
El Congost,  
de riera a riu

El riu Congost forma part de la conca del Besòs; les seves aigües 
provenen dels cingles de Bertí, de la plana de Vic i del Pla de la Calma. 
A Montmeló es troba amb el riu Mogent i formen el riu Besòs, que 
desemboca al mar. El Congost a Granollers rep les aigües de la riera 
Carbonell.

Pren el nom del congost que ha format en travessar la Serralada 
Prelitoral, entre els cingles de Bertí i el Pla de la Calma, i té una 
longitud aproximada de 41 km. 

És de règim mediterrani, amb primaveres i tardors plujoses i llargues 
temporades d’estiatge en què el nivell de l’aigua baixa notablement i el 
riu resta pràcticament sec.

A Granollers, popularment, del riu Congost se’n deia «la riera». Era un 
riu amb peixos, com ara, vegetació i que permetia el bany. 

Degut a aquest règim pluviomètric mediterrani, el riu ha sofert 
importants riuades que es produeixen quan cauen pluges fortes a la 
part alta del Vallès. Des del s. XVII es tenen documentades diverses 
inundacions.

Al pas per Granollers, durant segles, als marges hi havia terres de 
conreu. A partir de la segona meitat del s. XX, s’han anat substituint de 
manera progressiva per polígons industrials; excepte a Palou, on encara 
es conserven alguns marges conreats. 

Per evitar el desbordament de les aigües, després d’un laboriós projecte, 
el 1977 el riu es va canalitzar. Això va permetre destinar a altres usos 
els terrenys adjunts al riu i que la ciutat creixés al seu voltant.

Durant els anys setanta i principis dels vuitanta va patir una elevada 
contaminació, ja que les empreses hi abocaven l’aigua utilitzada i altres 
residus. Era una riera que desprenia fortor, que arrossegava escuma i 
que es tenyia de diferents colors; era una claveguera a cel obert. 

Sortosament les actuacions mediambientals de les darreres dècades 
han fet que el riu i l’entorn s’hagi recuperat i que torni a tenir vida. Ara 
la ciutat ja no viu d’esquena al riu.
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