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       Aiguamolls a Lliçà d'Amunt

A la zona industrial de  Can Moncau,  actual indret

en construcció de la fàbrica Mango, s'han creat uns

aiguamolls artificials. 

Enguany  ha  estat  un  any  de  moltes  pluges  i  en

ploure tant durant mesos seguits, hi  va haver un

espai, d'on s'hi havia extret terra, que es va anar

omplint d'aigua i ara, ha esdevingut  un refugi per a

diferents espècies d'aus com els ànecs  de coll verd

o els cabussets.

A banda de fomentar la biodiversitat al riu Tenes,la

bassa  té  un  paper  de  seguretat  perquè,  en  cas

d'una tempesta,  regularà  l'entrada d'aigua  al  riu.

Segons els càlculs fets, quan tot el polígon estigui

urbanitzat i totes les naus estiguin construïdes, es

podran recollir uns 16,3 metres cúbics d'aigua per

segon en els  períodes de retorn  de 10  anys.  La

bassa de Can Dunyó dosificarà l'aportació d'aigua al

riu, on hi  arribaran  7,3 metres  cúbics.  D'aquesta

manera, s'evitarà una crescuda sobtada del Tenes i

es reduirà el risc d'inundacions aigües avall. També

serà important per a la recàrrega de l'aqüífer.

L'aiguamoll està format per una doble bassa, té una

longitud de 220 metres, una amplada de 95 metres

i la seva superfície és de 21.500 metres quadrats.

La seva capacitat és de 10.000 metres cúbics.

L'Ajuntament vol fer un seguiment de l'espai, i  hi

ha plantat espècies que estan en regressió  al  riu

Besòs i també voldria que l'espai tingués un paper

educatiu per a les escoles, per això s'hi ha fet un

punt d'observació elevat . 

La  bassa  s'ha  adequat  als  antics  camps  de  Can

Dunyó,  la  masia  que  hi  ha  a  tocar  i  que  és  de

propietat  municipal,  i  rep  l'aigua  canalitzada  a

través d'un torrent que s'ha construït expressament.

L'obra ha estat finançada pels promotors del sector

industrial de Mango i Biokit.


