
La conca de la Tordera ha estat una de les més estudiades de Catalunya. Però no tota la 

conca s’ha estudiat de la mateixa manera, hi havia una falta d’informació alhora d’ob-

servar l’estat de l’afluent principal de la Tordera, la . Omplir 

aquest buit ha estat la principal font de motivació alhora de realitzar aquest projecte. 

Amb la voluntat de que serveixi com a referent per a estudis futurs. 

La riera de Santa Coloma neix recollint les aigües de drenatge del massís de les Guille-

ries, el vèrtex d'unió de la serralada prelitoral i transversal al nord del Montseny. Tra-

vessa els municipis de Santa Coloma de Farners i Riudarenes a la comarca de la Selva i 

desemboca al riu Tordera al sud-oest entre la selva marítima i prelitoral.  

 

       Diagnosi multifuncional de la conca de la riera de Santa Coloma 

 

 - Febrer (aigües baixes) i Maig (aigües altes).  

  

 - Cabal, Temperatura, Conductivitat, pH, Oxigen, 

 Nitrats, DQO i Índex d’heterotròfia. 

  

 - IBMWP i IBMWPC (macroinvertebrats)  

 

 - Connectivitat ecològica i paisatgística:            
 Permeabilitat ecològica, activitats i usos del sòl, 
 col·lisions d’ungulats i punts crítics. 

   

 - QBR i infraestructures transversals a la llera. 
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 Amb la col·laboració de: 

Context Geogràfic 

Conca de la riera de Santa Coloma 

Metodologia 

 

 

 

 

 

 

 

Resultats 

La pateix fortes pressions antròpiques que malmeten la qualitat de les seves aigües:  Els punts 5 i 6 són els 
que es troben més degradats per les activitats extractives que contaminen les aigües i malmeten el bosc de ribera.  La Sèquia de Sils 
pot ser la causant de l’elevada concentració de matèria orgànica al punt 5. L’únic paràmetre fisicoquímic que roman constant en els 
dos períodes de mostreig és la conductivitat (ANOVA i Tukey).  

La connectivitat entre els diferents connectors ecològics es troba barrada per la presència de nombroses infraestructures lineals que 
provoquen impermeabilització del territori. Es necessita d’una coordinació entre els passos de fauna de les infraestructures antigues 
i les més modernes. L’eix transversal demostra ser una barrera important al nord de la conca dificultant la permeabilització ecològi-
ca. Els futurs desenvolupaments haurien de tenir en compte les zones estratègiques per a la conservació del medi natural. 

Conclusions 

UNIVERSITAT DE GIRONA  - FACULTAT DE CIÈNCIES  - CAMPUS DE MONTILIVI - 17071 - GIRONA 

No es van produir les pluges esperades du-

rant els mesos de Març i Abril. 

Els valors de l’índex de macroinvertebrats 

BMWPC són molt baixos degut al poc nom-

bre de famílies observades. El valor del punt 

5 es pot veure afectat per una entrada de 

matèria orgànica i recursos pels organismes. 

Els valors de nitrats augmenten aigües avall 

el qual pot produir processos d’eutrofitza-

ció, amb variacions de la concentració de clo-

rofil·la i pes sec al llarg de la riera (Gràfic 3). 

S’han trobat nombroses col·lisions amb un-

gulats, sent les carreteres secundàries les 

que tenen un nombre de col·lisions més ele-

vat. Les infraestructures lineals a més imper-

meabilitzen el sòl i juntament amb les activi-

tats antròpiques, malmeten el bosc de ribera. 

Finalment són 3 els connectors ecològics 

més importants els quals s’haurien de con-

servar els  seus valors naturals. 

1. Valors de cabal al Febrer i Maig amb desviació estàndard. 2.Índex de qualitat de 

l’aigua mitjançant  macroinvertebrats. 3. Relació entre la concentració de clorofil·la 

i pes sec amb desviació estàndard. 4 Valors de la concentració de nitrats al Febrer i 

Maig  amb la desviació estàndard. 

Espais dins del PEIN  

Punts de mostreig 

Col·lisions d’ungulats a la conca Qualitat del Bosc de Ribera Zones d'interès per a la connectivitat 

Índex heterotròfia (mostreig 1) 

 

Les dades s’han tractat amb  el programa 

estadístic SPSS i els mapes s’han  realit-

zat mitjançant l’ArcGis i ortofotomapes. 
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Índex BMWPC 2 

Nitrats 4 

Cabal 1 


