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2. INTRODUCCIÓ
L’aigua a la naturalesa és un recurs limitat, tot i ocupar més del setanta per cent de
tota la superfície terrestre (97% mars i oceans, 2,25% gel i glaceres i 0,75% les aigües
continentals: rius, llacs…) L’aigua té una gran importància com a reguladora del clima
i com a força erosiva. També cal esmentar les aigües que s’infiltren per terra i formen
les aigües subterrànies (formarien part de les aigües continentals). Quan l’aigua es va
filtrant fins a zones profundes i arriba a una capa impermeable, aquesta queda
emmagatzemada formant aqüífers (formacions subterrànies).
El cicle de l’aigua consisteix en una
renovació constant i en un moviment
circular entre l’atmosfera, la terra i els
oceans (Figura 1).
La reducció dels cabals dels rius per
l’efecte dels regadius, embassaments i
juntament amb aigües residuals que
produïm els humans, disminueix
dràsticament la capacitat que té el riu
d’autodepurar-se, convertint alguns
trams dels rius en ecosistemes en mal Figura 1. El cicle de l’aigua. Font: L'aigua a la ZER Bages.
estat i contaminats. Per aquesta raó Pinterest.
s’han establert les EDAR (Estació
Depuradora d’Aigües Residuals) a la majoria dels rius.
Basant-me en aquest fenomen i en la construcció de depuradores, aquest treball
consisteix en la comparació de diversos trams (superiors i inferiors tenint com a
referència la depuradora de Bigues), on s'analitzen diferents paràmetres de qualitat
de l'hàbitat fluvial del riu Tenes. Aquests paràmetres tenen a veure amb les
característiques fisicoquímiques de l'aigua, però també amb la qualitat
hidromorfològica i la qualitat biològica, és a dir, l’ecologia d’un ambient o lloc que
s’anomena biòtop. Els habitants i els organismes vius que depenen totalment del
biòtop s’anomenen biocenosi. També cal diferenciar un ecosistema d’un hàbitat
fluvial: l’hàbitat és el lloc físic on es desenvolupen i fan les seves funcions tots els
éssers vius; en canvi, un ecosistema fluvial són les relacions entre els seus
components i de manera especial els éssers vius.
Tot plegat em servirà per determinar quin és l’efecte que té la depuradora sobre la
qualitat de l’hàbitat fluvial.
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La part pràctica consisteix a fer un treball de camp, elaborant anàlisis, mostreigs i
observacions que em portaran a determinar en quin estat de conservació es troba el
biòtop del tram escollit. Observaré alteracions en el medi, el seu cabal en diferents
punts, el bosc de ribera, la diversitat d’invertebrats i analitzaré l’aigua per determinar
la seva qualitat. Llavors, només caldrà comparar-los.
Per dur a terme un treball de recerca, l’investigador s’ha de realitzar a ell mateix una
pregunta o tesi a partir d’una observació. Després s’ha d’establir una hipòtesi com a
resposta o solució a la tesi, on al final del treball ha de ser demostrada i afirmada o
refutada. En cas que la hipòtesi sigui incorrecte, aquesta s’haurà de reformular.

TESI:
La tesi del treball és: la qualitat de l'hàbitat fluvial és millor en els trams posteriors
a la depuradora de Bigues?

HIPÒTESI:
La resposta que jo li vaig donar (hipòtesi) abans de realitzar la corresponent
investigació va ser: potser l’hàbitat fluvial que està després de la depuradora és
millor i aquesta afecta de manera positiva a la qualitat de l’hàbitat fluvial.

He decidit fer aquest treball perquè, personalment, m’agrada molt el medi ambient i
en especial els hàbitats fluvials. Sempre m’he preguntat quin és l’estat actual del riu
Tenes i per aquesta raó he decidit estudiar-lo. També he sentit curiositat per la
depuradora de Bigues, ja que no la conec i mai li he posat l’ull a sobre. Per aquesta
raó he relacionat el terme depuradora i qualitat de l’hàbitat fluvial, realitzant així una
pregunta i donant una possible resposta a la investigació.
El que m’ha motivat a realitzar aquest treball ha estat el fet de poder tenir contacte
amb la naturalesa, poder mostrar-vos els hàbitats fluvials i la seva importància per la
bona salut del riu.
També, m’ha motivat el fet de tenir uns objectius (esmentats a continuació) molt clars,
tant personals com professionals.
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Els objectius del treball es diferencien en:
OBJECTIUS PERSONALS
-

OBJECTIUS PROFESSIONALS

Apropar-me a alguns aspectes
propis del treball de camp com
per exemple recollir mostres,
prendre mesures i obtenir
dades.

-

Promoure la preservació dels
hàbitats fluvials i en especial el
riu Tenes a Bigues i Riells.

Aprendre a dur a terme activitats pròpies Conscienciar la població de la importància
del treball de camp.
dels hàbitats fluvials tant pels animals
Organitzar tot el material necessari per com per les persones.
realitzar el treball de camp de forma
correcta.

-

Tractar les dades obtingudes,
raonar i interpretar els
resultats i treure conclusions a
partir de l’anàlisi d’uns
determinats paràmetres.

-

Descobrir el funcionament de les
depuradores i entendre la relació
entre aquestes i la qualitat de
l’hàbitat fluvial.

Entendre i conèixer com s’analitza la Estudiar les funcions de la depuradora de
qualitat de l’aigua, la qualitat biològica i Bigues i conèixer els mètodes emprats
la
qualitat
hidromorfològica
per per realitzar la neteja de l’aigua.
determinar la qualitat de l’hàbitat fluvial.
-

Conèixer l’estat actual del riu
Tenes a Bigues i Riells en
diferents trams.

-

Analitzar i estudiar diferents punts del riu
per treure una conclusió global i poder
determinar quin és el seu estat.
D’aquesta manera es podria afirmar que
el riu es troba en un estat molt bo, bo,
mediocre, deficient o dolent. Tot això
depenent dels paràmetres que s’han
utilitzat.
-

Afirmar o negar que realment la
depuradora de Bigues fa la seva
funció.

Raonar amb els resultats obtinguts del
treball de camp si realment la depuradora
està fent la seva labor o no té cap mena
d’influència en l’hàbitat fluvial del riu
Tenes a Bigues i Riells.

Aprendre coses que no sabia
del riu Tenes.

-

Taula 1. Objectius personals i professionals del treball
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troba l’hàbitat fluvial abans i
després de la depuradora.
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El contingut d’aquest treball es dividirà en dos grans blocs: el marc teòric (on es troba
tota la informació necessària per dur a terme el treball de camp i informació
complementària per ajudar a entendre alguns termes ) i el marc pràctic ( on es veu
tot el procediment que ha calgut fer per realitzar el treball de camp, amb els resultats
i l’anàlisi d’aquests ). Per últim, s’hi troben les conclusions finals del treball.
Alguna de les limitacions que ha tingut aquest treball ha estat la impossibilitat de fer
una visita guiada a alguna de les depuradores de la Vall del Tenes. Es va sol·licitar
una reunió amb el regidor de medi ambient de l’Ajuntament de Bigues i Riells, el
senyor Jesús Cano, el qual va facilitar el contacte necessari per poder realitzar la
visita a una depuradora (Manel Isnard). Finalment, per la situació excepcional de
Covid-19, sanitat no va permetre al Consorci Besós-Tordera realitzar-la.

3. MARC TEÒRIC
3.1. QUALITAT DE L’HÀBITAT FLUVIAL
Per determinar la qualitat de l’hàbitat fluvial s’han de mesurar, calcular i observar
diferents paràmetres i utilitzar diferents índexs. En aquest estudi, s’han utilitzat els
paràmetres físics, els químics, els bioindicadors (macroinvertebrats) i l’índex QRISI
que és ideal per determinar la qualitat del bosc de ribera, juntament amb l’observació
de les alteracions presents en els trams escollits.
Per obtenir el nivell de qualitat final del tram estudiat, s’haurà d’assignar en funció de
la valoració feta amb cadascun dels paràmetres. Juntament amb altres elements
observats que afecten a les comunitats biològiques, com per exemple la qualitat
biològica i la hidromorfològica, s’obtindrà el valor final de l’estat de l’hàbitat fluvial.
Per poder obtenir uns resultats creïbles i correctes, s’han de fer tots els mostreigs al
mateix dia i en cas de pluja, s’ha d’esperar 48 hores per poder dur a terme el treball
de camp, ja que l’augment del cabal degut a la precipitació en forma d’aigua pot alterar
significativament els paràmetres químics i físics obtenint així uns resultats no vàlids.
Cada punt del riu on es fa el treball de camp ha d’estar georeferenciat amb les seves
coordenades.
Tots els protocols que presento han estat dissenyats per treballs de l’Agència
Catalana de l’Aigua i del Projecte Rius (Associació Hàbitats).
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3.1.1. PARÀMETRES FÍSICS
Tant els indicadors físics com els químics, ens donen informació concreta del que
passa en el moment del nostre mostreig.
Els indicadors biològics, en canvi, ens donen més informació en el temps, a llarg
termini. Per aquesta raó, si els indicadors fisicoquímics surten molt bé, però els
indicadors biològics no, es pot deduir que en el tram estudiat, hi ha hagut una alteració
puntual que ha afectat la biodiversitat del riu, però que els indicadors fisicoquímics ja
no detecten a causa de la circulació de l’aigua.
Com he explicat anteriorment, cal tenir en compte que alguns elements poden canviar
dràsticament amb crescudes del cabal del riu i amb aiguats.
Els paràmetres físics utilitzats han estat:
a) Temperatura
b) Transparència o terbolesa
Altres paràmetres físics que no s’han utilitzat són la radioactivitat i la conductivitat
entre d’altres.
a) TEMPERATURA:
La temperatura és un paràmetre físic de gran importància perquè altres factors com
la solubilitat i la quantitat d’oxigen dissolt en depenen. A més temperatura, més DBO1
a causa de l’acceleració del procés de putrefacció i menys oxigen dissolt transportat
per l’aigua, fet que provoca la insuficiència respiratòria als organismes vius que en
depenen (Costa, et. al., 2011). A més a més, a temperatures altes, els bacteris tenen
més facilitat a reproduir-se i créixer i això pot provocar que el risc que tenen els
organismes de contraure malalties, incrementi notablement.
Els organismes aquàtics són sensibles als canvis bruscos de temperatura de l’aigua i
necessiten que aquesta es mantingui constant i dins d’un interval determinat perquè
les espècies prosperin: reproduint-se i sobrevivint. En aigües calentes, algunes
espècies poden deixar de reproduir-se.
L’augment de la temperatura als rius és un clar indicador de l’activitat humana, ja que
es pot modificar fàcilment a causa dels abocaments que es fan al riu. La utilització de
l’aigua com a refrigeradora de diferents indústries o centrals elèctriques provoca la
denominada contaminació tèrmica. Els abocaments calents provoquen xocs tèrmics
(augment brusc de la temperatura de l’aigua) i poden arribar a ser mortals per alguns
organismes aquàtics. Un increment de la temperatura també es pot deure a l’escalfor
que provoca el sol per falta d’arbres que facin ombra a la vora del riu.

1

Demanda Bioquímica d’Oxigen.
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Per mesurar la temperatura de l’aigua, s’ha de submergir el termòmetre a 10
centímetres de la superfície durant uns 30 segons aproximadament i cal que l’aigua
corri. És important saber que el termòmetre no pot ser de mercuri.
b) TRANSPARÈNCIA O TERBOLESA:
La transparència és un paràmetre físic que ens indica la presència de substàncies
dissoltes i en suspensió que presenta l’aigua del riu. Com més substàncies dissoltes
i en suspensió presenti, menys transparent o més tèrbola serà l’aigua. Com més bruta
sembli, més tèrbola és.
La terbolesa afecta de manera negativa a tots els organismes vius que habiten els
nostres ecosistemes aquàtics, siguin plantes o animals. Les partícules en suspensió
atrauen la calor de la llum del sol, provocant que les aigües tèrboles siguin més
calentes, reduint així la concentració d’oxigen dissolt (explicat en l’apartat de
temperatura). Això perjudica la respiració i a la reproducció de la vida aquàtica. Per
altra banda, aquestes partícules bloquegen el pas de la llum solar a través de l’aigua
i provoca que la llum no arribi a les parts més fondes. Per aquesta raó, les plantes i
les algues no poden dur a terme la fotosíntesi i això contribueix a reduir encara més
la concentració d’oxigen. Així doncs, la transparència és un bon paràmetre per
determinar la qualitat de l’aigua del riu estudiat.
La terbolesa en l’aigua pot donar-se de forma natural, com per exemple el moviment
dels sediments del riu que provoquen les pluges
i les crescudes del cabal o es pot donar per
l’activitat humana. L’abocament d’aigües
residuals i les extraccions d’àrids2 provoquen un
augment de la terbolesa. La terbolesa es pot
eliminar mitjançant processos de coagulació,
decantació i filtració.
Per mesurar la transparència de l’aigua s’ha
d’utilitzar un disc de Secchi (hi ha recipients que
ja el porten enganxat i n’hi ha que l’has d’adherir
tu mateix de 8 a 24 hores abans de fer la
mesura). Primer, s’ha d’omplir el recipient fins a
la marca que està indicada o fins a omplir una
ampolla d’1 litre aproximadament (Figura 2). Figura 2. Exemple de procediment per
determinar la terbolesa. Font: Projecte Rius,
Posteriorment, es compara l’aparença del disc Manual d'Inspecció.
de Secchi del recipient amb els models o
exemples de com el pots veure depenent de la terbolesa. Finalment s’escull el model
més indicat i es determina si l’aigua és clara o és força tèrbola.

2

Matèries primeres minerals extretes de la terra com a recurs per diversos sectors.
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Esquema representatiu del procediment per determinar la terbolesa de l’aigua:

Figura 3. Procediment per determinar la terbolesa. Font: La turbidez, Carmen González Toro, Octubre 2011.

3.1.2. PARÀMETRES QUÍMICS
L’anàlisi química constitueix un dels principals requisits per determinar la qualitat de
l’aigua i com a resultant, la qualitat de l’hàbitat fluvial.
L’aigua és el dissolvent universal i aquests paràmetres estan relacionats amb la
capacitat que té aquesta en dissoldre diferents substàncies.
De la mateixa manera que els paràmetres físics, els químics ens donen informació
concreta del que passa en l’instant del mostreig. També, les crescudes del cabal del
riu i els aiguats, poden provocar una alteració dels paràmetres. Per aquesta raó, per
dur a terme el treball de camp no pot haver plogut en 48 hores.
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Els paràmetres químics utilitzats han estat:
a)
b)
c)
d)
e)

PH
Nitrats
Fosfats
Oxigen dissolt
DBO (Demanda Bioquímica d’Oxigen)

Altres paràmetres no empleats en aquest treball són els sulfats, hidrocarburs, metalls
i pesticides entre d’altres.
a) PH:
Com tota dissolució, a l’aigua se li pot calcular el pH en funció a la quantitat de H+
(ions d’hidrogen) que contingui el líquid.
El pH és una mesura quantitativa que indica el grau d’acidesa o alcalinitat de l’aigua.
Aquesta pot ser àcida, neutre o alcalina. Els valors de pH es mesuren en una escala
que va de 0 a 14, on el valor neutre és el 7. Els valors inferiors a 7 ens indiquen que
l’aigua és àcida (com més petit és el nombre, més àcida) mentre que els valors que
estan per sobre del neutre, indiquen que es tracta d’aigua alcalina o bàsica (com més
gran és el nombre, més bàsica).
El nivell guia per a les aigües fluvials és d’un pH entre 6,5 i 9. Dins d’aquest rang, la
flora i la fauna es desenvolupen correctament. El pH de l’aigua pot ser modificat pels
humans o de forma natural. La geologia de la conca i el tipus de roca que la forma,
influeix en el pH. En terrenys de naturalesa calcària, l’aigua tindrà un pH lleugerament
alcalí, entre 7 i 8,5. Per altra banda, els abocaments que fan les indústries d’aigües
residuals amb valors extrems de pH que s’allunyen al valor neutre 7, poden suposar
canvis bruscos d’aquest paràmetre i provocar la mort d’organismes vius i la reducció
de les poblacions.
A part dels abocaments, la pluja àcida pot donar a l’aigua valors de pH àcids (Costa,
et. al., 2011). A causa dels pH inestables i molt extrems (pH molt àcid o molt bàsic),
els organismes poden patir trastorns i morir.
A més a més, les aigües amb un pH àcid, faciliten la dissolució de determinades
substàncies que poden arribar a ser tòxiques per alguns organismes aquàtics que
habiten el riu. Per aquesta raó, el pH de l’aigua del riu ha de ser gairebé neutre.

El pH es pot mesurar de dues maneres, utilitzant aparells o utilitzant reactius com per
exemple, una substància o pastilles. En el meu cas he utilitzat les pastilles com a
reactiu per poder saber i determinar el pH de l’aigua.
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Passos per mesurar el pH amb reactius (pastilla):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Omplir la proveta de 10 ml amb l’aigua que es vol analitzar.
Dipositar-hi una pastilla.
Barrejar la mostra fins que la pastilla s’hagi dissolt completament.
Esperar 5 minuts a que el reactiu faci efecte i l’aigua canviï de color.
Comparar amb l’escala colorimètrica corresponent i determinar el resultat.
Anotar el resultat al full de camp.

b) NITRATS:
El nitrat (NO3) és un compost inorgànic format per un àtom de nitrogen (N) i tres àtoms
d’oxigen (O), és a dir, un derivat del nitrogen. Es troben presents en la naturalesa de
manera natural en petites concentracions en el terra, els aliments i en les aigües
superficials i subterrànies. Els nitrats formen part del cicle del nitrogen en el medi
ambient i es poden unir a altres compostos per formar sals. A més a més, els nitrats
són molt solubles en aigua, es dissolen fàcilment. Altres característiques dels nitrats
que cal saber són: no tenen gust i no provoquen canvis d’olor a l’aigua.
Altes concentracions d’aquest compost en l’aigua que els humans consumim pot
arribar a ser un perill per la salut de les persones. La concentració de nitrats màxima
permesa per al consum humà segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) és de
50 mg/L. Els nitrats ingerits esdevenen nitrits que, en altes dosis, provoquen
alteracions a la sang molt greus. Per altra banda, no hi ha cap inconvenient i no és
perillós utilitzar aigua rica en nitrats per a higiene corporal, neteja de roba o menjar,
reg…
Els nitrats són utilitzats per les plantes per a la síntesi de proteïnes vegetals, per
aquesta raó, són essencials per assegurar el correcte creixement de les algues i les
plantes aquàtiques. El seu desenvolupament depèn totalment dels nitrats, ja que són
una font de nitrogen molt necessària.
La concentració de nitrats en les aigües té diversos orígens. Alguns naturals i altres
causats per l’acció humana. De manera natural, els nitrats s’alliberen per la
descomposició de la matèria orgànica provocada pels microorganismes (bacteris) del
terra, però la geologia de la conca3 també pot influir en la concentració de nitrats
presents al riu. Altres factors, que són causats per l’home i que provoquen l’augment
de nitrats, són els abocaments industrials i els fertilitzants nitrogenats utilitzats en
l’agricultura. L’increment de la concentració d’aquest compost en les aigües, tant
superficials com subterrànies, es produeix normalment en zones agrícoles on
s’utilitzen fertilitzants nitrogenats de manera massiva, aplicats en quantitats
3

Zona o estructura amb una altitud inferior a les formacions de relleu que l'envolten, formada com a
resultat de l'acció erosiva del riu.
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excessives. El problema apareix, quan els cultius no poden absorbir la gran quantitat
de fertilitzant, i aquest s’infiltra per terra, arribant així als aqüífers i contaminant-los.
Alguns exemples de fertilitzants són: el nitrat potàssic i el nitrat amònic.
Cal afegir que els vessaments d’aigües residuals i els excrements d’animals en zones
ramaderes, també augmenten els nivells de nitrats. Els fems i els purins derivats de
les activitats ramaderes són alguns exemples.
Taula de les principals fonts de nitrats:
Artificials

Naturals

Fertilitzants nitrogenats
Fems
-

Descomposició de matèria
orgànica (troncs, excrements
d’animals salvatges, plantes…)

-

Geologia de la conca

Purins
Deixalles orgàniques d’origen urbà i
industrial
Abocaments industrials i aigües
residuals
Herbicides que contenen nitrats
Taula 2. Principals fonts de nitrats. Elaboració pròpia.

Ara que coneixem l’origen dels nitrats i el per què del seu increment als nostres rius,
podem entendre i descobrir quines són les conseqüències:
-

Eutrofització
Creixement desmesurat de la vegetació
Aqüífers contaminats
Fonts d’aigua no potable

Una presència excessiva de nitrats pot provocar un creixement desmesurat de la
vegetació (algues i plantes aquàtiques) i afavorir els fenòmens d’eutrofització4. De
manera indirecta podem detectar un increment de nutrients, tant nitrats com fosfats,
a l’aigua si veiem una presència excessiva de plantes aquàtiques i algues.
Actualment, un altre dels problemes principals és que els aqüífers estan contaminats
per un excés de nitrats provocat per la infiltració de fertilitzants a terra, fet que provoca
que fonts i captacions d’aigua que fins ara eren potables, ja no ho siguin.
Creixement desmesurat de plantes aquàtiques i algues per un excés de nutrients causat per l’acció
humana. Redueix molt l’oxigen de l’aigua i augmenta el fenomen de putrefacció.
4
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Possibles resultats en el treball de camp:
0 mg/L

Aigües netes en molt bon estat

5-10 mg/L

Aigües en bon estat.

20 mg/L

Aigües que permeten el
desenvolupament de la vida, però amb
risc d’eutrofització.

>40 mg/L

Aigües amb alt risc d’eutrofització

Taula 3. Possibles resultats. Font: Adaptat del Pla de gestió de l’aigua de Catalunya de l’ACA.

Per mesurar la concentració de nitrats en l’aigua s’utilitzen unes pastilles com a
reactius. Caldrà tenir una proveta de 10ml i dues pastilles reactives.
Procediment per determinar la concentració de nitrats:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Omplir la proveta de 10ml amb aigua fins la meitat (5ml).
Ficar-hi una pastilla de nitrats.
Tancar el recipient i agitar fins que la pastilla arribi a la seva dissolució total.
Afegir una segona pastilla de nitrats.
Tornar a agitar el recipient fins que la pastilla arribi a la seva dissolució total.
Un cop la segona pastilla s’hagi dissolt, cal deixar reposar durant 5 minuts.
Anotar els resultats observant l’escala colorimètrica.

Cal tenir en compte que les pastilles reactives de nitrats són fotosensibles. S’han de
realitzar els passos sense que toqui la llum del sol. És recomanable tapar la proveta
amb un drap. Per saber si la pastilla ha reaccionat a la llum, només cal observar la
coloració de l’aigua. Si surt d’un color groguenc, significa que el resultat no és vàlid,
ja que la pastilla ha reaccionat amb la llum.
c) FOSFATS:
El fòsfor és un component essencial per la vida, per tant, és un dels nutrients
fonamentals pel creixement vegetal i animal. Forma part de l’ADN, ATP i les molècules
de fosfolípids5 de les membranes cel·lulars. També té un origen natural en l’erosió de
les roques i la degradació de la matèria orgànica.
És un nutrient essencial i limitat, molt semblant als nitrats. L’ió fosfat (PO 43-) forma
sals molt poc solubles i en correspondre a un àcid dèbil, contribueix a l’alcalinitat de
les aigües.
5

Tipus de lípid saponificable compost per un alcohol, àcids grassos i un grup fosfat.
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El fòsfor, juntament amb el nitrogen, són dos dels nutrients fonamentals de tots els
éssers vius. Aquests compostos són els nutrients de les plantes i afavoreixen el
creixement d’algues en les aigües superficials.
Aquests compostos es poden trobar solubles com a partícules de detritus 6 o en els
cossos dels organismes aquàtics.
Un augment sobtat de la quantitat de fòsfor en les aigües, prové dels abocaments
urbans com per exemple els detergents i de l’ús desmesurat de fertilitzants en zones
agrícoles.
Font de fosfats per l’acció humana:
- Fertilitzants
- Excrements humans i animals
- Detergent i productes de neteja
Els sabons i detergents han estat al llarg de molts anys un dels principals causants
d’aquest problema, ja que els sabons tenen una gran quantitat de fòsfor.
De la mateixa manera que els nitrats, els fosfats en excés també produeixen un
creixement incontrolat de la vegetació aquàtica provocant l’eutrofització (explicat
anteriorment). Els fosfats, a més a més, ajuden a transportar i retenir alguns metalls
en l’aigua.
Normalment no es troben nivells superiors a 1 mg/l, però en zones agrícoles pot
arribar a tenir diverses desenes.
La concentració de fosfats en l’aigua es pot mesurar amb pastilles reactives
(comparant amb una escala colorimètrica) o utilitzant aparells electrònics. En el meu
cas, s’ha utilitzat el primer mètode. Caldrà tenir una proveta de 10ml i una pastilla
reactiva de fosfats.
Per mesurar els fosfats, s’ha de seguir el mateix procediment que els nitrats, però
només cal una pastilla reactiva i s’ha d’omplir la proveta amb 10 ml d’aigua.
Procediment per a determinar la concentració de fosfats:
1.
2.
3.
4.
5.

6

Omplir la proveta de 10 ml amb aigua.
Ficar-hi una pastilla de fosfats.
Tancar el recipient i agitar.
Un cop la pastilla s’hagi dissolt, cal deixar reposar durant 5 minuts.
Anotar els resultats observant l’escala colorimètrica.

És el resultat de la descomposició d’una massa sòlida en partícules.
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d) OXIGEN DISSOLT:
Mentre els organismes terrestres viuen en una atmosfera composta aproximadament
d’un 20% d’oxigen, els organismes aquàtics poden sobreviure amb una quantitat molt
inferior i variable.
L’oxigen dissolt és la quantitat d’oxigen que es troba dissolt en un líquid, en aquest
cas, en l’aigua del riu. Serveix per determinar com de contaminada està l’aigua o com
de bé pot mantenir la vida dels éssers que en depenen. Com més alta és la
concentració d’oxigen, més bona és la qualitat de l’aigua. Resultats contraris dificulten
la supervivència dels organismes i la qualitat es redueix considerablement.
L’oxigen dissolt és necessari per a la vida de tots els organismes aquàtics i és el
paràmetre més important per determinar la qualitat de l’aigua. La majoria dels
organismes aquàtics necessiten oxigen per sobreviure i créixer. Algunes espècies
requereixen nivells més alts d’oxigen i altres poden sobreviure amb nivells baixos. A
nivells baixos, algunes espècies de peixos es veuen molt afectades, però es pot
observar un augment de la població d’espècies adaptades a condicions on no abunda
l’oxigen, com per exemple els cucs o les sangoneres.
En aigües ràpides, la concentració d’oxigen dissolt és més alta, en canvi en aigües
estancades aquesta és més baixa. Passa el mateix en aigües dolces i salades,
aquestes últimes retenen menys concentració d’aquest element essencial.
La quantitat d’oxigen dissolt està relacionat amb la temperatura. Es tracta d’una
relació inversament proporcional. L’oxigen és soluble en l’aigua, però l’augment de la
temperatura i la salinitat fan que aquest disminueixi. Com més alta és la temperatura,
menys concentració d’oxigen dissolt. La pressió atmosfèrica també influeix, per
aquesta raó, en llocs de molta altitud l’aigua conté menys oxigen.
La temperatura dels rius cada vegada està augmentant més a causa del canvi climàtic
i l’escalfament global, fet que provoca la disminució progressiva de l’oxigen en l’aigua.
A l’estiu puja la mortalitat de peixos, perquè augmenta la temperatura i disminueix
l’oxigen.
Concentració d’oxigen en funció de la temperatura:

Taula 4. Concentració d'oxigen segons la
temperatura.
Font:
Pinterest,
pecestropicales.idoneos.com
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Taula de variació de la concentració d’oxigen en funció de la temperatura:

Taula 5. Concentració d'oxigen depenent de la temperatura, amb un 100% de saturació. Font: Fullet Informatiu
3.1.1.0, Oxigen Dissolt (OD).

Com es pot observar en les taules 4 i 5, la concentració d’oxigen disminueix en funció
de la temperatura, a mesura que aquesta augmenta.
Els nivells d’oxigen poden variar entre 7 i 12 ppm o mg/L, però la concentració
aproximada de l’oxigen dissolt a 0ºC és de 15 mg/L i a 25ºC és de 8 mg/L.
L’oxigen en l’aigua també es pot mesurar en percentatge de saturació d’oxigen, que
consisteix en determinar la quantitat d’oxigen de l’aigua en relació amb la quantitat
màxima d’oxigen que aquesta pot arribar a tenir a la mateixa temperatura. Si la
saturació d’oxigen és inferior al 40%, el riu està en males condicions.
Per calcular la saturació, et pots ajudar d’una taula com la número 6.
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Taula 6. Càlcul d ela saturació d'oxigen. Font: Manual d'inspecció, Projecte Rius.

Per exemple, si a una temperatura de 13 graus, obtenim uns resultats de 8 mg/L
d’oxigen dissolt, el percentatge de saturació d’oxigen és d’un 70%.
Per entendre millor els resultats, cal saber que la unitat de mg/L (utilitzada també per
mesurar els nitrats, fosfats…), representa mil·ligrams per litre.
Si tenim una concentració de 5 a 6 mg/L, hi ha oxigen suficient per a la majoria de les
espècies, però si és menor de 3 mg/L, l’ecosistema comença a estar en perill.
Fonts d’oxigen dissolt:
Oxigen de l’aire

Fotosíntesi durant el dia

Es dissol en la superfície de l’aigua
principalment per turbulències com
cascades, ràpids, moviment de l’aigua al
xocar amb les roques…
Les plantes aquàtiques i les algues
produeixen oxigen durant la fotosíntesi i
aquest es dissol en l’aigua.

Taula 7. Les fonts d'oxigen dissolt a l'aigua. Elaboració pròpia.

L’oxigen que trobem a l’aigua prové principalment de l’aire (atmosfera), per l’intercanvi
constant de molècules d’O2, i també de la fotosíntesi de les plantes i algues
aquàtiques (Taula 7).

La falta d’oxigen dissolt pot provocar:
-

Mort d’organismes joves i adults.
Reducció del creixement d’ous i larves.
Canvis i extinció de les poblacions d’espècies en aquell tram.
Canvis d’olor.
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Utilització de l’oxigen dissolt:
Els organismes vius respiren i en
depenen completament.
A la nit, les plantes són les que més
consumeixen l’oxigen dissolt.
També, gran part de l’oxigen dissolt
és consumit per bacteris, per
degradar la matèria orgànica. Com
més matèria en descomposició hi ha,
més bacteris treballen i per tant, més
oxigen es consumeix.

Respiració

Alguns materials s’oxiden de forma
natural sense la necessitat d'una
intervenció de microorganismes.
Aquest procés químic utilitza oxigen.
El consum d’aquest component
essencial a través de l’oxidació
química és mínima si la comparem
amb el consum per la respiració dels
organismes.

Oxidació química

Taula 8. Usos de l’oxigen dissolt. Elaboració pròpia.

Els animals i les plantes que moren són descompostos per bacteris i fongs. Aquesta
descomposició es realitza a través de l’oxigen, gràcies a la seva capacitat oxidant.
Per tant, com més matèria orgànica s’ha de descompondre, més bacteris hi haurà que
requereixin oxigen i disminuirà la presència d’aquest. Per aquesta raó, l’eutrofització
redueix la concentració d’oxigen dissolt, perquè hi ha molta matèria orgànica en
descomposició.

Causes principals dels nivells baixos d’oxigen dissolt:
▪

▪
▪

Augment de la temperatura i tot el que fa que augmenti, com per exemple
l’escalfament global, les deixalles humanes, l’ús de l’aigua com a refrigeradora
industrial, la terbolesa...
Eutrofització i tot el que provoca aquest procés, com per exemple l’augment
dels nutrients en l’aigua, l’ús de fertilitzants…
Excrements animals, perquè augmenten la quantitat de matèria orgànica per
descompondre.
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Com es mesura?
Per mesurar l’OD (Oxigen Dissolt) s'utilitza el mateix procediment que els altres
paràmetres. Es fa ús de les pastilles reactives específiques, en aquest cas les pastilles
d’OD.
Procediment per determinar la concentració d’oxigen dissolt:
- Omplir la proveta de 5 ml.
- Dipositar 2 pastilles reactives.
- Agitar fins la dissolució total de les pastilles.
- Esperar 5 minuts.
- Comparar amb l’escala colorimètrica.
- Anotar els resultats al full de camp.

Possibles resultats i interpretació:
O mg/L

Qualitat dolenta, mala oxigenació.

4 mg/L

Qualitat moderada, quantitat mínima per
a la vida dels éssers vius aquàtics.

8 mg/L

Qualitat bona, aigües ben oxigenades.

Taula 9. Possibles resultats d’oxigen dissolt. Font: Guia d’inspecció fluvial (Associació Hàbitats, Projecte Rius)

e) DBO (Demanda Bioquímica d’Oxigen o Demanda Biològica d’Oxigen):
La DBO permet determinar la matèria orgànica biodegradable. És la quantitat d’oxigen
necessari per descompondre la matèria orgànica present, és a dir, aquell oxigen que
consumeixen els microorganismes (bacteris entre d’altres) per oxidar (degradar) la
matèria orgànica. Es mesura en mg/L o ppm, com els fosfats, l’oxigen dissolt, els
nitrats…
Com major quantitat de matèria orgànica contingui la mostra, més oxigen necessiten
els microorganismes per oxidar-la. Per tant, la demanda d’oxigen serà més alta.
En aigües subterrànies, aquest valor no supera mai 1 mg/L si es troba en bon estat.
Un resultat més elevat és sinònim de contaminació per infiltració. En canvi, en les
aigües superficials, el valor és molt variable i en depèn totalment de les fonts
contaminants. Si es tracta d’aigües residuals domèstiques, els valors poden superar
els 100 mg/L, i en les industrials, pot arribar a tenir milers de mg/L. Alguns exemples
que augmenten la demanda d’oxigen són la fabricació d’olis, alcohols…
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Aquest paràmetre químic és el més útil per apreciar el funcionament de les estacions
depuradores i veure la millora en aquest aspecte. A més a més, és indispensable
quan es necessita determinar l’estat i la qualitat de l’aigua, perquè s’utilitza per
mesurar el grau de contaminació de l’aigua ja sigui en rius, llacs…
La DBO no s’ha de confondre amb la DQO, tot i que els dos paràmetres calculen la
demanda d’oxigen i el grau de contaminació. La DQO és la quantitat d’oxigen
necessari per oxidar la matèria orgànica per mitjans químics i convertir-la en CO2 i
aigua. En els dos casos, com més gran sigui el resultat en mg/L, més contaminada es
troba l’aigua.
Per determinar correctament la DBO, es realitza l’anàlisi de forma estàndard. La
mostra ha d’estar en incubació durant 5 dies a 20ºC (Andreo, 2020). Aquesta
transformació biològica necessita un temps aproximat de 5 dies. Per aquesta raó se’n
diu DBO5. L’únic desavantatge de la DBO, és que el temps d’incubació de la mostra
és de 5 dies, però el consum d’oxigen en realitat pot continuar per més temps. Per
tant, els resultats seran orientatius i no exactes al 100%.
Com es mesura?
Per mesurar la DBO (Demanda Bioquímica o Biològica d’Oxigen) s'utilitza el mateix
procediment que els altres paràmetres. Es fa ús de les mateixes pastilles que hem
utilitzat per mesurar la concentració d’oxigen dissolt. L’única diferència és que
deixarem la mostra durant 5 dies en repòs per veure el consum d’oxigen per part dels
microorganismes. La diferència entre l’oxigen inicial i final ens permet determinar
l’oxigen consumit i, per tant, la matèria orgànica present a la mostra (Costa, et. al.,
2011).
Procediment per analitzar la concentració d’oxigen dissolt:
- Omplir la proveta petita de 5 ml.
- Embolicar la proveta plena d’aigua amb paper d’alumini per evitar que la llum
entri en contacte amb la mostra*.
- Deixar la mostra en incubació durant 5 dies a 20ºC aproximadament.
- Passats els 5 dies, treure el paper d’alumini i mesurar la quantitat d’oxigen
present en l’aigua.
- Dipositar 2 pastilles reactives d’oxigen dissolt (OD)
- Agitar fins a la dissolució total de les pastilles.
- Esperar 5 minuts.
- Comparar amb l’escala colorimètrica.
- Veure la diferència respecte al càlcul d’oxigen dissolt fet in situ. Només cal fer
una resta.
- Anotar els resultats al full de camp.
*No li pot tocar la llum a l’aigua de la mostra perquè no volem que es generi més
oxigen a partir de la fotosíntesi. Volem saber la quantitat d’oxigen que s’ha consumit
en 5 dies d’incubació.
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Possibles resultats:
Aigua pura
Aigua lleugerament contaminada
Aigua contaminada

0-20 mg/L
20-100 mg/L
>100 mg/L

Taula 10. Possibles resultats Font: Kenbi (què és la DBO i la DQO?).

✓ Recordem: Com més alt és el resultat, més contaminada es troba l’aigua.

3.1.3. QUALITAT HIDROMORFOLÒGICA
Els indicadors hidromorfològics són aquells que avaluen les característiques que
hauria de tenir l’hàbitat fluvial en absència d’alteracions humanes. Tot plegat per
garantir el bon funcionament de l’ecosistema. (Loné Pérez, 2016). És la base de
qualsevol sistema fluvial, ja que estructura les comunitats i tots els processos biològics
que es donen. Té un pes més inferior a l’hora de determinar la qualitat de l’hàbitat
fluvial en comparació amb els paràmetres fisicoquímics i biològics, però és essencial
per acabar de determinar i definir l’estat del riu i els resultats.
La valoració dels aspectes hidromorfològics ha estat organitzada en diversos països
d’Europa i la resta del món, per aquesta raó no hi ha moltes variacions i metodologies
establertes, però sí que hi ha diferents protocols i treballs que expliquen com realitzar
i determinar la qualitat hidromorfològica i quins paràmetres es poden tenir en compte.
La qualitat hidromorfològica pretén analitzar i observar les alteracions que ha causat
l’activitat humana, valorar l’estat de l’hàbitat fluvial i del bosc de ribera, la connectivitat
fluvial i la presència d’obstacles entre d’altres.
Hi ha molts indicadors hidromorfològics, com per exemple l’índex QBR (Qualitat del
Bosc de Ribera, ICF (Índex de Connectivitat Fluvial), IVF (Índex de Vegetació Fluvial),
les alteracions, el cabal...
En aquest cas, els indicadors que he utilitzat per realitzar aquest treball són:
A. Les alteracions.
B. La qualitat del bosc de ribera (QBR i QRISI).
C. El cabal.
Aquests protocols o indicadors ens ajuden a modular l’estat ecològic entre el bon estat
i el molt bon estat en cas d’obtenir resultats semblants en els paràmetres fisicoquímics
i biològics (Campos, 2019).
Per aquesta raó, aquests indicadors serveixen per caracteritzar l’estat entre bo i molt
bo, perquè així es pot determinar l’estat final de l’anàlisi integral de l’hàbitat fluvial.
Podem afirmar que els aspectes hidromorfològics poden marcar la diferència i assolir
un resultat més real.
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A. LES ALTERACIONS:
L’activitat humana és una de les principals causes de les alteracions als nostres
hàbitats fluvials. Algunes de les principals alteracions i els seus efectes són:

Taula 11.Alteracions i els seus efectes, Font: Projecte rius (Manual d’inspecció). Elaborat a partir de Prat, N.
Puértolas, L. i Rieradevall, M. (2008). Els Espais fluvials: Manual de diagnosi ambiental. Publicacions de la
Diputació de Barcelona.

Aquest punt consisteix en observar, cercar i anotar alguns aspectes que permetin
esbrinar quines alteracions hi ha en el tram escollit.
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OLOR I COLOR DE L’AIGUA:
Aquestes propietats se’n diuen organolèptiques.
La pudor de claveguera, purins i ous podrits són sinònims de contaminació per
abocaments industrials o de granges.
El color de l’aigua ha de ser transparent o marronós. El color blanquinós es dona per
abocaments il·legals o filtracions de sistemes sèptics o d’aigües urbanes.
En resum, els abocaments industrials es caracteritzen per convertir el color de l’aigua
en una tonalitat blanquinosa i per tenir unes pudors fortes i desagradables.
ELS USOS DEL SÒL:
Per la bona conservació de l’hàbitat fluvial, és important la connexió de la zona de
ribera amb la vegetació natural de la conca.
Què pot afectar a l’estructura i
a la qualitat del riu?
1. Activitats industrials.
2. Activitats agrícoles.
3. Activitats ramaderes.
En
aquest
subapartat
d’alteracions, determinarem
els usos del sòl per als dos
marges del riu.
És molt important també
observar la riba7, ja que, en
aquestes zones és essencial
per l’hàbitat i per la fauna la Figura 4.La riba del riu a l’alçada del Molí de la Pineda. Font: pròpia.
presència de vegetació. A més
a més, la vegetació a les vores dels rius evita l’erosió dels marges i evita que les
escorrenties8 contaminants arribin al riu i afectin la qualitat de l’aigua (Campos, 2019).
IMPACTES DETECTATS:
Per detectar impactes, es fa un treball d’observació i seguiment dels trams escollits.
Els impactes més fàcils de detectar són les modificacions del règim hidrològic9 del riu
causades per canalitzacions, explotacions hidràuliques i recloses.
Aquests impactes, juntament amb altres alteracions similars, afecten els diversos
nivells de la xarxa tròfica de l’hàbitat fluvial.

7

Vores del riu.
Lloc per on s'escorren o es filtren substàncies líquides.
9 Variació del cabal del riu en el temps i en l’espai al llarg de l’any.
8
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Els impactes són provocats amb alguns objectius, com per exemple:
1. Regulació del cabal.
2. Consum d’aigua.
3. Construcció d’infraestructures.
4. Ocupació de la zona de ribera.
5. Obtenció d’energia.
Aquest apartat també fa referència a la detecció de determinades substàncies com
escumes i olis.
Olis
L’aparença oliosa (vegeu figura 5) pot donar-se de forma natural o artificial, és a dir,
per la descomposició natural de materials orgànics o bé, per la contaminació provinent
d’escorrenties de carreteres, zones d’aparcament o els ja coneguts abocaments
industrials.
Si la superfície oliosa és molt extensa i presenta reflexos com els d’un mirall, s’ha de
comunicar a les autoritats.

Figura 5. Zona del riu Guadalquivir on es va produir un abocament. Font:
RAÚL DOBLADO
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Escumes
De la mateixa manera que els olis, les escumes poden ser naturals o artificials. Es
diferencien de manera senzilla observant la seva dispersió en l’aigua.
CARACTERÍSTIQUES
NATURALS Es dispersen de forma
senzilla (Figura 6).
Tonalitat més
groguenca i marronosa.
És típica en cabals
mitjans.
ARTIFICIALS El floc d’escuma roman
agrupat més temps i no
es dispersa fàcilment.
Té una tonalitat molt
més blanca i poden
arribar a tenir tonalitats
blavoses.

PROCEDÈNCIA
També es diu escuma
orgànica perquè prové de
la barreja d’algues, de
microorganismes morts i
del pol·len quan es
barregen i es remouen.
Es deuen a un excés d’ús
de fosfats, a l’ús d’alguns
productes de neteja i a
abocaments industrials
entre d’altres.

IMPORTÀNCIA
Si les escumes
són naturals, no es
tindran en compte.

Només es tindran
en compte les
escumes artificials
a l’hora de realitzar
aquesta
observació.

Taula 12. Tipus d'escumes i les seves diferències.

✓ La figura 6 seria
un exemple
d’escumes naturals
perquè es troba de
manera molt
dispersa en el medi
aquós.

Figura 6. Escumes a La Golarda, direcció riu Calders. Font: Usuari de Twitter,
Sergi.

PRESÈNCIA DE DEIXALLES:
És important anotar si es troba qualsevol mena de deixalles o residus. La seva
presència, a més de ser un problema estètic, pot resultar ser un problema i un perill
per a l’hàbitat fluvial.

25
Lladó Puig, Aleix (2021)
«El riu Tenes. La qualitat de l’hàbitat fluvial a Bigues i Riells. Treball guanyador del Premi Cami Ral 2021»
Treballs de recerca de Batxillerat / Institut Maria de Bell-lloc, Bigues i Riells / Arxiu Municipal de Granollers

El riu Tenes: la qualitat de l’hàbitat fluvial a Bigues i Riells
Si es troben runes de construcció o altres materials inerts10, poden suposar un canvi
de substrat en el riu. En canvi, si es troben materials que no són inerts com olis, piles,
plàstics i productes químics, poden ser la causa de la contaminació de l’hàbitat i ser
un perill per les espècies autòctones i fins i tot per les persones.
Deixalles i/o residus que podem trobar:
TÒXICS I INDUSTRIALS
Piles
Medicaments
Olis
Pesticides
Fertilitzants químics
Pintures i dissolvents
Productes radioactius

DOMÈSTICS
Aigua bruta de les cases
Envasos de vidre i de plàstic
Cartró
Llaunes i paper d’alumini
Roba vella
Mobles i electrodomèstics
Runes de construcció

Taula 13. Residus tòxics i domèstic. Font: Salvem la Terra, (Deixalles i residus, xtec.cat).

Les aigües residuals domèstiques provenen de cases, escoles, zones públiques...
Solen estar formades per matèries orgàniques com les restes de menjar, la femta i
l’orina. També poden contenir olis i productes de neteja.
PRESÈNCIA DE COL·LECTORS:
L’últim apartat d’alteracions consisteix en fixar-nos en la presència de col·lectors i
l’estat de les substàncies que es desprenen.
Els col·lectors són unes canonades que serveixen per transportar les aigües residuals
i domèstiques del clavegueram cap a les depuradores. L’aigua és desplaçada per la
força de la gravetat, però quan aquesta és insuficient, s’utilitzen estacions de
bombament.
Els col·lectors il·legals poden aportar aigües residuals d’origen domèstic. Tan sols
s’ha d’anotar el nombre de col·lectors detectats en el tram, el color i l’olor dels fluids
que s’alliberen si és el cas (Campos, 2019).
B. ÍNDEX QBR (Qualitat del Bosc de Ribera) i QRISI:
L’índex QBR pretén establir un índex de qualitat per valorar l’estat de conservació dels
boscos de ribera.
El funcionament de l’índex QBR va ser desenvolupat per la facultat de Biologia de La
Universitat de Barcelona, amb la intenció de fer-lo funcional i aplicable al camp de
forma ràpida sense deixar de banda l’efectivitat.

10

Substàncies que no interaccionen ni reaccionen químicament.
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Aquest índex valora quatre principals aspectes:
1. El grau de coberta natural de la zona de ribera.
2. Estructura de la coberta.
3. Naturalitat i complexitat de la coberta (qualitat de la coberta).
4. Grau d’alteració del canal fluvial.
La suma d’aquests diferents apartats ens permetrà establir el resultat del grau de
qualitat del bosc de ribera, entre 5 nivells: molt bo, bo, moderat, deficient i dolent.
•
•
•

•

Grau de cobertura vegetal: Determina quin percentatge de les riberes té
cobertura vegetal.
Estructura de la coberta: Valora la complexitat estructural de la cobertura
vegetal.
Naturalitat i qualitat de la coberta: S’aplica per determinar la diversitat
d’espècies i valora positivament les espècies autòctones i negativament les
espècies invasores.
Grau d’alteració del canal fluvial: Es té en compte tot tipus d’alteracions.

Per establir la qualitat del bosc de ribera he fet servir un índex visual anomenat QRISI.
Aquest índex és una simplificació de l’índex QBR, determinat pel departament
d’Ecologia de la Universitat de Barcelona.
Però abans d’explicar l’índex, s’ha de saber que és el bosc de ribera.
El bosc de ribera:
El bosc de ribera és la franja de vegetació que trobem entre l’ambient terrestre i
l’ambient fluvial. Permet el desenvolupament de la població d’animals i vegetals que
es troben a l’hàbitat fluvial. A més a més de tenir la funció de permetre el
desenvolupament de les espècies d’éssers vius, també són corredors biològics que
donen continuïtat espacial al
paisatge. Normalment són boscos
caducifolis11 que creixen a banda i
banda dels cursos fluvials (Figura
7).
La vegetació que podem trobar als
laterals del curs fluvial és diferent
de la que hi ha més enllà. Això és
degut a la modificació d’alguns
paràmetres que determinen el tipus
de vegetació que es troba en el
terreny més pròxim al riu.
Figura 7. Curs fluvial a l'alçada del camí del Flix. Font pròpia.

11

Arbre o planta que perd les fulles durant una època de l’any.
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Alguns d’aquests paràmetres són:
1. Major humitat ambiental.
2. Temperatures màximes més baixes.
El sostre del bosc se situa entre 20 i 30 metres, corresponent a l’alçada màxima dels
arbres que l’habiten. Aquests no solen superar els cent anys, tenen una escassa
longevitat.
Dins del bosc de ribera s’hi troben diferents comunitats vegetals:
Aquàtiques
Helofítica
Arbòria o arbustiva

Vegetació forestal

Tota la planta es troba submergida sota
l’aigua.
Només tenen l’arrel i una part de la tija
submergida.
Fora de l’aigua, però suporten bé les
inundacions durant períodes de temps
llargs.
Necessita arrelar en una zona humida però
no tolera inundacions.

Taula 14. Tipus de vegetació. Elaboració pròpia.

Hi ha dos nivells més, però s’allunyen del riu, ja que no necessiten tantes prestacions.
Serien la vegetació forestal influïda per la humitat del riu i la vegetació climàtica (no
forma part del bosc de ribera i no rep cap mena d’influència).
Índex QRISI:
Els factors o paràmetres que determinen la qualitat del bosc de ribera són:
1. L’estructura de la zona de ribera.
2. La seva continuïtat.
3. La seva connectivitat amb les formacions vegetals adjacents.
D’aquesta manera es pot determinar la qualitat independentment de les espècies
vegetals que hi habitin.
Tot això permetrà caracteritzar de manera ràpida l’estat de conservació del bosc de
ribera del tram escollit. Els resultats de l’índex QRISI és el sumatori de la puntuació
dels tres blocs que formen l’índex.
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1. ESTRUCTURA DE LA RIBA O GRAU DE NATURALITAT
La puntuació es mou entre els valors de 0 a 6 punts.
Resultats :
• Sol nu: La riba i ribera no
tenen cobertura vegetal (0
punts).
• Amb herbes: La riba i la ribera
tan sols tenen una cobertura
d’estrat herbaci (1 punt).
• Estrat arbustiu i/o canyissar:
presència
d’arbustos
i/o
herbes altes. Una espècie
molt comuna i representativa
és el canyís (2 punts).
• Arbres alineats: Especialment
8. Grau de naturalitat. Font: Projecte Rius, Manual
plantacions de pollancres i Figura
d'inspecció, 2019.
plàtans (2 punts).
• Bosc esclarissat: Cobertura amb arbres autòctons, inferior al 50% (4 punts).
• Bosc dens: Cobertura d’arbres i arbustos que ocupen gran part de l’espai i fins
i tot formar una galeria per sobre del riu (6 punts).
2. CONTINUÏTAT DE LA VEGETACIÓ DE RIBERA
Consisteix en observar si les formacions vegetals són presents de manera permanent
al llarg del tram escollit o, en cas contrari, si hi ha zones on les formacions vegetals
han desaparegut o s’han modificat per antropització12.
Es valora amb un màxim de 2 punts:
❖ Continuïtat total: La vegetació persisteix de manera contínua (2
punts).
❖ Continuïtat parcial: Vegetació no contínua, però presenta petites
connexions i el bosc es presenta de forma regular durant el tram.
❖ Continuïtat nul·la: Formacions vegetals aïllades i en forma de clapes,
sense connexió.
3. CONNECTIVITAT AMB LES FORMACIONS VEGETALS ADJACENTS
En aquest apartat, s’ha d’observar si hi ha formacions vegetals (bosc o prats) que li
donin continuïtat a la zona de ribera.

12

Transformació negativa que exerceix l’ésser humà sobre el medi natural.
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Es penalitza el fet que hi hagi discontinuïtats produïdes per l’acció humana com
edificacions, camps de conreus, granges, carreteres...
La puntuació va dels 0 als 4 punts d’aquesta manera:
•
•

•

Connexió total amb les formacions adjacents (4 punts).
Connexió parcial, d’aproximadament el 50% amb la vegetació adjacent. Si la
desconnexió és deguda a activitats agrícoles, són 3 punts, i si la desconnexió és
produïda per infraestructures o urbanitzacions, són 2 punts.
Connexió nul·la del riu amb el seu entorn, l’hàbitat fluvial queda aïllat dels altres
ecosistemes. Si la ribera està separada de l’ecosistema adjacent per camps
agrícoles, és 1 punt. Si en l’espai adjacent està ocupat per edificacions o per
construccions urbanes, la puntuació serà la mínima, 0 punts.

Aquest ítem es pot valorar per a cada costat del riu si és necessari i realitzar la mitjana
aritmètica.
VALORACIÓ FINAL:
Per obtenir el resultat final de l’índex s’han de sumar tots els resultats dels anteriors
blocs.
Segons la puntuació obtindrem els següents resultats:
• De 9 a 12 punts: Qualitat bona. Bosc de ribera ben conservat i pot fer les
funcions que li pertoquen a més de servir com a corredor biològic d’altres
animals de les formacions adjacents.
• De 5 a 8 punts: Qualitat mediocre. L’alteració de la zona de ribera és present,
però la presència d’arbres alineats en camps agrícoles pot afavorir la
restauració i la renovació de la connexió trencada.
• De 0 a 4 punts: La qualitat és dolenta. Hi ha una gran dificultat de cara a
restaurar l’estat del bosc de ribera i les seves continuïtats, degut a la gran
quantitat de zones edificades.
C. EL CABAL
Conèixer el cabal és important per entendre més l’hàbitat fluvial. El cabal és la
quantitat d’aigua que porta el riu en funció de l’àrea i la velocitat de l’aigua. Pot variar
també depenent de l’època de l’any i de les pluges intenses. Les unitats solen ser en
L/h o m3/s.
Hi ha diverses maneres de determinar el cabal d’un riu:
❖ Estacions d’aforament.
❖ Instruments i aparells de camp.
❖ Càlcul de les dimensions i la velocitat de manera manual.
Llavors, a l’hora de mesurar el cabal de manera manual, és necessari mesurar les
dimensions de la llera i la velocitat a la qual transcorre l’aigua.
Cabal (m3/s) = dimensions (m2) x velocitat (m/s)
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Càlcul de les dimensions (si la secció és rectangular!): S’ha de multiplicar
l’amplada per la fondària (les unitat han de ser les mateixes)
Àrea (m2) = amplada (m) x fondària (m)
▪ Per calcular l’amplada només s’ha de mesurar directament la distància que hi
ha entre les dos vores del riu.
▪ Per calcular la fondària d’un riu es pot utilitzar un regle o pal amb marques
centimètriques, mirant fins on ha quedat submergit (cal posar les unitats en
metres).
Càlcul de la velocitat de l’aigua: Per calcular la velocitat:
❖ Es mesura una distància de 10 metres riu avall i es col·loquen dues
persones als extrems.
❖ S’ha de tenir a mà un objecte que suri i un cronòmetre per calcular el
temps.
❖ Una persona llença l’objecte i l’altra cronometra els segons que triga
a recórrer els 10 metres.
❖ S’han de fer unes quantes repeticions i després s’extreu la mitjana.
❖ Finalment només caldrà dividir la distància entre el temps i ja
obtindrem la velocitat en m/s.
*Si l’aigua no corre, s’ha d’anotar velocitat zero.

El perfil del riu també pot ser heterogeni
amb perfil irregular (figura 10) i no tenir
forma de rectangle. En aquest cas
s’haurà de fer el càlcul diverses vegades
en els diferents punts dibuixant
rectangles, triangles o trapezis. Després
només cal sumar totes les àrees de les
figures geomètriques.

Figura 9. Perfil homogeni.

Figura 10. Perfil heterogeni Font: Manual d'Inspecció, Projecte
Rius, 2019
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3.1.4. ELS BIOINDICADORS (MACROINVERTEBRATS)
La qualitat biològica:
Per determinar la qualitat biològica, sovint s’utilitzen els macroinvertebrats com a
bioindicadors. També així, es pot fer una petita valoració de la biodiversitat del tram
estudiat. És important que no hagi plogut el dia abans, ja que un augment del cabal
pot provocar una davallada de la biodiversitat i les comunitats poden estar malmeses.
Els indicadors biològics:
Els bioindicadors són aquells grups d’organismes que et poden ajudar a determinar
la qualitat de l’hàbitat, ja que són molt sensibles als canvis bruscos del seu estat i a la
contaminació. La part negativa és que els bioindicadors et donen una idea general o
global de l’estat de conservació, però no pas concreta de què és allò que fa baixar la
qualitat biològica.
La presència de determinades substàncies en l’aigua poden provocar diferents
efectes sobre els organismes com per exemple:
❖ Empobriment del nombre d’espècies.
❖ Mortalitat general de les poblacions.
❖ Alta mortalitat en els estats de larva i ou
❖ Deformacions morfològiques dels organismes i canvis en el seu
metabolisme.
Els macroinvertebrats:
Els macroinvertebrats aquàtics són animals (sense esquelet intern) de mida gran que
viuen en hàbitats aquàtics. S’utilitzen els macroinvertebrats perquè són fàcils de
detectar i relativament més abundants, a més, els mètodes de mostreig són molt fàcils
d’aplicar.
Aquests organismes, amb la seva presència o absència, ens donen molta informació
per poder determinar la qualitat biològica de l’hàbitat. Aquests reflecteixen l’estat de
l’aigua d’un riu en un període de temps llarg, en canvi els paràmetres físics i químics
ens donen la mesura d’un moment puntual.
De manera general, els ambients degradats presenten una menor qualitat i varietat
d’organismes.
Alguns indicadors són: larves d’insectes, mol·luscs, hirudinis13, etc.

13

Classe d'invertebrats anèl·lids, de cos cilíndric i tou
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Per capturar els macroinvertebrats es necessita l’ajuda d’un salabre o colador, depèn
del fons i de l’hàbitat s’ha de fer amb una tècnica o una altra:
❖ En cas de fons rocós amb còdols, s’agafen unes quantes roques i a
contracorrent es netegen amb la mà posant al darrere la xarxa. El
mateix corrent del riu introduirà els organismes a l’interior d’aquesta.
❖ Si el fons és de sediments tous, cal remoure’l una mica amb els peus
i després passar la xarxa unes quantes vegades per filtrar els
organismes que hi hagi.
❖ En el cas d’arrels submergides d’arbres i arbustos, cal agitar-les i
passar-hi ràpidament la xarxa. Si hi ha plantes aquàtiques es fa el
mateix, però el salabre es mou des de l’arrel fins a la superfície.
❖ En zones de fullaraca, s’agafa una mostra, s’esbandeix dins d’una
safata i s’observen els organismes.
És important agafar mostres de totes les diverses zones d’un mateix tram, a més de
dipositar les mostres en una safata prèviament omplerta d’aigua del mateix riu, per
evitar la mort dels individus capturats.
El mostreig es considera finalitzat quan faci 10 minuts que no es detecten noves
espècies. Un cop recollides totes les mostres, amb l’ajuda d’una clau dicotòmica o
fitxes d’identificació per determinar l’espècie trobada.
Un cop enregistrats, anotats i quan ja s’ha finalitzat amb la recerca, s’alliberen els
organismes al mateix lloc on han estat trobats.
Per determinar la qualitat biològica de l’hàbitat s’estableixen uns índexs biòtics que
defineixen la qualitat de l’aigua segons les espècies trobades i que hi ha present. Les
espècies més tolerants a la contaminació es troben en medis més contaminats, ja que
no hauran de competir amb altres espècies. Les espècies sensibles a la contaminació
i als canvis en la composició de l’aigua es troben en ambients amb aigües molt netes.
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Valoració de l’índex de macroinvertebrats:
Utilitzant la mateixa metodologia que el Projecte Rius, cada espècie té associat un
color diferent, que correspon d’aquesta manera:
➢ Blau→ Molt bo
➢ Verd→ Bo
➢ Groc→ Mediocre
➢ Vermell→ Dolent
Els individus blaus tenen uns alts
requeriments i només es troben
en aigües de qualitat molt bona.
Els de color taronja i vermell,
tenen uns requeriments més
baixos, i els trobarem tant en
aigües
bones
com
en
11. Exemple de possible resultat Font: Projecte
contaminades. Si només trobem Figura
Rius, Manual d'Inspecció, 2019.
espècies associades al color
taronja o vermell, i cap dels colors blau o verd, vol dir que la qualitat de l’aigua és
dolenta.
Es determina l’índex en funció del rang o color on hi ha més espècies trobades.
En l’exemple de la figura 11, l’estat de conservació en funció dels macroinvertebrats
és bo.

3.2. EL RIU TENES
No es caracteritza per ser molt cabalós, ja que els
orígens del riu no són en una zona de gran altitud.
Tot i això, a la primavera, pot patir crescudes
importants, perquè té un règim pluvial mediterrani
(depèn totalment del clima). També cal destacar el
contrast del paisatge al voltant del riu al llarg del
curs. Als inicis d’aquest es poden observar zones
boscoses i de gran naturalitat, però a mesura que
ens apropem a la seva desembocadura, la
industrialització és més notable i per tant el grau de
naturalitat descendeix dràsticament.
Figura 12. Riu Tenes a l'alçada del molí de
la Pineda. Es pot observar el poc cabal del
riu en aquest tram. Font: pròpia.
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3.2.1. LA CONCA HIDROGRÀFICA DEL TENES
El riu Tenes és una subconca que pertany a la conca hidrogràfica del Besòs. Neix de
la davallada de les aigües dels cingles de Gallifa, Castellcir i Centelles, tot i que es
considera que neix a Sant Quirze de Safaja. A partir d’aquí, el riu travessa de nord a
sud tot el Vallès Oriental passant per Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells, Santa
Eulàlia de Ronçana, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Parets i Mollet del Vallès. En aquests
darrers municipis, el riu Tenes desemboca al Besòs, format una mica més enrere per
la unió dels rius Mogent i Congost (vegeu figura 13). A més a més, és paral·lel a la
riera de Caldes (a la seva dreta) i al Congost (a la seva esquerra).
Presenta una superfície de 154 km2 i té una longitud de 28 km.

Figura 13. Mapa de la Conca del Besòs i les seves subconques. Font: (Betevé).

A mesura que avança el riu, deixa enrere el curs alt de les muntanyes i després d’una
sèrie de salts d’aigua (com el de Sant Miquel del Fai) i gorgs, a partir de Bigues,
comença el seu recorregut de nord a sud per la Vall del Tenes, que com es pot deduir
pel seu nom, serà una zona molt més planera.
També la industrialització es veu en increment a mesura que ens apropem a la seva
desembocadura. A Bigues i Riells es pot veure perfectament el contrast entre una
zona més boscosa (Riells del Fai), i l’inici de les zones industrials de la vall (Polígon
Industrial de Can Barri).
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3.2.1.1. ESTUDI GEOLÒGIC I EDÀFIC
Per entendre la geologia i l’estudi del sòl del riu Tenes, es dividirà en dos cursos.
❖ El curs alt, des del naixement fins al salt de Sant Miquel del Fai.
❖ El curs baix, és a dir, tot el recorregut de l’aigua fins a la
desembocadura.
Curs alt:
La zona situada al curs alt és muntanyosa, ja que es desenvolupa als altiplans de
Castellcir i Sant Quirze de Safaja. Alguns dels encants geològics de la part nord del
riu són els seus salts d’aigua, les cingleres i les coves naturals que han rebut el nom
de coves de Sant Miquel del Fai. Aquestes coves es troben just als Cingles del Bertí
i es caracteritzen per ser
molt humides i transcórrer
sota terra. El pas de l’aigua
per aquestes coves i
cingleres
forma
espectaculars estalactites,
estalagmites i salts d’aigua
com el del Rossinyol (vegeu
figura 14).
En aquestes zones, les
aigües es troben més
oxigenades
gràcies
als
ràpids i els salts d’aigua.
El sòl per on passa l’aigua al Figura 14. Salts d'aigua del curs alt del riu Tenes. Sant Miquel del Fai,
curs alt, està constituït Bigues i Riells, 2017.
principalment per materials
calcaris de l’Eocè i del Triàsic. Correspon a un antic fons marí, per aquesta raó, s’hi
poden trobar fòssils entre els sediments. En alguns trams adopta una tonalitat
vermella, com és el cas de la Vall Roja a Riells del Fai.
Curs baix:
El curs baix es caracteritza per ser molt més planer i de poques pendents. A la plana
vallesana s’observen terrenys argilosos fins arribar al riu Besòs. L’oxigen dissolt a
l’aigua és inferior respecte el curs alt, ja que es tracta d’aigües més tranquil·les.
El material del sòl d’aquesta zona fa canviar el pH respecte a la part nord. La
presència de camps de cultiu i els respectius fertilitzants, fan que l’aigua sigui més
àcida.
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3.2.1.2. AIGÜES SUPERFICIALS A BIGUES I RIELLS
Les aigües superficials són tots aquells cursos d’aigua que transcorren per la
superfície del sòl.
Un cop l’aigua abandona Sant Feliu de Codines i Sant Quirze de Safaja, entra al terme
municipal de Bigues i Riells. Durant el pas del riu per Bigues i Riells, rep aigües
superficials de diversos torrents.
Just a Sant Miquel
del Fai, el Riu Tenes
rep les aigües del
Rossinyol
(vegeu
figura 15).
Un cop arriba a terres
de Riells del Fai,
deixa enrere les
muntanyes
i
comença a iniciar el
seu recorregut per la
vall.
Passa pel costat de Figura 15. Unió del Riu Tenes amb el Rossinyol a l'alçada de Sant Miquel del Fai.
Mapa satèl·lit (Google Maps)
diverses masies com la
Madella, la Pineda, Can
Jaume, El Molí de la Pineda... Per aquesta zona rebrà les aigües dels primers torrents,
l’anomenat torrent de Llòbrega i el torrent de Puigfred.
Un cop està a punt d’arribar a la Parada, rep el torrent del Villar (vegeu figura 16).
A l’alçada de la carretera que comunica Riells del Fai amb Bigues, rep el torrent de
Can Canals. Aquest, just abans, s’uneix a un altre torrent, el de Can Bori.

Figura 16. Marcat de color vermell els torrents esmentats. Font: Mapa satèl·lit (Google Maps).
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Al cap de poc, el Tenes arriba a la Resclosa i al Molí de la Torre, on rep per la dreta
el Torrent de la Torre. A partir d’aquest punt, el riu transcorre de forma paral·lela al
poble de Bigues. En aquest llarg tram, el marge dret del riu si anem amunt, s’observa
el poble, i al marge esquerre es poden observar camps i boscos.
Quan ja està a punt de deixar-lo enrere, rep el darrer torrent, el de Can Vedell. Un cop
ja s’allunya del centre del poble, segueix el seu curs al costat del Polígon Industrial
Can Barri i a la seva dreta els boscos del Flix. Finalment, un cop creua el Pont de Ca
l’Unyó, deixa enrere el terme municipal de Bigues i Riells i entra a Santa Eulàlia de
Ronçana.
3.2.1.3. AIGÜES SUBTERRÀNIES A BIGUES I RIELLS
Les aigües subterrànies són aquelles que es troben sota terra. Normalment
s’acumulen en forma d’aqüífers, formacions geològiques poroses on
s’emmagatzemen aquestes aigües. Quan el volum d’aigua és molt gran i clarament
diferenciat, s’anomena una massa d’aigua subterrània.
Segons l’ACA, Bigues i Riells es troba dins de la massa d’aigua subterrània que va
des de Castellar del Vallès, fins a Centelles passant per la Garriga.

Figura 17. Mapa de masses d'aigües subterrànies de Catalunya. Font: Agència Catalana de l'Aigua.
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Figura 18. Informació de la massa d'aigua subterrània. Font: ACA.

Zones on hi ha presència de surgències14 d’aigua que provenen d’altres conques a
Bigues i Riells (vegeu figura 19):
❖ La font de Can Noguera.
❖ Les Barbotes.
❖ L’Avencó provinent d’Aiguafreda.
Cal saber que no és el mateix un aqüífer
superficial que està connectat al riu i les
anomenades surgències, que provenen
d’aigües subterrànies i en alguns casos
d’altres conques.
L’aigua subterrània és de molt bona
qualitat. És aigua pura que no ha patit
els danys i els contaminants que
produïm els humans. Si el cabal de
l’aigua subterrània alliberada al riu és
molt gran, fa que la qualitat de l’aigua
del riu millori. La barreja de les dues
aigües fa que els contaminants o la
matèria orgànica del riu es dissolgui i
així es redueixen els nivells de
concentració d’aquests.
A més, algunes surgències aporten
un cabal considerable al riu.

14

Figura 19. Mapa d’algunes de les surgències d’aigua més
importants a Bigues i Riells. Font: De l’Avencó d’Aiguafreda
a l’Avencó de Bigues. Ferran Cardona - Àngel de Arriba Josep Cuenca.

Punt de sortida de l’aigua subterrània a la superfície.
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3.2.2. DESCRIPCIÓ DE L’HÀBITAT DEL RIU TENES A BIGUES I RIELLS
El clima de Bigues i Riells és mediterrani, per tant, les èpoques de pluges es
concentren principalment a la tardor i a la primavera. Les precipitacions mitjanes
anuals són de 500 a 700 mm. Les temperatures són moderades, la mitjana està entre
14ºC i 15ºC.
A l’entorn del riu es poden trobar diverses poblacions de rèptils, amfibis, aus, peixos
i nombrosos invertebrats. Tots aquests estan protegits per la Llei de Protecció dels
Animals 3/88 de la Generalitat de Catalunya. També hi ha gran quantitat de vegetació.
Fauna:
Aus:
Espècie
Bernat pescaire
Blauet comú
Abellerol Comú
Merla d’aigua
Ànec Collverd
Polla d’aigua
Rossinyol Bord

Nom científic
Ardea cinerea
Alcedo atthis
Merops apiaster
Cinclus cinclus
Anas platyrhynchos
Gallinula chloropus
Cettia cetti

Taula 15. Espècies d'aus més comunes a l'entorn del bosc de Ribera. Font:
Elaboració pròpia.

Figura 20. Bernat pescaire.
Font: Viquipèdia

Rèptils i amfibis:
Espècie
Serp d’aigua
Serp verda
Reineta
Tòtil
Salamandra
Gripau corredor
Tritó verd
Tritó palmat

Nom científic
Natrix Maura
Malpolon monspessulanus
Hyla meridionalis
Alytes obstetricans
Salamandra salamandra
Epidalea calamita
Triturus marmoratus
Lissotriton helveticus

Figura 21. Blauet amb un cuc al
bec. Font: Viquipèdia.

Taula 16. Espècies de rèptils i amfibis. Font: Elaboració pròpia.

Figura 23. Reineta. Font:
Viquipèdia.

Figura 22. Tritó verd. Font:
Viquipèdia.
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Peixos:
Espècie
Barb de muntanya
Barb comú
Barb cua-roig
Bagra
Carpa
Gambúsia
Truita Comuna

Nom científic
Barbus Meridionalis
Luciobarbus graellsii
Barbus haasi
Squalius laietanus
Cyprinus carpio
Gambusia affinis
Salmo trutta

Taula 17. Espècies de peixos que es troben al riu. Font: Elaboració pròpia.

Invertebrats:
Espècie
Cranc de riu
Cranc de riu americà
Lumbrícid
Àcar aquàtic
Planòrbid
Libel·lúlid
Sabater
Escorpí d’aigua
Barquer petit
Èsnid
Mosquit
Mosca negra
Limnefílid

Nom científic
Austroptamobius pallipes
Procambarus clarkii
Lumbricidae
Hydracarina
Planorbidae
Libellulidae
Gerridae
Nepidae
Corixidae
Aeshnidae
Culicidae
Simuliidae
Limnephilidae

Figura 24. Alevins de
peixos no identificats a
l’alçada del Molí de la
Pineda. Font pròpia.

Taula 18. Espècies d'invertebrats al riu. Font: Elaboració pròpia.

Alguns d’aquests invertebrats de la taula 18, són els que s’utilitzen per determinar la
qualitat biològica (vegeu pàgina 32).
Mamífers:
Espècie
Llúdriga
Visó americà
Rata d’aigua

Nom científic
Lutra lutra
Neovison vison
Arvicola sapidus

Taula 19. Mamífers que depenen del riu. Font: Elaboració
pròpia.
Figura 25. Llúdriga captada al riu Tenes. Font:
Nació Digital.
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Vegetació:
La vegetació de ribera l’he dividit en:
Arbres:
ESPÈCIE
Pollancre
Àlber
Om
Plàtan
Gatell
Salze Blanc

NOM CIENTÍFIC
Populus nigra
Populus alba
Ulmus minor
Platanus x hybrida
Salix atrocinerea
Salix alba

Taula 20. Arbres del bosc de ribera. Font: elaboració pròpia.

Arbusts:
ESPÈCIE
Esbarzer
Boga
Canyís
Jonc boval
Jonc negre

NOM CIENTÍFIC
Rubus ulmiflorus
Typha latifolia
Phragmites australis
Scirpus holoschoenus
Schoenus nigricans

Taula 21. Arbusts de la zona de bosc de ribera. Font: elaboració pròpia.

Lianes:
ESPÈCIE
Llúpol
Arítjol
Vidalba

NOM CIENTÍFIC
Humulus lupulus
Smilax aspera
Clematis vidalba

Taula 22. Lianes de la zona de ribera. Font: elaboració pròpia.

Herbes i falgueres:
ESPÈCIE
Falzia
Llentia d’aigua
Ortiga major
Cua de cavall
Vinca

NOM CIENTÍFIC
Adiantum capilus-veneris
Lemma sp
Urtica diocia
Esquisetum telmateia
Vinca difformis

Taula 23. Herbes i falgueres del bosc de ribera. Font: elaboració pròpia.

El cranc americà, el visó americà, la carpa i el plàtan són espècies invasores.
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3.2.3. HISTÒRIA AMBIENTAL DEL RIU TENES
Anys 60-70:
El creixement industrial va fer que cada vegada més el riu perdés qualitat, i això es
veu reflectit amb la desaparició d’algunes espècies com l’anguila i la llúdriga.
Algunes causes de la contaminació van ser:
❖
❖
❖
❖
❖

Creixement de la població.
Industrialització de la zona.
Ràpida urbanització de la zona metropolitana de Barcelona.
Creació de molts camps de conreu.
Pressió sobre l’ecosistema fluvial.

Anys 70-80:
Tant el riu Besòs com el curs baix del riu Tenes creuen zones densament poblades i
industrialitzades. Durant els anys 1970 i 1980 es van fer famosos per ser un dels rius
més contaminats d’Europa.
A causa dels vessaments industrials i domèstics, es van convertir en un abocador per
als humans. Durant aquesta època, la biodiversitat de la fauna va quedar pràcticament
exterminada.
Anys 80:
El malestar del riu va arribar a la consciència dels veïns i grups ecologistes. L’any
1988 es va crear el Consorci per la Defensa de la conca del riu Besòs, impulsat per
25 ajuntaments de la zona. L’any 2016, es va convertir en l’actual Consorci BesòsTordera.
Anys 90:
El 1991 es va crear el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
i això va donar un fort impuls cap a la descontaminació dels rius.
Es va fer un pla de sanejament per recuperar la qualitat dels cursos fluvials instaurant
depuradores entre altres mesures.
La construcció de plantes de tractament, reduïen un 95% de la càrrega orgànica de
l’aigua residual. Per primera vegada en dècades, els rius de la conca del Besòs, inclòs
el Tenes, començaven a recuperar-se i la vida tornava al riu.
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L’any 1994 va ser catastròfic i va marcar
la història de Bigues i Riells i altres
pobles de la plana vallesana. En aquell
any es va produir un gran incendi i quatre
mesos després, a l’octubre, una de les
inundacions més fortes que ha patit el
poble. El terra, recobert de cendres, no
va ser capaç d’absorbir l’aigua de les
pluges torrencials. Va actuar com un sòl Figura 27.Pont gairebé inundat a la zona del molí de la
impermeable i això va ser el Torre. L'any 1994. Font: Ajuntament de Bigues i Riells.
desencadenant
de
les
greus
inundacions.
Van haver pèrdues humanes i l’aigua es va endur, a més a més, 300 vedells de la
granja de Can Coix. Van quedar danyades moltes cases que tocaven el riu com Can
Noguera, i uns 50 cotxes van ser arrossegats. Va ser un any molt dur pels veïns del
poble.
Anys 2000:
Gràcies a la neteja de l’aigua i a la
conservació a principis del 2000, la
fauna als rius va començar a reviure.
Cal destacar la reaparició de la llúdriga
al riu Tenes. El Consorci del Besòs va
posar de manifest que l'existència
d'aquest animal és sinònim de la bona
qualitat de l’aigua.
Algunes de les mesures per prevenir i Figura 26.Imatge d'un cartell explicatiu sobre la llúdriga al
riu Tenes i la seva història. Camí fluvial. Font pròpia.
regenerar el riu van ser i encara són:
❖ L’eliminació
d’abocaments industrials i domèstics.
❖ El control de la qualitat de l’aigua mitjançant analítiques periòdiques.
❖ Neteja i recuperació de les lleres del riu.
❖ Eliminació de vegetació no autòctona i regenerar-ho amb vegetació
autòctona.
❖ Plantada d’arbres de ribera.
❖ Neteja de deixalles.
❖ Creació de xarxes de depuradores al llarg del riu Tenes.
❖ Programes de sensibilització i activitats relacionades amb el riu. Com
el Projecte Rius de l’Associació Hàbitats.
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3.2.4 APROFITAMENT ANTRÒPIC I USOS ACTUALS DEL RIU TENES
Antigament s’instal·laven al costat dels rius, molin fariners per moldre el blat i
convertir-lo en farina. Per aconseguir moldre el blat, es construïa una resclosa al mig
del riu per conduir l’aigua fins al molí. Així s’obtenia l’energia hidràulica per fer-lo
funcionar.
Amb la industrialització del segle XIX, molts d’aquests molins es van utilitzar per
fabricar teixits. Un clar exemple el trobem al nostre municipi, l’anomenat Molí de la
Torre, on també hi ha la presència d’una resclosa. La construcció d’aquesta, va afectar
la connectivitat fluvial.
Actualment el riu Tenes a Bigues i Riells
és clarament una atracció turística. Els
gorgs que hi ha a Riells del Fai atrau
molta gent. Sant Miquel del Fai és, de
totes les possibles atraccions, la més
popular. El seu conjunt de saltants d’aigua
i coves no se les vol perdre ningú.
A més a més, s’ha establert una ruta que
transcorre
paral·lelament
al
riu,
l’anomenat Camí Fluvial. És utilitzat per
passejar, fer esport i observar la flora i la
Figura 28. Imatge del Molí de la Torre des de la
fauna que ens regala el riu. Al llarg de tot
Resclosa. Font pròpia.
el camí s’hi poden veure cartells
explicatius i informatius de la fauna i la flora que es pot apreciar (vegeu figura 29). El
seu defecte és que trenca, en certa manera, la connectivitat del bosc de ribera.

Figura 29. Cartell explicatiu sobre la fauna del riu. Font
pròpia.
Figura 30. Camí Fluvial. Font pròpia.
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3.3. RECUPERACIÓ AMBIENTAL DELS RIUS
Els rius tenen una capacitat d’autodepuració. Lògicament no és de manera ràpida ni
100% efectiva. El pas de l’aigua constant fa que el riu de mica en mica es netegi i
dissolgui els contaminats i la matèria orgànica.
3.3.1. ELS RIUS COM A DEPURADORA NATURAL DE LES AIGÜES
La reducció dels cabals dels rius disminueix dràsticament la capacitat que té el riu
d’autodepurar-se, convertint alguns trams dels rius en ecosistemes en mal estat i
contaminats. Per aquesta raó s’han establert les EDAR (estació depuradora d’aigües
residuals) a la majoria dels rius.
L’autodepuració és el procés de recuperació d’un curs d’aigua de manera natural,
després d’un episodi de contaminació orgànica. En aquest procés, els compostos
orgànics són dissolts pel pas de les aigües netes de més amunt.
Per altra banda trobem la bioremediació. És un mètode de descontaminació d’aigües
on s’utilitzen agents biològics. Hi ha diversos microorganismes, fongs, plantes amb
clorofil·la i enzims, que tenen la capacitat de retornar al medi contaminat la seva
condició original. Aquests diversos organismes poden donar al riu la capacitat
d’autodepurar-se de forma independent als humans.

3.4. DEPURADORES
Les depuradores d’aigües residuals són un dels sistemes més importants en
l’actualitat perquè redueixen al mínim l’abocament de contaminants als rius. Les
EDAR (Estació Depuradora
d’Aigües
Residuals),
s’encarreguen de recollir i
tractar totes les aigües
residuals, domèstiques i
industrials, per eliminar els
contaminants tòxics pel
medi ambient i retornar
l’aigua
en
condicions
òptimes
pel
desenvolupament d’aquest.
És a dir, s’encarrega
d’eliminar tots les grasses,
olis
flotants,
escumes,
Figura 31. EDAR de Granollers. Font: Consorci Besòs-Tordera.
matèria
orgànica
en
descomposició, sòlids en suspensió...
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3.4.1. FUNCIONAMENT GENERAL D’UNA DEPURADORA
Les aigües residuals són aquelles que han estat utilitzades per altres finalitats i són
brutes. Poden incloure tant aigües fecals, com altres utilitzacions (neteja, processos
industrials...). L’objectiu de tot el funcionament de la depuradora és produir aigua el
més neta possible per retornar-la al riu. És una mesura correctora. Cal saber que no
té res a veure amb el tractament d’aigües potables.
La descontaminació de l’aigua consisteix en sotmetre-la a una sèrie de processos que
eliminen o disminueixen força la càrrega contaminant. La part més important és el
tractament de la matèria orgànica, i es realitza un tractament biològic.

Hi ha depuradores de molts
tipus i cada una utilitza un
sistema o un altre depenent de
la quantitat d’aigua residual
que rep.
Figura 32. Esquema del procés de descontaminació d'aigües
residuals d'una EDAR. Font: Aigües de la Costa Brava.

Per veure el funcionament i el procés explicat d’una depuradora, vegeu annex 1.
3.4.2. GESTIÓ
El Pla de Sanejament de
Catalunya
inclou
526
depuradores el 2020. Es
sanegen el 97% de la població
catalana. Això ha permès que
els últims 30 anys es millori de
manera notable la qualitat dels
rius, com ja s’ha explicat (vegeu
apartat 3.2.3).
Formen part del sistema de
sanejament tant depuradores
com col·lectors i estacions de Figura 33. Mapa de totes les EDAR que gestiona el Consorci Besòsbombament.
Tordera. Marcat de color vermell la depuradora de Bigues i Riells.
Font: Consorci Besòs-Tordera.
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Actualment, la gestió de sanejament del Consorci Besòs-Tordera dona servei a uns
450.000 habitants, i la contaminació que arriba a les EDAR és equivalent a 750.000
habitants. Això, segons el Consorci Besòs-Tordera, vol dir que la meitat de la
contaminació prové de més de 5.800 establiments i indústries.
3.4.3. DEPURADORA DE BIGUES
La depuradora de Bigues i Riells tracta les aigües residuals del municipi i les
urbanitzacions de l’entorn durant les 24 hores del dia. Té una xarxa de col·lectors
d’aproximadament 14,38 km de longitud. (vegeu figura 36).
El disseny de la depuradora és específic per tractar aigües urbanes i no industrials.
Antigament, el Polígon Industrial de Can Barri aportava aigües industrials amb
càrregues molt superiors pel el tipus d’EDAR. Per aquesta raó, l’any 2007 es van dur
a terme unes obres de desviament de les aigües residuals d’aquest polígon, on es
condueix fins a l’EDAR de Santa
Eulàlia per uns col·lectors.
La planta depuradora realitza un
tractament biològic amb dos bases
de llacunatge amb aeració forçada
(s’aplica oxigen per degradar més
ràpidament la matèria orgànica) i
una decantació. Però abans de
passar a les llacunes, són sotmeses
a un tamisat.
Els fangs originats de la decantació
són transportats i deshidratats a la
depuradora de Santa Eulàlia de
Ronçana. Les aigües resultants del
procés són abocades al riu.

Figura 34. Imatge del sistema de llacunatge amb aeració
forçada. Font pròpia.

La depuradora ocupa un espai de 5400 m 2 i té una potència de 50 Kw. El cabal que
tracta és de 920 m3 al dia i 38 m3 l’hora. Com es pot observar en la taula 26, la
demanada bioquímica d’oxigen es redueix en més de 270 mg/L.
L’aigua que deixa anar al riu amb poca DBO es barreja amb la que ja transcorre i això
fa que la matèria orgànica del riu es dissolgui i baixa els nivells de DBO del mateix riu.
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Taula 24. Taula de característiques de la depuradora de Bigues i Riells. Font: Consorci BesòsTordera.

Figura 35. Esquema del funcionament de la EDAR de Bigues i Riells. Font: Consorci Besòs-Tordera.

Figura 36. Xarxa de col·lectors de la depuradora de Bigues i Riells. Font: Consorci Besòs-Tordera.
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Els col·lectors poden ser “en alta”, és a dir per gravetat o poden anar trams amunt per
sistemes de bombeig. A Bigues i Riells, tots els col·lectors són de gravetat, i a Can
Barri (passada l’EDAR de Bigues i Riells), va a Santa Eulàlia pel mateix mètode.

Figura 37. Cartell informatiu sobre la depuradora de Bigues i Riells. Entrada de
l'EDAR. Font: pròpia.
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4. MARC PRÀCTIC
La part pràctica d’aquest treball consisteix en la comparació de la qualitat
fisicoquímica, biològica i hidromorfològica de quatre trams diferents, dos abans de la
depuradora de Bigues i Riells i dos després d’aquesta. Tot plegat per poder determinar
en quin estat de conservació es troba el biòtop del tram escollit.
S’ha realitzat un treball de camp (in situ) que ha consistit en:
✓ L’anàlisi dels paràmetres químics i físics dels 4 trams
✓ Realització de les observacions necessàries per determinar la qualitat
hidromorfològica (alteracions) i l’índex QRISI per a cada tram.
✓ Mesurar el cabal de cada tram.
✓ Cerca d’espècies de macroinvertebrats per determinar la qualitat
biològica dels trams.
Després del treball de camp i per finalitzar el marc pràctic, s’han d’analitzar els
resultats obtinguts i obtenir conclusions comparant aquests trams.
Els materials utilitzats més importants per poder realitzar la part pràctica, han estat:
➢ Un kit d’anàlisi d’aigües (Kit educació aigües naturals lamotte 3-5886,
Indalo), el qual conté pastilles reactives, provetes... (vegeu figura 39).
➢ Botes d’aigua.
➢ Fitxa per identificar els invertebrats (vegeu annex 4).
➢ Una xarxa per capturar els invertebrats.
➢ Safata o recipient per dipositar els organismes.
➢ Objecte flotant per calcular la velocitat de l’aigua del riu.
➢ Un cronòmetre
➢ Una cinta mètrica per calcular l’amplada del riu.

Figura 39. Kit d'anàlisi d'aigües. Font pròpia.

Figura 38. Material bàsic per
realitzar el treball de camp. Font
pròpia.
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4.1. ELECCIÓ DELS TRAMS ESTUDIATS
S’han estudiat quatre trams, dos abans i dos després de l’EDAR de Bigues i Riells.
Les localitzacions han estat escollides estratègicament i a consciència, és a dir, un
tram abans i un després de la depuradora es troben relativament a prop d’aquesta.
En canvi, els altres dos es troben més lluny, és a dir, un tram es troba molt abans de
l’EDAR de Bigues i Riells i l’altre encara més riu avall (vegeu annex 2).
➢ Abans de la depuradora:
TRAM 1: La Resclosa

Figura 40. Mapa del tram 1 (41°40'37.6"N 2°12'27.6"E). Font: Google Maps.

TRAM 2: Molí de la Pineda

Figura 41. Mapa del tram 2 (41°41'52.1"N 2°11'31.2"E). Font: Google Maps.
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➢ Després de la depuradora:
TRAM 3: El Flix

Figura 42. Mapa del tram 3 (41°39'56.3"N 2°13'04.0"E). Font: Google Maps.

TRAM 4: Pont de Ca l’Unyó

Figura 43. Mapa del tram 4 (41°39'55.3"N 2°13'44.9"E). Font: Google Maps.
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4.2. MOSTREIGS I RESULTATS DEL TREBALL DE CAMP
Tot el treball de camp (mostres, anàlisis,
macroinvertebrats...) s’ha realitzat complint
la recomanació d’esperar 48 hores
després de pluja.

observacions,

recerca

de

Els paràmetres físics i químics es van
analitzar en un sol dia pels 4 trams. La
primera rèplica va ser el 2/11/2020 i la
segona rèplica el dia 15/11/2020.
La qualitat hidromorfològica es va
determinar el dia 24/12/2020, és a dir,
aquell dia vaig calcular el cabal, vaig
observar alteracions i vaig puntuar l’índex Figura 44. Anàlisi de la qualitat de l'aigua
en el tram 3, El Flix. Font: Pròpia
QRISI.
Per acabar amb el treball de camp, el 28/12/2020 vaig buscar invertebrats del tram 1
i 2, i el dia 29/12/2020 dels darrers trams, el 3 i 4.
Per consultar tots els fulls de camp, els resultats complets amb les rèpliques (en el
cas dels paràmetres fisicoquímics) i els macroinvertebrats trobats per determinar la
qualitat biològica, vegeu annex 3.
RESULTATS:
Paràmetres físics i químics:

Temperatura
Terbolesa
pH
Nitrats
Fosfats
O2 dissolt
DBO
Saturació
d’O2 (%)

TRAM 1
TRAM 2
Abans de la depuradora
15,5 Cº
13,9 Cº
10 JTU
0 JTU
8
8
5 mg/L
<5 mg/L
2 mg/L
1 mg/L
10 mg/L
8 mg/L
6 mg/L
7 mg/L
73,5%

71%

Taula 25. Resultats dels paràmetres físics i químics. Elaboració pròpia.
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TRAM 3
TRAM 4
Després de la depuradora
15,5 Cº
15,2 Cº
5 JTU
5 JTU
8
7
12,5 mg/L
7,5 mg/L
1,5 mg/L
1 mg/L
6 mg/L
5 mg/L
0 mg/L
0 mg/L
55%

44%
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Figura 45. El pH en la
primera rèplica del tram 1.
Font: pròpia.

Figura 47. Prova de la
terbolesa al tram 2, segona
rèplica. Font: pròpia.

Figura 46. Els nitrats en la
primera rèplica del tram 3.
Font: pròpia.

Hidromorfologia:
TRAM 1
TRAM 2
Abans de la depuradora
Bosc
Bosc dens
esclarissat
(6p)
(4p)

TRAM 3
TRAM 4
Després de la depuradora
Bosc
Canyissar
esclarissat
(2p)
(4p)

Marge dret:
Nul·la (1p)

Marge dret:
Parcial (3p)

Marge dret:
Total (4p)

Marge dret:
Parcial (3p)

Connectivitat
(Riu avall)

Marge
esquerre:
Nul·la (0p)
Mitjana: 0,5p

Marge
esquerre:
Nul·la (1p)
Mitjana: 2p

Marge
esquerre:
Nul·la (0p)
Mitjana: 2p

Marge
esquerre:
Nul·la (0p)
Mitjana:1,5p

Continuïtat

Total
(2p)
Moderada
(6,5 punts)

Total
(2p )
Bona
(10 punts)

Total
(2p)
Moderada
(8 punts)

Parcial
(1p)
Dolenta
(4,5 punts)

QRISI
Grau de
naturalitat

Resultat
(suma ítems)

Taula 26. Resultats de l'índex QRISI. Elaboració pròpia.

Si el tram 4 es fes per separat cada marge, pel costat dret obtindria una puntuació de
6 punts i pel costat esquerre, tan sols 3 punts.
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Cabal (l/s)

TRAM 1
TRAM 2
Abans de la depuradora
146,48 l/s
227,36 l/s

TRAM 3
TRAM 4
Després de la depuradora
505 l/s
1036,3 l/s

Taula 27. Resultat del càlcul del cabal en els diferents trams. Elaboració pròpia.

Figura 48. Càlcul del cabal. Mesura de
l'amplada del riu. Font: pròpia.

Figura 49. Arbre caigut al tram 1 (la Resclosa), provocant
la reducció del cabal. Font: pròpia.

Cal destacar que el cabal del tram 1 no és del tot fiable, ja que un arbre havia caigut
i travessava el riu bloquejant el pas de l’aigua. S’estava formant un petit estancament
i es produïa una reducció considerable del cabal. La velocitat de l’aigua era gairebé
nul·la, i per aquest motiu el resultat del cabal és tan baix. L’objecte flotant va
necessitar en alguns casos gairebé tres minuts per recórrer tan sols 10 metres.
Vaig notificar immediatament el fet a la regidoria de medi ambient de l’Ajuntament de
Bigues i Riells.
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Alteracions
Olor i color

Usos del sòl
(Riu avall)

Impactes
detectats (olis
o escumes)

Presència de
deixalles

Presència de
col·lectors

TRAM 1
TRAM 2
Abans de la depuradora
Color: Marró
Color:
Transparent
Olor: Ous
Olor: Neutra
podrits
Marge dret:
Marge dret:
Activitat
Activitat
agrícola
agrícola i bosc
Marge
Marge
esquerre:
esquerre:
Infraestructures
Activitat
agrícola
Sí
Capa d’olis a
l’aigua i petita
presència
d’escuma
Sí
Domèstiques
(llaunes, plàstic
i paper)
Tòxiques (olis)
No

TRAM 3
TRAM 4
Després de la depuradora
Color:
Color:
Transparent
Transparent
Olor: Neutra
Olor: Neutra
Marge dret:
Bosc

No

No

Marge dret:
Activitat
agrícola i bosc
Marge
esquerre:
Activitat
industrial i
agrícola
No

No

Sí
Domèstiques
(plàstics, cuir i
cartró)

Sí
Domèstiques
(paper i
plàstics)

No

No

No

Marge
esquerre:
Activitat
industrial

Taula 28. Alteracions. Elaboració pròpia.

Figura 50. Deixalles domèstiques en el
tram 3. Font: pròpia.

Figura 51. Olis acumulats per l'estancament de
l'aigua en el tram 1. Font: pròpia.
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Qualitat biològica (macroinvertebrats): Espècies trobades: (vegeu annex 5).

Qualitat
Molt bona
Bona
Mediocre
Deficient
Dolenta
RESULTAT

TRAM 1
TRAM 2
Abans de la depuradora
0 espècies
2 espècies
2 espècies
2 espècies
1 espècie
1 espècie
0 espècies
0 espècies
3 espècies
3 espècies
Dolenta
Dolenta

TRAM 3
TRAM 4
Després de la depuradora
1 espècie
2 espècies
3 espècies
3 espècies
2 espècies
3 espècies
0 espècies
0 espècies
2 espècies
1 espècie
Bona
Bona

Taula 29. Resultats de la qualitat biològica. Elaboració pròpia.

Altres:
-

Vaig trobar peixos alevins (espècie desconeguda) i vaig poder
enregistrar en càmera un visó americà al tram 2.
Al tram 4 es van trobar barbs de muntanya (vegeu figura 54).

Figura 52. Calopterígids en el tram 4
(color verd). Font: pròpia.

Figura 53. Libel·lúlids en el tram 3.
(color verd). Font: pròpia.

Figura 54. Barb de muntanya trobat en el tram 4. Font:
pròpia.
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4.3. ANÀLISI DE RESULTATS
TRAM 1:
Segons els resultats, la temperatura de l’aigua a la Resclosa és correcta per l’època
de l’any. La transparència no va ser impecable, hi havia petites partícules en
suspensió i no era cristal·lina del tot. El pH va sortir una mica alcalí, segurament degut
al valor de fosfats una mica més alt del que és normal (2 mg/L), perquè recordem que
els fosfats contribueixen en l’alcalinitat de l’aigua. Però es troba dins del rang que
permet el desenvolupament de la flora i la fauna (entre 6,5 i 9). Els nitrats, en canvi,
estaven en 5 mg/L. Això indica que les aigües es troben en bon estat respecte al risc
d’eutrofització.
Com més alta és la concentració d’O2, més bona és la qualitat de l’aigua. En el tram
1, l’oxigen dissolt va ser alt, de 10 mg/L, amb una saturació del 73,5% d’oxigen.
Però el paràmetre que ha obtingut un resultat més dolent, ha estat la demanda
bioquímica d’oxigen. Segueix sent aigua pura, ja que es necessiten valors de més de
20 mg/L per considerar-se contaminat. Tot i això, el resultat no és indicatiu d’un molt
bon estat de salut.
Respecte a l’hidromorfologia, hi ha diversos aspectes que calen destacar. El cabal del
tram 1 va ser probablement alterat per la presència d’un arbre caigut. Es va obtenir
un resultat inferior al tram 2 (que es troba riu amunt). Això pot ser causat per l’arbre o
per la infiltració de l’aigua donada de forma natural.
Amb la puntuació de l’índex QRISI es va poder determinar que la qualitat de la ribera
és moderada. Ni bona ni dolenta.
El color de l’aigua era marró i la pudor era una mica desagradable. L’activitat agrícola
és present al marge dret (riu avall) i al marge esquerre hi ha presència
d’infraestructures.
Es van trobar olis a l’aigua i una mica d’escuma. La capa greixosa es pot veure en la
figura 51. A més a més hi havia deixalles domèstiques com plàstics, llaunes i papers.
Per acabar amb les alteracions, no hi ha presència de col·lectors.
En relació a la qualitat biològica, és dolenta, ja que es van trobar més famílies
d’espècies associades al color vermell.
TRAM 2:
Al Molí de la Pineda, la temperatura va ser més baixa. El fet de presentar un bosc de
ribera dens, impedeix que la incidència de la radiació solar augmenti la temperatura
de l’aigua. A més a més, en aquest tram l’aigua era cristal·lina.
El pH era una mica alcalí i tant els fosfats com els nitrats es trobaven en
concentracions adequades. Els fosfats en 1 mg/L i els nitrats per sota de 5 mg/L.
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L’oxigen dissolt a l’aigua va ser de 8 mg/L, amb una saturació del 71%. Però tot i
obtenir bons resultats amb l’oxigen, després de deixar incubar 5 dies una mostra, va
donar 1 mg/L, cosa que ens indica que la DBO era de 7 mg/L (la diferència).
Respecte a l’hidromorfologia, el cabal del tram era de 227,36 L/s. La secció va donar
1,421 m2 i la velocitat de l’aigua va ser de 0,16 m/s.
Pel que fa al bosc de ribera, la puntuació total de l’índex QRISI ha estat de 10 punts,
és a dir, qualitat bona. La continuïtat és total, el grau de naturalitat és dens i la
connectivitat és parcial amb camps agrícoles en una banda del riu i nul·la amb camps
agrícoles en l’altra banda.
El color de l’aigua era transparent i l’olor era neutre. Els usos del sòl són les activitats
agrícoles. Per acabar, no vaig detectar impactes, deixalles ni col·lectors.
En aquest tram també em va sortir la qualitat biològica dolenta. Tot i trobar crancs
ibèrics i leptoflèbids (color blau associat), vaig trobar més espècies associades al color
vermell. A més a més, vaig presenciar un visó americà (espècie invasora) i vaig poder
capturar peixos. Aquests, com que eren alevins, no vaig poder identificar l’espècie.
TRAM 3:
En el Flix, excepte els nitrats, tots els resultats són favorables a l’ambient. La
temperatura correcta per l’època, la terbolesa gairebé cristal·lina, el pH dins del rang
ideal pels organismes, els fosfats lleugerament superiors a 1 mg/L, l’oxigen dissolt
suficient pel correcte desenvolupament de les espècies, la saturació d’aquest en un
55% i no hi havia demanda bioquímica d’oxigen. Els nitrats en canvi, en la primera
rèplica que es va fer el dia 2/11/2020, van sortir uns resultats de 20 mg/L. En aquestes
quantitats es permet el desenvolupament de la vida, però hi ha risc d’eutrofització i tot
el que això comporta. En canvi, passats uns dies, en la segona rèplica, va donar valors
normals i correctes, més concretament, 5 mg/L. Amb els fosfats va passar el mateix,
en la primera rèplica va donar un valor més alt que en la segona rèplica. Això pot ser
degut a un adobament dels camps propers a aquella zona. Riu amunt del Flix hi ha
presència d’activitat agrícola, i aquest pot ser el motiu principal pel qual s’han obtingut
aquests resultats.
Pel que fa a l’hidromorfologia, el cabal era superior envers els trams anteriors gràcies
a les aigües que es reben de diversos torrents i de la mateixa depuradora. El resultat
de la qualitat del bosc de ribera és moderada, amb una puntuació de 8 punts. El bosc
de ribera es va considerar esclarissat, perquè tot i haver arbres, no acabaven de fer
una cobertura total del sostre. Al marge dret (riu avall), la connectivitat amb la
vegetació adjacent és total, en canvi, al marge esquerre nul·la amb infraestructures
(s’hi troba el Polígon Industrial de Can Barri). La continuïtat del bosc al llarg del tram
és total perquè les formacions vegetals es mantenen constants.
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El color de l’aigua era transparent i l’olor neutra. Els usos del sòl pel costat esquerre
són d’activitats industrials. Tot i això, no hi havia ni olis ni escumes. Si és cert que vaig
trobar algunes deixalles domèstiques com plàstics i cartró. Per altra banda, no hi havia
presència de col·lectors.
Pel que fa a la qualitat biològica, el resultat va ser bo. Vaig trobar un total de 8 espècies
de macroinvertebrats diferents i d’aquestes, tres tenien el color verd associat, una el
color blau, dos el groc i els dos que falten de color vermell. No vaig trobar cap
vertebrat.
El color verd era majoria i per aquesta raó la qualitat biològica en aquest tram és bona.
TRAM 4:
Exactament com el Flix, en el tram del Pont de Ca l’Unyó, els nitrats van sortir més
alts del que és habitual, però no tant com el tram 3 perquè es troba més lluny de la
zona alterada pel possible adobament.
La temperatura és la normal per l’època, la terbolesa és gairebé nul·la, el pH era
neutre en les dues rèpliques, els fosfats van ser els adequats i la demanda bioquímica
d’oxigen era nul·la. En canvi, l’oxigen va ser molt just (5 mg/L) si sabem que 3 mg/L
és la quantitat límit entre el bon estat i el dolent. Per conseqüència, la saturació
d’oxigen era força baixa, tan sols un 44%. Respecte a l’hidromorfologia, va ser el tram
amb més cabal. En aquell era de 1036,6 L/s, l’aigua baixava a una velocitat molt
elevada.
La qualitat del bosc de ribera és dolenta. El grau de naturalitat consisteix en un
canyissar amb poca presència d’arbres. La connectivitat del marge dret (sempre riu
avall) és parcial amb camps agrícoles i pel marge esquerre nul·la amb
infraestructures. La continuïtat és parcial, ja que aquesta es trenca pel pont.
Pel que fa a les alteracions, el color de l’aigua era transparent i l’olor neutra. Els usos
del sòl són les activitats agrícoles i industrials.
No vaig detectar col·lectors ni impactes com olis i escumes, però si deixalles
domèstiques com per exemple paper i plàstic.
Per acabar, la qualitat biològica en aquest tram va ser bona. Tot i trobar el mateix
nombre d’espècies associades d’un color diferent (3 espècies de color groc associat
i 3 espècies de color verd associat), he considerat la qualitat bona perquè vaig trobar
dues espècies de qualitat molt bona (color blau) i tan sols una de qualitat dolenta
(color vermell). A més a més, vaig trobar barbs de muntanya (adults i juvenils).
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Comparació dels resultats:
La temperatura de l’aigua és més o menys la mateixa en tots els trams excepte el
tram 2, que va ser més baixa. És el tram que presenta un bosc de ribera més dens i
la radiació solar no incideix en l’aigua
com ho fa en altres trams, per aquesta
raó la temperatura de l’aigua no
augmenta. La terbolesa de l’aigua és
baixa en tots els trams, és a dir, l’aigua
és bastant cristal·lina en tots els casos.
El tram 1, en la primera rèplica, es
podien apreciar algunes partícules en
suspensió, però en la segona rèplica ja
no.
Pel que fa al pH, és més alcalí en els trams Figura 55. Resultats de l'oxigen dissolt després de
cinc dies d'incubació (DBO). Font: pròpia.
superiors a la depuradora, i en el tram 4
és neutre. Els fosfats són més alts abans de la depuradora, i potser això pot explicar
la seva alcalinitat. Els nitrats, en canvi, són més alts després de la depuradora, però
només en la primera rèplica pel possible adobament d’algun camp de conreu. Abans
de la depuradora es troben en concentracions adequades.
Els resultats indiquen que l’oxigen dissolt a l’aigua és superior abans de la
depuradora, així com el tant per cent de saturació d’oxigen. En canvi, la demanda
bioquímica d’oxigen en els trams inferiors a la depuradora és de 0 mg/L i abans
d’aquesta és de 6 i 7 mg/L. En trams posteriors a la depuradora hi ha menys oxigen
perquè són cursos baixos i no presenten ràpids ni salts d’aigua.
Parlant d’hidromorfologia, el tram 2 clarament és el que té el bosc de ribera en més
bon estat. La qualitat és bona,
amb un bosc dens, una
continuïtat
total
i
una
connectivitat parcial amb camps
agrícoles per un costat i nul·la
amb camps agrícoles per l’altre.
El tram 3 es troba en millors
condicions que l’1, ja que
puntua més en l’índex QRISI.
En canvi, el tram que té el bosc
de ribera més deteriorat és el 4, Figura 56. Canyissar del tram 4. Font: pròpia
amb una qualitat dolenta.
Presenta pocs arbres i canyissar (vegeu figura 56) com a principals diferències
respecte als altres trams. A més a més, la continuïtat de la vegetació es veu trencada
pel pont, per aquesta raó és parcial.
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Pel que fa al cabal, el tram 4 és el que transporta més quantitat d’aigua. Exceptuant
l’estancament i el problema de la Resclosa (tram 1), a mesura que baixem pel riu, el
cabal augmenta gràcies a les aigües que rep de les surgències, torrents i la pròpia
depuradora (aporta 920.000 L/dia). Per aquesta raó, el cabal dels trams posteriors a
l’EDAR tenen un cabal major.
Sobre les alteracions,
tots els trams excepte
el del Molí de la Pineda
(tram 2), presenten
deixalles domèstiques
a terra o a l’aigua. No
hi ha presència de
col·lectors en cap dels
trams.

Figura 57. Pont de Ca l'Unyó. Font: pròpia.

Les activitats principals i usos del sòl després de la depuradora són les industrials i
les agrícoles. Els trams superiors, en canvi, només s’hi observen activitats agrícoles.
Per aquesta raó la qualitat del bosc de ribera, per exemple, és superior en el tram 2
que en el tram 4.
En aquest apartat, cal destacar que el tram 1 es troba força alterat. A diferència dels
altres, presenta impactes com olis i escumes, té una coloració distinta i l’olor és
desagradable.
Per acabar amb la comparativa, observarem els macroinvertebrats. Clarament es pot
apreciar que la qualitat biològica és millor després de la depuradora. Abans d’aquesta,
es van trobar moltes espècies associades a un color vermell.
En canvi, aigües avall, la qualitat millora i les espècies trobades ho indiquen així. A
més a més, en els trams 3 i 4 hi havia més varietat d’espècies i un major nombre
d’individus trobats.
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5. CONCLUSIONS
Vaig començar aquest treball amb molts dubtes sobre quins serien els resultats i amb
molts interrogants. Ara que he finalitzat tota aquesta investigació, crec
convençudament que he complert el meu propòsit. Un cop realitzats tots els objectius,
he arribat a les següents conclusions:
✓ La meva hipòtesi inicial és certa, però es compleix de manera parcial.
✓ Els resultats de les anàlisis químics i físics de l’aigua són més favorables i indiquen
una millor qualitat després de la depuradora. (Exceptuant els resultats de la
primera rèplica dels trams 3 i 4, que van ser alterats puntualment per un possible
adobament dels camps de conreu de la zona).
✓ El paràmetre que ha marcat la diferència en les anàlisis fisicoquímics de l’aigua,
ha estat la Demanda Bioquímica d’Oxigen (DBO). La DBO després de la
depuradora va ser nul·la, en canvi, abans d’aquesta vaig obtenir valors més
elevats. Aquesta és la principal diferència que he pogut observar entre els trams
superiors i els inferiors i la que ha permès determinar quina zona és la que es troba
en millors condicions pel que fa a la qualitat de l’aigua, ja que els resultats dels
altres paràmetres eren molt semblants.
✓ La qualitat biològica és clarament més bona després de la depuradora. Els
bioindicadors són el reflex dels bons resultats en tots els altres aspectes i
paràmetres que he valorat, analitzat i esmentat en el treball. Aquests organismes,
amb la seva presència o absència, ens poden determinar la qualitat biològica de
l’hàbitat fluvial. Per aquesta raó, és el resultat que més informació m’ha donat, i
sobretot, el que més fiabilitat té.

✓ La hipòtesi es compleix de manera parcial perquè hi ha un aspecte que no és
favorable després de la depuradora, la qualitat hidromorfològica. La qualitat del
bosc de ribera és més bona abans d’aquesta i, com més t’allunyes de la població,
menys alteracions es detecten. El tram 2, per exemple, no presenta deixalles de
cap tipus. Tot això té una explicació molt senzilla: a mesura que anem riu avall, la
densitat de població augmenta i les zones industrials cada vegada són més
visibles. En canvi, en trams superiors, l’home produeix un menor impacte sobre
l’hàbitat fluvial i la seva influència disminueix.
Després d’afirmar la meva hipòtesi, puc concloure el treball ideant un nou possible
treball d’investigació. Degut a l’alteració puntual que vaig patir en la primera rèplica
dels trams 3 i 4, m’agradaria estudiar més a fons l’origen dels nutrients (fosfats i
nitrats) i com aquests arriben al riu. Una possible tesi seria:
- Com arriben els nutrients d’un adobament agrícola al riu?
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A nivell personal, aquest treball m’ha fet descobrir un món totalment nou, ple de
possibles recerques i de preguntes. Sense cap mena de dubte, la part que més m’ha
agradat i m’ha omplert més ha estat el treball de camp. Les hores invertides i les que
he passat a dins del riu han estat les millors.
Tot i això, el treball teòric m’ha aportat nova informació i molts aprenentatges
d’aspectes que eren totalment desconeguts per mi.
En resum, m’he divertit, he après i he descobert a fons el riu del meu poble.
Acabo el treball donant les gràcies al meu tutor Xavier Martí per ajudar-me i guiar-me
en tot moment.

Figura 58. Camí fluvial. Font: pròpia
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ANNEX 1
FUNCIONAMENT D’UNA DEPURADORA:
Procés global o estàndard d’una depuradora:
1. Pretractament: Eliminació de sòlids més grossos, greixos, sorres i es regula
el pH. Serveix per preparar les aigües pel bon funcionament dels següents
passos.
2. Tractament primari o fisicoquímic: L’aigua es deixa reposar unes quantes
hores per fer que tota la matèria orgànica sedimentable, es decanti al fons
juntament amb sorres més fines i altres materials inorgànics que no hagin
quedat retinguts en el pretractament. Per ajudar a sedimentar altres
substàncies, s’afegeix un coagulant químic que fa que els col·loides s’aglutinin
i se sedimentin. Els sòlids sedimentats realitzen la línia de fangs, un altre
procés on es tracten per tal d’extreure tota l’aigua possible. En la línia de fangs
es fan altres processos com l’espesseïment, l’estabilització, el compostatge,
la deshidratació i l’assecatge tèrmic. Un cop tractats els fangs, s’envia a altres
destinacions o es valora la seva eliminació.
3. Tractament secundari: Consisteix a accelerar el procés biològic que es
produeix a la natura en condicions normals, la degradació de la matèria. Un
conjunt de microorganismes són els encarregats de degradar la matèria
orgànica que hi ha a l’aigua.
4. Tractament terciari: De nou es fa una última decantació en sedimentadors
secundaris pe obtenir una bona separació de l’aigua i altres substàncies.
Depenen del grau de contaminació, hi ha altres processos més elaborats com
la cloració, osmosi inversa, absorció de carbó actiu...
5. Retorn de l’aigua al riu.
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ANNEX 2
MAPA GENERAL DELS QUATRE TRAMS:

Figura 59. Mapa dels quatre trams i la depuradora. De color vermell els trams i de color verd la depuradora.
Elaboració pròpia a partir de Google Maps.
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ANNEX 3
RESULTATS COMPLETS I FULLS DE CAMP:
PARÀMETRES FÍSICS I QUÍMICS ABANS DE LA DEPURADORA
TRAMS 1 I 2
TRAM 1: LA RESCLOSA
COORDENADES: 41°40'37.6"N 2°12'27.6"E
PARÀMETRE

REPETICIÓ 1
DIA: 2/11/2020
HORA: 9:22

REPETICIÓ 2
DIA: 15/11/20
HORA: 15:35

MITJANA
DELS
RESULTATS

TEMPERATURA

14,6 ºC

16,4 ºC

15,5 ºC

TERBOLESA

20 JTU

0 JTU

10 JTU

PH

8 pH

8 pH

8 pH

NITRATS

5 mg/L

5 mg/L

5 mg/L

FOSFATS

2 mg/L

2 mg/L

2 mg/L

OXIGEN DISSOLT

10 mg/L

10 mg/L

10 mg/L

10-4= 6 mg/L

6 mg/L

DBO

10-4=

6 mg/L

OBSERVACIONS:
L’oxigen després de 5 dies va ser de 4 mg/L.
Vaig considerar que l’oxigen dissolt en la mostra in-situ va ser de 10 mg/L perquè la
tonalitat va ser més fosca que 8.
Repetició: Al cap de 5 dies, l’oxigen dissolt va donar 4 mg/L.
Saturació d’oxigen: Fet amb la taula 6
- 1era rep.: Més de 72%
- 2n rep.: Més de 75%
Mitjana saturació d’O2: 73,5%
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TRAM 2: MOLÍ DE LA PINEDA
COORDENADES: 41°41'52.1"N 2°11'31.2"E
PARÀMETRE

REPETICIÓ 1
DIA: 2/11/20
HORA: 10:30

REPETICIÓ 2
DIA: 15/11/20
HORA: 16:42

MITJANA
DELS
RESULTATS

TEMPERATURA

14,2 ºC

13,6 ºC

13,9 ºC

TERBOLESA

0 JTU

0 JTU

0 JTU

PH

8 pH

8 pH

8 pH

NITRATS

<5 mg/L

<5 mg/L

<5 mg/L

FOSFATS

1 mg/L

1 mg/L

1 mg/L

OXIGEN DISSOLT

8 mg/L

8 mg/L

8 mg/L

7 mg/L

7 mg/L

DBO

8-1=

7 mg/L

8-1=

OBSERVACIONS:
L’ oxigen després de 5 dies era d’1 mg/L.
Repetició: L’oxigen dissolt després de 5 dies era de 1 mg/L.
Saturació d’oxigen: Fet amb la taula 6.
- 1era rep.: 72%
- 2n rep.: 70%
Mitjana saturació d’O2: 71%
Nitrats: menys de 5.
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PARÀMETRES FÍSICS I QUÍMICS DESPRÉS DE LA DEPURADORA
TRAMS 3 I 4
TRAM 3: EL FLIX
COORDENADES: 41°39'56.3"N 2°13'04.0"E
PARÀMETRE

REPETICIÓ 1
DIA: 2/11/2020
HORA: 15:42

REPETICIÓ 2
DIA: 15/11/2020
HORA: 10:38

MITJANA
DELS
RESULTATS

TEMPERATURA

16,7 ºC

14,4 ºC

15,5 ºC

TERBOLESA

10 JTU

0 JTU

5 JTU

PH

8 pH

8 pH

8 pH

NITRATS

20 mg/L

5 mg/L

12,5 mg/L

FOSFATS

2 mg/L

1 mg/L

1,5 mg/L

OXIGEN DISSOLT

6 mg/L

6 mg/L

6 mg/L

DBO

6-6=

0 mg/L

6-6=

0 mg/L

0 mg/L

OBSERVACIONS:
L’oxigen dissolt després de 5 dies va ser d’entre 4 i 8 mg/L i vaig considerar que eren
6 mg/L com els resultats in-situ.
Repetició: Després de 5 dies l’oxigen dissolt va ser de 6 mg/L.
Saturació d’oxigen: Fet amb la taula 6.
- 1era rep.: 56% aprox.
- 2n rep.: 54% aprox.
Mitjana saturació d’O2: 55%
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TRAM 4:

PONT DE CA L’UNYÓ

COORDENADES: 41°39'55.3"N 2°13'44.9"E
PARÀMETRE

REPETICIÓ 1
DIA: 2/11/2020
HORA: 16:42

REPETICIÓ 2
DIA: 15/11/2020
HORA: 9:30

MITJANA
DELS
RESULTATS

TEMPERATURA

16,4 ºC

14,1 ºC

15,2 ºC

TERBOLESA

10 JTU

0 JTU

5 JTU

PH

7 pH

7 pH

7 pH

NITRATS

10 mg/L

5 mg/L

7,5 mg/L

FOSFATS

1 mg/L

1 mg/L

1 mg/L

OXIGEN DISSOLT

4 mg/L

6 mg/L

5 mg/L

DBO

4-4=

0 mg/L

6-6=

0 mg/L

OBSERVACIONS:
L’oxigen dissolt després de 5 dies va ser de 4 mg/L.
Repetició: Després de 5 dies, l’oxigen dissolt va ser de 6 mg/L.
Saturació d’oxigen: Fet amb la taula 6.
- 1era rep.: 37%
- 2n rep.: 54%
Mitjana saturació d’O2: 44%
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QUALITAT HIDROMORFOLÒGICA:
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LES ALTERACIONS:

84
Lladó Puig, Aleix (2021)
«El riu Tenes. La qualitat de l’hàbitat fluvial a Bigues i Riells. Treball guanyador del Premi Cami Ral 2021»
Treballs de recerca de Batxillerat / Institut Maria de Bell-lloc, Bigues i Riells / Arxiu Municipal de Granollers

El riu Tenes: la qualitat de l’hàbitat fluvial a Bigues i Riells

85
Lladó Puig, Aleix (2021)
«El riu Tenes. La qualitat de l’hàbitat fluvial a Bigues i Riells. Treball guanyador del Premi Cami Ral 2021»
Treballs de recerca de Batxillerat / Institut Maria de Bell-lloc, Bigues i Riells / Arxiu Municipal de Granollers

El riu Tenes: la qualitat de l’hàbitat fluvial a Bigues i Riells

86
Lladó Puig, Aleix (2021)
«El riu Tenes. La qualitat de l’hàbitat fluvial a Bigues i Riells. Treball guanyador del Premi Cami Ral 2021»
Treballs de recerca de Batxillerat / Institut Maria de Bell-lloc, Bigues i Riells / Arxiu Municipal de Granollers

El riu Tenes: la qualitat de l’hàbitat fluvial a Bigues i Riells

87
Lladó Puig, Aleix (2021)
«El riu Tenes. La qualitat de l’hàbitat fluvial a Bigues i Riells. Treball guanyador del Premi Cami Ral 2021»
Treballs de recerca de Batxillerat / Institut Maria de Bell-lloc, Bigues i Riells / Arxiu Municipal de Granollers

El riu Tenes: la qualitat de l’hàbitat fluvial a Bigues i Riells
EL CABAL:
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