
Entorn fluvial del riu Congost a Granollers 

mobiliari urbà s’ha completat amb la col·locació de nous bancs de fusta, papereres i 

aparcaments per a bicicletes i s’han substituït els element de mobiliari i senyalització malmesos. 

 

Execució de la 3a fase del Parc del Congost 
 
S’ha adequat una zona de 10.717 m2 situada en l’extrem nord del Parc del Congost, entre els 

carrers Pius XII, Joan Camps i el Passeig Fluvial. Amb aquesta actuació es finalitza la 

urbanització d’aquest parc urbà, que té una superfície total de 72.896 m2. S’ha urbanitzat 

també el tram del carrer Pius XII adjacent a aquesta zona, amb una vorera de peces de formigó 

i tires de maó massís i s’hi han plantat plàtans en escocells. Aquest vial constitueix un passeig 

que defineix els accessos al parc des del centre urbà. 

 

S’ha creat una zona lúdica amb pistes esportives i una zona de caràcter firal amb un espai per a 

ubicar-hi atraccions. En aquestes àrees s’alterna el paviment de sauló amb parterres de gespa, 

zones arbustives i zones de formigó amb pols de quars. S’han plantat pollancres i s’ha modificat 

el traçat de les bardes vegetals existents amb l’objectiu d’augmentar la permeabilitat visual del 

parc en el sentit est-oest. Els recorreguts s’han adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i 

s’han construït nous accessos mitjançant portes d’acer. S’ha instal·lat enllumenat públic, 

mobiliari urbà i xarxes de drenatge i de reg. També s’ha adequat un espai per a aparcament 

gratuït de vehicles amb una capacitat de 125 places i paviment asfàltic. 

 

En tot l’àmbit del Parc del Congost s’han instal·lat 30 peces circulars de 3 m. de diàmetre i 

acabat ceràmic per tal d’homogeneïtzar les diverses fases de la urbanització. També s’ha cobert 

la sala d’instal·lacions soterrada existent i s’ha adequat la vegetació i corregit les escorrenties 

aparegudes en els espais urbanitzats en les fases precedents. 

 

Urbanització del Parc Firal 
 
El Parc Firal ocupa una superfície de 9 Ha al marge esquerre del riu Congost, entre la Ronda 

Sud, el carrer Londres, el Passeig Fluvial i el Camí de Can Bassa. Aquest parc té la doble funció 

de conformar un espai obert per al lleure que actuï com a pulmó verd de la ciutat i d’acollir 

activitats firals. La distribució d’espais inclou tres zones d’exposició diferenciades: un eix lineal 

que segueix el riu (denominat Rambla del Congost) i dues places d’1 Ha idònies per a grans 

muntatges i fires de ramaderia (plaça del Vallès i plaça del Sud). També s’han creat diverses 

zones d’aparcament en superfície. 

 

S’ha aportat una capa de sauló en 26.000 m2 i s’ha format un prat de 30.000 m2. També s’ha 

plantat arbrat en rengleres (freixes, lledoners, albízies, arbres de l’amor i magnòlies), instal·lant 

una xarxa de reg que utilitza aigües freàtiques. Aquestes aigües s’emmagatzemen en un estany 

artificial de 400 m2. S’ha instal·lat nou enllumenat públic en tot l’ambit del Parc. 

 

S’ha construït un mur de formigó folrat de pedra calcària, amb una galeria interna 

d’instal·lacions, que segrega les zones d’exposició de l’àrea central destinada a serveis (càrrega 

i descàrrega, aparcament de camions i zona de muntatge). El costat exterior del mur s’ha 

recobert amb plantes enfiladisses i flors. 

 

4.3. Sector C (marges dret i esquerra del tram sud del riu Congost) 

 
Aquest sector es caracteritza pel seu menor grau d’urbanització i, per tant, les actuacions se 

centren en el sanejament i la restauració de la qualitat ecològica de l’entorn fluvial. La 

recuperació de l’espai de ribera, des del pont de la Ronda Sud fins al terme municipal de 

Montmeló, s’ha dut a terme mitjançant la regeneració de zones boscoses de ribera, l’adequació 

de la xarxa de camins i vies de comunicació, la creació de nous espais de lleure per a potenciar 

els usos socials de la ribera i la creació d’una zona d’horts municipals controlats que permet la 

clausura dels horts marginals existents. 

 

Per al disseny de les actuacions executades en aquest sector s’ha comptat amb la col·laboració 

tècnica del Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental de la Universitat 

Politècnica de Catalunya (quant a la construcció i seguiment del nou aiguamoll creat i la 

definició dels requisits per a la reutilització dels seus efluents), la Diputació de Barcelona (quant 

a l’avaluació de les repercussions ambientals de l’antic abocador de Palou), el Museu de 

Ciències Naturals de Granollers (que col·labora en la definició i posada en marxa del pla d’usos i 

gestió del nou centre d’educació ambiental) i el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu 

Besòs (entitat gestora de l’estació depuradora d’aigües residuals de Granollers). També s’han 

debatut les actuacions, en els àmbits que els afecten, amb l’Associació de Propietaris de Palou, 

una zona eminentment agrícola, de 143,7 Ha, adjacent al riu Congost. 
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La millora paisatgística de l’entorn fluvial i la seva integració com un espai fàcilment accessible 

converteixen aquesta zona en una nova àrea de lleure i d’interès natural per als ciutadans. Amb 

l’objectiu d’augmentar la sensibilització de la població cap aquest espai i la repercussió social de 

les intervencions efectuades s’han realitzat diverses actuacions, com l’edició de material 

informatiu i pedagògic, la celebració de festes i l’organització de caminades populars i visites 

guiades gratuïtes per a diversos grups de població i entitats cíviques. 

 

Sanejament i restauració de l’entorn fluvial 
 
Amb l’objectiu de millorar la qualitat ambiental de l’ecosistema fluvial, s’han realitzat diverses 

actuacions de tractament paisatgístic que han augmentat el nivell de naturalització de l’espai de 

ribera i la diversitat d’ambients a escala fluvial. Les intervencions es poden agrupar en els 

següents conceptes: 

 
• Conservació i manteniment del llit del riu en una longitud de 3,2 Km 

• Recuperació de 8 Km de marges fluvials 

• Regeneració de zones boscoses existents i creació de noves àrees amb la plantació de 

vegetació arbòria i arbustiva autòctona 

• Creació de pantalles visuals enfront de les zones industrials 

• Demolició de zones pavimentades i altres elements que artificialitzaven l’entorn situats dins 

el domini públic hidràulic 

• Millora de les xarxes de sanejament i de drenatge d’aigües superficials 

 

El conjunt d’actuacions executades han tingut com a resultat la creació d’un nou parc fluvial 

periurbà de més de 9 Ha adjacent al riu i la consolidació del bosc de Can Cabanyes, situat al 

marge dret, amb una superfície de 8 Ha. Aquests nous espais s’estenen de continu tot al llarg 

dels dos marges del riu Congost i restableixen a l’espai de ribera una certa autonomia de 

funcionament. 

 

Adequació de camins fluvials 
 
S’ha donat continuïtat al Passeig Fluvial pels dos marges del riu, aigua avall del nucli urbà de 

Granollers. L’actuació ha comportat l’adequació de 8 Km de camins fluvials, destinats a 

vianants, esportistes i ciclistes, que enllacen amb els itineraris urbans i interurbans existents 

amb anterioritat i conformen una xarxa amb una longitud total de 33,5 Km dins el terme 

municipal. S’ha incrementat la qualitat de l’espai públic amb la dotació de mobiliari (bancs i 

papereres), la supressió de barreres arquitectòniques i l’enjardinament de les zones adjacents 

als camins. Aquests nous itineraris s’han connectat amb els nous parcs fluvials creats. 

 

També s’han construït dues noves passeres per a vianants i ciclistes que connecten els dos 

marges del riu: una a l’alçada del Camí de Can Bassa, que connecta amb el Parc Firal, i l’altra a 

l’alçada del bosc de Can Cabanyes, que facilita l’accés al Centre d’Educació Ambiental i el nou 

aiguamoll. Aquestes passeres es troben adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. 

 

Els nous itineraris s’han senyalitzat amb plafons informatius que faciliten el coneixement del 

patrimoni natural i la comprensió de la interacció de les activitats humanes amb el medi. També 

s’han establert àrees de descans i de pícnic, miradors i zones per acollir diferents activitats, a fi 

de potenciar els usos socials i lúdics de la ribera. 

 

Amb aquestes actuacions es millora la connectivitat del territori, vinculant l’espai fluvial amb el 

l’espai urbà i apropant els ciutadans al riu i el seu entorn. 

 

Formació d’un aiguamoll de depuració terciària 
 
S’ha construït un aiguamoll de flux superficial d’1 Ha de superfície, amb una illa central, que 

efectua un tractament terciari a part de l’efluent de la depuradora d’aigües residuals de 

Granollers, en la qual es realitza un tractament secundari. El cabal d’entrada d’aigües residuals 

depurades a la llacuna és de 200 m2 diaris. Aquest aiguamoll es localitza al bosc de Can 

Cabanyes, en un espai de ribera situat el marge dret del riu Congost. La funcionalitat de 

l’aiguamoll s’ha aconseguit mitjançant la plantació de comunitats helòfites desenvolupades 

(canyissar i bogar estructurat en fibra) en un 30% de la seva superfície. També s’han plantat 

lliris grocs i joncs bovals per a assegurar una òptima implantació al voltant de l’illa i alhora 

augmentar la diversitat vegetal i paisatgística. 

 

Amb aquesta actuació es millora la qualitat de les aigües que retornen al riu, disminuint les 

concentracions de nitrogen i fòsfor i la càrrega orgànica a partir de l’absorció directa per part de 

 7



Entorn fluvial del riu Congost a Granollers 

la vegetació plantada i els microorganismes associats. També s’augmenta la diversitat d’hàbitats 

al municipi gràcies al desenvolupament de comunitats vegetals típiques de zones humides que 

constitueixen un excel·lent refugi per a les aus i altres organismes aquàtics. Aquesta 

revalorització paisatgística fa que la zona es converteixi en una àrea d’interès ecològic i 

pedagògic per als ciutadans, fomentant l’ús social d’aquest espai i afavorint que esdevingui un 

recurs per a l’educació primària i secundària, així com en l’àmbit de la recerca universitària. 

 

Confinament de l’antic abocador de residus sòlids urbans de Palou 
 
L’antic abocador de residus sòlids urbans no industrials de Palou va ser l’abocador municipal de 

Granollers entre els anys 1960 i 1985. El 1989 es va clausurar provisionalment de forma 

incorrecta i continuava contaminant les aigües superficials i freàtiques. Actualment conté un 

volum estimat de 250.000 m3 de residus i ocupa una superfície de 40.505 m2. 

 

S’ha aïllat el focus de contaminació, clausurant i segellant de forma definitiva l’abocador 

mitjançant la formació d’una cubeta estanca, d’acord amb la directiva europea en aquesta 

matèria. S’ha construït una pantalla impermeable de ciment-bentonita en tot el perímetre de 

l’abocador per impedir el contacte i flux dels lixiviats generats pels residus amb les aigües 

al·luvials. Aquest mur té un longitud total de 850 m., 0,6 m. de gruix i 15 m. de fondària. 

S’encasta uns 2 m. en els materials argilosos impermeables de la capa del miocè per tancar el 

recinte pel fons. Per a l’execució de la pantalla s’ha construït una planta de fabricació de 

ciment-bentonita en el mateix emplaçament. 

 

També s’ha efectuat un segellat superficial per impedir la infiltració d’aigües superficials. Aquest 

recobriment s’efectua amb capes de graves, argiles i terres d’un gruix adient per a garantir 

l’evacuació de gasos i el drenatge de l’aigua de pluja cap a la nova canal perimetral de recollida. 

S’ha col·locat una capa final de terra vegetal per a procedir en el futur a l’acabat paisatgístic de 

la superfície. També s’han instal·lat 8 xemeneies per a l’evacuació de gasos. 

 

S’han construït 7 piezòmetres a l’interior del recinte i 6 a l’exterior per al control permanent del 

segellat i del nivell freàtic i la seva contaminació. Aquests pous permeten l’evacuació 

d’emergència dels lixiviats que puguin acumular-se dins la massa dels residus cap a la 

depuradora d’aigües residuals, ubicada al costat de l’antic abocador, així com el bombejament 

d’aigua subterrània en cas d’elevació del nivell freàtic intern. 

 

Creació d’una zona d’horts municipals controlats 
 
S’ha condicionat una superfície de 36.700 m2, entre el camí de ribera del marge dret del riu i el 

polígon industrial El Congost, com a zona d’horts municipals controlats. L’àrea disposa de 148 

parcel·les operatives de 150 m2 cada una que s’utilitzen per al conreu de productes hortícoles 

destinats al consum familiar, així com per part d’escoles i associacions cíviques. En part 

d’aquesta zona s’ha posat en funcionament un hort ecològic. Els usuaris disposen d’aigua de 

pou per al reg de les parcel·les i de casetes per a guardar les eines equipades amb serveis. 

 

La nova zona d’horts controlats, juntament amb l’aprovació del Reglament municipal per a la 

concessió d’ús de terrenys públics per a horts familiars, conformen un marc que dóna estabilitat 

a aquest tipus d’explotacions. 

 

L’actuació ha permès reubicar les explotacions d’horts marginals que ocupaven espais de 

domini públic hidràulic a la ribera del Congost i recuperar aquests espais per a l’ús públic, 

reconduint la seva tendència cap a la marginalitat. 

 

Creació d’un Centre d’Educació Ambiental 
 
S’ha construït un Centre d’Educació Ambiental al bosc de Can Cabanyes, en un edifici de nova 

planta de 120 m2 situat al costat del nou aiguamoll. Les activitats del Centre, que disposa 

d’educadors especialitzats, es destinen a estudiants de Granollers i la comarca del Vallès 

Oriental, a col·lectius i entitats socials i al públic en general. Com a recolzament a aquestes 

activitats s’ha editat material didàctic per als alumnes d’educació primària i secundària sobre 

l’entorn fluvial. Aquest material s’ha ofert als centres educatius i institucions docents del 

municipi. 

 

El Centre d’Educació Ambiental compleix les següents funcions: 

 
• Ser un punt d’observació d’aus 
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• Fomentar l’educació ambiental en temes relacionats amb el patrimoni natural, els espais 

fluvials i la seva interpretació 

• Redacció i aprovació del Pla Especial de Protecció i Gestió del Patrimoni Natural, que 

incorpora la normativa de protecció i les directrius de gestió dels espais naturals del municipi 

als quals es reconeix un valor patrimonial, i garanteix el manteniment i la funcionalitat de la 

xarxa pública de camins rurals i veïnals. Mitjançant aquest marc legislatiu es protegeixen 

131,85 Ha de territori (21% dels espais naturals existents a Granollers), entre les quals es 

troba la totalitat de l’entorn fluvial del riu Congost al seu pas pel municipi. 

• Convertir-se en un laboratori de camp on es poden dur a terme treballs de recerca en 

l’àmbit del tractament natural d’efluents residuals i els ecosistemes de ribera per part 

d’estudiants universitaris i d’altres nivells educatius 

 

 Amb les activitats desenvolupades al llarg de l’any 2003, el Centre d’Educació Ambiental de Can 

Cabanyes s’ha consolidat com a centre d’interpretació del riu. La proximitat de l’estació 

depuradora d’aigües residuals de Granollers, de les plantes de compostatge i de transferència 

de residus i de l’antic abocador clausurat amplia però els àmbits d’estudi a d’altres camps 

ambientals, com la gestió de l’aigua i dels residus. 

• Impuls i participació en el Projecte Rius, una iniciativa d’educació ambiental de l’Associació 

Hàbitats que té com a objectiu la participació activa de la societat en la conservació i millora 

dels rius. A Granollers s’han constituït 14 col·lectius ciutadans (escoles, associacions de veïns, 

entitats juvenils i excursionistes i el Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament) que s’impliquen 

en el seguiment i mostreig de trams de 500 m. del riu Congost.  
 4.4. Altres actuacions de caràcter general 
  
5. DISTRIBUCIÓ DE SUPERFÍCIES A més de les intervencions descrites, s’han desenvolupat altres actuacions que superen l’àmbit 

territorial de l’entorn fluvial, però que es troben vinculades estretament amb l’execució del 

projecte. Aquestes actuacions, contemplades també en el Pla d’Acció Ambiental de Granollers, 

són les següents: 

 

El projecte de sanejament i recuperació ambiental i social de l’entorn fluvial del riu Congost s’ha 

desenvolupat en una superfície total de 465.083 m2. La distribució de superfícies és la següent: 
  
• Establiment d’una xarxa de distribució de l’aigua regenerada en l’aiguamoll de depuració 

terciària per al seu aprofitament en el reg de zones verdes i la zona d’horts municipals 

controlats i en neteja viària. Aquesta xarxa es connecta amb un sistema d’aprofitament 

d’aigües subterrànies que disposa actualment de tres pous i una bassa d’emmagatzematge. 

En el futur es preveu la construcció d’un estany i diversos dipòsits d’acumulació. Aquesta 

actuació ha permès ja reduir la importació de recursos hídrics externs al municipi per a cobrir 

les demandes internes. 

Tipus  ) % Superfície (m2

Zones verdes d’ús públic 352.266 75,74
Zones verdes enjardinades i reforestades 245.816  
Zones verdes enjardinades de manteniment privat 1.084  
Zones d’ús públic amb paviment de sauló 46.659  
Parcel·les per a horts 18.520  
Camins no pavimentats per a vianants i ciclistes 40.187  

Làmines d’aigua 12.650 2,72
Zones pavimentades per a ús de vianants i ciclistes 36.361 7,82

Voreres i zones amb paviment de formigó 33.847  
Passeres i guals sobre el riu 577  
Carril bici segregat en zona urbana 1.937  

Espais per a ús de vehicles 62.085 13,35
Carrers amb paviment asfàltic i zones d’aparcament en superfície 46.821  
Pista per a vehicles sense paviment asfàltic 15.264  

Zones edificades 1.721 0,37
TOTAL   465.083 100

 
• Implantació d’un sistema municipal de gestió de l’aigua que permet controlar la despesa de 

cada centre de consum municipal i facilita la gestió i la detecció de desviacions. Aquest 

sistema té l’objectiu de planificar l’ús racional dels recursos hídrics i promoure programes 

d’estalvi. En el període 2000-2002 s’ha aconseguit una reducció del 24,1% en el consum 

municipal d’aigua en punts amb comptador gràcies a la implantació d’aquest sistema. 
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Aquesta superfície urbanitzada a Granollers, que representa més d’un 3,1% del terme 

municipal, es complementa amb les actuacions dutes a terme al municipi de Canovelles, en el 

marc de la urbanització del Passeig de la Ribera. En aquest municipi s’ha urbanitzat un total de 

3.646 m2 (1.959 m2 de voreres i 1.687 m2 de vials asfaltats per a vehicles). 

 

Així mateix, és de destacar que l’actual procés de revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de 

Granollers ha permès declarar com a zones verdes un total de 205.509 m2 d’espais adjacents a 

l’àmbit del projecte ja desenvolupat de recuperació de l’entorn fluvial del riu Congost. Aquesta 

superfície, que es desenvoluparà en els propers anys en funció de les disponibilitats 

pressupostàries, es localitza principalment al nou sector residencial del Lledoner, ubicat al 

marge esquerre del riu entre el Parc de Ponent i el límit nord del terme municipal, on es preveu 

una gran zona verda de 102.761 m2 adjacent al riu Congost. També és d’esmentar el projecte, 

que es troba actualment en fase de redacció, per a la prolongació del Passeig de la Conca des 

de la nova rotonda del carrer Arenys fins a l’avinguda Sant Julià, amb una superfície total de 

33.193 m2 (21.433 m2 de zones enjardinades i camins per a vianants i 11.760 m2 de vials 

urbans i voreres). La resta de la superfície planificada adjacent a l’àmbit del projecte executat 

es localitza en diferents espais intersticials que donaran ampliaran les zones verdes contigües al 

riu, especialment al marge dret a tots dos costats de la zona d’horts municipals controlats. 

 

Amb aquestes actuacions previstes es completarà la renovació de la totalitat de la façana fluvial 

de riu Congost a Granollers. La superfície urbanitzada total serà de 670.592 m2, que representa 

un 4,5% del terme municipal de Granollers. 

 

 

6. TRANSFERIBILITAT DEL PROJECTE 

 

El model de millora de la qualitat de l’aigua del riu Congost i de l’entorn fluvial posat en marxa a 

Granollers, especialment el tractament paisatgístic i el disseny d’itineraris fluvial, és reproduïble 

al llarg de tota la conca del riu Congost-Besòs. El Consorci per a la Defensa de la Conca del 

Besòs i el Consell Comarcal del Vallès Oriental estan promovent el disseny d’aquest tipus 

d’itineraris en altres trams de riu i ja s’han iniciat diverses actuacions que pretenen connectar 

l’actuació realitzada a Granollers amb les intervencions executades al municipi de Barcelona en 

el marc del Fòrum 2004. 

 

També és remarcable, com a experiència innovadora per la tecnologia adoptada i pel seu 

potencial de transferència, l’actuació de segellat de l’antic abocador de Palou i la consegüent 

recuperació dels sòls contaminats. En aquest mateix sentit, té també una elevada possibilitat de 

rèplica en zones amb similars condicions la creació d’aiguamolls per al tractament terciari de les 

aigües residuals i l’establiment d’una xarxa de reutilització de les aigües regenerades per a la 

neteja urbana i el reg de zones verdes. 

 

El projecte de sanejament i recuperació ambiental i social de l’entorn fluvial del riu Congost a 

Granollers va obtenir la qualificació de "bo" al 5è Premi Internacional de Millors Pràctiques per a 

Millorar les Condicions de Vida, organitzat per la Fundació Hàbitat de les Nacions Unides a 

Dubai (Emirats Àrabs Units). Com a resultat d’aquesta qualificació, aquest projecte ha passat a 

formar part de la base de dades de bones pràctiques per a la millora dels assentaments humans 

de Nacions Unides. 

 

El projecte de Granollers ha estat seleccionat també pel Comitè Hàbitat Espanyol, del Ministerio 

de Fomento, i passa a formar part del catàleg estatal de bones pràctiques relacionades amb 

actuacions urbanístiques i mediambientals. 

 

 

7. ACTIVITATS REALITZADES L’ANY 2003 

 

7.1. Festa de l’Arbre 

 
La Festa de l’Arbre de l’any 2003, que es va celebrar del dia 28 de febrer al 5 de març, va 

reunir 200 alumnes d’ESO dels centres educatius del municipi a l’espai natural de Can 

Cabanyes, on es van plantar 35 pins, 10 alzines, 20 roures i 10 alzines sureres. Les jornades, 

organitzades des de l’Oficina de l’Agenda 21 Local, també van servir per a donar a conèixer el 

projecte de recuperació de l’entorn fluvial que ha inclòs la posada en funcionament de 

l’aiguamoll. 
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El diumenge 3 de març de 2003, en el marc també de les activitats de la Festa de l’Arbre, un 

grup de 35 persones, entre voluntaris de WWF/Adena i ciutadans de Granollers i d’altres 

municipis, van participar en la plantada organitzada per l’Ajuntament en conveni amb l’entitat 

ecologista. En aquest cas les espècies plantades eren de sotabosc, com el garric. 

 

7.2. Campanya de difusió de les obres de clausura de l’antic abocador i sanejament 

de l’entorn fluvial 

 
Els objectius de la campanya consisteixen en informar a la població de Granollers sobre el 

segellament de l’antic abocador de Palou i el sanejament de l’entorn fluvial i apropar a la 

població al riu i al coneixement del medi. Les actuacions i suports de difusió de la campanya 

inclouen: 

 
• Creació i producció de suport gràfic 

• Disseny, elaboració i instal·lació de senyalització temporal (per als actes inaugurals) i fixa (5 

plaques descriptives que s’ubiquen en diferents llocs del tram fluvial d’actuació: al Parc Firal, 

al gual del carrer Arquímedes, a l’antic abocador de Palou, al bosc de Can Cabanyes i a la 

zona d’horts municipals) 

• Disseny, elaboració i 

instal·lació de 4 fitons 

indicadors per a visites 

guiades al Bosc de Can 

Cabanyes (sobre l’aiguamoll, 

la fauna, la flora i els itineraris 

que es poden desenvolupar). 

• Dotació d’educadors 

ambientals al Centre 

d’Educació Ambiental de Can Cabanyes per oferir informació sobre aquest espai natural 

(característiques del bosc, del riu i de l’aiguamoll) i sobre els itineraris i les activitats de lleure 

i educatives que es poden realitzar als diferents espais naturals de Granollers. El servei, que 

es troba disponible cada diumenge de 10 a 14 h, és gratuït. 

• Disseny i edició de material didàctic i de difusió. S’efectua una proposta d’activitats 

d’educació ambiental entorn del riu, amb l’elaboració de quaderns per al professor i l’alumne 

diferents per al cicle inicial, mitjà i superior d’educació primària així com per a ESO. El 4 de 

setembre de 2003 es va fer una presentació a tots els centres educatius de la ciutat per tal 

de presentar aquest material educatiu i donar a conèixer el nou espai d’educació ambiental 

de Can cabanyes. També s’edita un fulletó informatiu sobre el Centre d’Educació de Can 

Cabanyes (3.000 exemplars) i un punt de llibre que es tramet a totes les llars de Granollers. 

Finalment s’elabora una base de dades amb recull del material existent i s’efectuen anuncis 

de televisió i ràdio. 

 
En el marc d’aquesta campanya de difusió de les actuacions executades, el 22 de març de 2003 

es va dur a terme una festa al Parc Firal per a celebrar la recuperació de l’entorn del riu. La 

jornada va tenir l’objectiu de donar a conèixer a la ciutadania les actuacions i de promoure 

aquest espai per als usos de lleure i educatius. Es van realitzar passejades guiades a peu i en 

bicicleta des del Parc Firal a les zones d’actuació. Els assistents també van poder contemplar 

aquest tram del Congost des d’un globus aerostàtic. La jornada es complementà amb tallers 

infantils, un espectacle de màgia i un aperitiu popular. Totes les activitats van ser gratuïtes i es 

va posar a disposició un servei gratuït de préstec de bicicletes. El 26 d’abril es va efectuar un 

segon acte inaugural centrat en el segellament de l’antic abocador de Palou. 

 11



Entorn fluvial del riu Congost a Granollers 

7.4. Activitats del Projecte Rius  

 Durant el darrer trimestre de 2003 els centres educatius de Granollers van tenir l’opció de 

realitzar les activitats didàctiques preparades especialment per la campanya a l’espai de Can 

Cabanyes. Les visites, d’uns 30 alumnes cada una, es van coordinar des del Museu de Ciències 

Naturals de Granollers i l’Oficina de l’Agenda 21 Local. En aquest període, un total de 18 grups 

d’alumnes de primària, secundària, batxillerat i educació especial de 9 centres educatius de la 

ciutat van participar en les activitats. 

El Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament, així com la resta dels 14 grups del Projecte Rius a 

Granollers, han realitzat les dues campanyes de mostreig de l’any 2003, a la primavera i a la 

tardor, al llarg dels seus trams assignats. Les sortides es fan amb l’objectiu de dur a terme una 

recollida de dades del riu Congost, al seu pas per Granollers, amb la voluntat d’esdevenir un 

punt de reunió i d’intercanvi d’experiències a l’entorn dels espais fluvials entre els diferents 

grups de la conca del Besòs.  
 Al llarg de l’any 2003 l’Ajuntament ha organitzat també 14 sortides guiades per monitors 

adreçades a diferents segments de la població. Entre d’elles són de destacar per l’elevada 

assistència les sortides realitzades per la Fira de l’Ascensió, el dia 30 de març, amb un 

recorregut d’uns 6 km pels marges dret i esquerre del riu fins a l’espai de Can Cabanyes, i per 

la Festa Major de Granollers, el 29 d’agost. El 8 de juny també es va dur a terme una caminada 

popular. 

El Regidor de Medi Ambient també participa en una trobada de grups del Projecte Rius a 

Monells (Baix Empordà).  

 

7.5. Activitats per a la gent gran 

 
Es van oferir activitats per a la gent gran per tal de millorar el coneixement del patrimoni 

natural de Granollers. Les activitats, que es van dur a terme durant els mesos de maig i juny de 

2003, tenien una durada de dues hores un dia a la setmana i combinaven sortides (visita a Can 

Cabanyes i el seu entorn, entre d’altres) i treball a l’aula. 

 

En dos recomptes realitzats al mes de setembre (diumenge de 10 a 14 h.) amb l’objectiu 

d’avaluar el volum de persones que utilitza el camí de ribera a l’alçada del bosc de Can 

Cabanyes, es van comptar un centenar d’usuaris diaris (70% ciclistes i 30% persones a peu). 

També s’han comptat 305 visitants que han sol·licitat informació al Centre d’Educació Ambiental 

els diumenges de 10 a 14 h, des del 30 de març al 7 de desembre de 2003, sense incloure els 

participants en les activitats organitzades.  

 

7.6. Suport a sortides organitzades per associacions i entitats cíviques 

 
El Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament va oferir suport per a l’organització de visites a 

l’espai natural de Can Cabanyes per part de diferents associacions i entitats cíviques. Durant 

l’any 2003 es van dur a terme sortides organitzades per l’Ateneu de Granollers, l’Associació de 

Cases d’Extremadura de Catalunya, l’Ajuntament de Montornès del Vallès, el Consorci per a la 

Defensa de la Conca del Besòs, la Universitat Politècnica de Catalunya, l’Associació de Veïns de 

Palou, el Partit Socialista de Catalunya i Convergència i Unió. 

 

7.3. Participació en la III Conferencia Científica Internacional Medio Ambiente Siglo 

XXI a Cuba 

 
El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Granollers va participar en la III Conferencia 

Científica Internacional Medio Ambiente Siglo XXI a la Universidad Central Marta Abreu de Las 

Villas de Santa Clara (Cuba) que va tenir lloc del 25 al 28 de novembre de 2003 

(http://eventos.fim.uclv.edu.cu/masxxi/index_ie.php). La seva ponència va presentar el 

projecte de sanejament i recuperació de l’entorn fluvial.   

 

7.7. Cross Internacional Ciutat de Granollers 

 
El diumenge 12 de desembre de 2003 es va dur a terme el Cross Internacional Ciutat de 

Granollers en l’espai fluvial recuperat. Hi van participar 2.500 esportistes.  
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7.8. Diada de la bicicleta 

 
El diumenge 30 de març de 2003 es va dur a terme la Diada de la Bicicleta amb la participació 

de 1.300 persones de Granollers, la Llagosta, Parets del Vallès i Montmeló. El recorregut de la 

diada va transcórrer en part pels nous camins fluvials desenvolupats a Granollers i pel bosc de 

Can Cabanyes. 

 

7.9. Trobada de gent gran del programa “A cent cap als cent” 

 
Durant els mesos de maig i juny de 2003 es va dur a terme la Trobada de gent gran del 

programa “A cent cap als cent”, amb la participació de 350 persones. Part dels recorreguts 

realitzats van tenir lloc en els espais fluvials recuperats. 

 

7.10. Celebració de la Fira de l’Ascensió 2003 

 
Del 20 al 23 de maig de 2003, com cada any, es va celebrar la Fira de l’Ascensió al Parc Firal, 

amb l’assistència de 200.000 persones i la participació de 201 expositors. L’organització va 

córrer a càrrec de l’Ajuntament de Granollers amb la col·laboració d’entitats patronals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


