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Objectius 

1. Identificar i establir una Xarxa sobre Qualitat ambiental del litoral Besós: agents, 
empreses i entorn, i un coneixement específic de les potencialitats territorials,  amb una 
metodologia d'anàlisis dels paràmetres de la recerca aplicada per a la sostenibilitat 
mediambiental del territori i la seva conversió com a Territori referent al voltant de 
l’Energia i els recursos naturals. 
 

2. Dissenyar un prototip i la seva metodologia de recerca científica i anàlisis de dades, per 
a la implantació d’un sistema de mesura per la monitorització de la qualitat de l’aigua 
del riu Besòs i de la zona litoral.  
 

3. Desenvolupar solucions de sostenibilitat en la gestió dels recursos hídrics: disseny i 
metodologia per a la intervenció pilot de millora en el conjunt de l’ecosistema hídric del 
territori (sistema de clavegueram, aigües superficials i freàtiques i platges). 
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ACTUACIÓ 1.1. QUALITAT AMBIENTAL LITORAL BESÒS 
 
Establir la xarxa d’agents i actors implicats, Ajuntaments, Consorci, Universitat, 
empreses locals i proveïdores tècniques i tecnològiques, que permeti analitzar i 
capitalitzar tant la situació actual com el coneixement generat al voltant de les 
actuacions de l’operació. Els resultats han de permetre compartir i trobar solucions i 
recomanacions a la problemàtica ambiental existent  en la qualitat de l'aire, del riu 
Besòs, del frontal litoral i al mar, dels sòls i de l'eficiència energètica, així com dels 
aspectes socials i econòmics que es generin. 

 

1) Estudi Ambiental del Litoral Besòs: Indicadors Ambientals 

S’han proposat  una sèrie d’indicadors i un índex agregat per analitzar la qualitat ambiental del 
litoral del Besòs: Aigua (litoral, riu i subterrània); Aire i Estat tròfic (litoral). A la Figura 1 es poden 
veure les estacions que s’han avaluat. 

 

Figura 1. Estacions utilitzades en l’estudi  

Els resultats obtinguts són els següents: 

a) No s’aprecien disminucions importants dels contaminants estudiats en l’aigua, en el 
període estudiat del 2008 al 2017.  

b) Malgrat el desmantellament de les indústries de la zona, no s’observa una millora de la 
qualitat d’aire en els paràmetres NOx, PM10 i CO, això indicaria que segurament el trànsit 
és el principal responsable dels contaminants a l’aire. 

c) Les tres estacions que estan al litoral del Besòs són les que presenten pitjor estat 
segurament per efecte del riu Besòs. A la Figura 2, es pot observar que els punts B06, 
B07 i B08 presenten indicadors baixos sobretot per amoni i nitrit. 
  

Comentado [VM1]: Potser indicar en quin període 

Comentado [VM2]: Potser parlar dels indicadors 
d’aire, ja que es parla de possible lligam amb tràfic 

Comentado [VM3]:  
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Figura 2. Resultats de l’estat del sistema dels indicadors hidrològics del litoral. 

 

2)  Observatori 

La xarxa d’agents i actors del territori s’ha considerat que la millor manera de fer-ho és sota el 
paraigua d’un observatori. 

Missió 

a) Un espai per al coneixement i anàlisi col·lectiva de la Qualitat Ambiental del Litoral 
Besòs. 

b) Una eina per integrar els sistemes socio-tècnics donant suport a la integració d'una 
gestió col·laborativa.  

Visió  

a) Desenvolupament de la gestió col·laborativa sota l'enfocament de quàdruple hèlix (QH). 
Veure Figura 3. 

b) Capacitat per al desenvolupament conceptual de la circularitat del sistema urbà 
(Planificació d'escenaris). 

c) Visió emmarcada per principis de sostenibilitat del sistema urbà (Perspectiva Estratègica 
Territorial). 
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Figura 3. Quàdruple Hèlix aplicada al Pect Litoral Besòs 

 

Aquest observatori està format per allò que anomenem, com s’ha dit, la quàdruple hèlix (QH), 
que es tracta dels quatre actors presents en el territori. Aquests són l’Administració Pública, és 
a dir, entre d’altres els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona, els experts científics, 
representats pel CDB de la UPC, les empreses i la indústria que operen a la zona, i les associacions 
de veïns vinculades al territori. Aquests quatre actors treballaran conjuntament perquè en un 
entorn urbà de reptes ambientals complexos i vulnerable socialment, puguin desenvolupar 
estratègies de pràctica col·lectiva. D’aquesta manera, es facilitarà la participació dels grups 
d’interès, i es podran mostrar les preocupacions basades en el context i les dinàmiques socials 
que configuren la transició sostenible. El projecte de control de la qualitat ambiental urbana 
s’emmarca en una doble condició, primer la interpretació de les problemàtiques existents i en 
segon lloc les interaccions socials provocades. Aquesta investigació qualitativa ha trobat que hi 
ha una relació entre la contaminació i la degradació ambiental amb el descontentament social. 
D’aquesta manera l’observatori pretén donar suport als grups d’interès, per a la resolució 
col·lectiva dels problemes i a la presa de decisions a llarg termini, i així, fer del Litoral Besós un 
espai més social i sostenible.  
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ACTUACIÓ 1.2. SENSÒRICA. MONITORITZACIÓ DE  LA QUALITAT DE L’AIGUA DEL RIU BESÒS       

• Monitoritzar els paràmetres de qualitat de l’aigua en diferents escales de temps i espai en 
relació amb el disseny de les estratègies correctes d’estudi. Hi haurà dos punts de 
monitorització, un al riu Besòs i l’altre al mar a la desembocadura, que permetran correlacionar 
els efectes entre el riu i el mar (Veure Figura 4 i 5).  

• Utilitzar plataformes de monitorització on es pugui instal·lar l’instrumental per a proporcionar 
mesures multi-paramètriques de les característiques de l’aigua. 

• Disponibilitat de les dades en temps real.   

 

 

Ubicació de les dues plataformes 

 
Boia col·locada a N1 

 
Arqueta de mesura a N2 
 

Figura 4. Ubicació de la Boia i de l’Arqueta col·locada al riu 
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Figura 5. Instal·lació boia a N1, dijous 7 de novembre de 2019 

 

Resultats 

La boia té instal·lats dos grups de sensors. El primer es tracta d’una sonda multiparamètrica 

que mesura: Profunditat, Temperatura de l’aigua, Conductivitat elèctrica, pH, Potencial 
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d’oxidació-reducció (ORP), Oxigen dissolt i Terbolesa (NTU). El segon és un fluorímetre que 

permet determinar un senyal equivalent a la matèria orgànica dissolta (CDOM), la 

concentració de fluoresceïna i concentració de greixos i olis. A la Figura 6 es poden observar la 

mesura d’alguns d’aquests paràmetres. 

 
Matèria orgànica dissolta 

 
Temperatura de l’aigua 

 
pH 

 
Conductivitat elèctrica 

Figura 6. Mesures on-line de diferents paràmetres (novembre 2019) 

La tempesta Glòria 

Entre els dies 21 i 23 gener del 2020, va tenir lloc la tempesta Glòria que va afectar en general 

a la Península Ibèrica i en particular a Catalunya. A la Figura 7 es pot observar la crescuda que 

va tenir el riu Besòs durant l’episodi. 

 
 

 
Figura 7. Desembocadura del riu Besòs:  Juliol de 2019 i 22 de gener de 2020 
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A la Figura 8, es pot veure el cabal que va assolir el Besòs al seu pas per Santa Coloma de Gramenet, 

l’escala de m3·s-1. El cabal es va incrementar més de 100 vegades del normal del riu que és de 3-5 m3·s-1. 

Simultàniament, la boia va anar mesurant diferent paràmetres que es recullen a la Figura 9 a) terbolesa, 

matèria orgànica i oli i b) conductivitat elèctrica i temperatura, els gràfics estan expressats en la mateixa 

escala de temps pel període de 20 al 26 de gener. 

 

Figura 8. Evolució del cabal del riu Besòs durant el gener del 2020 

 

a) 

 

 

b) 

Figura 9. a) terbolesa, matèria orgànica, oli; b) conductivitat elèctrica i temperatura 
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Com es va poder veure, la terbolesa es pot correlacionar amb la variació del cabal del riu Besòs, cosa que 

indica la contribució de la càrrega de sediments de l’episodi de tempesta. La conductivitat elèctrica i la 

temperatura tenen un patró vertical simètric en comparació amb el cabal del riu, cosa que indica la dilució 

significativa de l’aigua de mar quan el plomall del cabal del riu va arribar a la boia i un efecte de refrigeració 

de l’aigua que prové del riu. Amb cert retard, les mesures de CDOM i oli  també van augmentar després 

dels pics de partícules.  

Comparació de dades de l’arqueta i la boia 

A la Figura 10, es compara el pH i la terbolesa mesurada a l’arqueta i a la boia. Es veu la diferència del 

valor del pH i els canvis de terbolesa que en el cas del riu, si no hi ha fenòmens com el Glòria, és força 

estable. 

 

Arqueta 

 

Boia  

Figura 10. Comparació de les mesures obtingudes a l’arqueta i a la boia 
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ACTUACIÓ 1.3. SOLUCIONS DE SOSTENIBILITAT EN LA GESTIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS: 
APROFITAMENT SOSTENIBLE D’AIGÜES FREÀTIQUES 

L’actuació pilot desenvolupa un model de gestió d’aquestes aigües freàtiques  per a  produir de 
forma contínua diferents tipus de qualitat d’aigua per cobrir els següents tipus d’aplicacions 
hídriques:  

• Aigua de qualitat ambiental, destinada a millorar la qualitat del riu Besòs, i a reduir la 
contaminació i millora de la qualitat de l’aigua de les platges. 

• Aigua destinada a reg de jardins i àrees d’esbarjo, en les iniciatives en marxa, o promovent-ne 
de noves associades a horts municipals o agricultura de micro-escala. 

• Aigua destinada a usos industrials, produint qualitats depenent dels requisits dels sistemes de 
producció interessats. 

Instal·lació de la planta pilot al novembre de 2019, la planta ha estat dissenyada segons les 
indicacions del grup de recerca R2EM de la UPC. A la Figura 11 es veu un diagrama de fluxos de 
les dues línies de tractament que disposa la planta: la superior (línia 1) es basa amb el tractament 
amb membranes d’osmosi, la inferior (línia 2) basada en tractaments de filtració oxidativa, 
adsorció i bescanvi iònic. 

 

Figura 11. Diagrama de la planta pilot dissenyada pel tractament d’aigües freàtiques 

Comentado [OG4]: Falta res en aquesta frase? 
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Fotos planta pilot 

 

  

 

 

 

 

  



Entitats 
sòcies: 

Entitat participant 
no beneficiària: 

 
 
 

 

 
 

La planta continua operativa i els primers resultats obtinguts es recullen a la Taula 1a i b, on es 

pot veure que l’amoni seria l’únic compost on no s’assoleixen els valors de qualitat químics 

recomanats per la normativa. 

Taula 1a. Concentració dels elements majoritaris a la sortida de la planta 

 
RD 140/2003 (ppm) Mitjana de les mostres (ppm) 

Sodi 200 2,8 

Potassi - 0,73 

Magnesi - <LOD 

Calci - 30,1 

Clor 250 3,9 

Sulfat 250 0,6 

Amoni 0,5 1,2 

Carbonat - 220 

Nitrat 50 <LOD 

 

Taula 1b. Concentració dels elements minoritaris a la sortida de la planta 

 
RD 140/2003 (ppb) Mitjana de les mostres (ppb) 

Alumini 200 4,6 

Manganès 50 1,0 

Níquel 20 <LOD 

Coure 2000 <LOD 

Arsènic 10 <LOD 
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Cadmi 5 <LOD 

Plom 10 <LOD 

Bor 1000 130 

Ferro 200 <LOD 

 

 

Conclusions  

S’han assentat les bases per dur a terme un observatori sobre la qualitat ambiental del Litoral 
Besòs tenint en compte els conceptes de la Quàdruple Hèlix, es a dir la participació dels agents 
del territori: Administració, Acadèmia, Empreses i Societat Civil. 

S’han definit uns indicadors i índexs que poden servir per veure l’estat del medi ambient de la 
zona del Litoral Besòs. 

S’ha instal·lat una boia en front de la desembocadura del Besòs i una arqueta al riu per fer un 
monitoreig en continu de diferent paràmetres físico-químics. Els paràmetres mesurats durant la 
tempesta Glòria indiquen la connexió entre el riu i el litoral i la correlació d’ambdós sistemes. 

La Planta Pilot, dissenyada per la UPC, ha demostrat la seva capacitat per tractar l’aigua 
subterrània de l’aqüífer del Besòs i assolir uns nivells de concentracions que permeten la 
reutilització d’aquesta aigua. Si bé serà necessari treballar per disminuir la concentració 
d’amoni. 
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Evidències de l’actuació 

Treballs Finals de Grau i Màster específics PECT. 

Any Alumne Títol Titulació 

2018 Adrián Tardío Estudio Ambiental del Litoral Besòs: 
Indicadores Ambientales 

TFM (MCTS) 

2019 Jordi Bricollé Disseny d’una planta pilot per avaluar l’ús de 
l’aigua freàtica del aqüífer del Besòs a Sant 
Adrià del Besòs 

TFG (GEQ) 

2019 Marcos Gordo Estudi de la qualitat i ús d’aigües freàtiques 
urbanes en el riu Besòs i el seu tractament 
de millora mitjançant carbó actiu i/o 
ultrafiltració 

TFM (MEQ) 

2020 Xavier Augé Ús d'un prototipus per la monitorització de 
la qualitat ambiental de l’aigua del riu Besòs 

TFG (GEQ) 

2020 Héctor Castro Diagnosis de la calidad del agua en la 
desembocadura del Besòs a partir de la 
medida on-line de varios parámetros en 
sondas    

TFM (MEQ) 

2020 Angélica Mª Oviedo Identificación de sinergias a través del 
metabolismo urbano en la zona litoral Besòs 

TFM (MCTS) 

2020 Juan P. Scattareggia Puesta en marcha y evaluación de una planta 
piloto para el tratamiento de aguas del 
acuífero de Sant Adrià del Besòs 

TFM (MEA) 

2020 Serafín Peralta Puesta en marcha de una planta piloto para 
el tratamiento de aguas del acuífero de Sant 
Adrià del Besòs 

TFM (MEQ) 

2020 Josep Nadal Salinity removal from phreatic water using 
nanofiltration membranes 

TFG (GEQ) 

 

Doctorat  

Collaborative Management for Smart and Sustainable Cities: Analysis of the Littoral Besòs as 
a Socio-TechnicalSystem in transation (Andrea Ramírez-Agudelo) presentació prevista 2022 

 

Publicacions 

On-line measurement of water quality at Besòs estuary: effects of storm and heavy rain 
episodes. Vicenç Martí, Daniel M. Toma, Javier Cadena, Spartacus Gomáriz, Joan De Pablo, José 
Luis Cortina, Oriol Gibert, Antonio Florido, Xavier Augé, César A. Valderrama. Martech 2021 
Marine Technology Workshop, 16-18th June. Vigo, Spain 

LITORAL BESÓS: Sistema Socio-Técnico cómo Soporte Inteligente-Sostenible. N.A. Ramírez-
Agudelo, E. Roca y J. De Pablo presentat en Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 
2018) Madrid 26-29 Noviembre 

Social Input for Environmental Quality Assessment: Insights of the Tool design process to 
support the Quadruple Helix Integration in the Littoral Besòs. N.A. Ramírez-Agudelo, Joan de 
Pablo, Elisabet Roca Bosch presentat a ERSCP 2019, Barcelona 16-17 Octubre 
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The Besòs Littoral Project: Sustainable territory. N.A. Ramírez-Agudelo, Joan de Pablo, Elisabet 
Roca Bosch, en el marc del projecte Europeu EEISHEA- Enhancing Entrepreneurship, Innovation 
and Sustainability in Higher Education in Africa, Barcelona 25-28 febrer de 2019 

Exploring alternative practices in urban water management through the lens of circular 
economy. A case study in Barcelona Metropolitan Area. Nancy Andrea Ramírez-Agudelo, Joan 
de Pablo, Elisabet Roca. Journal Cleaner Production (submitted) 

 

 

 


