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Projecte pilot de restauració per pal·liar els efectes de l’abocament de les EDAR 

(Depuradores d’Aigües Residuals) en rius intermitents  

(RESTAURIO) 

 

Memòria científico-tècnica 
 

 

 

1. Objectius inicials del projecte 

 

L’objectiu del projecte RESTAURIO ha estat dur a terme un projecte pilot de restauració ecològica a la 
riera de Cànoves (NE Catalunya) per pal·liar els efectes de la depuradora de Cànoves-Samalús. Partint de 
coneixements teòrics ja existents, es volia realitzar una millora dels hàbitats fluvials a través de la 
modificació de les característiques morfo-hidràuliques de la llera fluvial, amb la finalitat de millorar la 
capacitat autodepurativa fluvial. 
 
Per poder dur a terme aquest objectiu, es va realitzar una restauració ecològica del tram aigües avall de 
l’abocament de la EDAR a través de dos línies d’actuació: 
 
1. Actuacions a la ribera: Amb aquestes actuacions es volia aprofitar la funció de filtre del bosc de ribera 
que té aquest ecosistema (en una zona adjacent a la depuradora de Cànoves-Samalús) amb la finalitat 
de pal·liar la càrrega de nutrients abocats per la EDAR abans de ser abocats directament a la llera de la 
riera de Cànoves.  
 
2. Actuacions a la llera: Amb aquestes actuacions es volia incrementar la capacitat de retenció o 
d’autodepuració de la riera de Cànoves a través de la modificació de les característiques morfo-
hidràuliques de la llera. 
 
 
 

2. Activitats desenvolupades 

 

Durant els tres anys del projecte RESTAURIO s’han desenvolupat les següents activitats en cada línia 
d’actuació: 
 
1. Actuacions a la ribera 
 
1. 1. Tramitació de permisos 

Es van tramitar els permisos a través de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) durant els primers mesos de 

2015 per poder realitzar les actuacions previstes en el projecte. Per a fer-ho, es va enviar una nota 

escrita als propietaris dels terrenys afectats (3 parcel·les), informant-los sobre el projecte. 

Posteriorment, se’ls va demanar el consentiment per a realitzar les actuacions proposades firmant tots 

els propietaris, sent en tots els casos favorable. Una vegada obtinguts els consentiments, va continuar el 

procés d’adjudicació dels permisos per part de l’administració actuant.  

1. 2. Aixecament topogràfic 

Es va executar l’aixecament topogràfic (Fig. 1) de la parcel·la de bosc adjacent a la instal·lació de la 

depuradora de Cànoves-Samalús amb l’objectiu de determinar la morfologia i el relleu del terreny. 

Aquesta informació va ser clau per a decidir la ubicació exacta dels emissaris procedents de la EDAR per 

assegurar una inundació uniforme de la parcel·la ripària, i d’aquesta manera aconseguir l’objectiu 

proposat.  
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 Fig1. Mapa topogràfic del bosc de ribera adjacent a la depuradora y actuacions previstes. 
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1. 3. Índex de vegetació fluvial 

Es va dur a terme un inventari la primavera del 2015 de les especies 

vegetals del bosc de ribera (Fig. 2) on es pretenia inundar. Per a fer-

ho es va aplicar l’índex de vegetació fluvial (IVF) amb els objectius 

d’avaluar la qualitat ecològica d’aquesta zona abans de ser 

inundada. Aquesta informació va servir per quantificar els efectes 

sobre les comunitats herbàcies derivats de la inundació si n’hi 

hagués.  

 

1. 4. Tractament i tala d’arbres al·lòctons i invasors  

Es va efectuar un tractament previ, i una posterior tala d’exemplars de Robinia psedoacacia (espècie 

considerada invasora; Sanz Elorza et al., 2004) amb l’objectiu d’eliminar els exemplars al·lòctons. Els 

troncs d’aquests exemplars van ser posteriorment utilitzats en determinades tècniques de bioenginyeria 

àmpliament utilitzades  en la restauració fluvial com els deflectors i els entramats del tipus krainer.  

 

1. 5. Construcció d’una arqueta de distribució 

Es va dur a terme la construcció d’una aqueta de distribució (Fig. 3) amb l’objectiu de derivar 

aproximadament un 40% del efluent de la EDAR cap a una sortida alternativa sobre el bosc de ribera 

adjacent. Aquesta actuació va ser realitzada per part de l’empresa Drenatges Urbans del Besòs (Abril-

Setembre 2015).  

Fig 3. Arqueta de distribució. 

 

1. 6. Proves d’inundació al bosc de ribera 

Es van dur a terme proves d’inundació del bosc de ribera el Juliol del 2016 amb l’objectiu de conèixer la 

distribució y dispersió del abocament derivat de la EDAR. Per a fer-ho, es va instal·lar una canonada de 

PVC de 120 mm de diàmetre (Fig.4) amb dos sortides situades a dos cotes diferents del bosc de ribera, 

per assegurar una completa inundació d’aquella zona o parcel·la que ens havíem proposat inundar.  

Fig 2. Realització  de l’inventari vegetal. 
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                                                               Fig4. Distribució de l’aigua tractada en el bosc de ribera. 

 

1. 7. Aplanament del terreny 

Es va dur a terme un aplanament de la zona prevista a inundar, i la 

eliminació d’una petita mota de pedres (Fig. 5), per part de l’empresa 

Naturalea. L’objectiu d’aquesta actuació va ser dirigir el flux de l’aigua 

abocada en el bosc de ribera al llarg de tota la parcel·la que es 

pretenia inundar, evitant fluxos transversals que fossin directes cap al 

rierol.  

 

1. 8.Diseny experimental 

Es va dissenyar el mètode de prendre mostres amb l’objectiu d’avaluar la capacitat autodepurativa del 

bosc de ribera. Per a fer-ho es van establir dos parcel·les experimentals (Fig. 6), una que es quedaria 

sense inundar (parcel·la control), i una altre parcel·la contigua (parcel·la inundada), les quals ocupaven 

una superfície d’uns 300m
2 

cada una. Amb l’objectiu d’avaluar els processos de desnitrificació 

(eliminació del nitrogen) i retenció de fòsfor, es van col·locar diversos piezòmetres repartits en forma de 

xarxa a cada parcel·la, i distribuïts en funció de la distància de la 

llera(Fig. 7): 

• Al marge de la llera de cada parcel·la: 3 

piezòmetres d’1 metre de profunditat i separats 

entre si uns 6 metres. 

• A cada parcel·la i a 6 metres de la llera: 3 

piezòmetres d’ 1.5 metres de profunditat i 

separats entre si uns 6 metres. 

• Únicament a la parcel·la inundada, es van 

emplaçar 30 piezòmetres de 0.5 metres de 

profunditat per estudiar els canvis que es 

produeixen en la carga de nutrients de 

l’abocament al llarg del flux d’aigua sub-

superficial abans que arribi a la llera. 

• A més, es van establir 12 punts de mostreig del terra a l’atzar (6 punts a cada parcel·la). 

 

 

Fig 6. Mapa topogràfic 1:5.000. 

En taronja la parcel·la control i

en blau la parcel·la inundada; la 

fletxa blava indica l’efluent de la 

EDAR al rierol i la fletxa gris 

indica la derivació de l’efluent.  

Fig 5. Eliminació de la mota. 
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Fig 7. Esquema de la distribució de los piezòmetres y de los punts de mostreig del terra de ribera a la parcel·la no inundada 

(esquerra) y a la parcel·la inundada (dreta). 

 

1. 9. Caracterització del perfil edàfic 

Es va caracteritzar el perfil edàfic de la parcel·la control (Fig. 8) y de la parcel·la inundable (Fig. 9) el 12 

d’Abril de 2017 just abans de començar la inundació. La caracterització es va fer a través de la realització 

de dos calicats; una a la parcel·la control i l’altre a l’altre parcel·la inundable. L’objectiu va ser identificar 

els diferents horitzons del terra i la presa de mostres en cada un dels horitzons edàfics existents, i el 

posterior anàlisis del contingut en aigua (SWC), textura, color, densitat aparent, densitat real,  

granulometria, pH, conductivitat elèctrica, cations (Ca
2+

, Mg
2 +

, K
+
, Na

+
 y Al

3+
) i contingut relatiu en 

matèria orgànica (SOM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fig 8. Perfil del terra de la parcel·la no inundada.            Fig 9. Perfil del terra de la parcel·la inundada. 
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1. 10. Avaluació i seguimient de la inundació 

Es van realitzar quatre campanyes de mostreig entre abril i juny 

de 2017 (Fig. 10). La campanya prèvia a la inundació es va 

realitzar a l’abril i es van realitzar 3 campanyes posteriors a los 

15, 30 y 45 dies següents; finalitzant la inundació el 29 de juny. A 

cada una de les campanyes de mostreig es va mesurar la humitat 

volumètrica i la temperatura del terra en els 12 punts prèviament 

seleccionats. Es va extreure 200 grams de terra a 5 cm de 

profunditat amb cores de 25mm de radi en cada punt. Cada 

mostreig es va deixar incubant durant 14 dies (enterrats a 10 cm 

de profunditat) mostres de terra superficials a través de potes 

hermètics de 100 mL de capacitat (Chen et al., 2006). 

Posteriorment al laboratori es van analitzar les mostres amb 

contingut d’amoni (NH4
+
), nitrat (NO3

-
), Carboni Orgànic Dissolt 

(DOC) y Nitrogen Total Dissolt (TDN). 

Es van realitzar campanyes de recollida de mostres de terres post-inundació i després del període de 

pluges de tardor, amb l’objectiu de provar si el terra era capaç de restablir les seves condicions inicials i 

així avaluar si els efectes de l’abocament sobre el terra ripari son reversibles o per el contrari causen un 

dany no reversible a l’estructura edàfica.  

 
 
2. Actuacions a la llera 
 
2. 1. Tramitació de permisos 

Es van tramitar permisos a través de l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) durant els primers mesos de 

2015 per a poder realitzar les actuacions previstes a la llera. Les quals consistien en la col·locació de 

troncs perpendiculars al flux, de troncs paral·lels al flux i en la modificació del traçat, d’alguns trams de 

la llera.  

2. 2.Aixecament topogràfic 

Aixecament topogràfic del jaç fluvial per determinar les característiques morfològiques de la secció 

d’estudi (amplitud, calat i forma).  

  

Fig 10. Presa de mostres de terra. 
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Fig 11. Mapa topogràfic de la llera de la secció d’estudi (450 metres aigües sota de la EDAR de Cànoves-Samalús. 

Flujo 

Efluente

EDAR 
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2. 3. Caracterització prèvia 

Prèviament a l’execució de les actuacions de restauració, es va 

realitzar una caracterització morfo-hidràulica, físico-química i 

biològica de la zona d’estudi durant els mesos de març a 

desembre de 2015. Aquesta caracterització va consistir en 

mesurar mensualment in situ paràmetres físics (temperatura, 

conductivitat, pH i oxigen dissolt) i morfo-hidràuliques 

(transfectes transversals de profunditat, amplitud, velocitat, i 

caudals). En paral·lel es prenen mostres d’aigua pel seu posterior 

anàlisis químic en el laboratori (concentració d’amoni, nitrat, 

nitrit, fosfat y Carboni Orgànic Dissolt -COD-). També es va 

determinar la qualitat biològica del rierol abans i després de 

l’abocament EDAR a través del anàlisis de les comunitats de 

macro-invertebrats bentònics (índex BMWP, Alba-Tercedor i 

Sánchez-Ortega, 1988) i de diatomees epilítiques (índex IPSs, 

Coste in: Cemagref, 1982). 

 

2. 4. Estudi hidràulic 

Es va realitzar l’estudi hidràulic detallat de tota la secció d’estudi el gener de 2016, per part de l’ 

empresa Naturalea. Aquest estudi es va realitzar a través del model matemàtic bidimensional Iber 

(http://iberaula.es/modelo-iber/modelo), a partir del mapa topogràfic i dels caudals recurrents del 

rierol. Amb aquest model es van obtenir isolínies de velocitat i les cotes d’inundació al llarg de tota la 

secció d’estudi, el que va permetre simular l’efecte de les estructures de bioenginyeria aplicades en 

cada tram amb respecte a la variació de les característiques morfo-hidràuliques (amplitud, profunditat, 

velocitat, Fig. 13).  

 

 

2. 5. Diseny experimental 

Es van definir les actuacions a realitzar a partir de simulacions obtingudes amb el model Iber, així com el 

tipus de metodologia de caracterització morfo-hidràulica per al seu posterior seguiment després de les 

intervencions. Es va proposar sub-dividir la zona d’estudi de 450 m per sota de la EDAR en 6 trams 

contigus de 75 metros cada un (Fig. 14). En 3 d’aquests trams es modificarien les característiques morfo-

hidràuliques  de la llera fluvial, mediant l’aplicació de diferents tècniques de bioenginyeria del paisatge. 

Fig 12. Presa de mostres biològiques per 
la posterior identificació de 

macroinvertebrats i  diatomees. 

 

Fig 13. Modelització hidràulica del tram travesses abans (esquerra) i després (dreta) de la intervenció. 
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Els 3 trams restants es van deixar sense intervenir per a que servissin de referència en quant a avaluar la 

resposta funcional del rierol davant de les diferents intervencions realitzades. No obstant, el primer 

tram (0-75 m aigües sota de l’efluent de la EDAR) no es va incloure dins de l’estudi d’avaluació per la 

seva proximitat a la EDAR, doncs existeix la possibilitat de que l’efluent no estigues encara totalment 

barrejat amb l’aigua del riu. 
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Fig 14. Mapa topogràfic de la secció d’estudi on s’indica la localització de los 5 trams d’estudi. 

Flujo 
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2.6. Actuacions de bioenginyeria realitzades a la llera 

A continuació s’expliquen les modificacions de les característiques morfo-hidràuliques de la llera fluvial 

en els tres trams intervinguts.  

En el primer tram intervingut (situat a 75 metres per sota de l’entrada de  l’efluent, referit a partir d’ara 

com tram amb travesses) es van construir dos represes consecutives mediant un entramat amb troncs 

amb l’objectiu d’incrementar el tems de residència de l’aigua en aquest tram (Fig. 15); i així augmentar 

les probabilitats d’interacció entre els nutrients de la columna d’aigua i les comunitats de 

microorganismes que colonitzen el jaç fluvial. A més, aquesta actuació afavoreix una major retenció de 

la matèria orgànica particulada fina, de manera que es generen condicions anòxia en el mateix jaç 

fluvial, facilitant així l’eliminació de nitrogen inorgànic dissolt (DIN) mediant la desnitrificació.  

En el segon tram intervingut (situat a 225 metres de l’entrada de l’efluent, referit a partir d’ara com 

tram amb deflectors) es van eliminar les zones de recessos i es va augmentar la velocitat i la turbulència 

de l’aigua a través de l’establiment de deflactors obliqües i en paral·lel (Fig. 16). De tal manera que es 

reduïa significativament el temps de residència de l’aigua en aquest tram experimental, amb l’objectiu 

d’incrementar la disponibilitat de nutrients per unitat de temps per als microorganismes bentònics.  

En el tercer tram intervingut situat a 375 metres de l’entrada de l’efluent (anomenat a partir d’ara com 

tram amb el traçat modificat) es va proposar una modificació del traçat de la llera en una zona que tenia 

seriosos problemes d’incisió (Fig. 17). En aquest tram experimental es van aplicar diferents tècniques de 

bioenginyeria del paisatge amb l’objectiu de corregir els problemes d’incisió i de canalització, donant així 

més amplitud de secció i un traç més sinuós.  Aquesta intervenció va incrementar la diversitat d’hàbitats 

fluvials i a la vegada va fer que s’ampliés el rang de velocitats i temps de residència de l’aigua.
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Fig 15. Modificació del tram travesses. Fig 16. Modificació del tram deflectors. Fig 17. Modificació del tram amb el traç modificat. 
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De totes maneres, abans de les intervencions es van realitzar tres campanyes de mostreig –de gener a 

finals de febrer de 2016- en els cinc trams d’estudi per a determinar les característiques morfo-

hidràuliques i quantificar la retenció de nutrients en cada tram, abans de realitzar les actuacions. 

 

2. 7.Curs d’iniciació a les tècniques de bioenginyeria del paisatge 

Vàrem organitzar un curs d’iniciació a les tècniques de bioenginyeria juntament amb la Asociación 

Española de Ingeniería de Paisaje i en col·laboració amb l’empresa Naturalea durant la primera setmana 

de març del 2016 (Fig. 18). Aquest curs va ser finançat pel parc Natural del Montseny i Reserva de la 

Biosfera (Diputació de Barcelona) i va ser realitzat amb l’objectiu de donar a conèixer les diferents 

tècniques de bioenginyeria de restauració fluvial a professionals del medi ambient i que es podien posar 

en pràctica a la zona de l’estudi. El primer dia es va realitzar la jornada teòrico- tècnica a l’Ajuntament 

de Cànoves (Fig. 19) i els tres dies restants es va realitzar la part pràctica del curs a la riera de Cànoves 

en els mateixos trams proposats a intervenir (Fig. 20). De manera que es van realitzar modificacions de 

les característiques morfo-hidràuliques de la llera fluvial en els tres trams proposats. Concretament, en 

el primer tram intervingut (tram amb travesses) es van construir entramats amb troncs transversals 

utilitzant la tècnica de la estacada amb l’objectiu de construir dos represes consecutives. Els troncs es 

van aguantar amb vares ferro corrugat, es van reforçar amb pedres i es van recobrir amb una manta de 

llana per a que es retingués els sediments fins. En el segon tram intervingut (tram amb deflectors) es van 

construir deflectors oblics i en paral·lel a través d’un entramat amb troncs i l’ús de fagines vives per a 

donar estabilitat. El tercer tram situat a 375 metres de la EDAR es va intervenir modificant el traç de la 

llera perquè era la zona d’estudi que  tenia seriosos problemes d’incisió. En aquest tram es va modificar 

el traç del llera a través de l’aplicació de diferents tècniques de bioenginyeria, fent-lo més ample i sinuós 

(tram amb el traç modificat). En aquesta zona va intervenir una retroexcavadora deixant els marges del 

rierol despullats, el que implicava un alt risc d’erosió i de colonització d’espècies invasores. Per a evitar 

aquests problemes es van aplicar diferents tècniques de bioenginyeria a les zones del marge fluvial més 

exposades, com: entramat simple i doble (tipus Krainer); instal·lació de rotlles de fibra de coco pre-

vegetats amb diferents especies autòctones d’ helòfits; cobertura i trenat de branques amb especies 

arbustives de la zona; construcció de fagines simple o múltiple (ribalta). I totes elles acompanyades de  

sembra i plantacions als marges i a la zona de ribera. Durant el curs, a més, es van filmar totes les 

intervencions realitzades amb l’objectiu de realitzar un vídeo divulgatiu del projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 18. Tríptic informatiu del curs de 
bioenginyeria fluvial. 

Fig 19. Ponència sobre principis de 
bioenginyeria  durant la jornada teòrica 
del curs. 

Fig 20. Explicació i construcció d’un 
entramat doble (krainer) durant la jornada 
pràctica del curs. 
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2. 8. Activitats de Seguiment 

 

El seguiment de la intervenció realitzada en els tres trams 

d’estudi es va iniciar l’abril de 2016 i va finalitzar el desembre de 

2017. El seguiment va consistir en la realització de mostreigs 

mensuals en els tres  trams d’estudi intervinguts i en els trams 

control amb l’objectiu de caracteritzar la morfo-hidràulica i 

quantificar la retenció de nutrients a cada tram (Fig. 21). A més, 

es van realitzar mostreigs de qualitat biològica a través de 

l’estudi de les comunitats de diatomees i la meiofauna de la 

zona hiporreica.  

 

2. 9. Curs: River restoration and soil bioengineering 

 

Dins del marc d’un curs “River restoration and soil 

bioengineering” afavorit pel projecte europeu Hypotrain (Marie 

Curie ITN UE) es van impartir classes teòrico-pràctiques els dies 

30, 31 de gener i 1 de febrer de 2017 en els mateixos trams 

d’estudi on es van realitzar les intervencions. Durant el primer 

dia, el Dr. Francesc Sabater va impartir una xerrada: "Fluvial 

ecosystem sservices: the role of Hyporheic zone and criteria to 

be considered in stream restoration" i va introduir un cas pràctic 

a la riera de Cànoves. L’últim dia es va realitzar una visita de 

camp a la riera de Cànoves on Marta Tobella va explicar el 

projecte RESTAURIO i el paper que té la zona hiporreica en la 

autodepuració fluvial (Fig. 22). 

 

2. 10. Sortida pràctica de màster 

Sortida pràctica el 5 de juny de 2017 dins de l’assignatura 

"Rehabilitación de Cauces y Riberas" del Máster en Ecologia, 

Gestió i Restauració del Medi Natural (UB), impartida pel Dr. 

Francesc Sabater y Albert Sorolla de l’empresa Naturalea. La 

sortida va consistir en donar a conèixer les diferents tècniques 

de restauració fluvial realitzades a la riera de Cànoves. Dins 

d’aquest curs es va ensenyar in-situ la tècnica de construcció i 

instal·lació d’un deflector tipus single J-hook vane. Aquest 

deflector es va construir de forma obliqua davant la sortida de 

l’efluent de la EDAR (Fig. 23). Aquesta estructura té una doble 

finalitat; per una part pretén homogeneïtzar l’abocament de 

l’efluent amb el caudal circulant del rierol; i per una altra, 

demostrar la possible formació d’una posa just després de 

l’estructura en funció de les avingudes (Fig. 24). 

Fig 21. Mostreig mensual en el tram 

deflectors. 

Fig 22. Explicació del projecte RESTAURIO 
als assistents al curs. 

Fig 23. Vista del deflector a la sortida de 
l’efluent de la depuradora. 

Efluente EDAR 
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Fig 24. Esquema del deflector. 

 

3. Resultats obtinguts 

 

1. Ribera 
 
1. 1. Estudi botànic 

 

A partir de l’estudi florístic de les espècies herbàcies ripàries es va calcular l’índex IVF. Aquest índex 

demostra que tot i que l’alteració del bosc de ribera degut a l’existència d’espècies al·lòctones (Platanus 

hybrida) i invasores (Robinia psedoacacia), el sota-bosc de ribera està ben estructurat i manté una 

comunitat herbàcia de notable valor ecològic (Fig. 25, 26 y 27) encara que algunes espècies oportunistes 

pròpies de zones lleugerament alterades. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. Capacitat ecotò del bosc de ribera 

 

La derivació de l’efluent de la EDAR de Cànoves i Samalús sobre el bosc de ribera adjacent va tenir 

efectes sobre les característiques edàfiques de la ribera. Es va observar un augment de la temperatura 

edàfica i de la conductivitat elèctrica a conseqüència de la tipologia d’aigües de l’efluent. D’altre banda, 

l’acidesa potencial va disminuir, al temps que augmentava el percentatge de saturació de sodi sobre el 

complex d’intercanvi catiònic. Aquestes alteracions podrien tenir conseqüències més greus sobre el 

terra si persisteix el temps d’inundació; ja que podria afectar a la seva estructura i conductivitat 

hidràulica (permeabilitat). Per contrari, s’ha observat una disminució dràstica en el contingut de 

nitrogen disponible, pel que s’evidencia que hi ha una pèrdua i/o retenció d’aquest. Per tant, aquesta 

praxis podria contribuir a la reducció de l’impacte dels efluents de les EDAR sobre els rius sempre i quan 

no s’alteressin notòriament l’estructura edàfica de la zona. 

 

 

Fig 25. Carex pendula 
(IVF=10) 

Fig 26. Doronicum pardalianches 
(IVF=10) 

Fig 27. Polystichum setiferum 
(IVF=10) 
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2. Llera 
 

2. 2. Caracterització prèvia 
 
La riera de Cànoves és un rierol 

intermitent de poc caudal (caudal màxim ≈ 

7L/s) que s’asseca completament durant el 

període estival (de mitjans de juliol fins a 

mitjans d’octubre). Els abocaments de 

l’efluent procedent de la EDAR 

disminueixen dràsticament la qualitat 

química de l’aigua, perquè la capacitat de 

dilució del rierol és exigua. Es va observar 

un augment molt notori de les 

concentracions de nutrients de manera que s’observen símptomes d’eutròfia al llarg de la llera. Tot això 

implica una conseqüent disminució de la capacitat autodepurativa del rierol. També, els abocaments de 

la EDAR fan disminuir dràsticament la qualitat biològica del rierol. De tal forma que  canvia per complet 

la comunitat de macroinvertebrats. Les famílies de Ephemeroptera y de Tricoptera (Fig. 28) més 

sensibles a la contaminació pràcticament van desaparèixer, i en canvi la comunitat va passar a estar 

dominada per espècies molt tolerants a la contaminació, com els Chironomidae (Fig. 29) i Oligochaeta. 

No obstant, la qualitat biològica abans de la depuradora va ser moderada (BMWP=40) i no s’observa una 

recuperació completa de la comunitat bentònica després de 500 metres aigües avall, el que ens indica 

que la capacitat autodepurativa del rierol encara era baixa. També es van observar canvis importants en 

la composició de diatomees, augmentant l’abundància d’aquelles comunitats més tolerants a la 

contaminació com Luticola geoppertiana (Fig. 30), Sellaphora seminulum, Eolimna minima, 

Gomphosphenia holmquistii o Mayamea atomusy; i reduint l’abundància relativa de comunitats menys 

tolerants como C. pseudolineata (Fig. 31).  Inclús no es va arribar a detectar espècies presents en les 

zones de referència com les comunitats de Gomphonema pumilum. L’índex de diatomees aplicat (IPS) 

mostra el seu valor més alt en el tram previ a l’abocament de la depuradora (IPS=15.2; tram de 

referència) e els seus valors més baixos fins els 300 metres de distància de la EDAR (IPS=10-12.8). No 

obstant, millorava la qualitat en els dos últims trams (300-450 metres), fins una recuperació significativa 

en els 1000 metres (IPS=17.6) 

    

  

 

2. 3. Seguiment de la intervenció 
 
2. 3. 1. Paràmetres morfo-hidràulics  

 

Durant la fase se seguiment, el caudal 

de la riera de Cànoves abans de l’entrada de l’efluent de la depuradora va tenir un màxim (6.07 L/s) 

durant la primavera i un mínim durant el període estival (de finals de Juliol a finals d’Octubre). El caudal 

mitjà de l’efluent de la depuradora va ser de 8.6 L/s. El caudal per sota de la depuradora, mesurant a 

través de l’addicció de sals de clorur, va variar sensiblement entre els diferents trams experimentals. El 

caudal augmenta paulatinament durant hivern-primavera des del primer al últim tram, indicant 

l’existència d’entrades laterals d’aigua, i corroborant així la disminució de la conductivitat de l’aigua 

observada al llarg de la zona d’estudi. No obstant això, aquest patró es va invertir durant el període de 

sequera estival, reflexant-se en un augment de la conductivitat de l’aigua al llarg de la llera. Aquest 

augment de la conductivitat és degut a la demanda evapotranspirativa per part de la vegetació de ribera 

i a la disminució dels nivells freàtics de ribera que propicien un flux invertit des del riu fins la ribera. 

Fig 28. Tricoptera. Fig 29. Chironomidae. Fig 30. Luticola geoppertiana. Fig 31. C. pseudolineata. 
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L’estudi minuciós sobre dispersió i transport de soluts dissolts en els diferents trams experimentals, 

demostra que les diferents tècniques de restauració aplicades van resultar ser efectives en quant a 

aconseguir les característiques hidràuliques desitjades a cada tram. Aquests trams es van diferenciar 

significativament en relació als trams control. A excepció del tram amb el traç modificat que no 

mostrava diferències hidràuliques significatives amb la resta dels trams control. Els resultats van ser que 

tant la velocitat mitja com la velocitat màxima van ser dos vegades menors al tram amb travesses que 

en els trams control, mentre que per el tram amb deflectors aquests valors van ser dues vegades 

superiors als considerats trams control. En relació al temps de retenció hidràulica, aquest va ser dues 

vegades major al tram amb travesses i menor al tram amb deflectors, sent similar als trams control i el 

tram amb el traç modificat. Aquestes diferencies es reflecteixen també en canvis de profunditat de la 

columna d’aigua que va ser dues vegades major en el tram de travesses que en els trams de control; i 

tot al contrari en el tram amb deflectors. Òbviament, en el tram amb traç modificat vam obtenir una 

secció transversal que va ser similar a la dels trams control. 

 

 

2. 3. 2. Retenció de nutrients 

 

Al llarg dels trams experimentals, la retenció del fosfat afegit va ser simplement superior al 90%. Això 

ens indica que tota la llera té una elevada capacitat de retenció de fòsfor independentment de la 

modificació realitzada a cada tram. En canvi, la retenció de nitrogen en forma d’amoni va oscil·lar entre 

el 43 y el 96% de retenció, sent el tram amb travesses el que mostrava valors més baixos. Per tant, els 

resultats ens indiquen que tots els trams intervinguts van resultar ser molt més eficients a la retenció de 

fòsfor en relació al nitrogen. De totes maneres, es van observar diferencies entre trams intervinguts en 

quant a la capacitat de retenció tant de fòsfor com del nitrogen. Concretament, el tram amb travesses 

va mostrar major capacitat de retenció de fòsfor donat que tot el contingut de fosfat afegit a propòsit va 

desaparèixer per complet. Per aquesta raó, no es va poder calcular la distància de retenció d’aquest 

element i ser comparada amb la resta de trams. Aquests resultats afirmen les nostres expectatives, 

doncs a major temps de residència de l’aigua millor s’afavoreix l’eficiència de retenció (Bukaveckas et 

al., 2005). Addicionalment, l’elevada biomassa d’algues filamentoses observada en aquest tram, fruit de 

les condicions d’eutròfia creades per la EDAR, contribueix també a la major capacitat de retenció de 

fòsfor. Pel contrari, el tram amb deflectors va resultar ser el tram menys eficient en quant a la retenció 

de fòsfor. Això s’explica per l’elevada velocitat d’aquest tram reduint el tems de residencia de l’aigua i la 

oportunitat que els nutrients siguin retinguts per les zones bioreactives del jaç fluvial (Withers and 

Jarvie, 2008). Finalment, tot i que les característiques morfo-hidràuliques del tram amb el traç modificat 

eren similars a la dels trams control, aquest tram va presentar major eficiència de retenció de fòsfor que 

els trams de control. Això indica que la sinuositat del traç, la diversificació d’hàbitats i la re-presa 

formada per material vegetal acumulat va tenir un efecte positiu sobre l’eficiència de retenció d’aquest 

nutrient. En aquest tram, un factor addicional que pot haver influït, és la major disponibilitat de llum 

degut a la menor coberta vegetal de la ribera, que va afavorir una major abundància de biomassa algar. I 

això també podria ser la causa d’una major eficiència en la retenció d’aquest nutrient. 

 

Respecte l’eficiència de retenció de l’amoni, aquesta no va ser significativament més elevada en aquells 

trams amb travesses i deflectors en comparació als trams control. Contràriament, l’eficiència de retenció 

d’amoni al tram amb el traç modificat va ser la més elevada, igual que es va observar pel fòsfor. Per 

tant, els resultats apunten a que les tècniques de bioenginyeria utilitzades en aquest tram traç modificat 

van resultar ser molt eficients en quant a la retenció de ambos nutrients. No obstant cal destacar que 

una disminució del temps de residència de l’aigua en el tram de deflectors va repercutir sobre una 

reducció en l’eficiència de retenció d’ambdós nutrients respecte als trams control. En canvi, l’increment 

del temps de residència de l’aigua en el tram de travesses no va tenir el mateix efecte amb l’eficiència 
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de retenció d’ambdós nutrients. Per tant, la nostra expectativa sobre la retenció de nutrients depèn del 

nutrient estudiat. Això suggereix que els mecanismes i processos que regulen la retenció de fòsfor i 

amoni en aquests trams no son els mateixos. La descomposició de la matèria orgànica acumulada a les 

represes fa disminuir la concentració d’oxigen en el jaç del riu, i això limita la nitrificació. Doncs les 

bactèries nitrificants necessiten d’elevades concentracions d’oxigen per a poder oxidar l’amoni a nitrat. 

Si bé aquest procés no contribueix a eliminar significativament el nitrogen de la columna de l’aigua, si 

que contribueix a disminuir la concentració d’amoni, i per tant a incrementar l’eficiència de retenció 

d’aquest compost. Determinats estudis consideren que la nitrificació és un procés que sol ser dominant 

en aquells rius impactats per les EDAR (Merseburger et al. 2005). El fet que la eficiència de retenció 

d’amoni sigui major al tram amb deflectors (amb major velocitat i  turbulència de l’aigua) que en el tram 

amb travesses (amb major acumulació de matèria orgànica) donaria suport a aquesta explicació.  

 

 

2. 3. 3. Qualitat biològica 

 

La qualitat biològica de la riera de Cànoves després de la intervenció es va determinar a través de 

l’estudi de la comunitat de diatomees epilítiques i de la fauna hiporreica existent abans i després dels 

abocaments de la EDAR de Cànoves-Samalús. 

 

El mostreig de diatomees es va realitzar el maig de 2016, casi 3 mesos després de la intervenció, i els 

resultats obtinguts es van comparar amb els del mostreig realitzat abans de la intervenció (gener 2016). 

L’índex de Polusensibilitat (IPS) va mostrar que els tres primers trams d’estudi (travesses, control i 

deflectors) van canviar de qualitat mediocre (IPS=10-12.8) a qualitat bona (IPS=13.2-15.4), encara que 

això podria ser degut a unes condicions ambientals més favorables (Colinet al., 2016). El tram més 

pròxim a la depuradora (0-75 m) va continuar tenint una qualitat mediocre (IPS=10.4), degut a les 

condicions eutròfiques d’aquest tram per la proximitat a l’efluent, i que afavoreixen espècies de 

diatomees més tolerants a la contaminació orgànica. 

 
El mostreig de la fauna hiporreica realitzat entre juny i juliol de 2016 (uns 3-4 mesos després de la 

intervenció) demostra que hi va haver diferencies significatives al llarg del gradient fluvial a 

conseqüència de l’impacte que genera la EDAR. Els trams mostrejats que disposen d’una comunitat de 

fauna hiporreica més pobre son aquells situats aigües per sota de la EDAR. L’activitat heterotròfica en 

les zones al·luvials (Steinman et al.1996), fa que es redueixin considerablement les concentracions 

d’oxigen dissolt, sent aquest un factor determinant per la fauna hiporreica (Mulholland et al., 2001). 

Això és degut a que la disponibilitat d’oxígen és un factor clau per a la meiofauna; doncs, la seva 

disminució dificulta la supervivència de la fauna, deixant només aquells taxons més adaptats i menys 

sensibles a les pertorbacions (Boulton et al. 1991; Diaz and Rosenberg 1995; Sergeev and Zaiko 2013). 

Aquest fet també es corrobora en aquest estudi ja que els punts més afectats per les pertorbacions son 

els que posseeixen una menor diversitat.  
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4. Documents generats 

 
Durant els tres anys del projecte RESTAURIO s’han generat els següents documents: 

 
- Tobella M., Sorolla A., Bernal S., Isnard  M., Latorre C., Mota B., Nadal M.,  Ribot M., Rueda I., 

Sabaté S., Martí E. & Sabater F.  (2016)  Restaurar para mejorar la calidad del agua en ríos, XI 
Congreso Internacional Bioingeniería del Paisaje. 

 
- Delgado A., Efectes de diferents pertorbacions antròpiques i l’hàbitat sobre la fauna hiporreica 

al llarg del gradient longitudinal d’un rierol mediterrani intermitent (2016) Máster de Ecología, 
Gestión y Restauración del Medio Natural, Universitat de Barcelona, Director: Dr. Francesc 
Sabater. 

 
- Guerrero J., Respuesta de las asociaciones de diatomeas de un río mediterráneo al impacto de 

una EDAR (2016) Máster de Ecología, Gestión y Restauración del Medio Natural, Universitat de 
Barcelona,. Director: Dr. Joan Gomà. 

 
- Elías M., Estado actual y evaluación de alteraciones en el sistema hiporréico fluvial posterior a 

intervenciones de bioingeniería en un arroyo intermitente afectado por el efluente de una 

estación depuradora de aguas residuales en Cànoves i Samalús, Cataluña (2017) Reporte de 
Programa de Capacitación en Métodos de Investigación, Universitat de Barcelona y Universidad 
Nacional Autónoma de México, Director: Dr. Francesc Sabater. 
 

- Escarmena L., Avaluació de l’impacte de la derivació de l’efluentd’una EDAR en un bosc de 

ribera: anàlisi de les característiquesedàfiques i delsprocessos del nitrogen (2017) Máster de 
Ecología, Gestión y Restauración del Medio Natural, Universitat de Barcelona,. Director: Dr. 
Francesc Sabater 

 
- Meredith W., Hydrologic Influence on the Spatial Distribution of Particulate Organic Matter and 

Hyporheic Sediment Respiration within a Geomorphically Altered Stream (2017) Máster de 
Ecología, Gestión y Restauración del Medio Natural, Universitat de Barcelona, Director: Eugènia 
Martí and Jen Drummond. 

 
 
 
Els següents articles científics estan en curs de redacció: 
 

- Escarmena L., Evaluation of the impact of wastewater diffuse discharge on riparian on forest: 

Analysis of soil characteristics and nitrogen processes , Potential journal: Geoderma 
 

- Meredith W., Hydrologic influence on the spatial distribution of particulate organic matter and 

hyporheic sediment respiration within a geomorphically altered stream. Potential journals: 
water resources research, water research, journal of geophysical research - biogeochemistry, 
freshwater science and science of the total environment 

 
- Tobella M., Effects of fluvial restoration (or hydromorphological changes on streambed) on 

nutrient retention in an intermittent river affected by a WasteWater Treatment Plant. Potential 
journal: Biogeoscience. 

 

 
Els resultats obtinguts del projecte RESTAURIO formaran part del primer capítol de la tesis doctoral: 
"Assessment of in-stream restoration to mitigate nutrient inputs from wastewater treatment plants" de 
Marta Tobella Sanmartí, dirigida per Dr. Francesc Sabater i Comas i Dra. Eugènia Martí i Roca. 
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5. Activitats de difusió realitzades i altra informació no inclosa en els anteriors apartats. 

  
El treball realitzat en el projecte RESTAURIO i els seus resultats han estat difosos a través de 
comunicacions orals en congressos nacionals i internacionals d’àmbit científic:  
 

- II Congreso Ibérico de Restauración Fluvial RESTAURARIOS 2015: “Caracterización de la 

capacidad de asimilación en un tramo afectado por el efluente de una EDAR en un río 

intermitente y propuestas para su mejora”, Marta Tobella, 9-11 de junio de 2015, Pamplona. 
- XI Congreso Internacional Bioingeniería del Paisaje: "Restaurar para mejorar la calidad del agua 

en ríos", Marta Tobella, 9-11 de noviembre de 2016, Donostia. 
 
 
A través de la presentació de pòsters en congressos d’àmbit científic i jornades: 
 

- European Hyporheic Forum: "How do changes in hydrological regime affect stream nutrient 

retention?", Marta Tobella, 13 de junio de 2016, Berlín. 
- V Jornades Ambientals, III Premis Torres &Earth a la Innovació: "La restauració fluvial com a 

eina per a la  millora de la qualitat de l'aigua en rius mediterranis afectats per efluents de 

depuradores", Marta Tobella, 23 de mayo de 2016, Barcelona. 
 

 

A través de xerrades en seminaris i jornades destinades a un públic més general: 
 

- 3MTalk, Departamento de Ecología de la Universidad de Barcelona, Marta Tobella, 15 de enero 
de 2016, Barcelona. 

- Jornada Tècnica de Medi Ambient al Consorci Besòs-Tordera (15 de desembre de 2016): 
 

1. “Efectes de les EDAR’s sobre la capacitat d’autodepuració dels rius”, Dra. Eugènia Martí.  
2. “La Plataforma experimental URL”, Dr. Francesc Sabater. 

 
- Seminario en el Departamento de Ecología de la Universidad de Barcelona, "Fluvial restoration 

to improve the self-puriphication capacity in Mediterranean rivers affected by WasteWater 

Treatment Plants effluent", Marta Tobella, 17 de marzo de 2017, Barcelona. 
- Tronades cientificonaturalistes, "I després de les depuradores què? La bioenginyeria com a eina 

per a millorar la qualitat dels rius", co-organizadas entre la Delegació de la Serralada Litoral 
Central-ICH y la Agrupació Científico-Excursiionista de Mataró, 5 de mayo de 2017, Mataró. 

- Jornada Tècnica: Recerca aplicada a la problemàtica dels rius urbans en el nou escenari socioambiental 
de la regió mediterrània, al Consorci Besòs-Tordera (30 de noviembre de 2017): 
 

1. "Quina influència té la modificació de les característiques morfohidràuliques de la llera 

fluvial en la capacitat autodepurativa dels nostres rius? El cas de la riera Cànoves", 
Marta Tobella. 

2. "Hydrologic influence on the spatial distribution of particulate organic matter and 

hyporheic sediment respiration within a geomorphically altered stream", Warren 

Meredith. 

3. "Avaluació de l’impacte de la derivació de l’efluent d’una EDAR en un bosc de ribera: 

anàlisi de les característiques edàfiques i dels processos del nitrogen", Laura 
Escarmena. 
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També s’han difós les diferents actuacions per medi de butlletins, notes informatives en diaris locals i 
reportatges en televisions locals: 
 

- Naturalea Conservació:   
http://trameses.naturalea.eu/m/51/ (16/12/2015) 

- Asociación Española de bioingeniería del Paisaje (AEIP):  
http://aeip.org.es/curso-de-iniciacion-a-las-tecnicas-de-bioingenieria-del-paisaje-en-el-
ambito-fluvial/ 

- Ayuntamiento de Cànoves i Samalús:  
http://canovesisamalus.cat/noticia.php?nId=98123316 (09/03/2015) 

- Consorci Besòs-Tordera:  
http://besos.cat/2015/03/la-fundacion-bbva-financara-un-projecte-dinvestigacio-a-la-
riera-de-canoves/ (13/03/2015) 
http://besos.cat/2016/02/laeip-catalunya-organitza-un-nou-curs-sobre-tecniques-de-
bioenginyeria-del-paisatge-en-lambit-fluvial/ (24/02/2016) Esta misma nota de prensa 
se envióa medios de comunicación y a los departamentos de comunicación de los 
ayuntamientos consorciados (52). 

- Diari El 9Nou: 
- Televisión comarcal VOTv (Vallès Oriental Televisió). 

https://www.youtube.com/watch?v=L8VPPxfNEp4 (12/03/2015) 
http://besos-tordera.cat/recull-de-videos-a-la-premsa/ (30/11/2017) 

 
 
Amb l’objectiu de difondre el projecte RESTAURÍO entre un públic més general es va editar un vídeo 
divulgatiu del projecte (“Proyecto piloto de restauración para paliar los efectos de vertido de las EDAR en 

ríos intermitentes”) en català, castellà i en castellà subtitulat a l’anglès: 
 

- Català:               https://www.youtube.com/watch?v=iY56eoi6gjo&t=55s 
- Castellà:            https://www.youtube.com/watch?v=GVqoy63m5UA&t=7s 
- Inglés:                https://www.youtube.com/watch?v=U8HIpxii-a4 

 
 
Es van realitzar tres cursos amb caràcter divulgatiu: 
 

- Curs d’iniciació a les tècniques de bioenginyeria del paisatge en l’àmbit fluvial (3-5 de març de 
2016). 

- Curs River restoration and soil bioengineering dins el projecte Europeu Hypotrain (Marie Curie 
ITN UE)  (1 de febrer de 2017) 

- Sortida pràctica de tècniques de restauració fluvial dins de l'assignatura Rehabilitació de Lleres i 
Riberes del Màster en Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural, Dr. Francesc  Sabater i 
Albert Sorolla (05/06/2017) 

 
Per últim, totes les accions dutes a terme durant els tres anys de duració del projecte han estat 
divulgades a través de la pàgina de Facebook del projecte RESTAURIO: 
 
https://www.facebook.com/restaurio/ 
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