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quest is el nlmero 4 dARLA. Rariit.r.]. Dardts TrDttoidls. fs rn.lir
d un rronogrilic que t6 com e rema principal la planificaci6 ambicn
tal dels espais fluvjals. i en concret del Besds i la seva conca. El Best)s r.s
un nu metropolit.i, massa conegut per les agresstons i els imDactes ecola_
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El primcr article de la revista, obra de I'equip lormat per Narcis prat, N4aria
Rreradevall i Antoni Munn€, rrrrrnJ..a cl Beso.\^m.r e)pJi lu\tJl. Ll.rulut.
doncn molta importiincia a La necessila! d'aconseguir que les argues del nu tin
,tuin un mintm de qualitat amb la millora dels processos de
sanejamenr i amb
h prevencid de la contarninacid deguda als abocaments incontrolats. Conve
que les indUstries utilitzin un sistelnes de produccid amb tecnologia ntas nera
El segon artjcle, realitzat per en Robert Vergds. treballa ai Yoltant dels recur_
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aigues superficials atenent a] caralcter de conca mediterranja, sotmesa a proces
sos torrencials. El daficit general. caracteristic de la conca, iun proc€s progres
sru d rrb.tn.tza. ,' iara( enlrcn u-r -tr. cl Be,os. de tegrr tor-er-r:J.

En el seguent article, Lluis Cantallops descriu els processos d.urbannz:cio
clc la ',allbaixa del Besos. Aquesta urbanitzaci6 es caracleritza pel iet que el riu
es conveneix en un ebocador perifaric d assentaments urbans desestructurats
La proposta de lautor consisteix en considerar el Besds com Lln eix \.ertebra_
clor. tant com a espai nuvtal corr des ciel puntde!is!adunamajoraccessibi_
litat. que permeti I:1 ilnplantrci(i de moclels d asscntinlenl d.una mes gran qua_
litat que cls quc hi hr lrr
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En el quart article, Antoni Alarc6n presenta el projecte ja dul4la realilal de
la recuperaci6 mediambiental del rram flnal del riu Besds Un cop fet el repirs
a l"rtai actl,ul del riu, tot remarcant els lactors ambientals, ens descriu el projecte elaborat per Barcelona Regional, on hi destaca la configuraci6 dins un disseny de zones humides, amb Ia seva vegetacid camcleristica
En l'article segien!, lsabel Bes ia referdncia a la difusid de I'exposici6 "Viu
e1 riu: idees, propostes i paisatges per a Ia conca del riu Besds" Aquesta exposici6 va ser inaugurada I'any 1995 a Santa Coloma de Gramenet i fou el resultar de la col laboraci6 entre diferents institucions Moslrava un total de nou

drtu,icions lndrvrdualitzades en el' llam. all i mltger' entre elle"' la de Mollet
delVallas. Lautora d€ l'arlicle explica com una exposici6 d'aquestes caracteristiques es pot convertir en un instrumenl d educacro ambiental I de conscienciacid de l'estar del riu per als ciutadans.
El sisd article ve signal per Rosa Barba En ell I'autora reflexiona sobre la
valomci6 deis rius com a elements imprescindibles del paisatge i fa propostes.
En I'article €s parla del Besds i el Llobregar com a rius que han solert un fort
impacte degut a un enLorn molt urbanitzat.
A I'ultim article, Manel Ramal i Josep Arr6ez exposen les linies basiques
d actuaci6 del Consorci per a Ia Defensa del Besds Un organisme local' els
a)untaments de la conca, i l'Entitat Metrooolilana de Serveis Hidrnulics i
Tractament de Residus s'han unit per tal de 8eslionar les infrastructures bdsique'de sanel.rment i la reruperarto detpa s de ribera al riu Besds.
Josep M' Bernis
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