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Jordi Enériz i Montse Viñas, d’Aprèn, amb una imatge de les guies que han elaborat sobre la fauna dels rius a l’ordinador

El Consorci del Besòs edita 
un col·leccionable sobre la 
fauna dels rius de la conca
Es lliuraran amb EL 9 NOU a partir del dia 6

Granollers / Figaró

EL 9 NOU

El Consorci per a la Defensa 
de la conca del riu Besòs ha 
editat un col·leccionable amb 
cinc guies sobre la fauna 
de la zona que es repartirà 
a partir de divendres de la 
setmana que ve de forma 
gratuïta amb EL 9 NOU. El 
treball ha estat elaborat per 
l’empresa Aprèn Serveis 
Ambientals, de Figaró, i 
inclou il·lustracions de Toni 
Llobet –autor de les làmines 
que regala periòdicament 
EL 9 NOU amb Presència– i 
Marina Miró, i fotografies 
del Centre d’Estudis dels 
Rius Mediterranis.

El col·leccionable s’estruc-

tura en cinc entregues dedi-
cades a mamífers (divendres 
6 de maig), amfibis i rèptils 
(13 de maig), peixos (20 de 
maig) i macroinvertebrats, 
dividits en dues guies (27 
de maig i 2 de juny). “Tots 
són animals que estan vin-
culats als rius de la conca”, 
explica el biòleg Jordi Enériz, 
d’Aprèn, que destaca que “la 
vocació d’aquest material és 
molt didàctica”. L’objectiu 
és que “una persona que no 
sigui entesa en la matèria 
pugui tenir la informació de 
la fauna dels nostres rius”.

Cada guia s’estructura en 
dues parts: a la part interna 
hi ha informació sobre les 
espècies més habituals en fit-
xes. A la part externa, hi ha 

informació d’interès sobre 
els hàbits alimentaris o altres 
aspectes de cada grup. 

El president del Consorci 
i alcalde de Canovelles, José 

Orive, destaca que l’objectiu 
del treball és “apropar els 
ciutadans als rius perquè si 
ho fem aconseguirem que 
estigui més cuidat”. També 

recorda que completen la 
tasca educativa que es fa amb 
les escoles: “És una informa-
ció divulgativa que també 
serà útil per als centres”, diu.

La bicicletada 
per la llera del 
riu Besòs obre 
les inscripcions
Granollers

Les inscripcions per a la 
novena bicicletada per la lle-
ra recuperada del riu Besòs 
entre Granollers i Sant Adrià 
del Besòs (el Barcelonès) ja 
estan obertes. La prova, que 
no és competitiva, es farà el 
diumenge 8 de maig i manté 
el tradicional recorregut de 
24 quilòmetres per la llera 
del riu. Les inscripcions 
estan limitades a 1.500 per-
sones. La sortida es farà des 
del parc firal de Granollers a 
les 10 del matí. També hi ha 
la possibilitat d’unir-se a la 
prova a Montornès (accés del 
polígon de Can Buscarons de 
Baix) a les 11 del matí. Tam-
bé a Montcada i Reixac i a 
Santa Coloma de Gramenet. 
Hi haurà avituallaments i un 
obsequi per a tots els partici-
pants.

Les Franqueses 
sortejarà 83 pisos 
socials de Bellavista 
dimecres vinent
Les Franqueses del Vallès

L’Agència d’Habitatge de la 
Generalitat sortejarà dime-
cres que ve els 83 pisos soci-
als de la plaça Catalunya de 
Bellavista, a les Franqueses. 
Serà en un acte públic que 
es farà a les 4 de la tarda al 
teatre auditori del barri. En 
total, hi ha 128 persones 
–agrupades en diversos 
grups– que aspiren a aconse-
guir un dels 83 pisos de llo-
guer que costaran entre 215 i 
267 euros al mes. 
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Protecció Civil i la Policia Local han comprovat aquest dijous el so de la sirena de l’estació de mercaderies

Dijous es va fer una prova de so que va permetre fer sonar per primer cop l’alarma del Lledoner

Granollers estrena la sirena d’avís 
químic de l’estació de mercaderies
Granollers / Canovelles

F.P.

La Direcció General de Pro-
tecció Civil ha estrenat amb 
bons resultats les dues sire-
nes d’alerta en cas d’accident 
químic que s’han instal·lat 
aquestes darreres setmanes a 
Granollers: la que s’ha posat 
entre dimarts i dimecres a 
l’interior de l’estació de mer-
caderies i la que es va posar 
fa un parell de setmanes al 
parc del Lledoner. Els dos 
aparells completen la que ja 
hi havia instal·lada al polígon 
industrial Congost, al sud de 
la ciutat. 

La prova de so d’aquest 
dijous al matí, que es va fer 
a tot Catalunya, va permetre 
certificar una bona cobertura 
acústica, especialment de la 
sirena del Lledoner. Segons 
les dades recollides pel ser-
vei municipal de Protecció 
Civil i la Policia Local, el 
so es va sentir força bé als 
carrers –va arribar fins a 
la Porxada, per exemple– i 
també dins dels habitatges 
més propers. Només en les 
zones més allunyades, el 
soroll del trànsit podia tapar 
en cert moment la sirena. 
A Canovelles, que també 
està cobert per la sirena del 
Lledoner, es va registrar una 
bona cobertura del so d’aler-
ta. En el cas de la sirena de 
l’estació de mercaderies de 

Granollers, el so va arribar a 
parts altes de la Font Verda, 
on no es comptava que se 
sentís. En canvi, els edificis 
del carrer Llevant van fer de 
barrera i van frenar l’expan-
sió del so cap al barri de Sant 
Miquel. “Fan de barrera del 
so però també farien de bar-
rera en cas d’un accident quí-
mic”, diu la tècnica de Pro-
tecció Civil, Cinta Salvany. 
Fins ara, les proves s’havien 
fet amb sirenes provisionals 
col·locades en camions.

Tercera sirena a Sant Celoni
F.P.

A Sant Celoni, l’Ajuntament està pendent que Protecció Civil 
instal·li una tercera sirena per completar la cobertura d’alerta 
que ara es fa a través dels aparells col·locats a l’Ateneu i al 
barri de les Borrelles. El nou aparell ha d’ajudar a estendre 
la cobertura en els punts del nucli urbà més allunyats de les 
empreses amb risc químic. Segons fonts municipals, la prova 
d’aquest dijous va ser la que va permetre sentir el so de les 
sirenes amb més claredat. Tampoc hi va haver problemes de 
recepció al polígon i a la zona urbana de Gualba de Baix, on 
també hi ha dues sirenes. L’alcalde Miquel Solaz reclama una 
tercera sirena per donar cobertura al nucli de Gualba de Dalt.


