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VOTV - Granollers participa al projecte europeu Life Alnus

L’Ajuntament de Granollers participa com a soci al projecte Life Alnus centrat en millorar la conservació de les vernedes mediterrànies.
L’objectiu és invertir la regressió i la degradació d’aquest hàbitat de ribera a Catalunya a través d’accions que es puguin transferir a la resta de les conques
catalanes i a escala mediterrània. Per assegurar un millor estat de conservació i recuperació de l’hàbitat fluvial s’actuarà en tres zones pilot: les conques del
Besòs, de l’Alt Ter i de l’Alt Segre. Aquests espais inclouen 24 Zones d’Especial Conservació (ZEC) i un 45 % de la distribució regional de l’hàbitat del vern.
Actuacions al riu Congost
Les accions estan plantejades per aconseguir el màxim impacte amb el mínim cost, deixant que l’hàbitat es reorganitzi per si mateix a través d’actuacions clau.
En el cas de Granollers es centraran els esforços en el riu Congost i es portaran a terme les accions especifiques com són: la gestió hidromorfològica del riu
Congost al seu pas per Granollers; la restauració de zones erosionades per la recuperació de la coberta vegetal (control de l’erosió de meandres, zones de mur
de contenció, guals...); el control de les espècies vegetals exòtiques; les activitats de difusió del valor del Congost i de millora de la governabilitat del riu.
Life Alnus és un projecte de la convocatòria Life Nature & Biodiversity, en el qual l’Ajuntament de Granollers participa com a soci, per primera vegada, juntament
amb d’altres socis que són reconeguts actors del medi fluvial català. El lideratge recau en el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, que va acompanyat de
l’Agència Catalana de l’Aigua, la Universitat de Vic, la Fundació Catalunya La Pedrera, MN Consultors en Ciències de la Conservació SL i l’Ajuntament
de Granollers.
Life Alnus té el suport d’altres organitzacions com el Consorci Besòs Tordera i l’empresa Estabanell i Pahisa. El projecte té una durada de 4 anys, fins al mes
de juny de 2021, i un pressupost per a tots els socis de 2.509.684 €. L’Ajuntament de Granollers té un pressupost de 394.326 €, dels quals aportarà 68.796 €, i la
resta es finançarà pel programa Life i el conveni amb el Consorci Besòs Tordera. Granollers suma 1.023.394 € subvencionats per projectes europeus en àmbit
mediambiental des de l’any 2009.

Municipis: Vallès Oriental (/municipis/valles-oriental) › Granollers (/municipis/granollers)
Etiquetes: Congost (/etiquetes/congost)
riu (/etiquetes/riu)
Categories: Aigua (/categories/aigua)
Share 0

Tuit

(https://plus.google.com/share?url=http%3A//sostenible.cat/noticia/granollers-participa-en-un-projecte-europeu-per-recuperar-una-part-de-la-verneda-del-riu)
(http://sostenible.cat/print/noticia/granollers-participa-en-un-projecte-europeu-per-recuperar-una-part-de-la-verneda-del-riu)

Relacionats
Article

La recuperació del Congost i la creació dels aiguamolls de Can Cabanyes a Granollers
(/article/la-recuperacio-del-congost-i-la-creacio-dels-aiguamolls-de-can-cabanyes-a-granollers)
http://sostenible.cat/node/118238

1/2

4/10/2017

Granollers participa en un projecte europeu per recuperar una part de la verneda del riu Congost | Sostenible

Article

Es lliuren els Premis Consorci Besòs Tordera curs 2016-2017 (/article/es-lliuren-els-premisconsorci-besos-tordera-curs-2016-2017)
besos

El jurat ha rebut més de 550 propostes rebudes per participar en el Concurs de Dibuix del Programa Educatiu “Viu el Besòs”, adreçat als estudiants
d’Educació Primària de les escoles participants en aquest programa.
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