
Actuacions de caire ambiental que es poden realitzar a
Montcada i Reixac.

Introducció.

Montcada  i  Reixac  és  un  municipi  de  la  comarca  del  Vallés
Occidental,  que  forma  part  de  l’Àrea  Metropolitana  de
Barcelona.  La  població  actual  és  de  aproximadament  34.000
habitants.  

La economia tradicional s’havia basat a l’agricultura (vinya, blat,
patates, fruiters) fins al principi del segle XX, quan el poble va
començar a patir una forta transformació cap a una economia
dominada per la industria i  s’hi  van instal·lar  vàries empreses,
entre elles la cimentera Asland (1917). 

A  l’actualitat  i  com  a  resultat  de  les  dinàmiques
socioeconòmiques  de  l’últim  segle,  trobem  una  problemàtica
ambiental força complicada, on el municipi encara conserva part
del seu ric patrimoni natural (dos rius i bastantes rieres, hàbitats
forestals al  turó i  a la Serralada de Marina, agroecosistemes a
Mas Duràn) però molt degradats.  

Aquesta situació justifica un estudi detallat de la situació actual
del  medi  natural  al  municipi  i  avaluar  la  possibilitat  de  trobar
respostes a aquestes problemàtiques. 

Per facilitar aquest anàlisi es poden abordar les problemàtiques
des de diferents punts de vista, ja sigui pel tipus d’ecosistema,



tipus  de  problemàtica,  tipologia  d’actuacions,  dificultat  de  les
actuacions, etc. 

Per  un primer  apropament dividirem el  poble segons  els  seus
tipus d'ecosistemes. 

Rius i medis aquàtics.

Rius:

Montcada  és  un  poble  ric  en  aigua,  tant  subterrània  com
superficial.  Al  poble  es  troben dos  rius  de cabal  permanent  o
gairebé permanent: el Ripoll i el Besòs. 

Aquests rius es troben en un estat de conservació molt dolent.
Fins fa no gaires anys la qualitat de l’aigua dels rius era pèssima
degut  als  abocaments  incontrolats  que  es  feien  tant  d’aigües
industrials com domèstiques. A la dècada dels 90 comencen a
funcionar les EDAR’s i la qualitat de l’aigua millora força, tant que
actualment la qualitat de l’aigua no és un dels problemes més
greus. 

Tot i haver recuperat la qualitat de l’aigua, els hàbitats fluvials al
terme del municipi es troben en condicions molt dolentes, ja que
han  desaparegut  en  la  seva  pràctica  totalitat  els  tipus  de
vegetació  i hàbitats propis d’aquests espais, com ara els boscos
de  ribera,  salzedes,  prats  humits,  basses  i  aiguamolls.  A  més,
ambdós  rius  al  municipi  es  troben   endegats  per  murs  de
contenció que han trencat la relació entre el riu i les seves zones
inundables,  comportant  una  pèrdua  en  la  capacitat  de
autoregulació  i  autodepuració  de  l’ecosistema  fluvial,  i  una



pèrdua  gairebé  total  de  la  connectivitat  ecològica  amb  els
hàbitas adjacents. 

Això  també  comporta  un  major  risc  per  a  la  gent  i  les
infraestructures  doncs  s’ha  perdut  la  capacitat  de  laminació
d’avingudes de les planes d’inundació i l’endegament fa que el
recorregut  de  l’aigua  sigui  més  recte  i  ràpid,  i  per  tant  més
destructiu.

El  fet  de  perdre  les  zones  d’inundació  també  comporta  una
desconnexió entre l’aigua d’escorrentia i els aqüífers. 

És més greu el cas del riu Ripoll, doncs l’espai que s’ha deixat a
les riberes entre els murs de contenció és molt més estret que al
Besòs, a més la pròpia llera del riu a la seva part final ha estat
canalitzada i  rectificada mitjançant  murs  de formigó.  El  Besòs
presenta un tret interessant quant a hàbitats que és la presència
de  canyissars  que  es  fan  servir  per  a  la  depuració  terciària  i
ofereixen un molt bon hàbitat per a moltes espècies.

Aquestes  vies  fluvials  han  esdevingut  els  últims  connectors
ecològics  que  queden  entre  peces  importants  del  paisatge
vallesà (Collserola, Sant Llorenç, La Serralada de Marina i la zona
agrícola de Mas Duran i Gallecs)

Una investigació més profunda i propostes de solucions es donen
en el treball de màster Recuperación ecològica del río Ripoll a su
paso por Montcada i  Reixac,que va realitzar l'Alfredo Almanza
Monferrer en col.laboració amb l'ajuntament.

A altres municipis s’han dut a terme plans de recuperacions de
l’espai  fluvial  del  Ripoll  amb  resultats  bastant  bons,  el  millor
exemple d’aquestes actuacions és el  projecte Fes reviure el Riu
Ripoll, a càrrec de l’associació ecologista  ADENC al municipi de



Sabadell. També són interressants les actuacions fetes a Barverà
del Vallés. 

Rieres:

Al terme municipal s’hi troben vàries rieres que porten aigua de
manera intermitent. Les més importants d’aquestes són:

Riera seca: És un afluent del Ripoll per la banda dreta. La riera
neix a la serra de Collserola on té uns valors ecològics força alts
però en arribar al municipi de Montcada és encaixada entre dos
murs de contenció que deixen només uns pocs metres de ribera
totalment aïllats de les planes a ambdós costats.  Tot i l’estat de
degradació en que es troba, la riera encara serveix com a un dels
últims connectors ecològics entre Collsrerola i el riu Ripoll. 

Aqui  seria  recomanable  fer  actuacions  de  recuperació  de  la
vegetació,  creació  de  nous  hàbitats  com  ara  basses
semipermanents, i estudis geomorfològics del terreny, doncs en
moltes ocasions el cabal d’aigua de la ribera desapareix en entrar
a  Montcada  (sota  el  pont  de  la  carretera  Santa  Maria-
Cerdanyola.)

Riera  de  Mas  Duràn:  També  en  un  estat  de  conservació
deplorable, es tracta d’una riera que drena els camps agrícoles
de Mas Duràn i arriba al riu Ripoll per la seva banda esquerra. Tot
i  la  seva  baixa  qualitat  ecològica,   els  terrenys  adjacents  a
aquesta  riera  formen  els  últims  espais  lliures  entre  la  zona
agrícola de Mas Duràn i el riu Ripoll pel que funcionen com un
connector ecològic molt important.  Gran part del recorregut de
la  riera  està  invaït  per  canya  americana  (Arundo  donax),  que
desplaça les espècies de vegetació natives.



Un estudi amb més profunditat i possibles actuacions de millora
de  l’hàbitat  es  troben  al  treball  de  màster  Recuperación
ecològica del río Ripoll a su paso por Montcada i Reixac. 

Riera de la Vallensana: És una riera de cabdal intermitent que vé
de la Serralada de Marina i dona les seves aigües al riu Besòs per
la esquerra. Aquesta riera és un dels únics espais que permet una
connectància física entre la serralada de Marina i el  riu Besòs,
formant un corredor ecològic molt important. 

La riera presenta problemes greus d’invasió per canya americana
però es troba en un estat de conservació millor que les anteriors,
encara hi ha connectivitat entre la riera i els hàbitats adjacents, a
més de sostenir  comunitats vegetals  molt  importants com ara
l’alocar  situat  a  la  part  final  de  la  riera,  just  avans  de
l’aiguabarreig.

Un  estudi  més  intensiu  de  les  condicions  d’aquesta  riera  i
possibles actuacions de millora o recuperació ecològica es poden
trobar  al  treball  Recuperación  ecològica  de  la  riera  de  la
Vallensana. 

Aigües quietes.

Al terme municipal només hi trobem dos exemples: el llac del
parc  de  Mas  Duran  i  una  bassa  molt  gran  ubicada  sobre  la
terrassa esquerra del Ripoll,  amagada entre els horts de Torre
Moia al Plà del Besòs.

La bassa de Torre Moia sembla ser resultat d’una antiga extracció
d’àrids  que  s’ha  omplert  amb  aigües  del  freàtic.  Hi  ha  una
mínima vegetació d’aiguamolls (Typha y Phragmites) a les bores,
a  més  d’alguns  xops  grans.  L’entorn  d’aquesta  massa  d’aigua



està  força  degradat  doncs  els  horts  arriben  a  tocar  d’aigua  i
freqüentment s’hi veuen taques de greix i altres contaminats a
l’aigua.

Tot i això es tracta d’un hàbitat ric on s’han observat granotes
verdes  (Pelophylax  perezi),  polles  d’aigua,  anecs  collverd i
blauets (Alcedo attis). 

Seria recomanable fer una reubicació dels horts problemàtiques i
promoure  el  desenvolupament  de  vegetació  d’aiguamoll  a  les
vores. També cal controlar els vessaments i fer un estudi de la
qualitat de l’aigua. 

Quan  a  la  llacuna  de  Mas  Duran  l'espai  es  troba  en  bones
condicions  i  s'han dut  a  terme projectes  de millora els  últims
anys.  Com  a  problema  cal  resaltar  la  presència  de  peixos
depredadors invasors com ara  Sander luciperca, que afecten de
manera negativa les poblacions de macroinvertebrats i amfibis. 

Medis agraris

Parc de Masduran

Tot i haver estat un poble amb força vocació agricola, l'únic gran
espai agrari que queda a Montcada és el Parc de Masduràn. No
fa  gaires  anys,  com  a  la  resta  del  Vallés,  els  espais  agraris
constituïen la major part dels espais no urbanitzats del municipi,
però amb la industrialització i creació dels polígons industrials, la
construcció  d’infraestructures  i  la  urbanització,  aquests  espais
s’han tornat rars i Mas duran és l’ultim espai amb prou grandària



i  continuïtat  per seguir  mantenint la provisió dels seus serveis
ecosistèmics al municipi.

Actualment  l’explotació  agrària  és  molt  escassa  (unes  poques
masies com ara Can Piella) però s’ha mantingut l’espai com una
àrea oberta on la gent pot anar a fer recreació passiva. 

Aquest  espai  presenta  hàbitats  força  interessants  com  ara  la
llacuna  de  Mas  Duran,  els  camps  de  cultiu,  la  riera,  petits
bosquets de pins, rodals d’arbres vells (platans) i arbres morts en
peu  (recurs  de  nidificació  molt  important  per  a  molts  ocells  i
altres vertebrats, hàbitat d’invertebrats xilòfags i per tant recurs
per als picots, abundants al parc).

És  imprescindible  assegurar  la  preservació  d’aquest  espai
mitjançant figures legals com ara la de parc agrari (per exemple
com  el  Parc  Agrari  del  Baix  Llobregat),  parc  natural,  o  espai
important per a la connectivitat ecològica. 

A  l’actualitat  hi  ha  vàries  amenaces  com  ara  la  intenció  dels
magatzems dels supermercats LIDL de créixer sobre terrenys de
la riera o bé el pas d’una carretera pel bell mig del parc, que està
projectada des de fa anys però no s’ha dut a terme.

Fa uns anys que es van recuperar la llacuna i els seus voltants.
S’hi  va  fer  un  esforç  de  plantació  gran,  amb  gran  diversitat
d’arbres  i  arbustos  natius  que  ha  tingut  força  èxit.  Aquesta
experiència es podria repetir en altres indrets del mateix parc on
ja no es cultiva i hi ha problemes forts d’erosió.

Una altra actuació molt recomanable seria la recuperació de les
antigues  basses  de  reg  escampades  pel  parc  com  a  basses
naturalitzades,  que  representarien  un  molt  bon  hàbitat  per
espècies  d’amfibis  i  invertebrats,  que  no  troben  gaires  espais



adients  al  parc.  També  es  podria  aprofitar  la  morfologia  del
terreny per formar noves basses a les depressions naturals o a
les bases dels talussos.  Un bon exemple molt  proper d’aquest
tipus d’actuació, són els  Aiguamolls de Can Salvi, a Gallecs, que
van ser creats per afavorir la diversitat de la zona i millorar la
capacitat de depuració de la riera del Caganell.   

A  la  mateixa  linia  d'afavorir  la  biodiversitat  seria  interessant
tornar  a  instaurar  conreus  de  secà  (alfals,  blat,  ordi...),  que
afavoreixen a moltes espècies, que hi troben menjar i protecció. 

Antics espais cultivats a la serralada de Marina: 

Fa anys fins i tot les muntanyes al voltant del municipi estaven
cultivades,  principalment  de  vinyes.  Amb  l’abandonament
d’aquests camps els boscos i els matollars han tornat a ocupar la
serralada. Els mosaics agroforestals són entorns molt rics per a la
biodiversitat  doncs  ofereixen  un  ample  ventall  de  condicions
ecològiques i recursos. Seria interessant de fer experiències de
recuperació de la vinya, amb els seus valors ecològics i culturals
associats, a alguns indrets de la serralada on encara es conserven
terrasses  i  d’altres   elements  associats  a  aquest  cultiu.  Per  a
Montcada tenim estudis  ja fets com ara el Projecte Vinyes.  



Medis forestals.

A  Montcada  trobem  els  medis  forestals  especialment  a  les
muntanyes que envolten el  municipi:  el  Turò i  la  Serralada de
Marina.

El Turó: 

El Turò de Montcada és un petit Turò que ha patit una explotació
intensa  dels  seus  materials  minerals  per  part  de  la  cimentera
Asland per gairebé un segle. La morfologia original del Turò ha
canviat força, s’han fet extraccions de materials que fins i tot han
rebaixat la cota màxima de la muntanya, actualment s’ha acabat
el reblenament de les parts afectades. Moltes de les fonts que
abans  brollaven  al  Turò  s’han  assecat  i  la  xarxa  hídrica  de  la
muntanya s’ha vist afectada.

Tot i així la vegetació a gran part de la muntanya s’ha recuperat i
actualment trobem alzinars no gaire antics però amb una gran
diversitat d’especies pròpies d’aquests tipus de bosc. Sembla que
la mateixa dinàmica de la vegetació tendeix a formar boscos vells
i ben desenvolupats (estrats herbaci, arbustiu, lianoide i arbori) i
no cal intervenir per a que això acabi passant.

A la part alta del Turò es troben hàbitats oberts com ara prats
amb arbres i arbustos escampats amb un gran interès biològic, al
igual que els rocams i els penyasegats del cim. 

Seria interessant promoure els hàbitats lligats a l’aigua al Turò
doncs  actualment  hi  són  escassos  i  són  hàbitats  molt  rics.
Aprofitant les fonts ja presents i els llocs de fondals naturals es



pot promoure la creació de petites basses, molt importants per a
la  reproducció  d’amfibis  com  ara  granotes,  gripaus  i
salamandres. A prop de la font de la Mitja Costa s’hi troba un
molt bon exemple d’una bassa artificial que aprofita l’aigua que
surt de la font, construïda pel grup ecologista ACER. 

Ara que s'ha acabat de reblenar l'antiga explotació de calices, a la
part  alta  del  Turò trobem una nova  explanada que encara  es
troba amb el sòl nú. La geomorfologia actual d'aquesta part és
poc homogènia i  sembla que no s'han establert morfologies que
afavoreixin el  drenatge i  l'acumulació de l'aigua,  doncs havent
passat tan poc temps ja comencen a veure's xeragalls a diverses
parts. En aquest punt seria molt interessant alterar lleument la
morfologia del terrenys per a afavorir l'acumulació d'aigua a les
depressions i així formar basses i condicions d'alta humitat que
permetrien la instal.lació de comunitats vegetals i  animals que
ara no es troben presents. 

Serralada de Marina: 

A la Serralada de Marina, al vessant que toca Montcada,  també 
hi trobem  associacions forestals però en menor mesura, més 
lligades a les parts d’obaga o als voltants dels torrents i fondals. 
La Serralada ha patit diversos incendis als últims anys i hi 
predominen els ecosistemes amb dominància d’arbustives com 
ara les brolles i les màquies, s’hi troben també bosquets de pí 
pinyer a diferentes parts, molt cops a dalt de putgets. Les 
associacions de roures i alzines pel contrari es limiten a les parts 
més baixes i de fondals on les condicions de sequetat a l’estiu 
són menys extremes. 

A aquest cas també es veu que hi ha una dinàmica (encara que 
més localitzada) a que es recuperin els ambients forestals, amb 



un reclutament d’alzines i roures força bó a diferents parts del 
municipi. 

Un últim bosc amb força interès per a la conservació correspon a 
una antiga plantació a la ribera esquerra del riu Besòs. La 
plantació, principalment de Populus sp.  s’ha naturalitzat força bé
i és un bon hàbitat per a moltes espècies (s’hi veuen amb 
regularitat picots i blauets a més de les espècies més comunes). 
Tot i així la diversitat d’espècies vegetals no és gaire gran i seria 
recomanable fer un programa d’enriquiment amb espècies dels 
boscos de ribera i de sotabosc. També, com a la resta de llocs, 
seria interessant promoure la creació de basses permanents i 
semipermanents. També es poden fer petites accions per a 
afavorir la presència de fauna com ara instal.lar caixes nius, 
hotels d'insectes, o simplement proveïr fusta morta. 

L’ambient que hi ha a aquest bosc és semblant al que podríem 
trobar en un bosc de ribera o de caducifolis i no és comú al 
nostre municipi, per això tot i no ser un bosc “natural” presenta 
uns valors de conservació molt importants. 



Àrees verdes i esbarjo: 

Montcada és un poble que no disposa de gaires àrees verdes per a la 
ciutadania i tot i així es permet el luxe de tenir forces àrees adients 
tancades a l'ús públic, entre elles volem destacar: 

Pavelló Miquel Poblet: Hi ha una tanca perimetral d’uns 2 metres d’alt, 
que impedeix l’accés a un àrea de gespa d’uns 4000 m2. Només caldria 
enretirar la reixa per disposar d’aquesta àrea, doncs l'espai és de propietat
municipal.           

Terrenys de la depuradora: Paral·lel al Passeig del Besòs (Paseo del 
colesterol) es troben els terrenys de la EDAR de Montcada. La part que 
toca el passeig, delimitada per una tanca, té a dintre un espai de parc amb
gespa i arbres que s’estén per uns 300 metres lineals i té una amplada 
d’uns 25 metres. Movent la tanca cap enrere aquests 25 metres,  la 
depuradora seguiria estan tancada però es guanyaria un espai d’ús públic 
d’uns 7000 m2. No cal moure la tanca gaire lluny per a obtenir un gran 
benefici, en un lloc especialment conflictiu per la convivència entre 
vianants i bicicletes. 

Solar de l'antiga fábrica  Valentine: Es tracta d’un solar abandonat on es 
trobava la fàbrica Valentine, que va ser enderrocada l’any 2009, deixant 
una àrea lliure d’uns 47.000 m2. Des de l’enderrocament estava previst de
fer el nou IES la Ribera, 48.000 metres de sostre construït, entre 
residencial i comercial i zones verdes, però res d’això s’ha dut a terme. 
Actualment ja fan 6 anys que l’espai es troba tancat amb tanques de 
alumini i no s’hi fa cap ús. Molt possiblement els sòls estan contaminats, el
que representa un problema greu en cas de voler fer un aprofitament com
a zona verda per a la ciutadania. Des de fa anys hi ha una reivindicació 
veïnal per a fer un ús d'aquest espai, que en el estat que es troba 
repressenta un punt de degradació pel barri.



Solar de l'antiga fàbrica Intorsa: També ubicada al barri de la Ribera, 
adjacent al parc de les Aigües. La fàbrica va ser enderrocada l’any 2008, 
alliberant un solar d’uns 30.000 m2. El cas és el mateix de la Valentine, 
l’espai es troba tancat amb una tanca perimetral d’alumini des de fa vuit 
anys i probablement els sòls estiguin contaminats.  És especialment 
interessant ja que seria una continuació del Parc de les Aigües. 


