
POL AMBIENTAL DE CAN CABANYES



El pol ambiental de Can Cabanyes està situat a l’extrem sud del terme municipal de Granollers, en
el límit amb els municipis veïns de Montmeló i Montornès del Vallés. A una distància molt curta
entre ells, podem trobar la Planta de Compostatge (1), l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals
(2)  i  l’espai  natural  de  Can Cabanyes  (4).  Tots  ells  estan situats  en  ambdós marges  del  riu
Congost (3), i estan connectats a través d’un gual per a vianants.

L’entorn més proper del pol ambiental es troba fortament antropitzat, amb presència d’importants
vies de comunicació por carretera (AP-7, C-17 i diferents vies locals) i per ferrocarril  (línies de
Barcelona a Portbou i de Barcelona a Puigcerdà). A més, en les immediacions es troba el Circuit
de Barcelona-Catalunya i també nombrosos polígons industrials.

       Localització de Can Cabanyes i ubicació dels diferents punts d’interès
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Vista aèria del Pol Ambiental de Can Cabanyes

1. Planta de digestió anaeròbica i de compostatge

En aquesta planta es realitza un procés biològic en absència d’oxigen, conegut com a digestió
anaeròbica o biometanització, en què una part de la matèria orgànica dels residus orgànics es
transforma,  per  l’acció  dels  microorganismes,  en  una  mescla  de  gasos  (biogàs)  constituïda
principalment  per  metà i  diòxid  de carboni,  però també per  altres gasos en petites quantitats
(amoníac, hidrogen, sulfur d’hidrogen, etc.)

Es tracta d’un procés complex en què intervenen diferents grups de microorganismes. La matèria
orgànica  es  descompon  en  compostos  més  senzills  que  són  transformats  en  àcids  grassos
volàtils, que són els principals intermediaris i moduladors del procés. Aquests àcids són consumits
pels  microorganismes  metanogènics  que  produeixen  metà  i  diòxid  de  carboni.  Tots  aquests
processos es produeixen de manera simultània en el reactor.

El biogàs generat és un bon combustible, i  és útil  per a la combustió i  generació de calor i/o
energia elèctrica (un metre cúbic de biogàs conté l’energia equivalent a uns 0,6 l de gasoil). El
producte digerit s’acostuma a deshidratar i estabilitzar aeròbiament per obtenir compost. El procés
de digestió anaeròbia es pot fer a uns 35ºC (règim mesofílic) o a uns 55ºC (règim termofílic). Una
part de l’energia que s’obté del biogàs produït s’utilitza per mantenir aquesta temperatura.
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 Vista aèria de la Planta de Compostatge i Estació Depuradora.
 Font: http:/www.suris.es

En aquesta planta es duen a terme els següents processos:

• Pretractament. La fracció orgànica procedent de la recollida selectiva s’introdueix en una
trituradora mecànica que obre les bosses de plàstic, es separen els impropis que pugui
contenir,  com  metalls  (mitjançant  electroimants)  o  plàstics  (mitjançant  aspiració).  La
matèria orgànica es redueix a una mida adequada per al seu tractament posterior.

• Metanització. Aquest procés imita el procés natural de fermentació anaeròbia pel qual es
genera el biogàs. Aquest combustible es condueix fins a la central de cogeneració, on dos
motogeneradors generen energia elèctrica i vapor d’aigua. El vapor s’utilitza per escalfar
els  digestors,  mentre  que  l’energia  elèctrica  es  distribueix  a  la  xarxa  elèctrica.  Els
processos de metanització i compostatge es combinen seqüencialment, de manera que la
matèria  orgànica  sotmesa  a  digestió  anaeròbia  s’ha  d’acabar  d’estabilitzar  amb  un
compostatge posterior.

• Compostatge. És un procés que imita la descomposició de la matèria orgànica que es
produeix en el medi natural. Tècnicament es tracta d’una fermentació aeròbia de la matèria
orgànica. Com a resultat d’aquest procés, s’obté compost, que s’utilitza com a substrat,
esmena orgànica o adob natural segons la qualitat.  La matèria orgànica pretractada és
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conduïda a una nau de compostatge amb 12 túnels, estant cada un d’ells equipat amb
sistemes  de  rec  i  d’aireig  forçat.  Els  túnels  poden  tenir  diverses  funcions,  alguns  es
destinen  a  l’estabilització  del  rebuig  procedent  del  pretractament  i  altres  a  la  fase  de
maduració del digest generat  en el procés de metanització.  El producte generat s’afina
mitjançant un cribratge i, amb un sistema de taules de separació densimètrica, s’eliminen
impureses com pols, plàstics, fragments de vidre i similars.

• Control de l’impacte ambiental.  La planta disposa de processos de control de l’impacte
ambiental,  entre els que destaquen la depuració d’aigües i de gasos (la planta disposa
d’una  estació  pròpia  d’aigües  residuals).  A més  els  gasos  recollits  en  les  naus  són
sotmesos a diverses operacions de depuració.  El  procés complet  inclou el  pas per un
netejador químic (depuració química) i per un grup de biofiltres (depuració biològica).

Interior de la planta.
Font: http://www.somvalles.cat

           Interior de la planta
           Font: http://www.cresidusvo.info

2. Estació depuradora d’aigües residuals

Aquesta planta tracta les aigües residuals procedents dels municipis de Canovelles, Granollers i
part de les Franqueses del Vallès, així com les que provenen dels polígons industrials de la zona.

Les  aigües  residuals  són  interceptades  i  transportades  por  una  xarxa  de  col·lectors  en  alta
d’aproximadament 22 km de longitud fins a l’emplaçament de l’EDAR.

Va ser construïda el  1992 amb una capacitat  de tractament primari  fisicoquímic per a 32.000
m3/dia. El 1998, va ser ampliada dotant-la d’un procés biològic per a 25.000 m3/dia amb digestió
anaeròbia dels fangs produïts. En 2008 s’amplia augmentant la seva capacitat hidràulica fins a
30.000 m3/dia i incorporant la reducció de nitrogen.

L’esquema de funcionament és el següent:

• Línia  d’aigua:  Bombament  d’entrada  /  tamisat  de  fins  /  dessorrador  –  desgreixador  /
floculació – coagulació /  decantació primària /  reactor  biològic  /  decantació secundària
(clarificadors).

• Línia de fangs: tamisat de fangs primaris / espessament de fangs primaris / espessament
de fangs biològics / digestors anaerobis / deshidratació de fangs mitjançant centrífugues.
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• Línia de gas: El biogàs produït en els digestors s’aprofita per generar energia calorífica
(manteniment dels digestors) i energia elèctrica mitjançant grups de cogeneració.

3. Riu Congost

El riu Congost travessa de nord a sud el terme municipal de Granollers, des del barri del Lledoner
fins a Can Cabanyes, al llarg de 6,7 km. Neix a la comarca d’Osona a 1.008 m sobre el nivell del
mar i recorre 41 km  fins a formar, juntament amb el riu Mogent, el riu Besòs en el terme municipal
de Montmeló. L’entorn de Can Cabanyes es troba en el tram final del riu, uns 3 km abans de
formar el Besòs.

Es tracta d’un riu típicament mediterrani,  que acostuma a tenir el màxim cabal a la tardor i  el
mínim  en  els  mesos  centrals  de  l’estiu.  Pot  presentar  ràpides  crescudes  després  de  fortes
tempestes, raó per la qual i per evitar desbordaments, el riu ha estat canalitzat en diferents trams,
com és el cas de la zona urbana de Granollers.

Vista del Riu Congost al seu pas pel terme municipal de Granollers

Gràcies a l’aigua procedent de les depuradores el riu sempre manté un cabal mínim, i aquest fet
ha  estat  fonamental  per  a  la  recuperació  de  la  biodiversitat,  ja  que  anteriorment  a  la  seva
construcció eren diversos els períodes en què el riu estava completament sec.

Es tracta d’un espai protegit inclòs en la Xarxa Natura 2000 com a Zona d’Especial Conservació
fluvial.  Malgrat  estar  situat  en un entorn altament  antropitzat,  té  una gran importància ja  que
serveix de corredor biològic entre el Montseny i la resta de la Serralada Prelitoral i la costa.
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Durant les darreres dècades l’Ajuntament de Granollers, juntament amb altres entitats, ha realitzat
grans esforços per a la recuperació del riu, tant des del punt de vista social com des del biològic.
Com a exemples caldria destacar la recuperació del camí fluvial  i  l’entorn adjacent (2003),  la
construcció de l’aiguamoll de Can Cabanyes (2003) o els treballs de recuperació dels ambients
fluvials  per  a  l’increment  de  la  biodiversitat  (2011),  entre  molts  d’altres.  En  aquest  sentit  és
important destacar la participació de l’Ajuntament de Granollers en el projecte LIFE Alnus, amb
finançament de la Unió Europea, el principal objectiu del qual és la recuperació de les vernedes
mediterrànies.

Aquestes i altres accions han permès un important increment de la biodiversitat en el riu (s’ha de
tenir en compte que durant els anys 70 i 80 el riu Besòs estava considerat com el més contaminat
d’Europa). D’aquesta manera, s’observa una vegetació de ribera que poc a poc va adquirint un
caràcter més naturalitzat, així com un important creixement de la diversitat faunística, havent-se
observat un bon nombre de peixos, amfibis, mamífers i aus.

Vista del riu Congost a l’alçada de l’EDAR de Granollers  Vista del riu Congost al seu pas per la zona urbana de 
Granollers

4. Espai Natural de Can Cabanyes

L’espai natural de Can Cabanyes porta el nom de la masia que hi havia en aquests terrenys.

Els terrenys, de 8 ha., van ser cedits com a zona verda pel parc industrial de Can Gordi-Can
Català, i la seva restauració ecològica va ser impulsada per l’Ajuntament de Granollers com a part
del projecte finançat pels Fons de Cohesió de la Unió Europea per clausurar l’antic abocador de
residus i  recuperar  l’entorn  fluvial  del  riu  Congost.  L’espai  està catalogat  pel  Pla  Especial  de
Granollers com a espai d’interès municipal ENIM i ha estat inclòs, com a part de l’espai natural riu
Congost, a la Xarxa Natura 2000.

Les actuacions de millora paisatgística i de restauració ambiental, com la recuperació dels marges
fluvials,  la  regeneració  del  bosc  existent  i  la  creació  d’un  aiguamoll  artificial,  han  permès
incrementar  la  naturalització  i  la  diversitat  d’ambients  de  l’espai  de  ribera.  L’espai  de  Can
Cabanyes representa un refugi per a l’avifauna del riu Congost i per a la que colonitza l’aiguamoll
construït. Té un gran valor biològic en una zona periurbana i s’han detectat 86 espècies vegetals i
35 d’aus.
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Imatge aèria de l‘Espai Natural de Can Cabanyes

Centre  d’Educació  Ambiental:  Ofereix informació,  exposicions  i activitats  educatives  per  a
escolars i per a grups interessats en el patrimoni natural.

Es tracta d’un edifici d’una sola planta. Compta amb una superfície de 120 m2 i està situat a la part
central del bosc de Can Cabanyes. Consta d’un porxo, entrada, lavabos adaptats, magatzem i una
sala polivalent.

Observatori:  Des d’aquest punt  es poden observar les aus aquàtiques de l’aiguamoll,  com  la
gallineta de aigua, el cabusset i l’ànec collverd. També són fàcilment observables les espècies de
tortuga, l’exòtica tortuga de Florida i l’autòctona i  valuosa tortuga de rierol.  A tocar del mateix
observatori també es pot observar la vegetació pròpia de l’aiguamoll, com la boga i el canyís.

Aiguamoll: Aquest sistema d’aiguamoll construït per al tractament terciari de les aigües va entrar
funcionament el 2003.  Té una superfície  d’1 ha  i una profunditat mitjana de 50 cm.  Les aigües
efluents  de  l’Estació  Depuradora  d’Aigües  Residuals  circula  entre  les  plantes  macròfites  que
absorbeixen  els nutrients  i,  juntament  amb l’activitat biològica  dels  microorganismes  i amb la
irradiació solar, depuren  l’aigua eliminant bona part del fòsfor  i el nitrogen, prevenint d’aquesta
manera l’eutrofització de l’aiguamoll. Per dur a terme aquest procés, l’aiguamoll presenta diferents
ambients per afavorir la diversitat biològica  i els processos d’oxigenació de l’aigua: zones més
profundes, zones amb vegetació i una illa central.

Planta d’aigües regenerades: Ubicada a la part de darrera del Centre d’Educació Ambiental, en
aquesta  estació  de  regeneració  d’aigües  es  realitza  un  tractament  addicional  a  les  aigües
depurades  efluents  de  l’aiguamoll  (cloració  i  filtració).  Posteriorment  l’aigua  ja  regenerada
s’impulsa cap a la ciutat de Granollers on és utilitzada per regar diferents zones verdes i realitzar
la neteja viària.
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Bosc: Està format por una arbreda de pi pinyer i alzines, amb un estrat arbustiu poc representat
però  on es  troben marfulls  i  estepes,  a  més d’un  estrat  herbaci  format  per  gramínies,  lianes
esparregueres.

La fauna present és una barreja de la pròpia d’ambients boscosos, ambientes fluvials i  també
fauna d’àmbits urbans. Abunden les aus, com les garses,  coloms, puputs i  faisans, a més de
petites aus com el verderol i el gafarró. 

Centre d’Educació Ambiental   Aiguamoll
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