
PASSEJADA ECOLÒGICA PEL RIU BESÒS I LA SERRALADA DE MARINA A
MONTCADA I REIXAC.

PROPOSTA EDUCATIVA:
 

Farem un itinerari de descoberta dels entorns naturals i històrics del riu Besòs i la
Serralada de Marina més propers al barri de la Ribera, on podrem observar ocells i
flora nativa.

Es proposaran algunes activitats que facilitin la interacció amb els elements naturals i
ajudin als participants (especialment als nens) a apreciar i respectar la natura. 

Paral·lelament  esperem  que  aquesta  sortida  faciliti  la  creació  de  nous  vincles
personals que ajudin a enfortit el teixit social del municipi i iaixí mateix consoolidar el
sentit de pertenencia al barri, al poble i al seu entorn natural 

OBJECTIUS

OBJECTIUS GENERALS:

Fer  un  primer  apropament  des  del  punt  de  vista  naturalista  al  patrimoni  natural
proper al barri.

Observar i aprendre a identificar els elements naturals més comuns, tant   pel que fa
als elements més representatius de la topografia, com a les espècies més comunes de
plantes i ocells.

Estimular l'interès pels essers vius i la seva conservació.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE:

Reconèixer diferents tipus de comunitats naturals: prats, canyissars, matollars, 
alocars, alzinar, pineda...

Reconèixer els elements més importants del paisatge i aprendre a interpretar algunes
de les seves característiques: muntanyes-valls, solana-obaga, boscos de ribera-altres
boscos.



Aprendre conceptes bàsics d'ecologia: biodiversitat, riquesa d'espècies, connectivitat
ecològica, espècies natives i foranes, canvi global...

OBJECTIUS D'ACTITUDS I VALORS:

Reflexionar sobre la presència humana i el seu impacte en el medi natural

Aprendre a gaudir  responsablement  del  nostre patrimoni  natural  i  cultural  sense
detriment  de  la  seva  qualitat:  circular  pels  camins,  no  llençar  brossa,  recollir
escombraries, no emprenyar als animals que trobem...

Aprendre pensar i decidir en equip, a tenir debats constructius i prendre decisions
conjuntament.

Afavorir un entorn diferent per a la reflexió i  participació dels joves 

SEQÜENCIA D'ACTIVITATS 

Temps total de tres hores aproximadament:

1. Trobada amb el grup.

Ens trobarem amb el grup davant del Centre Cívic a l'hora convinguda per a començar
l'activitat. S'explicarà el recorregut i el que podem veure a la passejada i es donaran
uns consells bàsics per la passejada.

2. Arribada al Parc de les Aigües.

Ens  aproparem  a  la  Casa  de  les  Aigües  i  es  farà  una  petita  explicació  sobre
els aqüífers del Besòs, l'extracció d'aigua a Montcada i la importància històrica de la
població per proveir d'aigua a Barcelona i altres indrets.

Acabada l'explicació ens dirigirem al pont que creua el Besòs.

3. Parada al Pont sobre el riu Besòs.

Es farà una petita explicació sobre el Besòs i la seva conca. Parlarem dels aiguamolls
de depuració terciària, la EDAR i  la millora de qualitat de l'aigua del riu des del 90.
Farem també una observació del riu i una reflexió sobre els seus problemes: falta de
comunitats de ribera, endegament amb murs, pèrdua de connectivitat...



A aquest lloc també provarem de veure i identificar alguns ocells (es disposa només
d'uns prismàtics que es poden compartir).

Es  fàcil  observar  falciots,  avions  i  orenetes  de  riu,  polles  d'aigua,  ànecs  collverd,
xivitones,  i  potser alguns ocells dels canyissars.  Es pot fer reconeixement de cants
amb espècies fàcils  i  comunes com ara el  rossinyol bord, les gavines,  el  faisà i  els
balquers.

4. Torrent de la Vallençana i alocar

Caminarem uns 500 metres pel camí "del colesterol" fins arribar a la part final del
torrent  de  la Vallençana i  enfilarem  seguint  el  torrent. Aquí es  troba  una  petita
comunitat  d'alocs  (Vitex agnus-castus)  de  força  interès, doncs és  una  planta  poc
comuna al nostre territori que forma comunitats en rambles mediterrànies. És un bon
moment per introduir els conceptes d'espècie autòctona i espècie forana i invasora
doncs  tot  el  torrent  es  troba  envaït  per  canya  americana  (Arundo donax)  que
competeix i pot desplaçar els alocs i altres espècies natives.

Creuarem la carretera de la Roca pel túnel pel que passa el torrent i arribarem a una
zona de camps. Aquí trobem arbres més grans resseguint la riera i alguns arbustos de
tipus més mediterrani.  A  la  banda esquerra del  torrent hi  ha una zona d'horta on
també es poden veure alguns cultius i explicar una mica sobre l'agricultura ecològica i
la relació entre agricultura i medi ambient.

5. Bosc d'alzines i roures i comunitats mediterrànies.

Sortint de la zona dels horts enfilarem per un corriol i creuant una séquia arribarem a
una  pista  forestal  envoltada  de  roures  grans  a  la  part  més  de  fondal  i
matollars mediterrànies més a la muntanya. Caminarem per aquesta pista una estona
que dependrà  de com anem de temps i de l'ànim dels passejants. Al camí es pot
veure una torre modernista.

6. Torre dels frares.

Quan es decideixi tornarem enrere per la mateixa pista forestal però en comptes de
tornar per la riera seguirem la pista fins a la Torre dels Frares. S'explicarà una mica de
la història de la finca (masia del segle XV propietat dels monjos de Sant Jeroni, va ser
Centre  Inquisidor  a  l'època dels  reis  catòlics)  i  podrem  veure  l'hort,  galliner  i
altres instal·lacions de la masia i potser fer un tast de la mel i altres productes que hi
produeixen.



7. Baixada al riu.

Es  pot  tornar  de  forma directa travessant la  carretera  de  la  Roca  però  és perillós.
Especialment  en el  cas  que hi  hagi  nens,  desfarem el  camí  per  la  pista  forestal  i
tornarem a enfilar pel torrent per salvar la carretera pel túnel. A l'alçada on es troba el
torrent amb el  Besòs hi  ha unes escales  que permeten baixar a la llera del riu de
forma segura. Aquí podem mirar millor els canyissars i apropar-nos a l'aigua on farem
una  petita  explicació  del  que  són  els  bioindicadors  i  provarem  d'agafar
macroinvertebrats amb l'ajuda d'un salabre i una safata per avaluar l'estat ecològic
del riu.

8. Tornada al Centre Cívic.

Tornarem a pujar per les escales i creuant el pont tornarem al centre civic pel Parc de
les Aigües per tal d'evitar creuar carreteres.
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