al canvi climàtic

ACCIONS

PROJECTE O ENTITAT

5.1 Monitorització del risc d’inundació
vinculat als efectes del canvi climàtic al
Parc Fluvial del Besòs per a la seguretat dels
ciutadans

Actualització SAHBE

5.2 Protecció i recuperació del sistema
dunar de les platges del litoral: dunes de
defensa davant els temporals marítims
5.3 Creació d’estacions d’aigües regenerades

ODS 13. Acció climàtica

Estació d’aigües regenerades La Llagosta, activació de basses
d’infiltració i pous de recàrrega

Pla director d'aigües regenerades

Estació d’aigües regenerades Sistema La Garriga
Estació d’aigües regenerades Sistema Granollers
Estació d’aigües regenerades Sistema Montornès V
Estació d’aigües regenerades Sistema Castellar V
Estació d’aigües regenerades Sistema Caldes de Montbui
6.1 Observatori RIVUS
6.2 Accions de comunicació, educació
ambiental i sensibilització ciutadana

Observatori Rivus
Programes educatius
Creació Aula Ambiental exterior del Parc Fluvial del Besòs- Pont
Vell

EIX 6.
Comunicació i
ensibilització ambiental

Observatori d’ocells del Besòs (Pont Vell de Santa Coloma)
Edició de recursos pedagògics i divulgatius. Ampliació de la
Col·lecció d'audiovisuals Biodiversitat del Besòs

ODS 4. Educació de qualitat

Acció VadeBesòs
6.3 Creació i dinamització d’una Plataforma
de participació i ciència ciutadana per a tots
els municipis de la Conca del Besòs

Viu el Besòs

EN
RESUM...

Projecte Acció Va de Besòs
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Pla
d'inversions

Viu el Besòs

PLA
D'INVERSIONS

43

EIXOS D’ACTUACIÓ
EIX 1.
Reduir la contaminació
i millorar la qualitat de l’aigua

ACCIONS
1.1 Construcció de tancs de tempesta i control de punts d’abocament al riu

99.205.314 €

1.2 Creació de sistemes de sortida difusa des de les EDAR

6.600.000 €

TOTAL

EIX 2.
Biodiversitat i
recuperació ecològica

EIX 3.
Agricultura urbana
sostenible al Besòs

Viu el Besòs

PLA
D'INVERSIONS

105.805.314 €

2.1 Renaturalització d'espais d'oportunitat

3.814.382 €

2.2 Recuperació ecològica d’hàbitats i erradicació d’espècies exòtiques invasores

31.718.521 €

2.3 Naturalització d’alguns murs de formigó

integrat en la resta

TOTAL

35.532.902 €

3.1 Ordenació urbanística de les zones d’horta, gestió social i restauració ecològica

11.300.000 €

3.2 Creació d'un programa de formació en pràctiques d’agricultura sostenible a l'àmbit del Besòs

500.000 €

3.3 Creació d’un programa de millora i consolidació dels horts socials existents

450.000 €

TOTAL

EIX 4.
Espais per a la salut
i la mobilitat sostenible

PRESSUPOST

12.250.000 €

4.1 Millora de la connectivitat fluvial: el Pla Director dels camins fluvials

16.651.912 €

4.2 Fomentar la mobilitat activa

5.700.000 €

TOTAL

22.351.912 €
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ACCIONS
5.1 Monitorització del risc d’inundació vinculat als efectes del canvi climàtic al Parc Fluvial del
Besòs per a la seguretat dels ciutadans

EIX 5.
Resiliència i adaptació
al canvi climàtic

5.2 Protecció i recuperació del sistema dunar de les platges del litoral: dunes de defensa davant
els temporals marítims

TOTAL

50.339.042 €

6.2 Accions de comunicació, educació ambiental i sensibilització ciutadana
6.3 Creació i dinamització d’una Plataforma de participació i ciència ciutadana per a tots els
municipis de la Conca del Besòs

TOTAL “VIU EL BESÒS”

Viu el Besòs

930.000 €

42.372.356 €

TOTAL

PLA
D'INVERSIONS

7.036.686 €

5.3 Creació d’estacions d’aigües regenerades

6.1 Observatori RIVUS

EIX 6.
Comunicació i
sensibilització ambiental

PRESSUPOST

480.000 €
1.010.000 €

100.000 €

1.590.000 €

227.869.170 €
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PRESSUPOST PER CADA EIX

EIX 5.
Resiliència i adaptació
al canvi climàtic

EIX 6.
Comunicació i
sensibilització ambiental

1.590.000 €

50.339.042 €

EIX 4.
Espais per a la salut
i la mobilitat sostenible

227.869.170 €

105.805.314 €

22.351.912 €

PLA
D'INVERSIONS

EIX 3.
Agricultura urbana
sostenible al Besòs

12.250.000 €
Viu el Besòs

EIX 1.
Reduir la contaminació
i millorar la qualitat de l’aigua

EIX 2.
Biodiversitat i
recuperació ecològica

35.532.902 €

Redactors

Administracions participants

Altres col·laboradors

