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L'ESTRUCTURA

DEL F L U V I Á
U S O S I QUALITAT
DE LES SEVES AlGÜES
F R A N C E S C CANALIAS
ISABEL C O S T A

EN AQUEST ARTICLE S'APUNTEN LES PRINCIPÁIS

nya peí barratge de la riera de Bianya a la Canya o, menys transcen-

actuacions i la modelació que ha sofert el rlu Fluviá en la seva

dent pero amb les mateixes característiques, la plana de Begudá,

cenca alta, deiivades de fenómens naturals pero, sobretot, de les

amb el barratge del Turonell a Castellfollit de la Roca.

actuacions humanes que, des de temps immemorials, s'estan

Tot plegat ha donat lloc a l'existéncia de planes d'acumula-

donant al voltant d'aquest curs fluvial. Aqüestes actuacions teñen

ció de materials sedimentaris deis rius, que han permés el rejove-

un efecte directe sobre l'estructura del riu i la qualitat de les seves

niment deis cursos fluvials -que es manifesta en el seu poc encaix

aigües, per tant és del tot necessari teñir un alt coneixement

en el relleu- i han accentuat la capacitat d'inundació de les pla-

d'aquests parámetres, amb la finalitat de garantir el paper connec-

nes. Aixó es fa palés a la Valí d'en Bas i no tant a les altres planes,

tor deis rius i evitar les agressions directes sobre la seva llera que

a causa de la major dimensió de la seva conca de recepció i de la

puguin connportar la pérdua de planes d'ínundacíó o la modifica-

permanencia com a plana d'inundació fins a temps molt recents

ció del seu tragat.

-el drenatge definitiu de la Valí data de 1966.

Geontorfologla I historia

Efectes de la població: agricultura I nuciis urbans

El Ruviá és un riu molt condicional en la seva conca alta, des de la

Per entendre tant el funcionament com la imatge -en tant que per-

Valí d'en Bas fins a Castellfollit de la Roca, per la geología de la zona.

cepció del paisatge- que avui té el riu, cal teñir present l'efecte

L'efecte de barratge, entes com a presa natural, és ciar en la configu-

antrópic sobre les planes, enteses com a llocs dedicáis ais usos

rado de les actuáis planes que conformen la zona de la Conca Alta.

agrícoles. Concretament a la plana de la Valí d'en Bas han estat

En son exemples la plana d'en Bas deguda al barratge del Fluviá a

evidents els esforgos humans per reordenar el riu i el seu entorn,

Olot, la plana de Riudaura peí barratge també a Olot, la valí de Bia-

concentrats de manera especial i principal en la concentració par-
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Panorámica de la Valí
(i'en Baí on s'obseiva,
grades a la conservada
del bosc de ribera,
el tragat del Fhivíá.

cel-lária de 1966, que va suposar i'assecament i la redistribució

de les avlngudes. Alxó comporta riscos mes que evidents, ja que

de la térra. Aquesta reordenació comporta també la consírucció de

les avingudes, sobretot en rius mediterranis on es donen incre-

cañáis de drenatge i desguás que canviaren de manera important

ments de cabal molt sobtats, son difíciis de preveure tant en tem-

la dinámica hídrica del sistema: augmentaren de manera significa-

poralitat com en intensitat. Aqüestes incerteses son posades de

tiva la capacitat de desguás de tota la plana i, pertant, disminui-

manifest tant en casos reals, com l'aiguat d'Olot de 1940, com en

ren el seu nlvell freátic general, en époques de sequera o estiatge.

estudis hidráulics existents, sobretot a la zona d'Olot, realitzats per

La gran productivitat de la plana agrícola i la situació
d'encaix del riu respecte a la cota de terreny per excavado deis

la Junta d'aigües de la Generalitat de Catalunya el 1995.
És básic, dones, que (es actuacions de la població sobre els

sediments dona lloc a una pressió continuada per intentar evitar el

cursos fluvials esíiguin ben regulades pels respectius planeja-

desplagament deis meandres o, fins i tot, la seva correcció real

ments urbanístics locáis, que garanteixin el manteniment de les

amb obertura de nous Hits mes lineáis. Igualment, la verticalitat

planes d'inundació i salvaguardin la traga actual delriu,per evitar

deis talussos que es poden veure en els marges del riu son, en

d'aquesta manera agressions a la seva llera.

bona part, deguts a l'acció de manteniment de l'home, ja sigui per
excavado -práctica tradicional d'extracció d'áríds delriuper a la
construcció o reparado de camins- o per l'increment de zones

L'ús del riu com a sistema d'evacuació
de residus de la població

agrícoles margináis destinades a l'aportació de ruñes i altres materials, sempre amb la consegüent disminudó de la íranja riparia.
S'han de considerar també altres usos humans, com els de

La utilitzadó, inidalment, per al proveíment d'aigua de boca i
usos merament domestics i, mes endavant, com a claveguera o

residencia o els industriáis, que presenten un elevat risc per la

canal d'evacuació han estat els primers usos del riu per la socie-

seva InstaMació al voltant delriu.Cal destacar el que succeeix a

tat. Aquest últim, poc noble i poc respectóos amb la conservació

Olot o a Sant Joan les Fonts, on elriudiscorre de manera molt

delriu,ha estat viable per la important capacitat d'autodepura-

encaixonada entre les diferents edificacions urbanes i on s'han

dó deis sistemes fluvials. Com en la majoria de sistemes natu-

construít cañáis i escutieres per defensar aqüestes construccions

rals, pero, l'autodepuració deixa de funcionar un cop se supera
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blemes, les aigües industriáis de la ciutat, i posterionnent les de la
Valí d'en Bas i les Preses. No va serfins a l'any 1998, pero, amb la
inaugurado de la planta de tractament d'aigiJes residuals actual
ubicada al camíde les Feixes d'Olot, que es dona resposta a les
necessitats reals de tractament de les aigües residuals industriáis.
Durant la década deis 90 s'han dut a terme un seguit d'actuacions encarades a garantir la millora de les aigijes d'abocament a la
majoria de poblacions de la Garrotxa, amb la constmcció d'infraestaictures de depurado com la deis Hostalets d'en Bas, la Pinya, el
Mallol, Sant Joan les Fonts, Castellfollit de la Roca, Montagut, Tortellá ¡ Besalú, en la conca del Fluviá, a mes de Santa Pau i Mieres,
L'any 1992 es va iniciar de manera rigorosa el control de les
aigües residuals industriáis de tota la comarca, i s'obligá els industriáis, a través de i'aplicació de l'Ordenanga de Sanejament
Comarcal, a complir uns mínims per permetre l'abocament de les
seves aigües en els sistemes públics de tractament.
Els efectes reals de la construcció d'aquestes infraestructures sobre la qualitat de les aigües deis rius se segueix, des de
1998, primer des del Pare Natural de la Zona Volcánica de la
Garrotxa i ara des del ConsorcJ de Medi Ambient i Salut Pública de
la Garrotxa, Sigma.

•

Una de les problemátiques pendents mes difíciis de resoldre
en els sistemes de sanejament urbans son els abocaments que es
donen en el sistema de col-!ectors durant els períodes de pluges
Sobreeixidor del col-Iccior d'aigücs rcsidiiah
d'Olol abocant aigücs seiiíc inKinr al Fhnna.

intenses. En aquests episodis es produeix un abocament directe al
fiu d'aigües residuals a través deis sobreeixidors, diluídes amb les
aigües de pluja, que poden afectar de manera important la qualitat
de les aigües, sobretot per llncrement de materia orgánica i la

la capacitat de cárrega del sistema, determinant que, alió que

necessitat d'oxigen que la seva oxidado reclama. L'últim episodi de

podía ser bo en un principi a causa de Taugment de materia

mort de peixos al Fiuviá, durant l'agost de 2000, va ser degut a una

orgánica i de la major productivitat que podia donar-se, passa a

pluja intensa a ia Valí d'en Bas, que provoca la sortida d'aigua peí

ser un problema real, per a la pérdua de capacitat del sistema de

sobreeixidor del Pont de Ferro a Olot. L'alta cárrega orgánica de

ferfronta un incrementd'aportacions.

l'aigua abocada, combinada amb el poc cabal circulant, va provo-

Cal considerar de manera particular el que han significat els

car una anóxia en les aigües estancades per les resdoses.

abocaments industriáis a les lleres deis rius, ja que en ser incontrolables i tóxics en molts casos, poden considerar-se la principal

L'ús del riu com a forga motriu industrial

causa de disminució de la qualitat deis rius durant bona part deis
segles XIX i XX. Aquest efecte ha estat mes signifícatiu encara en

En el curs del Fluviá en la seva conca alta es poden comptar un

els rius de la conca mediterránia, en els quals els cabals d'aigua

total de 33 resdoses, amb un efecte perturbador sobre el cabal

circulant no permeten diluir de manera suficient i constant els

circulant del riu. Es calcula que un 36,30% de la longitud del Flu-

efectes deis forts abocaments.

viá es veu afectada per (a presencia de resdoses. De les resdoses

Al 1977 es va construir, a Olot, la primera depuradora
d'aigües residuals de la ciutat, que va incorporar, tot i que amb pro-

existents, només 15 eren usades l'any 1999 per produir energía
de forma efectiva.
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Moites d'aquestes rescloses comporten el desviament d'una
bona patt del cabal delriucap ais canals laterals, sense respectar de
cap manera el cabal de manteniment biológic. Aixo afecta de manera
molt important la vida del mateix riu, no només per la manca d'aigua
en alguns trams, que és l'efecte mes visible, sino també per l'efecte
negatiu sobre la quaütatde les aigües a causa de la seva retenció.
Malgrat tot, la visió que avui tenim del riu Pluvia al seu pas
per Olot, Sant Joan les Fonts i la resta de la comarca está molt condicionada per l'existéncia d'aquestes rescloses; la seva desaparició comportaria la pérdua quasi total d'aigua una bona part del
temps, per la manca efectiva de cabal circulant en el Hit del riu.
Actualment, durant els mesos de juliol, agost i setembre, el cabal
circulant és próxim o inferiora I m V s .

L'ús de les aigües per a la industria i el rec
Llera lie ia ñera lic Rimianra coiiiplctanictil seca
Tot i que els usos d'aigua per a rec i per a la industria no represen-

a l'(il(ai!a de! iuiiri de ¡'Hostid del Sol, a Olot.

ten una explotado directa del riu, sí que hi deixen sentir els seus
efectes, a causa de la disminució que provoquen en la capa freática i, pertant, en el nivell d'escorrentia mínim.
Les aigües industriáis a la conca alta del Ruviá son, en bona

Tot i el cabal registrat, quasi sempre superior a 1 mVs, bona

part, retornades al curs fluvial al terme municipal de Sant Joan les

partdeisriusi les rieres afluents del Fluviá, com perexempleelRiu-

Fonts, procedenís de la Riera de Bianya i del Ridaura i un cop trac-

daura, presenten sequeros freqüents mes enllá deis mesos d'estiu.

tades a la depuradora d'Olot. Tot i aixó, una part de les aigües

L'efecte de la intensitat de les ptuges sobre el cabal és molt

industriáis, les procedents deis sistemes de refrigerado industrial

important, ja que el riu no té capacitat de regulado de les avingu-

que no necessiten cap tractament de depurado posterior al seu

des. El cabal estimat per una avinguda ordinaria, amb un període

ús, son retornades de manera immediata al riu. •

de retorn de 10 anys, al Fluviá a l'algada de Codella és de quasi

D'altra banda, la disminució del nivell freátic deis aqüífers

73mVs, 54 vegades superior al cabal mitjá ordinari. El mateix

també es veu molt afectada per l'ús, cada cop más important,

cabal a la sortida de les Tries, pot ser de 120mVs, prácticament

sobretot a les Valls de Bianya i d'en Bas, del rec agrícola de suport,

100 vegades mes que el cabal ordinari. Aquesta informado s'ha

que garanteix les elevados produccions agrícoles. Durant el perío-

pogut obtenir a partir d'un estudi d'atermenament del riu Fluviá en

de 1994-2001, segons les dades del control del nivell piezométric

el tram de la Valí d'en Bas {ACÁ, 2002).

i de qualitat de les aigües en els aqüífers del Pare Natural de la

A vegades es pren l'increment de l'extensió boscosa a tot el

Zona Volcánica de la Garrotxa (BACH, 2004} s'fia constatat una dis-

territori com una explicació de la disminució del cabal deis nostres

minució deis aqüífers de 12 i 14 metres, i un posterior augment

rius. Aquesta afirmado es posa en dubte peí fet que, segons dades

d'aquests valors en controls d'anys posteriors.

del Laboratori Polivalent de la Garrotxa, l'evapotranspiració que es
dona en terres agrícoles amb cultiu de biat de moro, com les de la

El cabal

Valí d'en Bas, és próxima ais 600 l/m^ mentre que l'evapotranspiració d'un alzinar es considera d'uns 500 l/m^ segons dades de

El cabal circulant del Fluviá es mesura a l'estació d'aforament que

Testado experimental d'ecologla que ia Universitat Autónoma de

l'Agéncia Catalana de l'Aigua de la Generalitat de Catalunya (ACÁ),

Barcelona té a la finca de la Castanya, al Montseny. A mes, la recu-

antiga Junta d'Aigües, té al paratge de les Tries, aigües avall de la

perado de la coberta vegetal no implica la recuperado d'un bosc

ciutat d'Olot, anomenada estació d'aforament número 13.

ben format i per tan l'evapotranspiració encara és menor. Contraria-
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Transsecte Pluvia. Química.

mgNH4/Kg

tius de les condicions generáis del riu, per
l'efecte d'eutrofització local que comporta. •

3.50

La mineralització de les aigües, que

^

3,00

r\

\ ^

2,50

,_^

t ~ • .^--

„.tr
V

•

— ' ^s

oscil-la entre els 300 i 600 \i Scm ' a la

/

capgalera del Pluvia, potconsiderar-se baixa i
propia deis rius de muntanya mitjana. La
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composlció d'ions és dominada peí bicarbo-

y

nat i el calci, com és d'esperar per la compo-
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slció de les roques dominants. En els punts
d'abocament, a les sortides de les estacions
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distancia resclosa (m)
Variado de ¡a concailraciá de carhoiii i d'ainíini
enfundó

de la dislánría a la resclosa.

depurades, s'aprecia clarament l'efecte de

1

600

700

l'activitat humana sobre aquest parámetre,
amb un augment defins ais 2.000 u Scm'
(els valors mes alts es donen a la planta

d'Olot, Begudá i Sant Joan les Ponts).
Aqüestes variacions van acompanyades d'un increment
important en les aigües fluvials de la concentració de clorurs, que

ment, la coberta vegeta! permet augmentar de manera molt important la capacita! d'infiltració en Taqüífer de les aigües pluvials i per

poden arribara augmentar en dos ordres de magnitud,
La contaminado orgánica presenta un augmenten els punts

tant la seva recárrega. D'altra manera, les aigües serien drenades

de sortida de les depuradores, especialment d'Olot i Begudá, que

de manera molt rápida cap a la plana i el riu.

fundonaven de manera defident, i es troben valors elevats de
DBO5, amoni, nltrats i nitrits.

La qualítat fisicoquímica
I biológica de l'aigua corrent

Avui, aqüestes dades han millorat significativa ment sobretot
peí que fa a la planta depuradora d'Olot, on les concentradons de

Les primeres dades completes d'analítiques de les aigües del riu

DBO5 de les aigües abocades al riu han passat de 200 mg/1 a 5 mg

Pluvia i els seus afluents utilltzant índex blológics s'aconseguiren

d'O'/l l'any 2004, segons dades de la memoria del Sigma. Escau

mitjangant els treballs de seguiment de la qualitat del riu Pluvia,

recordar que el valor máxim pemiés d'abocament és de 25 mg/l.

dins l'ámbit del Pare Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa,

Actualment, aquesta és Túnica estado depuradora de la Garrotxa on

reaiitzats per Caries Baserba i Xavier Novelles (1999).

és possible dur a terme de manera eficient una reducció de nutrients.

Atenent la importancia creixent que están prenent els ele-

Tot i aixó, encara es donen episodis problemátics a la riera

ments biologías com a Indicadors de la qualitat deis ecosistemes,

de Ridaura deguts prindpalment ais abocaments del sobreeixidor

cal relacionar els parámetros fisicoquímics amb les dades obtlngu-

de la planta depuradora d'Olot en episodis de fortes pluges, que

des per raplicació d'indicadors bioiógics, apuntant així cap a una

provoquen la sortida d'aigües parcialment tractades. Els 563,16

visió integradora de l'espai fluvial.

mVh tractats a la planta poden combinar-se amb els mes de

Cal teñir present que aqüestes dades no reflecteixen en

2.000 m'/h d'aigua que arriben a la planta i no hi poden ser

escreix la situació actual, ja que algunes de les instal-lacions de

admesos. També cal teñir en compte en aquest curs fluvial els

depurado d'aigües residuals mes significatives actualment, com la

fangs dipositats al riu durant tots els anys de fundonament defi-

depuradora d'Olot o la de Begudá (Sant Joan les Fonts), no eren

cient de la planta, especialment els acumuláis a la gorga de

operativos en aquest moment. Alhora, cal considerartambé la pro-

l'Esperanga, abans d'arribaral nudi de la Canya.

xlmitat deis punts de mostreig a les sortides de les estacions de
tractament, fetque implica que els resultats no siguin representa-

En el mateix treball es va estudiar l'increment de nitrats en
les aigües delriual seu pas per la Valí d'en Bas.
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fet lógic considerant unes aigües estan-

Transsecte Fluvíá. Metalls.

cades i molt eutrofitzades. La terbolesa,
mesura indirecta de l'eutrofització en
aqüestes aigües estancades, també és
Coure

important, ja que el disc de Seicchi no es
veu a partir deis 1.5 metres de fondária,

-^

Crom

Rnalment es poden considerar els valors

Níquel

de prodúcelo primaria (producdó bruta)

Plom

que es troben al voltant del 8 . 1 0 ' gC,
considerant-se com a normáis les produccionsdelO'gC.

11

50

100
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250

350
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Per últim, s'intentá mesurar el
cabal circulant amb un cabalimetre de

Distancia (m)

molinet, pero tots els esforgos van ser
Concentració deis principáis meialh
al llarg d'un iransscctc en el ñu
que té l'origeu en tina resdosa.

infructuosos ja que no va ser possible
aconseguir cap mesura de cabal. Tot i que es reconeix una lámina
d'aigua lliscaní sobre la superi'íde de la massa d'aigua estancada,
aquesta és tan débil que no pot impulsar el cabalímetre.
Totes les dades de qué es disposa posen clarament en

A mes de les dades tractades fins ara, es disposa de resul-

evidencia que el problema de la qualitat de íes aigües del Pluvia té

táis referents a la qualitat microbioibgica que determinen les acti-

dos origens ben definlts, d'una banda la contaminació difusa per

tuds pe! bany de les aigijes del Pluvia a la zona de Tussols-Basü,

filtrat i escon'entia que provoquen en el riu les practiques agrícoles,

amb analítiques i controls fets per l'Agéncia Catalana de l'Aigua ais

principalment de la Valí d'en Bas, i d'altra banda la insuftcient

mesos de bany i des de l'any 1997, Els resultats obtinguts son con-

depurado de les aigües residuals, degut a la sort:Ída pels sobreeixi-

sideráis bons o molt bons des d'un punt de vista de qualitat micro-

dors de la xarxa de cSavegueram d'aigües sense tractar, i peí fet

biológica de les aigües en prá etica me nt tots els casos. És menys

que les estacions de tractament actual, excepte Olot, no poden dur

bona la qualificació de l'aspecte visual de les aigües, l'aigua pre-

a terme una reducció de nutrients.

senta terbolesa que es magnifica si s'actua sobre el sediment.

Cal relacionar tots aquests resultats a les caracteristlques
deis nostres riusja que, o no teñen aigua circulant-es potdirque

Qualitat de les aigües estancados

el Ridaura actualment neix a la sort:ida de la planta depuradora
d'Olot- o el seu volum és molt inferior a les aport:acions de les

El treball de recerca Llac o ñu? (CODINA, M. i SANTOS, S., 2001) pro-

depuradores i no poden efectuar una dilució sobre les aigües

porciona informado referent a la qualitat i condicions de les aigües

afluents de les plantes de tractament -el Turonell a Begudá veu el

presents en les masses d'aigua estancada del Pluvia, centrat en ia

seu cabal más que doblat amb les aportacions de la depuradora

resdosa d d Molí de Sant Roe (Olot).

enépoquesd'estiatge.

En aqüestes aigües estancades, s'observa una disminució
dará de Toxigen en fondária, que es recupera amb la barreja de les

Els sediments

aigües ocasionada per les pluges estivals. Es denota també la
major presencia d'amoni en fondária, valors d'1.8 ppm en front de

Es consideren els sediments existents al Hit del riu, i no els circu-

0.2 ppm a la superficie, mentre que els nitrats presenten una dis-

lants producte de l'erosió i queja han estatcomentats en el punt

tribucló mes homogénia en tot el perfil, al voltant de les 12 ppm.

que fa referencia al régim de pluges.

Peí que fa a les matéries en suspensió, augmenten clarament

El sediment és actualment un deis aspectes mes descone-

en fondária, passant deis 10 mg/l en superficie ais 41 mg/l al fons,

guts del riu, pero cal fer-ne alguns comentaris sobretot considerant
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La presencia de materia orgánica particulada és poc important en els sediments, excepte en els punts próxims a les rescloses, ja que la granulometria es mes fina en els punts mes propers
a les resdoses. Les fraccions d'argila i llim fi son dominants en
quasi totes les mostres, tot i que haurien de ser mes importanís
com mes s'avanga en el riu, ja que les resdoses actúen com a
trampa de sediments. Es detecta una concentració de carboni
homogénia de l'ordre del 2.6%, que indica que els sediments no
son especialment orgánics. La presencia d'amoni segueix una distribudó similar a la del carboni, sense que es pugui estimar toxicitat d'aquest element per la fauna.
També es va determinar en les mostres de sediment la concentració deis principáis metalls, per tai d'establir-ne els seus
nivells i sobretot les seves toxicitats. Els valors obtinguts, es troben
dins els valors admissibles, tot i que caldria comprovar el seu estat
d'óxid-redúcelo, per tal de poder determinar el seu grau de mobilitatipertantdetoxicitat.

El régim de pluges i el poder d'erosió del riu
El fundonament d'un riu de les característiques del Pluvia, amb

E! Fhiwia abaiis
d'aitrar a Ohl.

una conca de recepció relativament petita i poca influencia deis
episodis de nevades hivernals, resta molt condicíonat al régim de
pluges dominant en l'área.

I'especial configuració del riu Fluvlá, amb múltiples recloses que

El fet que la seva conca alta siguí relativament plujosa i

dificulten l'oxigenació de les aigües profundes i pertantdel sedi-

que aqüestes pluges es trobin repartides durant l'any, amb

mentdipositat

máxims a la tardor i primavera, fa que el riu pugui teñir aporta-

En aquest sentit, cal destacar l'esmentat treball de recerca

cions perescorrentia de manera relativament constant.

Llac o riu? i l'informe sobre els sediments del riu Ser i Pluvia elabo-

Cal destacar l'efecte de la intensitat de les pluges sobre el

rat peí Sigma (2002) per encárrec de¡ Pare Natural de la Zona

riu, fins avui poc coneguda, mes enliá de la seva inddénda sobre

Volcánica de la Garrotxa.

els cabals d'escorrentia mesurats en l'estació d'aforament d'Olot,
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Davant la necessitat de garantir la funció connectora deis

en punts d'abséncia o poca capacitat del bosc de ribera o en perí-

rius i assumint el paper del riu mes enllá que el de simple canal

odes de llaurada en les planes agrícoles, la pérdua de quantitats

transportador d'aigua, és del tot imprescindible l'atermenament

significatives de sol de gran qualitat.

de les lleres deis rius i torrents i la definido de les seves zones

Es té poc coneixement de la importancia d'aquestes pérdues,

inundables, per permetre en fases successives Cestabüment deis

pero les mesures de qué es disposa, fetes des dei Sigma, Consorci

acords necessaris per millorar i potenciar els espais riparis, els

de Medí Amblent i Salut Pública (2002), indiquen que es poden per-

boscos de ribera i els ecosistemes fluvials en general.

dre de l'ordre de 0.45-0.5 grams de sol per litre d'aigua circulant.

La millora deis boscos de ribera té un efecte important peí

Aixó representa un total de 60 tones de sol al dia si es considera el

que fa a la qualitat de les aigües deis rius i torrents, ja que per-

cabal mitjá del riu, que és de 1.39 mVs, pero cal teñir present que

meten la filtració I retenció de bona part de nutrients de l'aigua,

en aquests episodis el cabal real és moit mes important. Seria inte-

que d'aitra manera contribuirien a augmentar la contaminado

ressant un seguiment futur d'aquest treball, determinant la incorpora-

difusa de les aigües. Els boscos ben constituTts teñen també una

ció de sediment al llargdel riu, la relació entre la intensitat de la pluja.

gran transcendencia peí que fa a la disminució efectiva de l'ero-

I'época de l'any i el sediment present o l'efecte de dilució que es dona

sió i a la redúcelo de la pérdua de sol útil.

ais dies posteriors a un episodi de pluja intens.
Francesc Canallas Farrés

Concluslons

i Isabel Costa Juárez son b/ó/egs.

Tot i la informado de qué es disposa del Riu Pluvia, sobretot en la
seva conca alta, es té un baix coneixement de la qualitat i comportaments de les aigües deis rius de la Garrotxa, fet que dificulta la presa
de decisions pera la seva con'ecta gestió, conservado i millora.
Les problemátiques mes importants que presenten !es
aigües deis nostres rius ja es troben reílectides en l'Estudi del
sanejament de les aigües a la Garrotxa, estat i propostes de futur,
aprovat peí Pie del Consell Comarcal l'any 2000. Aquest és el
document director de les propostes de sanejament a la comarca i
recull, entre d'altres, els aspectes que es relacionen a continuacíó.
Lexisténcia de plantes de tractament en cursos d'aigua discontinu o inexistents i amb cabals de drculacló molt peíits, que no
garanteixen un volum de dilució suficient, dona lloc a que les úniques aigües circulanís siguin les depurades. Aquest fet, comú a la
nostra comarca, presenta problemes evidents per a millorar la
qualitat de les aigües deis rius.
La sortida ais rius d'aigües residuals pe! sistema de sobreeixidora, amb dilucions insuficients per minimitzar l'efecte sobre la fauna
aquática, será problemática en tant que no sigui important la xarxa
separativa. Aquest problema avui només té solucíons de compromís.
L'increment de l'eutrofització que es dona, degut al fet que
moltes de les plantes de depurado construídes no disposen de
tractament de nutrients i pertant aquests son abocats ais rius, provoca, entre altres, un creixement important de la massa vegetal fluvial amb repercussions sobre els organismes residents.

Li prcssió (Ji^nVo/íJ a la vali d'cn Bas rcslni{iicix o, coni en aquest cas,
cliiniua la franja de bosc de ribera. La conseqüéncia és im majar
aport de sedimenrs i de nutrients al riu. Aquests scgons provoquen
un creixement d'ñl>^ncs desniesural.

