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BUTLLETÍ  Nº2 – maig 19 

Acció C3. Tram pilot del Besòs a Granollers 

Durant aquest 2019 es duran a terme a Granollers un conjunt d’actuacions que s’emmarcaran dins 

del projecte pilot C.3.2, de restitució de l’hàbitat de la verneda en trams altament modificats. Les 

actuacions es realitzaran en 5 punts, segons mostra el mapa adjunt: zona del Lledoner (punt 1) ; 

Ponent (2); Parc Firal (3); Palou (4) i EDAR (5), i seran les següents: 

 

• Alliberament fluvial del riu Congost: 

Es pretén incrementar la naturalitat 

hidromorfològica al riu Congost 

evitant un traçat totalment rectilini. 

Això afavorirà la creació de nous 

microhàbitats i l’increment de la 

diversitat biològica. 

• Millora de la connectivitat ecològica 

longitudinal, mitjançant l’eliminació 

de la part central d’algunes travesses 

de formigó presents a la llera. 

• Recuperació de l’hàbitat de la 

verneda. Es realitzaran 16 nuclis de 

bosquines dispersos per tot l’àmbit 

del projecte, dels quals n’hi haurà un 

que serà de majors dimensions i es 

situarà a la zona del Parc de Ponent 

(punt 2). 

• Consolidació i millora ecològica de 

marges erosionats.  

 

 

Acció C3. Tram pilot del riu Congost (Conca del Besòs) a Granollers 

Els treballs desenvolupats en aquesta fase a l’alçada del parc de Lledoner (punt 1 del mapa 

anterior), han estat:   

 

• Enderrocament de les travesses de formigó que 

condicionaven la llera baixa i suposaven un 

obstacle per a la mobilitat de la fauna aquàtica, 

especialment els peixos.  

• S’ha endarrerit l’escullera que protegeix els 

fonaments dels murs de la canalització per 
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duplicar l’amplada de llera baixa. D’aquesta 

manera augmenta significativament la llibertat 

del canal d’aigües baixes i  

amb els aiguats, el riu podrà generar una 

morfologia fluvial molt més rica i diversa, amb 

meandres, gorgs i ràpids.  

• S’han eliminat més de 400 m2 de canyes i altres 

espècies de flora invasora que comprometen la 

recuperació de l’hàbitat.  

• S’han efectuat plantacions de verns i 10 altres 

espècies pròpies de l’hàbitat, amb un total de 

190 unitats o plantes.  

• S’han  retirat diversos metres cúbics de deixalles i altres elements aliens al medi natural. 

• S'ha realitzat una sembra de llavors de herbàcies autòctones 

 

Acció C3. Planificació a les riberes de l’Alt Segre 

Al més de desembre de 2018, s’ha tramitat a l’ACA el permís neessari per poder fer les 

actuacions demostratives a la zona de les Basses de Gallissà a Bellver de Cerdanya. Aquestes 

actuacions pilot, que han de servir d’exemple per futures intervencions de restitució de l’hàbitat 

de bosc de ribera, consisteixen en: 

 

• Eliminació de part de les motes que confinen el 

curs fluvial i permetre la laminació de l’aigua en 

cas d’avinguda. Amb això es busca mitigar els 

efectes de la inundació aigües avall. 

• Obertura d’un flux d’aigua continu per connetar 

les difeents basses, i que permetrà tenir un nivell 

d’aigua i nivell fràtic estables facilitant l’hàbitat 

per a les espècies de bosc de ribera 

• Replantació de plançons de alnus glutinosa, 

fraxinus exelcior, salix alba i populus nigra per 

regenerar el bosc de Ribera. 

 

 

Acció D1. Seguiment estat ecològic 
dels boscos de ribera. 

Durant el passat mes d’agost, es va realitzar un 

sondeig per mesurar l’actual del nivell freàtic i 

instal·lar-hi un piezòmetre en un illa fluvial del Ter. 

L’objectiu, és fer el seguiment del nivell freàtic, 

veure com es correlaciona amb la dinàmica fluvial i 

amb la vegetació de ribera del riu Ter,  
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Acció C1. Protecció física i jurídica de l’hàbitat de les vernedes. 

S’està en tràmits amb el Servei de Planificació de 

l'Entorn Natural per presentar propostes d'ampliació 

de noves ZEC a les tres conques del LIFE ALNUS (Ter, 

Segre i Besós). La problemàtica és que bona part dels 

millors exemples de vernedes (declarat hàbitat de 

conservació prioritari a la Unió Europea) i les quals 

s’han cartografiat en el marc del projecte, es troben 

fora de qualsevol figura de protecció. 

 

 

 

 

Acció E1. Tríptic. 

Disseny definitiu del tríptic del projecte, on es presenten les diferents problemàtiques que 

pateixen les vernedes amb una comparació entres un mal i un bon estat de conservació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acció C3. Tractament de restes de la riuada d’octubre al Ter. 

S’ha realitzat el tractament de les restes derivades 

de la riuada que va tenir lloc a l’octubre a l’illa de les 

Gambires, al riu Ter. 

Els criteris de l’acció s’han consensuat amb la 

Demarcació Territorial de Girona. S’han deixat els 

arbres tombats al terra, trossejats en grans trossos 

i només s’han retirat les restes de menors 

dimensions que s’acumulaven formant grans taps 

sobre la vegetació viva. 
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Acció D3. Instal·lació de caixes niu per a ratpenats al bosc de ribera. 

Ja s’han començat a penjar caixes niu per a 

ratpenats en el bosc de ribera. L’objectiu d’aquesta 

acció és poder fer un seguiment d’aquesta espècie 

a llarg termini i alhora proporcionar refugi pels 

ratpenats, entre ells, els de bosc i de riu. 

De moment se n’han instal·lat al Ter (Manlleu) i a la 

riera de Cànoves (conca del Besòs). 

 

 

 

 

 

Acció C3. Declaració de Material de Base d’Alnus glutinosa a l’Alt Segre. 

S’ha publicat al Diari Oficial ed la Generalitat de Catalunya (DOGC) amb número 7853 de data 

12/04/2019 la declaració de 

Material de Base d’Alnus glutinosa 

per la finca de la Fundació 

Catalunya-la Pedrera a l’Alt Segre 

(Bellver de Cerdanya). Això implica 

que sigui declarat rodal de bona 

qualitat per a la recol·lecció d’Alnus 

glutinosa, i font llavorera d’aquesta 

espècie. 

 

Gràcies a això, queda autoritzada la producció de materials forestals de reproducció de la categoria 

identificada. A més, cal recordar que les vernedes han estat declarades hàbitat d’interès prioritari 

per la UE. 
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