La recuperacio del

riu

Besos

a la desembocadura
Antani Alarc6n
lNTRoDUccr0

lBesos es un dels dos rius que configuren l';rea metropolitana
de Barcelona. Es troba profundament alterat per l'accio humana,
amb una conca de 1.039 Km'?. que suporta una poblacio de m6s
de dos mi ions d'habitants, amb un elevat consum d'aigua, que princ palment es dest na a un ljs industria i urba, ja que I'agricultura, sobretot en
el tram nferior, ha anat perdent importncia.
La conca, per la seva part, 6s deficitaria, per a qual cosa des de fa anys
han estat necessaris transvassaments d'altres conques per pal.liar l'enorme ddf cit hidric. El m6s important ha estat el de la conca del riu Tet encara que en determinades zones tarnb6 el de a conca del riu Llobreqat.
Aixo suposa qJe en penodes seLs d prdcuca totdl tdt de l'aigJa que
circula 6s aigua transvassada d'una altra conca, ja utilitzada, per la qual
cosa la seva capactat depdn bbsicament dels processos de depuraci6.
Aquest 6s un dels principals problemes que determinen l'estal actual de
degradacid del tram final de la llera (al 1999 totes les plantes depuradores de la conca d sposaran de tractaments b oldqics, excepte la planta de
Sabadel i la de St. Adri:r del Besds).
Un altre dels problemes de la conca del Besos 6s el seu marcat cardcter torrencial, tipicament mediterrani, com a conseqUdncia de la dimensio
i del baix temps de concentracio de la conca. fhidrograma caracteristic
de riu t6 un tram exageradament ascendent en els moments inicials de la
crescuda. Es a dir, el riu passa d'estar practicament sec a portar un gran
cabal en menys d'una hora, segons les inclemdncies meteoroldgiques.
D'aquesta manera tenim que el cabal mig anual aproximat es de 3,9 m,A,
amb grans fluctuacions, ja que es tracta d'una conca petita sense cap
tipus de regulacio. Per exemple, l'avinguda d'octubre de 1994 va sobrepassar els 1400 m%.
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Degut a la fofta densitat de poblacl6, la llera del riu s'ha anat reduint
cada vegada mes. Fa uns cent anys, en el tram fina del riu, la plana d'inundaci6 presentava, en alquns pun1s, una amplada d'uns 500 metres. La
gradual urbanitzacio de l'entorn de la lera i, per tant, la seva disminuci6,
na dg.eujat la capacitat hid'aulrca del ril.
Al setembre de 1962 una avinguda de m6s de 2.300 m'ls, va 6sser la
reponsable de nombroses pdrdues humanes i materials. A xo va determ nar la canalitzac o del tram final, deixant una llera d'uns 130 metres d'amplada amb murs de formigo de gaireb6 4 metres d'aleada i una canalitzaci6 central d'aigries ba xes, que ha incrementat encara m6s la marginalitat de la llera.

PRo]ECTE DE RECUPERAC O MEDAMB ENTAL DE LA LLERA DEL RIU BE5d5

El Projecte de Recuperaci6 l\,4ediambiental del tram final de la llera del riu
Besos, va 6sser presentat el qener de 1996 pel consorci per a la Defensa
de la Colca del R,L Bes6s, e1 'rom dels Ajurtanent\ de Barcelona, 5T.

Ad ra, Sta. Coloma de Gramener, Montcada iRe'xach, com un projecte
dins dels Fons d'lnfrastructures per la Milora del N,4edi Ambient (HMN,4A),
finaneat pels Fons de cohesi6 de a Unio Europea. El pressupost total de
projecte ascendeix a 3.325 milions de pts.
El 18 de desembre de 1996, la Comissi6 de les Comunitats europees
va concedir una ajuda (n(m. 96.11.61.021\, que suposava la subvencio
per part de la Comunitat Europea, del 8070, mentre que la resta 6s a
c)rrec de les administrac ons locals.
prorecte preten abo'dar Ires obie(trus:

.
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La mrlord des oe Montcada , Rerxdc m,tlan(ant la irnplantacio a ld lre'a
de tractaments terc aris basats en la reqeneraci6 de zones humides.

Millora de la capacrtat hid'aulica del rtu.
Aprofitament per l'oci de determinades zones de la llera del riu.

En total el prolecte compren una longitud de 6,2 km., des de la con'
fludncia del r u Ripoll amb el Bes6s fins el pont del Molinet.
En un primer tram (sector 3), amb un entorn menys urbanitzat, s'implan1en en els marqes de la llera zones humides peltractament de les aig0es

residuals procedents de la depuradora de l\y'ontcada (amb tractarnent
bioldgc de fangs activats). Aquest tractament es realitza mitjancant un
sistema de flux subterrani, 6s a dir, l'aqua residual circula per les zones
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rad culars de les p antes on els microorganismes, mitjanqant procesos b o
quimics, porten a terme a depuraci6 de l'aigua.
Un substrat de graves de 8 - 25 mm. procedents de riu garanteix una

determinada conduct vitat hidreulica. Una vegada l'aigua ha travessat la
parcel.la de tractament, s'incorpora a la llera central del riu. D'aquesta
manera en cap moment l'aigua residual circula en superficie per evitar
problemes de males olors o de mosqu ts.
La creacio d'aquestes zones humides possibilita, a m6s, la recuperaci6
ambiental i paisatgist ca de la llera.
En aquest tram, el canal central del rlu s'ha meandrficat per tal de
mi lorar la seva estab ltat davant de les avinqudes ordin;ries.
En un segon tram (sector 2), el canal d'aig0es baixes ocupa una pos cio central. Al marqe dret es construe xen cel-les de tractarnent tercari,
mentre que en el marge esquene (Can Zarn) es planteja l'inici d'un parc

fluvia accesib e als ciutadans.
A partir del pont de la B-20 (sector 1) fins el final del projecte, un tram
absolutament urba, el projecte segueix amb la tipologia de parc fluva,
generant-se, en els dos marges, zones de gespa accesible mitjancant ram
pes d'acc6s (en el marge dret l'accesibilitat es concentra en es equipa
ments de Bon Pastor i Bar6 de Viver).
Per garantir la m;x ma freqrientaci6 d'aquest parc fluvial, e canal central
duplica la seva amplada permetent, d'aquesta manera, una menor inunda
biltat de les zones de gespa i, per tant, un m llor aprofitarnent del parc.
Per poss bilitar aquest increment del canal central, mantenint les con
dicions hidrduliques, s'instal.len 5 preses nflables. En situacions de poc
cabal, I'aigua del riu flu rb sobre es preses, mentre que en casos d'avingudes, es preses automdticament es desinflaran augmentant la secc 6 de
desgu:rs i permetent el pas dels sediments.
Per preveure les mesures de control ialerta necesiries per poder evacuar els usuaris del parc fluvial amb suficient ante aci6 davant les avingudes, es preveu la instal.laci6 d'un sistema d'alerta. El sistema es basa en la
captaci6 a tota la conca de dades de pluja ide nivells de ]a lAm na d'aiqua
en e s diferents cursos fluvials de a conca, recepci6 de dades meteorolo
gques addicionas i en l'aplicacio d'un macromodel h idroldg ic-h idrd u lic
en temps real que smula e comportament de la conca, realitzant previ,
sions de l'evolucio de les diferents variables i, en especial, de niveil de r u
en l'erea del parc fluv al.
Finalment, en funcio dels resultats del macromodel de s mulacio, e sistema d'alerta t6 la capacitat funciona d'establ r uns estats d'alerta que
siguin receptius per part dels usuaris, mitjaneant diversos drsposit us (alarmes, algaveus, etc...), i les administracions implcades, arxi com a les forces de l'ordre priblic.
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Aixi mateix, el projecte incorpora en el tram de Sta Cooma de
Gramenet, fora de la llera, un passeig fluvial amb plantaci6 d'arbres
'nobiridri urba. lambe es reconst'ueix la passarel.la del lvlol'net ies fa una
nova passarel.la peatonal adossada al pont de Sta. Coloma.
En definitiva, es planteja la recuperaci6 integral del tram final del riu
Besos, incrementant l'actual capacitat hidrAulica, millorant la qualitat de
les aigUes de l'afluent de Montcada i Reixac, eliminaci6 de residus inerts
existents en la llera, recuperaci6 dels marge del riu, creant nous hbblts i
recuperacio de la llera com a parc fluvial per l'oci ciutadi
La finalitzaci6 de les obres es va produir la primavera de 1999
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s r PRovEs Ny'EDAMBIENTALS

Per I'execucio d'aquest projecte de recuperaci6 de la llera de riu Besds
han estal necessaris estudiar amb detall diferents aspectes mediambientals.
El principal objectiu del projecte, d'acord amb una clara politica ambiental sostenible, ha estat la m)xima utilitzaci6 dels elements existents en
el rlu i la recuperacid de tot el cicle hidric de la zona, amb l'aprofitament
de les aigUes subterrbnies. Un exemple d'aixd 6s l'aprofitament de les graves existents a la llera com a substrat per les zones humides
Per altra banda, el fet de prolectar elements naturals en un entorn tan
oeculiar com una llera d'un riu de caracteristiques mediterr)nies, ha comportal l'execuci6 d'estudis, de proves experimentals i la realitzacio d'un

model redult.
En aquest sentit, un dels primers estudls que es varen abordar va ser la
caracteritzacio dels materials del riu i l'avaluacio de la seva possible contaminaci6. Aquest estudl es va realitzar en col.laboraci6 amb la Facultat
de Geologia de la Universitat de Barcelona.
Per aquest estudi es van utilitzar diferents metodologies com ara: I'observaci6 directa, la realitzacio de sondeigs, analitiques de d ferents mostresj tamb6 es van ut litzar mdtodes indirectes de prospeccid geofisica Es
va obtenir una visi6 de conjunt dels materials estudiats, al disposar de
registres continus, complementada amb dades puntuals, que permeten
una visi6 m6s detallada d'aquelles zones amb mostres localitzades
Els resultats de primer estudl van demostrar la no presdncia de materials contam nants inomes en determinades zones apareixien materials de
reblert d'origen antrdpic de carecter inert; en la seva majoria es tracta
d'enderrocs d'obra, pl;stic, draps. La resta del sol de la llera (rnajoritbriament) co(espon a materials del mateix riu (ards rebutjats o abocats de
nou a la llera).
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Altres estudis mportants que s'han realitzat han estat, per una part,
una prova experimental del tractament terciari i la realitzacid d'un model
fisic redult (maqueta a escala amb circulacio real d'aigua) de tram 3 de
riu (entre 'EDAR de lvlontcada i l'assut de ATLL).
En el pr mer cas, la prova ha permds escollir el millor tipus de substrat
per les zones humides, garantint, no nom6s el creixement optim de la
vegetaci6 helofitica, stn6, a m6s, una certa conducliv tat hidr;ulca que
permetes la circulaci6 del cabal a tractar, mantenint evidentment una
certa depuraci6. Aixi mateix s'han real tzat anelisis per l'avaluacio del grau
de sanejament. Aquesta prova experimental esta ubicada en el recinte de
l'EDAR de Montcada i Reixac.
El model redult, realitzat pel Departament d'Enginyera Hdrdulica,
[,4aritima iAmbiental de la UPC en col.laboracio amb el CEDEX, s'ha cons,
trult a les instal.lacions de I'Escola d'Eng nyers de Cam ns de Barcelona i

ha permds, en primer lloc, estudiar el comportament del

canyls
(Phragmites australis) davant les avingudes i, en segon lloc, la capacitat de
desgues de la llera davant les noves condicions ambientals en comparacto
amb la situacio anterior a les obres, aixi com l'efecte de l'eros 6 i de l'aportaci6 dels sediments del riu.
Un altre dels aspectes que s'estan estudiant, 6s la relacl6 del riu amb
e s seus aquifers. Un primer estudi ja ha determtnat que el nou model de
riu (amb les zones humides) no afecta els nivells fredtics.

Una segona part d'aquest estud, encara no finalitzat, contempla la
possibilitat d'utilitzar les aigues subterrenies de la zona pel reg del parc
fluvial i com a increment del cabal del riu en dpoques d'estiatge.
Aquesta proposta parteix dels problemes que s'estan plantejant en les
ed ficacions i estactons del metro, degut a la pujada dels nivells freatics,
com a conseqUdncia de l'abandonament de les explotacions subterrdn es
a partir dels anys 70. En l'actualitat s'estan bombejant, en alguns punts,
mes de 1,5 Hm' d'aigua a la xarxa de clavegueram.
Les anelisis de qud es disposen, mostren que aquesta aigua t6 una
excel.lent qualitat pel reg.
Actualment, de cara a la posada en servei del Parc Fluvial il'explotaci6
de les zones humides, s'ha finalitzat la redacci6 del Pla d'Usos, el pla
d'Explotacio, el Pla d'Emergencia iel Pla de Manteniment.

ZoNEs HUM

DES

Un dels components m6s importants del projecte 6s la construcci6 del
tractament terciari mitjaneant zones humides o "wetlands". El tpus de
parcel.la 6s de flux hontzontal amb circulacio subterrdnia. S'opta per
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aquest tipus de tractamenl per tal d'evitar els possibles problemes de
males olors i presdncia de mosquits, que es podrlen donar en els tractaments de flux vertical (inundacio periodica).
El projecte incorpora la construccio de 60 parcel.les de la segtient tipologia:

Tipus
Tipus
Tipus
Tipus

m. Longitud 19,1m. 39 parcel.les
2: amp e 50,4 m. Longitud 27,6m. 14 parcel les
3: ample 50,4 m. Longitud 34,6m. 3 parcel les
4: ample 50,4 m. Longitud 31 ,5m. 4 parcel.les
1: ample 50,4

El cabal de disseny que

esti previst que tractin el conjunt de parcel

les

serd enlre 0,3-0,4 m% (dependra de les condlcions naturals de les zones
humides).
Les parcel.les consten d'un mur de proteccio perimetral de formgo
(H-150) de 0,5 m d'ample i 1 m de profunditat Posteriorment s'excava e

material existent per procedir a la substituci6 per graves 8-25mm procedents del riu (que garanteixen una bona conductivltat hldr)ulica)
PrOviament es realitzen els treballs d'impermeab litzacio de la parcel la,
anivellaci6 i compactaci6 del fons, a la realitzacio d'assa gs de densitats i
permeabilitats per a garantir l'estanqueitat de les mateixes Les parcel.les
tenen un pendent del 0,5ol", i el gruix minirn de substrat es de 0,6 m.
La distribuci6 de l'aigua a l'interior de les parcel les es realrtzari mitjaneant un tub de 160 mm de diirmetre de PVc per{orat que garanteixi el
flux horltzontal.
La sortida d'aigua de les parcel.les es realitzara m tjanqant un tub de
160 mm de diimetre de PVC, centrat a la part inferior de la parcel.la, que
vessa a una arqueta que t6 una sortida inferior per poder realitzar el desgues total de la parcel.la. La sortlda s'efectua mitjaneant un tub flexible
que permetre regular el grau d'nundabilitat de les parcel les
El material procedent de l'excavacio de les parcel.les es garbella, sempre que sigui adequat per reutilitzar-ho com a substrat. fafluent de les
parcel.les s'utilitza per al mantenlrnent de la vegetaci6 en el marge de la
lera.
La vegetaci6 plantada ha estat veqetacio helofitica. Aquesta tipologia
de planta, donat les seves epecifiques caracteristiques, no es troba habitualment en el mercat en quantitats tan importants Per aquest motiu Ja
planta s'ha produit en exclusivitat per aquesta obra. Lexperidncia s'ha
aprofitat per realitzar un control de qualitat rigor6s en la produccio de la
planta. Tota la planta s'ha prodult a partir de lavor, contro ant la proceddncia iqua itat de la mateixa, igarantint una variabilitat genetica adequada.
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Les espOcies que es planten a les parcel.les de tractament s6n;
Phragmites sp., Typha angustifolia, tris pseudacourus. fespdcie majoritdria 6s el canyis. Acompanyant a les zones de tractament terciari es plantar, tamb6 vegetacio de transicio amb luncus acutus, Carexpendula,
Lylhrum 5, Cyperus 1., Scirpus m., elc.
S

srtve or nrc

Al llarg de l'dmbit del projecte, trobem diferents tipus de vegetacl6 poten
cial que son: gespa, prat fluvial, vegetaci6 helo{itica. Aixo genera una
diversitat en el tipus de reg, ja que els requeriments hidrics s6n molt dife
rents per les dlstintes zones.
En el tram 3 besicament hi ha vegetaci6 helofitica, tant en les
parcel.les de tractament terciari com a l'entorn d'aquestes, generant-se
una zona de vegetacid de transici6 forma da pe( Juncus acutus, Carex pendula, his p., etc., totes eles espdcies amb elevat requeriment hidric Esta
previst que la vegetacio de transicio es regui amb aigua procedent de
l'EDAR de lvontcada; el reg es realitzari subsuperficialment mitlancant
una sdrie de canonades perforades embolicades en grava una capa de
terra vegetal, on s' rro antara la vegetacio.
En el cas de prat jluvial est) previst executar una xarxa de reg deixant
boques cada 275 m, perqud en fase d'explotaci6 es pugu regar en dpoques de ba xa pluviometria quan la vegetacio ho necessiti. Al principi de
la plantaci6 l, per garantir una bona germinacio, el reg es realitzara amb
un sistema d'aspersors mobils.
La zona de gespa 6s la que presenta majors requeriments hidrics; aixo
suposa executar una instal.laci6 de reg de tipus permanent i que garanteixi
un reg abundant j homogeni. El reg es realitzare amb aigua del fredt c, ja
que 1a zona presenta importants excedents en els pous, la qual cosa provoca en determinades opoques problemes amb el metro i amb els pirquings.

E5TAC16 AUToMATCA DE CONTROL DE QUAL TAT D,AIGUA

El projecte contempla la instal.laci6 de dues estacions de control de qualitat de l'aigua, que van ubicades una a la EDAR de Montcada i I'altra a

l'Avinguda de la Salzareda, a Santa Coloma de Gramenet, a 'alqada de la
primera presa inJlable.
Es objectius fonamentals de l'estaci6 situada a I'EDAR de lvontcada,
seran el5 seguents:
. Control de qualitat de 1'afluent de 'EDAR de Montcada ide l'aigua tractada a la primera parce.la.
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Transmetre informaci6 en temps rea i de forma continuada

al-

centre de

control.

Alerta i prevencio, en especial en el context de la protecci6 de es instal.lacions de tractament terc ari.
lnferir un potencial de 9estr6 de tot el sistema, d'acord amb la
imporDncra del mateix.
Exercir la funcid de centre de recepci6 de senyals representatives de l'estat de funcionament de tots els elements moloritzats constitut us del
sistema d'aImentacio als "wetlands" i de nucll remot d'automatitzaci6

En definitiva, l'estac 6 de control de qualitat haur) de complir una missi6 especifrca de vigildncia, a erta i prevenci6 davant certs tipus de contarninaci6, eis quals es quantifiquen per valors absoluts o concentracions.

fixaran determinats limits, m;xims o rninlms segons els pardmetres
en qrjesti6, establerts en funcio de le caracteristiques dels "wetlands".
festacio determinarA en temps real es situacions d'incomp iment dels
Iimits de qualtat etablerts. Simultaniament, l'estacio disposarA d'un siste
ma de presa, emmagatzemament iconservacio de les mostres que presentin anoma ies, ja sigui per a una comprovacio en el laboratori o b6 per
efectuar altres determinacions complementdries.
Pel control de la qualitat de l'aigua del riu, en el Parc Pluvial s'insta .lari
la segona estacio automitica de contro de qua itat d'aiqua que s,analitzare en el pnmer estany del parc. Aquesta estaci6 controlar) en continu
el PH, conductivitat, terbolea, temperatura, amon ioxigen dissolt. A part,
tambe tindre una presa de mostres automltic refriqerat, per a poder realitzar anelisis m6s exhaustives en el laboratori.
Es

PRESES INFLABTEs

tram 1 de l'origen del projecte f ns al pont de la
Porta Nord, de carActer molt urba, consistetx en la instal.laci6 de 5 preses
infiab es, a distdncles aproximadamenl constants que creen estanys d'aiLa solucio adoptada en el

gua en el canal central.
En situacions de cabal escbs, l'aigua fluird per sobre de es preses
pneumatiques que donen lloc a la formacio dels estanys, I en situaci6 de
cabals importants o avingudes, les preses es desinflen per recuperar al
cent per cent la secci6 del cabal, mantenint aixi la capacitat de desguas i
permetent el pas dels materials d'arrossegament.
Les preses inflables a instal.lar a la llera del riu Besds consisteixen en
una serie de cinc c lndres de cautx(, inflats per aire, ancorats als corresponents fonaments de formig6, que const tueixen, per tant, una sdrie de
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d cs mdbils per retenir els volums necessaris per garanttr una l)mina d'arqua, inclos amb cabals d'estia19e.
Aquestes preses tindran la propietat de ser desinflades per procesos
automatics de forma que, abans que es produeixi el desbordament del
canal d'aigries baixes, quedin totalment desinflades per recuperar la mixi-

ma capacitat hidrdulica.
fa qada de a presa sobre el canal central sera de 1,20 m (el canal central t6 una aleada de 1,80 m). L'altura real de l'element inflable serd de
1,34 m, Ja que el nivell de l'ancoratge del mateix a la seva cimentacio es
troba 14 cm per sota de la solera, de forma que la presa, iunt amb tots
els accessoris, una vegada desinflats no deuen sobrepassar el nivell de
solera, evitant qualsevol obstruccio tant a l'aigua com als solids que
poguessin c rcular pel canal d'aigtles baixes amb la presa desinflada.

5 srEMA D ATERTA HrDRoLocrcA

(5HABE)

Per preveure de forma contlnua el nivell de les aig0es en el sector del Parc

Pluvial igarantr la seguretat dels usuarls, s'ha projectat un s stema d'aerta hidroldgica.
Aquest es basa en 'aprofitament dels censors existents a la conca del
riu Besds (indicadors de la presdncia de pluja idel nivell dels cabals) complementant-los amb altres de nous instal.lats en es proximitats i a l'inter

or del Parc Fluvial.
Les dades recollides en temps real es transmeten al centre de control

del SAHBE, on es concentren en una base de dades i la informacio del
qual es visualltza mitjan(ant un gran panell de seguiment informatiu.
El processament de les dades mitjaneant un macromodel informatic,
hidro oqic-hidrdulic, permet, auxiliat per sistemes d'informaci6 auxiliar
(satel.lrts, radars meteo'olog cs. etc.) ' per Ln conjunt de cdneres de ry
instal.lades en els marges de la llera, determinar diferents estats d'aler
ta, itransmetre a les institucions, autoritats iusuaris els avisos d'aerta
correponents, mitianeant senya s dptics iacistics. En els accesos es disposara de panells amb informacio variable referent a I'estat del parc i a les
previsions meteoroldgiques.
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