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Introducció 
 

 departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona continua 

amb el seguiment de la qualitat ecològica del riu Ripoll al seu pas pels termes 

mu

com marquen les directrius europees d’aigües (Directiva Marc de l’Aigua, DMA 

200

ue respecta a la depuradora de Sabadell.  

la com c de 

s 

editerrani, on les seves 

aracterístiques físiques, químiques i biològiques estan afectades pels fenòmens 

d’a a altament 

ons 

Un any més el

nicipals de Castellar del Vallès, Sabadell i Barberà del Vallès.  

 
L’objectiu principal del present treball és avaluar l’estat ecològic del Ripoll tal i 

0), continuant amb el seguiment dels punts mostrejats l’any 2001. Un dels 

propòsits a tenir en compte per tal de potenciar una gestió eficient de les nostres 

conques, és mantenir el seguiment al llarg del temps per tenir una avaluació de 

l’estat de salut dels nostres rius i si és necessari plantejar les actuacions 

necessàries per a la seva recuperació. 

Igualment a través d’aquest seguiment ens interessa avaluar el funcionament del 

programa de sanejament, sobretot pel q

Per tal de determinar l’estat ecològic del riu s’ha utilitzat la mateixa 

metodologia que en anys anteriors, mesurant variables fisicoquímiques de l’aigua, 

unitat de macroinvertebrats aquàtics i l’estat de conservació del bos

ribera. Com a novetat s’ha caracteritzat l’hàbitat de cadascun dels punts 

mostrejats. Per tenir un reflexe de la variabilitat del sistema s’han recollit mostre

en dos períodes per aquest any: maig i juliol. 

 

El riu Ripoll es caracteritza per ser un riu m

c

vingudes i sequeres durant l’any. Però el fet de trobar-se en una zon

industrialitzada, fa que les característiques naturals es vegin afectades per la 

regulació de l’aigua, l’increment de la salinitat i la pol·lució, entre d’altres a més de 

la competència per a la obtenció de l’aigua com a recurs. Així doncs les pressi

humanes afecten notablement la integritat dels ecosistemes aquàtics a les regions 

mediterrànies i potenciant el seu coneixement és quan es podran plantejar 

propostes per a la seva recuperació. El seguiment que es duu a terme al Ripoll 
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des del 1996, fa que tinguem arguments per constatar la seva evolució i ein

perquè l’administració en pugui desenvolupar una gestió adequada. 

Els resultats de l’estudi han estat objecte de dues presentacions en congres

al llarg del 2002, una a Madrid el mes de juny i l’altra a Sevilla el nove

es 

sos 

mbre. En 

aquest darrer cas la presentació ha estat publicada al llibre d’actes del 

congrés(Puntí &Prat 2002). 
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2. L’estat ecològic dels rius 
 

2.1. La qualitat de l’aigua 

 

Per avaluar la qualitat biològica de l’aigua utilitzem indicadors biològics, l’FBILL 

(adaptació de l’índex BILL a nivell de família) i el IBMWP (adaptació a la Península 

Ibérica de l’índex BMWP utilitzat a Anglaterra). Tots dos usen macroinvertebrats 

(organismes de tamany entre uns pocs mil·límetres fins a varis centímetres) i, el 

seu comportament en front la contaminació és ben conegut des de fa temps. Tots 

dos han estat ja emprats en els estudis fets anteriorment al Ripoll des del 1996  

fins enguany. L’índex IBMWP és el que fins l’any passat s’anomenava BMWP’, el 

nom s’ha canviat pels mateixos autors que el varen dissenyar, ara aquest significa 

Iberian Biomonitoring Working Party. 

 

L’FBILL (Prat et al. 1999) és un índex desenvolupat a partir de l’índex BILL, el 

qual s’ha adaptat perquè funcioni a nivell de família i s’han ajustat algunes famílies 

per a una millor indicació. El BILL (Prat et al. 1983; 1986) és un índex que mesura 

la qualitat de l’aigua dels rius i que va ser dissenyat a principis dels anys 80 per 

qualificar la qualitat dels rius Besòs i LLobregat (BILL = índex del Besos I el 

Llobregat). Està basat en un índex similar usat a diferents països europeus 

(Bèlgica, Itàlia, França) que dóna un valor de qualitat de les aigües en funció de 

les espècies indicadores de qualitat i del nombre total que se'n troben. L'índex 

acota la indicació a nivell de gènere o família segons el grup que es tracti, per 

simplificar la tasca d'identificació. L’FBILL comporta una millor rapidesa i 

simplificació en el seu càlcul sense desacreditar la seva fiabilitat. 

 

El IBMWP és un índex desenvolupat per un equip de biòlegs espanyols a partir 

d'un de similar elaborat a Gran Bretanya. És un índex additiu que va sumant punts 

segons el nombre de famílies trobades, cada una de les quals té un valor numèric 

de l’1 al 10, relacionat amb la seva sensibilitat a la pol·lució. El valor és més elevat 

com més intolerant és la família a la contaminació (Alba-Tercedor i Sanchez-

 4 



Ortega, en prensa). Els dos índexs poden diferenciar 5 nivells de qualitat d’acord 

amb els rangs de valor que adquireix cada índex en els diferents punts (taula 1). 

 
Taula 1. Rangs de qualitat de l’aigua segons els valors dels diferents índexs emprats. 

NIVELL DE QUALITAT FBILL IBMWP 

Aigües molt netes 8 a 10 > 100 

Aigües amb signes d’estrès 6 i 7 61-100 

Aigües contaminades 4 i 5 36-60 

Aigües molt contaminades 2 i 3 16-35 

Aigües extremadament contaminades 0 i 1 <15 

 

També s’han mesurat els principals elements químics per a la caracterització 

de l’aigua i complementar, d’aquesta manera, la interpretació dels resultats 

obtinguts. Les anàlisis han estat realitzades pel laboratori municipal de 

l’Ajuntament de Sabadell. 

 

2.2. La qualitat del bosc de ribera 

 

Els boscos de ribera juguen un paper molt important dins l’ecosistema fluvial, i 

per aquesta raó es pretenen també introduir-los dins de l’índex de l’estat ecològic. 

La qualitat dels boscos de ribera s’avalua a través d’un índex senzill que valora 

d’una manera ràpida l’estat de la vegetació, aquest complementarà la informació 

que donen els índexs biològics.  

 

L’index ultilitzat és el QBR (Munné, et al. 1998), que significa Qualitat del Bosc 

de Ribera, qualifica l’ecosistema de ribera amb valors de entre 0 i 100. A aquesta 

puntuació s’hi arriba considerant quatre característiques del sistema de ribera 

(cada una d’elles valorada en 25 punts). Les característiques a mesurar són, 

 

1. La cobertura de la vegetació. Una bona cobertura significarà que no 

existeixen alteracions que impedeixen de forma continuada el creixement de la 

comunitat vegetal. Normalment una cobertura baixa en la ribera i la riba significarà 

 5 



una alteració per efectes de l’home (excessiva freqüentació, presència de ramats, 

construcció i manteniment d’infrastructures...) que impedeixen el procés de 

successió ecològica que es produeix després d’una avinguda, on es tendeix a 

recuperar de forma relativament ràpida la vegetació de ribera. 

2. L’estructura de la cobertura. Es tracta d’avaluar el desenvolupament vertical 

de la vegetació que permet una visió de la diversificació i, conseqüentment, de la 

fauna associada, o sigui, es pot dir que és una avaluació indirecta de la 

biodiversitat del sistema. 

3. La potencialitat del sistema per tenir una varietat important d’arbres de 

ribera, una mesura de la complexitat del sistema que cal ponderar pels diferents 

tipus geomorfològics de la llera del riu. En aquest punt, abans de fer la valoració, 

cal identificar el tipus geomorfològic de l’ecotó riberenc, el qual hem dividit en tres 

grans tipus. També s’inclou una mesura de naturalitat depenent de que les 

espècies trobades siguin autòctones o introduïdes. 

4. L’alteració del canal fluvial de forma permanent per l’home, valorant la 

presència d’infrastructures en el tram estudiat. Aquestes es caracteritzen també de 

forma clara i senzilla. 

 

Els rangs de qualitat que hem definit en funció dels seus valors són, 

 
Taula 2 Rangs de qualitat del QBR (Munné et al.) 

  Valors 

Bosc de ribera sense alteracions, qualitat molt bona, estat natural  ≥ 95 

Bosc lleugerament pertorbat, qualitat bona 75-90 

Inici d’alteració important, qualitat acceptable 55-70 

Alteració forta, qualitat dolenta 30-50 

Degradació extrema, qualitat pèssima ≤ 25 
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2.3. L’estat ecològic del riu 

 

Considerem l’estat ecològic dels sistemes fluvials com a reflexa de la salut 

biològica de manera integrada, determinada mitjançant la recol·lecció d’elements 

biològics. Es a dir, es proposa la utilització d’indicadors biològics combinats amb 

químics i físics a nivell de riu, riberes i conca. Aquesta proposta està contemplada 

a la legislació europea, concretament a la directiva Marc de l’Aigua (aprovada 

l’octubre del 2000-DOCE del 22.12.2000) ” 

Atesa aquesta proposta i d’acord amb les conclusions extretes d’estudis 

precedents, l’equip de qualitat biològica dels rius del Departament d’Ecologia (UB), 

dirigit per en Narcís Prat, ha estat estudiant com determinar l’estat ecològic en els 

rius mediterranis. Fruit d’aquest estudi va sorgir la proposta de l’índex 

ECOSTRIMED1 (Prat, et al., 2000). Aquest combina la qualitat biològica de l’aigua 

mesurada a través dels indicadors biològics juntament amb la qualitat del bosc de 

ribera. Encara que manquin elements d’estudi, l’índex ens permetrà avaluar de 

forma sintètica l’estat ecològic del sistema estudiat. 

Concretament l’index ECOSTRIMED(Ecological Status Rivers Mediterranean), 

combina els resultats obtinguts del QBR i del FBILL o BMWP’, obtenint un nivell de 

qualitat dels cinc proposats segons la Directiva Marc de l’Aigua: molt bo, bo 

mediocre, dolent i pèssim. 

La determinació de l’índex la fem d’acord amb la següent taula: 

 
Taula 3. Qualificació de l’estat ecològic segons l’índex ECOSTRIMED V.1.  
(Prat et al,2000). 

  QBR 

FBILL BMWP’ > 75 45 – 75 < 45 

8 – 10 
6 – 7 
4 – 5 
0 - 3 

>65 
31 – 65 
16 – 30 

<16 

Molt bo 

Bo 

Mediocre 

Dolent 

Bo 

Mediocre 

Dolent 

Pèssim 

Mediocre 

Dolent 

Pèssim 

Pèssim 
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El protocol d’estudi pot consultar-se de forma detallada a la publicació de 

Munné et al (1999) i també es pot veure a la web de la diputació: 

http//www.diba.es/mediambient/ecostrimed.asp 
 
 
2.4. L’índex d’hàbitat. 

 

Com a novetat aquest any presentem els resultats obtinguts al Ripoll després 

d’aplicar l’índex d’hàbitat (Pardo et al. en prensa), a totes les estacions 

mostrejades. Aquest índex l’anomenem IHF que significa Índex d’Hàbitat Fluvial. 

L’índex d’hàbitat sorgeix com a resposta a la necessitat de caracteritzar els rius 

mediterranis dins dels objectius generals plantejats en el Projecte GUADALMED. 

Aquest projecte coordinat per la Universitat de Barcelona pretén valorar l’estat 

ecològic de rius mediterranis d’acord amb la Directiva Marc de l’Aigua(DMA2000). 

L’índex d’hàbitat pretén valorar la capacitat d’hàbitat físic per allotjar una fauna 

determinada. Concretament valora aspectes físics de la llera que estan relacionats 

amb la heterogeneïtat d’hàbitats i que depenen bàsicament del substrat existent y 

de la hidrologia del sistema. També s’evalua la presència d’altres elements que 

contribueixen a incrementar la diversitat d’hàbitat físic com la presència de fulles, 

troncs... juntament amb la presencia de diferents grups de productors primaris, ja 

que tots aquests elements contribueixen energèticament al funcionament dels 

sistemes aportant matèria orgànica.  

S’ha cregut oportú tenir-lo en compte en l’avaluació de l’estat ecològic del 

Ripoll, per tal de tenir informació dels diferents graus d’heterogeneïtat de l’hàbitat 

fluvial en les estacions mostrejades. Els resultats obtinguts seran interessants per 

tal de plantejar la recuperació de l’estat ecològic ja que ens podem trobar amb 

punts on obtenim valors de l’índex d’hàbitat alts i que per tant poden albergar una 

comunitat biològica diversa, però a causa de perturbacions antròpiques no 

presenten l’estat ecològic esperat. És en aquest sentit ha on s’hauran de plantejar 

les actuacions oportunes.  
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A l’annex 1 adjuntem el protocol de mostreig de l’Índex d’hàbitat fluvial(IHF), on 

es poden veure tots els elements que es valoren per tal de caracteritzar l’hàbitat 

fluvial. Com podem observar l´índex consta de set apartats en què es valora de 

manera independent la presència de certs elements del tram de riu analitzat. La 

puntuació final de l’índex és resultat de la suma de la puntuació obtinguda en 

cadascun dels blocs i en cap cas pot superar el valor de 100. 
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3.Metodologia de mostreig 
 

3.1 Les estacions mostrejades 
Per fer l’estudi de l’estat ecològic i la qualitat del sistema fluvial del Ripoll s’han 

mantingut les mateixes estacions estudiades l’any anterior 2001.  

Enguany es continua amb el seguiment de la qualitat ecològica del Ripoll al seu 

pas per Castellar del Vallès, mantenint les quatre estacions que es mostrejaren 

l’any passat. La Font de la riera (C0) es manté com a punt de referència per tal de 

comparar aquest punt amb les estacions que trobem aigües avall, afectades pels 

abocaments industrials de la zona de Castellar. Així doncs de les quatre estacions 

seleccionades per Castellar la primera és la que s’ha considerat a priori com de 

referència, ja que les altres tres, aigües avall del punt, hi ha nuclis industrials o 

urbans, i per tant aquestes aigües seran susceptibles a perturbacions com per 

exemple abocaments industrials. Per exemple abans de sota el pont de Sant 

Feliu(C1) hi ha el nucli de Satina (indústria de tints i acabats tèxtils), abans del 

Gual del Joncar(C2) hi ha l’empresa Clols;(treballen acabats i curtits de pell), i 

l’abocament de Sant Feliu del Racó. Per últim abans del gual de Can Barba(C3) 

ens trobem amb el sector industrial de Can Barba que bàsicament fabriquen 

teixits, tints i acabats.  

 

En el terme municipal de Sabadell es mantenen les nou estacions de l’any 

anterior. Recordem que de les nou estacions que es troben dins el terme municipal 

de Sabadell(S) sis pertanyen al riu Ripoll mentre que les altres tres estan situades 

en els afluents d’aquest: el Torrent de Ribatallada (S1), el Torrent de Colobrers 

(S4) i el Riu Tort (S7). La estació que reb el nom de “abans del pont de can Amat” 

(S9), aquest any ja s’ha introduit de ple en el seguiment del Ripoll, i s’ha mostrejat 

en ambdós períodes. 

Igualment continuem amb el seguiment de les dues estacions assignades al terme 

municipal de Barberà del Vallès, sotmeses a fortes pressions dels polígons 

industrials. 
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Barberà del Vallès

Torrent de Ribatallada

Torren t de C
o lob rers

Riu Tor t

22

C1

C2

C3

S2

S4

S3

S7

S9

S5

S6

Ba1

Ba2

S8

Parc natural de 
Sant Llorenç del Munt

 
Figura 1. Localització de les estacions de mostreig amb les principals poblacions incloses 

dins el seguiment actual. 
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A la figura 1 s’hi detalla la localització les estacions de mostreig d’enguany, tal i 

com podem veure la nomenclatura està relacionada segons el terme municipal al 

que pertanyen: S (Sabadell); C(Castellar del Vallès) i BA( Barberà del Vallès). A la 

taula 4 s’hi detalla la relació de totes les estacions mostrejades amb la seva 

nomenclatura corresponent, juntament amb l’any en que es va iniciar el seu 

seguiment. 

 

Taula 4. Relació de les estacions mostrejades amb l’any d’inici del seguiment. 

Estació  Nomenclatura Inici seguiment 
Les Arenes (Límit Parc Natural 

St.Llorenç) 
22 1994 

Font de la Riera C0 2001 

Sota el pont de sant Feliu C1 2001 

Gual del Joncar C2 2001 

Gual de can Barba C3 2001 

Font de la Teula S2 1996 

Davant torrent de Colobrers S3 1996 

Abans del pont de can Amat S9 2001 

Pont de can Amat S5 1996 

Sota el pont de la ctra Sabadell-
Santmenta 

S6 1998 

Sant Olaguer(davant la bassa) S8 1997 

Abans del pont del Dr.crusafont BA1 2001 

Davant el Molí d’en Planes BA2 2001 

Torrent de Ribatallada S1 1998 

Torrent de Colobrers S4 1997 

Riu Tort S7 1997 

 

Igualment com en anys anteriors s’ha escollit com a estació de referència del 

riu Ripoll un punt situat abans de Sant Feliu del Racó, al límit del Parc Natural de 

Sant Llorenç del Munt. La nomenclatura que utilitzem (22) fa refèrencia al número 

de l’estació de la conca del Besòs que l’equip ECOBILL de la U.B. mostreja 

periòdicament.  
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S’han mantingut les mateixes estacions de referència que l’any anterior, ja que 

que segons aquests estudis són les que gaudeixen d’una qualitat acceptable si les 

comparem amb les altres estacions mostrejades.  

Aquestes són les estacions ubicades al límit del Parc Natural de sant Llorenç 

del Munt, la 22 i la font de la riera (C0) que es manté a la zona de Castellar. 

Igualment s’han tingut en compte dos dels afluents del Ripoll que es mantenen 

amb un bon estat de conservació el torrent de Ribatallada(S1) i el de Colobrers 

(S4).  

 
3.2 Paràmetres mesurats 

El protocol de mostreig utilitzat alhora de mesurar els diferents paràmetres 

analitzats es pot consultar a la pàgina web del grup ECOBILL abans anomenada. 

En aquest s’hi troba de manera detallada la metodologia que s’utilitza alhora de 

mostrejar els paràmetres fisicoquímics, els macroinvertebrats aquàtics, la 

comunitat vegetal aquàtica i el bosc de ribera. 
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4.Resultats 
 

4.1)El cabal del riu Ripoll i els seus afluents. 
4.1.1)Les variacions estacionals de cabal al 2002. 
L’anàlisi dels cabals ens dóna una idea de les variacions del règim hidrològic i 

de la seva variabilitat en el temps, ja que això afectarà al que teòricament entenem 

com a cabal ecològic, i per tant repercutirà en el funcionament de l’ecosistema 

fluvial. 

Mantenir les variacions naturals del cabal és molt important ja que aquestes 

condicionen directament l’estructura de l’hàbitat i per tant les comunitats 

biològiques que hi estan associades (Poff et al.1997). Per aquest motiu és 

interessant determinar els cabals de manteniment dels nostres rius. 

Tal i com s’observa a la figura 2, al Ripoll existeixen diferències importants de 

cabal pel que fa a ambdós períodes de mostreig, cosa que concorda amb la 

variabilitat hidrològica d’un riu típicament mediterrani. Però aquestes diferències 

estacionals de cabals es veuen accentuades per les modificacions de cabal 

degudes a l’activitat humana, tant industrial com urbana.  

Així doncs l’evolució del cabal tant a la primavera com a l’estiu és reflexe de 

l’alteració natural del règim de cabals. Les principals causes són la canalització del 

curs principal del Ripoll, les extraccions d’aigua així com també els aports dels 

efluents de les depuradores. 

Per exemple al punt de referència(22) les diferències estacionals de cabals són 

menors si ho comparem amb les diferències entre cabals que s’observen a la resta 

de punts. Fins i tot en algunes estacions s’arriben a assolir diferències de fins a 

811l/s entre ambdós períodes de mostreig, aquestes diferències es veuen 

accentuades perquè la primavera del 2002 va ser molt plujosa. 

Entre el punt 22 i el C0, l’augment es degut probablement a la descàrrega de 

l’aqüífer en aquest punt, a l’estiu en canvi les diferències no existeixen ja que 

l’aqüífer probablement no aporta al riu per les captacions que hi ha. 
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Un cop el riu entra al terme de Sabadell s’observa un augment notable del 

cabal de 119l/s, aquesta aportació d’aigua es deu en part a l’aport d’aigües 

residuals de l’EDAR de Castellar del Vallès. 

Destaquem una forta disminució del cabal al pont de can Amat(S5), deguda a 

les captacions d’aigua que realitzen per pous. Aigües avall a sota el pont de la 

carretera de Sanmenat(S6) s’observa un augment brusc del cabal probablement 

pels aports dels col·lectors de la zona. A partir de la bassa de Sant Oleguer(S8) 

s’observa .primer una disminució del cabal a causa de les captacions d’aigua, 

seguit d’un augment del cabal que es detecta aigües avall a la zona de Barberà, 
degut a la sortida del col·lector de la depuradora de Sabadell. De totes maneres 

per la manera de mesurar el cabal aquestes diferències podrien explicar-se per 

infra o sobrevaloracions dels cabals. 

Estacions

22,0 C0 C1 C2 C3 S2 S3 S9 S5 S6 S8 BA1 BA2

C
ab

al
(l/

s)

0

200

400

600

800

1000

 
Figura 2. Cabals enregistrats al riu Ripoll a les dues èpoques mostrejades. La línia continua 
representa el mostreig de la primavera i la puntejada el de l’estiu. 

 

La principal diferència pel que fa a l’evolució dels cabals a l’estiu són els valors 

de cabals observats, els quals són considerablement inferiors respecte als de la 
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primavera. Tot i així i si ho comparem amb l’any anterior observem que enguany 

no hi havia cap punt sec a l’estiu. 

A l’estiu s’observa una disminució del cabal sota el pont de sant Feliu(C1) a 

causa de les captacions de les indústries, i a partir d’aquí es manté més o menys 

estable seguint petites oscil·lacions, fins arribar a la zona de Barberà on augmenta 

considerablement(323l/s) degut a l’aport d’aigües residuals per part de l’EDAR de 

Sabadell. 

 

Pel que respecta als afluents destaquem que el torrent de Ribatallada(S1) estava 

sec a la primavera, fet que ens porta a pensar que aigües amunt del punt de 

mostreig es podrien produir captacions d’aigua. Aquest factor pot afectar 

considerablement a l’estat ecològic d’aquest torrent que a més el considerem com 

un punt de referència. Comparant els altres dos afluents del Ripoll amb l’any 

anterior observem que els valors obtinguts de cabal són inferiors, el que contrasta 

amb el major cabal del Ripoll. 

 
Taula.5 Comparació dels cabals dels afluents del Ripoll a la primavera. 

Cabals(l/s) 2002 2001 

Torrent de Ribatallada sec   3 

Torent de Colobrers 1 11 

Riu Tort   5 12 

 
4.1.2) L’evolució interanual del cabal. 
A més d’analitzar les variacions de cabal estacionals en un mateix any, és 

interessant conèixer les variacions interanuals per així continuar amb el seguiment 

de la conca al llarg dels anys. 

A la figura 3 s’observa l’evolució del cabal a l’estiu des de l’any 1996 fins al 2002 

en totes les estacions de les quals se’n tenen dades. 

Al llarg dels anys de seguiment del Ripoll s’observa una diferència clara entre el 

punt de referència(22) comparat amb la resta d’estacions. Així doncs veiem que a 

l’estació de referència les diferències interanuals no són tan grans com en la resta 
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d’estacions, a causa de les alteracions del règim hídric presents en gairebé tot el 

tram del Ripoll. 

Fins a l’any 2001 s’observava una tendència decreixent pel que respecta a la 

magnitud del cabal, enguany  però trobem uns valors comparables als de l’any 

2000, fet que ens indica que s’ha tractat d’un any més plujós. 

Al igual que l’any anterior trobem un pic de cabal a la font de la Teula(S2) 

provinent de l’EDAR de Castellar.  

Fins a l’any 2000 s’observava un augment important del cabal a la bassa de Sant 

Oleguer(S8), a causa de la construcció dels col·lectors que concentraven els 

abocaments en aquest punt. Gràcies al mostreig realitzat a Barberà des de l’any 

anterior s’observa que el funcionament dels col·lectors de la nova depuradora, fan 

que els cabals augmentin aigües avall. 
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2002. 
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4. 2)Característiques físicoquímiques. 
4.2.1)Les característiques físicoquímiques del 2002. 
Els paràmetres fisicoquímics seleccionats són els que al nostre entendre tenen 

una importància significativa per al manteniment d’un estat òptim per al 

desenvolupament d’un ecosistema fluvial, tal i com hem avaluat en el seguiment 

dut a terme al Ripoll des del 1996. Hem de tenir en compte que els resultats 

observats són un reflexe de les condicions instantànies de les aigües i més tenint 

en compte que es disposa únicament dels valors de dues campanyes de mostreig. 

Tot i això és interessant analitzar l’evolució dels paràmetres físicoquímics per 

veure si existeix una correlació amb els resultats obtinguts pel que fa a la qualitat 

biològica de l’aigua. 

Les variables analitzades han estat la concentració d’amoni i nitrits com a 

indicadors de la toxicitat del medi, el fòsfor i els nitrats com a indicadors dels 

episodis d’eutrofització, els clorurs i els sulfats com a indicadors de l’activitat 

humana de la zona i l’amoni, nitrits i sòlids en suspensió com a indicadors del grau 

d’habilitat de les aigües per a la vida piscícola. També s’han mesurat els següents 

paràmetres: conductivitat, oxigen dissolt, saturació d’oxigen, temperatura, i pH. 

Els resultats físicoquímics obtinguts en totes les estacions de mostreig els 

trobem representats a les taules 6 i 7 del present informe. També s’han 

representat gràficament l’evolució dels diferents paràmetres fisicoquímics al llarg 

del tram principal del Ripoll sense tenir en compte els afluents, per tal d’analitzar la 

seva variació al llarg del tram estudiat. 

 

S’ha de tenir present que els resultats obtinguts per al punt 22 no són 

estrictament comparables a la resta, ja que aquest és un punt de mostreig inclòs 

en el projecte ECOBILL(subvencionat per la diputació de Barcelona), i que per tant 

el mostreig es realitza en un dia diferent. 
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Taula 6. Valors de cabal, conductivitat, temperatura, pH, oxigen dissolt i saturació d’oxigen per 

ambdós períodes mostrejats. 

Mes Estació Cabal(l/s) Oxigen ml/l Oxigen% pH Temperatura(ºC) Conductivitat(µS/cm)

22 381 8.85 92.6 8.56 16.1 654
Primavera C0 672 9.56 94.5 8.36 15.2 668

S1 SEC SEC SEC SEC SEC SEC
S4 1 8.33 84.6 8 15.1 1035

22 30.33 8.56 92.4 7.92 18.8 769
Estiu C0 56 12.37 144.4 8.35 20.4 718

S1 3 9 87.7 7.19 14.3 2200
S4 1 8.48 89.1 8 17.6 1045

Primavera C1 658 10.29 107.7 8.29 10.7 901
C2 596 8.98 93.8 8.38 16.4 1142
C3 624 10.77 113 8.16 16.9 1090
S2 743 8.65 97.1 8.43 20.6 1179
S3 711 9.62 107.6 8.5 20.3 1129
S9 594 9.14 93.1 8.39 16 1300
S5 469 9.68 101.7 8.39 17.3 1382
S6 874 9.4 101.7 8.31 18 1370
S7 5 0.09 1 7.66 5260
S8 713 7.65 85.5 8.26 20.9 1643

BA1 759 5.41 63.5 7.96 23.5 1993
BA2 833 5.25 62.2 7.95 24 2010

Estiu C1 10 2.25 27 7.47 21.5 1581
C2 38 3.34 37.5 7.64 22.1 3080
C3 49 4.8 58.1 7.86 24.5 3580
S2 55 12.19 136.8 7.9 21.5 2920
S3 38 9.45 107.5 8.03 21.3 2600
S9 44 13.73 172.3 8.57 27.4 2770
S5 20 18.2 >200 8.5 24.6 2300
S6 63 16.3 199.8 8.5 25.7 2400
S7 5 2.15 27.6 7.6 24.5 3950
S8 24 14.04 177.8 8.66 27.4 2830

BA1 85 3.43 32.4 7.42 29 2990
BA2 323 3.13 40.5 7.71 29.6 3300
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Taula 7.Valors de sòlids en suspensió, amoni, nitrits, nitrats, fosfats, sulfats i clorurs mostrejats en 

ambdós períodes. 

Mes Estació SS mg/l Amoni (mg/l) Nitrits(mg/l) Nitrats(mg/l) Fosfats(mgP/l) Sulfats mg-ION/l Clorurs mg/l

22 2 0.3 0.08 5.3 0.3 31.1 21.3
Primavera C0 <2 0.41 0.06 3.6 0.1 25.1 50

S1 SEC SEC SEC SEC SEC SEC SEC
S4 <2 0.69 0.06 22 0.1 120.3 113.4

22 13 0.42 0.06 1.9 0.62 26.5 32.8
Estiu C0 <2 0.03 <0.05 1.2 0.1 29.4 46.1

S1 <2 0.03 <0.05 60.9 1.1 147 421.9
S4 <2 <0.02 <0.05 39.6 0.2 113.4 86.9

Primavera C1 <2 1.22 0.15 2.8 0.1 62 80.5
C2 <2 0.96 0.35 4.4 0.2 62 217.7
C3 2 0.81 0.38 5.3 0.2 62 147.1
S2 <2 0.79 1 10.2 0.7 86.5 178
S3 <2 0.54 0.7 10.1 0.7 80.4 168.4
S9 <2 0.63 1 7.8 0.5 101.9 205.3
S5 2 0.57 0.9 7.9 0.5 101.9 223.7
S6 <2 0.54 0.9 7.3 0.7 104.9 223
S7 11 1.98 0.24 <0.5 0.5 430.9 1287.5
S8 5 0.41 1.1 6.8 0.5 172.5 242.8

BA1 11 1.39 1.3 12.3 1.4 215.5 346
BA2 8 1.64 1.4 9.3 1.6 218.5 364.4

Estiu C1 2 4.24 0.1 0.6 0.5 68.6 252.4
C2 <2 6.16 1.1 3.4 0.5 228.2 620.4
C3 <2 6.41 2.2 4.6 0.4 237.7 712.9
S2 5 0.12 0.8 18.7 2.8 242.2 630
S3 5 0.07 0.5 15.6 2.8 231 521.5
S9 3 0.11 0.4 11.5 1.3 236.6 543.1
S5 <2 0.04 0.4 16.9 1.7 217 467.2
S6 <2 0.02 0.2 12.4 1.4 214.2 474
S7 16 6.97 <0.05 0.5 1.5 245 843
S8 5 <0.02 0.2 12.4 0.8 233.8 567.8

BA1 10 2.24 2.8 18 4.1 265.7 643.4
BA2 39 1.53 0.7 1.8 3.5 293.7 680.6
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Figura 4.Evolució de la conductivitat, concentració i saturació d’oxigen, temperatura, pH i sòlids en 

suspensió al llarg del riu Ripoll. Les línies continues representen el mostreig de primavera mentre 

que les discontínues el d’estiu. 
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El primer punt que trobem al terme municipal de Castellar la font de la 

Riera(C0) presenta unes condicions físicoquímiques de l’aigua molt semblants si el 

comparem amb l’estació 22 situada aigües amunt. Aquestes doncs seran les 

estacions que considerarem estrictament de referència, principalment a causa dels 

valors més baixos de conductivitat, i de la resta de components químics de l’aigua 

si els comparem amb les altres estacions mostrejades. Tot i definir-los com a 

estacions de referència presenten lleugers símptomes d’eutrofització.  

S’observa un gran contrast pel que fa a les condicions fisicoquímiques del 

Ripoll aigües avall de la font de la riera(C0). Després del seu pas pels polígons 

industrials de Castellar del Vallès el riu no es recupera pel que fa a les condicions 

físicoquímiques de l’aigua. 

Quan el Ripoll arriba a sota el pont de Sant Feliu(C1) la conductivitat, al 

igual que la concentració d’amoni pugen, resultats que concorden amb la 

presència dels sectors industrials de la zona, i per tant amb la presència 

d’abocaments a la llera del riu. Aquesta tendència es manté fins al gual del Joncar 

(C2) on s’assoleix un pic de conductivitat, al igual que disminueix l’oxigen. Aquest 

és el punt de Castellar que presenta les pitjors condicions químiques de l’aigua, i 

com veurem concorden amb els resultats de la qualitat biològica de l’aigua. 

Al gual de can Barba(C3) les condicions fisicoquímiques no empitjoren sinó que la 

concentració d’oxigen puja, i els sòlids en suspensió i les conductivitats 

disminueixen lleugerament. 

A l’estiu  al trobar-nos amb uns cabals inferiors observem que la 

concentració de certs paràmetres s’accentuarà més. Als punts C2 i C3 observem 

una concentració d’amoni molt alta, la presència del nitrogen en forma d’amoni 

s’explica ja que en aquests punts la concentració d’oxigen és molt baixa. 

Igualment al C3 hi ha un pic de conductivitat però aigües avall aquest paràmetre 

disminueix al llarg de tot el tram de Sabadell. 

 

El Ripoll a la seva entrada de Sabadell a la primavera presenta una 

concentració elevada de sòlids en suspensió i de fosfats, a causa de l’aport de les 
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aigües de l’EDAR de Castellar. També s’observa un augment dels nitrits a causa 

de la lleugera disminució de la concentració d’oxigen. 

A l’estiu les aigües arriben a Sabadell amb una concentració elevada de 

sòlids en suspensió, i destaquem que al augmentar la concentració d’oxigen 

trobem el nitrogen majoritàriament en forma de nitrats. Concordant amb aquesta 

observació al punt de la font de la Teula(S2) s’observa una disminució molt brusca 

de la concentració d’amoni. 

Pel que fa a la resta de punts de Sabadell es mantenen alts els valors de 

conductivitat i nitrats, i destaquem que els valors de sulfats continuen incrementant 

a causa de l’activitat humana de la zona. 

I finalment el Ripoll al seu pas per Barberà del Vallès es troba amb unes 

condicions pèssimes pel que fa a les característiques físicoquímiques de l’aigua. 

Respecta als punts de Sabadell trobem que l’oxigen i el pH disminueixen, i la 

temperatura, conductivitat, sulfats, amoni i nitrits augmenten. 

Concretament a l’estiu aquestes condicions encara s’accentuen més i trobem unes 

elevades concentracions de sòlids en suspensió, fosfats, sulfats, i conductivitats i 

un augment de la concentració d’amoni respecta als punts anteriors. Això és degut 

bàsicament a l’aport d’aigües residuals. 

 

Pel que fa als afluents es mantenen les condicions pèssimes del riu 

Tort(S7). Aquest presenta unes conductivitats molt altes(5260 µS/cm), anoxia amb 

només un 1% de saturació d’oxigen, una concentració d’amoni elevada(1.98mg/l), 

junt amb concentracions molt elevades de clorurs i sulfats. Aquests valors ens 

indiquen clarament l’existència d’abocaments a la llera de l’esmentat afluent. A 

l’estiu aquests valors no són tant extrems però presenten igualment unes 

condicions molt dolentes de qualitat de l’aigua destacant una concentració d’amoni 

molt elevada (6.97mg/l).  

El torrent de Ribatallada(S4) presenta una qualitat de l’aigua lleugerament superior 

si el comparem amb l’altre tributari el torrent de Colobrers(S1), els dos classificats 

a priori com a punts de referència. Concretament el torrent de Colobrers(S1) a 

més d’estar sec a la primavera presenta a l’estiu símptomes evidents 
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d’eutrofització, amb valors elevats de nitrats, al igual que de sulfats, clorurs i 

conductivitat. Aquest torrent doncs presenta alteracions importants de la qualitat 

de l’aigua a causa de l’activitat antròpica, que fan que s’allunyin de les condicions 

de referència esperades, encara que no arriben al nivell de degradació dels altres 

punts considerats com de no-referència. 

 

4.2.2) L’evolució de les característiques fisicoquímiques. 
En aquest apartat s’analitzaran l’evolució d’alguns paràmetres químics al llarg dels 

anys per tal de tenir constància dels principals canvis que s’han donat al llarg del 

temps. 

Pel que respecta a l’evolució dels sulfats i clorurs s’observa al igual que en d’altres 

anys un increment molt important respecte el punt de referència. En el tram de 

Sabadell els valors de clorurs i sulfats es mantenen o disminueixen lleugerament. 

Tot i la disminució observada enguany probablement degut a la dilució, la càrrega 

d’aquests dos paràmetres es continua considerant elevada degut als processos 

industrials i/o de depuració que hi tenen lloc. 

En les estacions que en tenim dades des del 1996 s’obtenen a l’estiu del 2002 uns 

valors d’amoni molt baixos, (inferiors a 1mg/l), si els comparem amb la resta dels 

anys (figura 6 ). Això és el resultat de que s’ha completat la xarxa de col·lectors i 

els vessaments més importants es fan aigües avall del terme de Sabadell. A les 

estacions mostrejades a Barberà del Vallès s’observa que hi ha concentracions 

d’amoni elevades, encara que no arriben en cap cas als valors de 1996 i 1997, el 

que podria estar relacionat amb la depuració de les aigües que es fa a Sabadell. 

Aquests resultats concorden amb les elevades concentracions de nitrats trobades 

al llarg del tram de Sabadell, ja que com hem vist es dóna una pujada en la 

concentració d’oxigen si ho comparem amb els valors de Castellar. 
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Figura 6. Evolució de l’amoni i dels nitrats a l’estiu des del 1996 fins 2002. 
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Si analitzem, la conductivitat al llarg de tots aquests anys n’observem una 

disminució important en el tram de Sabadell. Tal i com s’observa a la figura 7 es 

nota una millora pel que respecte a aquest paràmetre, relacionat també amb la 

millora de la xarxa de col·lectors. 
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 Figura 7.Evolució de la conductivitat a l’estiu des del 1996 fins 2002. 

 

La tendència d’enguany pel que respecta als sòlids en suspensió és la mateixa 

que l’any anterior, així doncs fins a l’any 2000 observàvem un increment sobtat al 

final del riu, però a partir d’aquest any els nivells es mantenen baixos al tram de 

Sabadell degut al funcionament dels col·lectors. Tal i com s’observa a la taula 7 en 

la majoria de les estacions les concentracions de sòlids en suspensió són inferiors 

al rang de detecció aplicat. Però tot i això al tram d’estudi de Barberà degut als 

aports de la depuradora, es detecten concentracions molt elevades d’aquest 

paràmetre sobretot a l’estiu. 
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Figura 8.Evolució dels sòlids en suspensió des del 1996 fins 2002. 
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4.3) Els macroinvertebrats. 
Tal i com s’ha fet en els anys anteriors posem especial èmfasis en 

l’avaluació de l’estructura de les comunitats de macroinvertebrats trobades a cada 

punt de mostreig, ja que ens basem amb aquests organismes per a calcular la 

qualitat biològica de l’aigua a través dels índexs biològics. A l’annex 2 s’hi troben 

detallades les famílies de macroinvertebrats segons l’estació de mostreig. 

A l’estació de les Arenes(22) hi trobem una comunitat més o menys ben 

estructurada. Tot i la diversitat observada notem probablement un efecte de la 

depuradora de Sant Llorenç Savall, per l’aport de nutrients que s’efectua aigües 

amunt fa que a la primavera tinguem menys riquesa taxonòmica que sota el pont 

de Sant Feliu(C0), tot i que podrien ser causes naturals. Tot i això a l’estiu 

continua essent com en anys anteriors l’estació amb més riquesa taxonòmica en 

aquest cas trobem 36 famílies diferents de macroinvertebrats. En canvi a la 

primavera només s’hi han detectat 23 famílies. Destaquem que enguany s’ha 

detectat la presència de tricòpters poc tolerants a la contaminació com els 

limnefílids. Sobretot a l’estiu augmenta la diversitat d’odonats ja que trobem més 

diversitat d’ambients lents en aquest punt. 

Com ja hem comentat l’altra punt de referència, la font de la riera (C0) 

presenta una riquesa taxonòmica comparable al punt de les Arenes, fins i tot 

superada a la primavera amb quatre taxons més, però tot i que augmenta la 

diversitat no augmenta el número de famílies molt sensibles a la contaminació. 

S’hi continua detectant presència de cranc americà, el qual probablement té un 

efecte important sobre la comunitat de macroinvertebrats i molt especialment els 

de tamany més gran. 

Un cop arribats a sota el pont de Sant Feliu(C1), trobem una disminució 

important en la diversitat de macroinvertebrats, restant només presents les 

famílies més tolerants a la contaminació orgànica. Per exemple hi trobem cargols 

resistents com les fises, i odonats com els coenagrionids.  

Dels punts de Castellar el que presenta una comunitat més pobre en quan a 

macroinvertebrats és el gual del Joncar(C2), únicament hi trobem individus de la 

família dels quironòmids, concretament del génere Chironomus , els quals estan 
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adaptats a viure a baixes concentracions d’oxigen i una elevada contaminació del 

medi. Aquest juntament amb els punts de Barberà és el que presenta la pitjor 

qualitat biològica de l’aigua. 

Al gual de can Barba(C3) la qualitat biològica millora lleugerament, malgrat 

augmentar la diversitat de taxons, aquests són famílies molt tolerants a unes 

condicions fisicoquímiques adverses. Hi trobem per exemple individus de la família 

dels ditiscids, els quals presenten un grau de tolerància bastant elevat. 

 

En quan a les comunitats de macroinvertebrats trobades a la zona de 

Sabadell, trobem una diversitat molt baixa que no supera en cap cas les 10 

famílies. A la primavera destaquem que al punt S6 , s’hi han trobat 9 taxons i per 

tant és el punt amb més diversitat en aquest període. En canvi a l’estiu el valor 

màxim de taxons a Sabadell el trobem a la font de la Teula(S2) amb 10 taxons. A 

l’estiu en general trobem un lleuger augment de la diversitat, ja que al disminuir el 

cabal es creen nous hàbitats que afavoreixen l’aparició de nous taxons. Els 

resultats d’aquestes dues estacions serien comparables a la situació del C1, on 

trobem un augment de la diversitat, però aquests són força tolerants a la 

contaminació. Per exemple hi trobem la presència d’alguns odonats com els 

Aeschnidae . 

Pel que fa a la resta de punts de Sabadell trobem de tres a quatre famílies 

per punt, amb dominància de quironòmids i oligoquets. Per tant la qualitat 

biològica de l’aigua continua essent baixa com en anys anteriors. 

 

Aquest any podem dir que als dos punts de Barberà del Vallès existeix una 

comunitat de macroinvertebrtats molt empobrida amb únicament presència de 

quironòmids del génere Chironomus. Tot i ser individus molt tolerants a condicions 

extremes de contaminació, en destaquem la seva presència ja que l’any passat 

únicament hi trobàvem sírfids, organismes directament adaptats als abocaments 

d’aigües residuals. 
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Si analitzem la qualitat dels macroinvertebrats dels afluents estudiats 

observem que el riu Tort( S7 ) és el que presenta una comunitat poc diversa i 

desestructurada, relacionada amb les pèssimes condicions de l’aigua presents. Hi 

trobem únicament quironòmids i díxids acompanyats de sírfids. Pel que respecta 

als altres afluents, el torrent de Ribatallada (S1) presenta símptomes d’alteracions 

importants ja que a la primavera estava sec i a l’estiu presenta una disminució de 

la riquesa taxonòmica comparat amb l’any passat. Aquest any trobem 15 famílies 

destacant la presència d’una gran diversitat de mol·luscs, i una abundància 

important de gammàrids,uns crustacis relativament sensibles a la contaminació. El 

torrent de Colobrers(S4) presenta una composició de macroinvertebrats molt 

semblant, però amb major riquesa taxonòmica. Com a diferència destaquem la 

presència d’organismes típics de zones lèntiques com per exemple amb algun 

representant de la família Libellulidae. 
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4.4)La qualitat biològica del riu  

Per tal de caracteritzar la qualitat biològica del rius s’han utilitzat com en 

anys anteriors els índexs biològics FBILL(Prat et alt. 1999), el IBMWP( Alba-

Tercedor, en prensa), i també el BMWPC( Adaptació a Catalunya del BMWP’). 

A la taula 8 es poden observar tots els resultats obtinguts després de 

l’aplicació dels índexs a les dades de les comunitats de macroinvertebrats 

presents a cada punt de mostreig. 

 
Taula 8. Resultats dels índexs biològics aplicats: IBMWP, BMWPC; IASPT, juntament amb el 

número de famílies trobades(S) a cada estació de mostreig.  

ESTACIÓ S IBMW P BMW PC IASPT FBILL
Primavera 22 23 91 92 4 7

C0 27 113 117 4.2 7
S1 sec sec sec sec sec
S4 18 74 76 4.1 6

Estiu 22 36 154 153 4.3 7
C0 21 85 87 4 7
S1 15 49 50 3.3 6
S4 18 74 76 4.1 6

C1 8 34 34 4.3 4
Primavera C2 1 2 2 2 2

C3 5 14 13 2.8 3
S2 5 13 13 2.6 3
S3 4 13 14 3.3 4
S9 4 15 15 3.8 3
S5 3 12 13 4 3
S6 9 35 35 3.9 4
S7 3 5 4 1.7 3
S8 3 11 11 3.7 3

BA1 1 2 2 2 2
BA2 no no no no no
C1 9 26 25 2.9 4

Estiu C2 1 2 2 2 2
C3 9 35 35 3.9 4
S2 10 38 40 3.8 5
S3 8 38 39 4.8 5
S9 7 29 30 4.1 4
S5 7 32 33 4.6 4
S6 9 33 33 3.7 4
S7 3 7 7 2.3 3
S8 5 25 26 5 3
S9 7 29 30 4.1 4

BA1 1 2 2 2 2
BA2 1 2 2 2 2
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Figura 9. Evolució al llarg del riu Ripoll dels índexs biològics: FBILL i IBMWP. Les línies 

continues corresponen al mostreig de primavera mentre que les discontinues al de l’estiu. 

 

Tal i com podem observar a la figura 9, a les estacions de referència s’obtenen 

uns valors de IBMWP elevats destacant el valor de l’estació de les Arenes(22), 

obtenint una qualificació d’aigües netes. Tot i això a la font de la Riera(C0) a l’estiu 

s’observa un valor sensiblement inferior, fet que ens indica que presenta 

símptomes d’estrés. Aquestes diferències no es detecten amb el FBILL, amb el 

qual s’obté el mateix valor per a les dues estacions de referència. Això és degut  a 

que l’índex FBILL només té en compte els macroinvertebrats mostrejats a la zona 

de ràpids. Per tant en punts on trobem moltes famílies típiques de zones lentes, 

incrementarà el valor del IBMWP si el comparem amb el resultat del FBILL. 
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Pel que fa als dos índexs estudiats fem notar que la qualitat biològica a  

Castellar empitjora gradualment fins arribar al punt del gual del Joncar (C2)  on 

s’arriba a un mínim de qualitat biològica de l’aigua al Ripoll. A partir d’aquí es nota 

l’efecte de la depuradora de Castellar i la qualitat del riu millora ja al terme 

municipal de Sabadell. Per exemple al punt S6 observem un augment de la 

qualitat biològica de l’aigua, on passem d’aigües molt contaminades a aigües 

contaminades. Aquest canvi evidencia el procés d’autodepuració del riu. 

Recordem que en aquest punt a la primavera s’ha detectat un increment important 

del cabal que en pot afavorir la recuperació. 

Tot i així la situació aigües avall torna a empitjorar ja que la qualitat 

fisicoquímica de la zona de Barberà no es recupera i per tant no dóna lloc a una 

recuperació de la comunitat biològica del riu en aquest tram del  Ripoll. 

Les estacions que presenten una pitjor qualitat biològica segons els índexs 

biològics estudiats són el Gual del Joncar(C2) i els dos punts mostrejats a Barberà 

del Vallès. La qualitat biològica de l’aigua en aquests punts la podem considerar 

d’extremadament contaminada. 

 

Pel que fa als resultats obtinguts als afluents, s’observa que també concorden amb 

les característiques fisicoquímiques de l’aigua. El tributari que presenta una millor 

qualitat biològica és el torrent de Colobrers(S4), seguit del torrent de 

Ribatallada(S1) i finalment el riu Tort(S7),obtenint una qualificació d’aigües amb 

signes d’estrés, aigües contaminades, i aigües extremadament contaminades, 

respectivament. 
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4.4.1) L’evolució de la qualitat biològica del riu 
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Figura 10.Evolució dels índexs biològics(FBILL i IBMWP) des del 1996 fins al 2002 a les estacions 
mostrejades del Ripoll. 
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A la figura 10 hi trobem representada l’evolució dels dos índexs biològics estudiats 

el FBILL i el IBMWP, al llarg dels set anys de seguiment en totes les estacions de 

les quals en tenim dades. A partir d’enguany podem fer la comparació amb totes 

les estacions mostrejades pel que fa als resultats de qualitat biològica de l’aigua 

respecte l’any anterior 2001. 

Segons els resultats obtinguts en quan a qualitat biològica des de l’inici del 

seguiment s‘observa: 

- El mateix patró general des de 1996, amb una bona qualitat biològica de 

l’aigua en el punt de referència i una qualitat inferior a la resta de punts 

mostrejats.  

- Respecte al IBMWP trobem una lleugera millora en totes les estacions 

analitzades, fins i tot s’aconsegueix un màxim de qualitat biològica en 

l’estació  de referència. Pel que fa al FBILL  a l ‘estació de referència 

obtenim un valor inferior que en d’altres anys, però en les estacions de 

Sabadell es tendeix a una recuperació del riu, gràcies al procés 

d’autodepuració del riu que funciona a l’estiu, on una de les causes és 

l’augment en la concentració d’oxigen que implica una disminució de 

l’amoni present en el medi. 

 

Així doncs a grans trets s’observa una lleugera millora en la qualitat biològica de 

les aigües del Ripoll, si comparem els resultats obtinguts en anys anteriors. 

Per tal de veure si hi ha una millora pel que fa a la qualitat biològica de l’aigua, 

concretament pel que respecta a l’any passat s’han tractat en un apartat a part els 

resultats dels dos últims anys de seguiment en totes les estacions de mostreig. 
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4.5)L’efecte de la depuradora de Sabadell 

 
Un dels objectius plantejats en el següent informe era avaluar el funcionament de 

la depuradora de Sabadell. En aquest apartat analitzarem la possible millora 

detectada a través de l’evolució de diferents paràmetres comparant totes les 

estacions mostrejades aquest any amb l’anterior. 

S’han analitzat les variacions de la concentració d’oxigen, amoni, sòlids en 

suspensió, conductivitat i IBMWP al llarg de tot el tram d’estudi, centrant-nos en 

els punts de Barberà del Vallès, ja que és aquí on s’hauran de detectar les 

diferències degudes al funcionament de la depuradora de Sabadell.(figures 11 i 

12). 

Pel que respecta a la concentració d’oxigen s’observa un augment important 

d’aquest paràmetre comparat amb l’any passat en el tram de Sabadell, fins i tot en 

els punts de Barberà els valors d’oxigen són superiors. També tant pel que fa als 

sòlids en suspensió, com en la concentració d’amoni trobem que enguany es 

detecten concentracions molt elevades però aquestes són menors si les 

comparem amb les de l’any anterior, sobretot pel que fa al tram de Barberà. En 

canvi pel que fa a la conductivitat de l’aigua, no hi ha diferències importants entre 

aquest any i l’anterior, fins i tot en alguns punts enguany els valors de conductivitat 

són superiors.  

Així doncs les condicions fisicoquímiques al tram de Barberà han sofert una millora 

pel que respecta a alguns dels paràmetres estudiats. 

Pel que fa la les variacions de la qualitat biològica de l’aigua,(figura12) destaquem 

una millora a les estacions de Barberà. En aquestes estacions en anys anteriors 

no s’obtenia un valor dels índexs biològics perquè no hi havia presència de 

macroinvertebrats, en canvi aquest any si que es pot calcular un valor per definir la 

qualitat ambiental en aquests punts.  

A la resta de punts s’observa una lleugera millora respecta l’any passat en el tram 

bàsicament de Sabadell, a causa de l’augment d’oxigen que fa que incrementi el 

número d’espècies lèntiques a l’estiu, i això es veu traduït en un augment del 

IBMWP en aquest tram. 
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Figura 11. Evolució de la concentració d’oxigen dissolt, de la conductivitat, sòlids en suspensió i 

amoni a l’estiu en totes les estacions mostrejades durant aquest any (sèrie punts negres) i 

l’anterior(sèrie dels punts blancs). 
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Figura12.Evolució del IBMWP a l’estiu en totes les estacions mostrejades durant aquest any(punts 

negres) i l’anterior(punts blancs). 
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4.6)La qualitat del bosc de ribera  
 

En quan a l’avaluació de l’estat del bosc de  ribera s’ha utilitzat com en anys 

anteriors l’índex QBR(Munné et al 1998). Com es pot observar a la figura 12 els 

punts de referència presenten un bon estat del bosc de ribera, bàsicament a causa 

de la conservació deguda a la manca de perturbacions antròpiques. El punt de la 

font de la riera(C0) presenta uns valors més alts si ho comparem amb l’any passat, 

encara que la diferència més que a una millora en la qualitat del bosc de ribera, 

pot ser deguda a un canvi en la delimitació de la zona de ribera alhora de calcular 

l’índex. 

Dintre dels punts que no s’han considerat com de referència a priori, 

destaquem la bona qualitat de l’estació localitzada a sota el pont de sant Feliu 

(C1). L’explicació del seu grau de conservació és deguda a la manca de 

perturbacions, ja que es tracta d’una zona poc freqüentada i amb absència 

d’actuacions a la ribera. 
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Figura 13. Valors de l’índex de qualitat del bosc de ribera(QBR) obtinguts durant el 2002 en totes 
les estacions mostrejades. 
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Tal i com s’observa a la taula 9 els resultats per a la resta d’estacions que no s’han 

considerat com de referència no superen el valor de 30, excepte l’abans esmentat 

cas de la font de la Riera. Per tant pel que fa a l’últim tram observat del Ripoll la 

qualitat de les riberes continua sent pèssima degut a la canalització de bona part 

de la riba. Així doncs a partir de la zona industrial de Castellar trobem una 

alteració molt forta de la ribera que es manté fins arribar als punts de Barberà i que 

continua sent un dels factors limitants per aconseguir una millora del seu estat 

ecològic. 

 
 
Taula 9. Comparació entre els resultats obtinguts l’any 2002 i 2001per al QBR per a totes les 
estacions de mostreig del Ripoll. Ombrejades s’hi representen les estacions de referència. 
 

ESTACIÓ QBR(2002) QBR(2001)
22 85 95 
C0 65 25 
S1 50 85 
S4 75 65 
C1 70 90 
C2 30 15 
C3 25 25 
S2 25 15 
S3 30 20 
S9 15  
S5 5 5 
S6 10 5 
S7 15 15 
S8 30 15 

BA1 10 0 
BA2 15 5 
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4.7)L’estat ecològic del Ripoll 

 
L’avaluació de l’estat ecològic s’ha fet integrant la qualitat biològica de l’aigua 

mesurada a través dels indicadors biològics, juntament amb la qualitat del bosc de 

ribera. Combinant aquests dos aspectes s’han obtingut les categories d’estat 

ecològic establertes segons l’índex Ecostrimed.(Taula 3). 

Segons els resultats obtinguts pel que fa als anys 2002 i 2001 destaquem: 

- No s’obté cap de estació qualificada amb un estat ecològic de molt bo, ni en 

el cas de les estacions assignades a priori com de referència.  

-  En més del 50 % de les estacions mostrejades s’obté una qualificació de 

pèssim, al llarg dels dos últims anys. 

- Aquest any no hi ha cap estació amb un estat ecològic de dolent si ho 

comparem amb l’any passat. 
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segons l’índex Ecostrimed(Prat et al 2000) per ambdues campanyes de mostreig del 2001 i 2002. 
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A la taula 10 es poden observar els resultats de l’Ecostrimed per a totes les 

estacions mostrejades durant els dos últims anys. 

En el tram principal del Ripoll des de l’estació C2 fins a l’última estació de Barberà 

en el tram principal del Ripoll, es manté la qualificació de pèssim al llarg dels dos 

últims anys mostrejats. La millora detectada en la qualitat biològica de l’aigua no 

ha estat tant bona com per poder canviar de categoria dins de l’índex Ecostrimed. 

Els canvis els trobem en els punts de referència estudiats i a sota el pont de Sant 

Feliu(C1). Per exemple en el cas de la font de la Riera(C0), la qualificació del QBR 

d’enguany fa que passem de dolent a moderat. I en el punt de les Arenes(22) a la 

primavera es passa de bo a moderat, a causa d’una lleugera disminució de la 

qualitat biològica de l’aigua.  

 
 
Taula 10. Qualificació de les estacions de l’estat ecològic, segons l’índex Ecostrimed(Prat et al 
2000) de les estacions del Ripoll per ambdues campanyes de mostreig del 2001 i 2002. 

ESTACIÓ Primavera Estiu
2002 2001 2002 2001

22 Moderat Bo Bo Bo 
C0 Moderat Dolent Moderat Sec
C1 Pèssim Moderat Pèssim Dolent
C2 Pèssim Pèssim Pèssim Pèssim
C3 Pèssim Pèssim Pèssim Pèssim
S2 Pèssim Pèssim Pèssim Pèssim
S3 Pèssim Pèssim Pèssim Pèssim
S9 Pèssim No mostrejat Pèssim Pèssim
S5 Pèssim Pèssim Pèssim Pèssim
S6 Pèssim Pèssim Pèssim Pèssim
S8 Pèssim Pèssim Pèssim Sec

BA1 Pèssim No qualificat Pèssim Pèssim
BA2 Pèssim Pèssim Pèssim Pèssim
S1 Sec Bo Moderat Sec
S4 Bo Dolent Moderat Dolent
S7 Pèssim No qualificat Pèssim Sec

 
 
A l’Annex 3 hi trobem una representació dels resultats pel que fa a l’estat ecològic 
d’enguany. 
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4.8)L’índex d’hàbitat 
 

Per tal de caracteritzar l’hàbitat fluvial del Ripoll, s’ha aplicat enguany l’índex 

d’hàbitat fluvial(Annex 1). Aquest paràmetre és important per conèixer la 

potencialitat de determinats trams de riu per al manteniment d’una determinada 

diversitat biològica. 

Per exemple ens trobem que punts que presenten un elevat nivell de 

degradació pel que fa als paràmetres fisicoquímics i biològics, presenten un IHF 

alt, fet que ens indica que potencialment el riu presenta les característiques 

necessàries per tenir una comunitat biològica associada més diversa que la 

observada. Aquest és el cas de l’últim punt observat a Barberà del Vallès(BA2), el 

qual presenta un valor de 73 pel que fa a l’IHF. 

En canvi pel que fa al riu Tort(S7) trobem resultats comparables tant pel que 

fa a la qualitat fisicoquímica i biològica de l’aigua, com als resultats de l’índex 

d’hàbitat. En ambdós aspectes tant la qualitat de l’aigua com l’hàbitat presenten 

resultats molt baixos, per tant en punts com el Tort serà més difícil la seva 

recuperació a curt termini. Una altra estació que presenta uns valors baixos d’IHF, 

que també concorden amb la qualitat biològica és el Gual del Joncar (C2). 

L’estació de mostreig que presenta un valor més elevat d’IHF és un dels 

punts de referència el torrent de Ribatallada(S1) amb un valor de 94. Les altres 

estacions de referència presenten valors intermitjos, comparables a la resta 

d’estacions. 

Als punts S2 i S8 trobem valors molt diferents pel que fa als dos períodes 

de mostreig. Aquest resultat pot ser degut a l’assignació del l’àrea exacte on s’ha 

aplicat l’IHF, per tant s’haurà de veure com evoluciona el paràmetre al llarg dels 

propers mostrejos, per a tenir una bona caracterització d’aquests punts. 
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Figura 15. Resultats de l’índex d’hàbitat fluvial (IHF) per ambdues estacions mostrejades. Les 

barres clares ens mostren els resultats de la primavera. 
 

A la figura 15 s’hi troben representades totes les estacions mostrejades del 

Ripoll amb el valor corresponent d’índex d’hàbitat tant a la primavera com a l’estiu. 

Segons aquests resultats no es poden diferenciar els punts de referència de la 

resta. Això és un bon senyal ja que potencialment tenim unes bones 

característiques pel que fa a l’hàbitat, i només cal que millorin les condicions del 

riu perquè hi hagi una recuperació de l’ecosistema fluvial. 

Es considera que valors inferiors a 40 poden condicionar la recuperació 

biològica del riu per falta de diversitat d’hàbitat en el nostre cas les estacions C2 i 

S7 compleixen aquest requisit i la BA1 hi està molt propera. 
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5) Conclusions 
♦ 

♦ 

Pel que fa a les condicions fisicoquímiques del Ripoll s’observa una millora 

d’alguns paràmetres si ho comparem amb la resta d’anys. Així la disminució 

de les concentracions de conductivitat, i dels sòlids en suspensió per 

exemple, afavoreixen una recuperació del riu en quan a condicions 

fisicoquímiques de l’aigua que hauria de repercutir en una millora de la 

qualitat biologica. Tot i això els nivells de contaminació continuen 

mantenint-se elevats, i s’haurà de continuar amb el seguiment al llarg dels 

propers anys per veure com evoluciona la qualitat tant fisicoquímica com 

biològica. 

Malgrat aquest any hagi estat un any plujós amb valors de cabals elevats 

tant a la primavera com a l’estiu, és necessari fixar els cabals de 

manteniment per assegurar unes mínimes condicions hidrològiques, que 

garanteixin el bon estat ecològic; ja que les pressions antròpiques continuen 

sent elevades sobretot al sector industrial de Castellar. 

 

Per tal de prioritzar les actuacions al llarg dels diferents punts de mostreig, 

un dels criteris pot ser l’IHF, tenint en compte que a les estacions amb 

valors elevats d’aquest índex pot ser més fàcil una recuperació de la 

qualitat biològica, si es donen les condicions òptimes al medi. En canvi 

s’haurà de pensar en restaurar l’hàbitat a les estacions que gaudeixen 

d’una qualitat fisicoquímica i biològica pèssima, com és el cas de les 

estacions C2 i S7. 

♦ 

♦ Enguany podem arribar a la conclusió que els punts que considerarem 

estrictament de referència són el 22 i el C0. Els torrents de Ribatallada i el 

de Colobrers presenten símptomes importants de perturbació de les seves 

aigües, que potser caldria investigar a fons, fent per exemple una 

prospecció detallada dels dos torrents amb un inventari de possibles 

afeccions.
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Castellar del Vallès 
 

 Es continua considerant la font de la Riera(C0) com el punt de 

referència en el terme de Castellar ja que presenta una qualitat de 

l’aigua acceptable, tant a nivell fisicoquímic com biològic. 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Continuen les diferències amb les altres estacions de mostreig si les 

comparem amb el punt de referència, bàsicament a causa de les 

captacions d’aigua que repercuteixen al cabal ecològic i als abocaments 

de les indústries que afecten a la qualitat fisicoquímica i biològica de 

l’aigua.  

 L’empitjorament de la qualitat de l’aigua arriba a un màxim en el punt 

del Gual del Joncar(C2). 

Es manté una bona qualitat del bosc de ribera en el punt de 

referència(C0) i a sota el pont de sant Feliu(C1), aquest punt de mostreig 

es podrà tenir en compte per a possibles restauracions de la ribera, així 

com per garantir-ne la seva conservació i millorar-ne la qualitat de 

l’aigua. 
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Sabadell 
El tram principal del Ripoll presenta unes característiques fisicoquímiques 

bastant dolentes a causa dels usos de l’aigua que tenen lloc aigües 

amunt(polígons industrials, depuració), i aquestes repercuteixen en les 

comunitats de macroinvertebrats presents. Enguany trobem que els punts 

S2 i S6 presenten una major qualitat biològica de l’aigua si ho comparem 

amb la resta de punts de Sabadell. 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Els dos punts de referència que trobem al terme municipal de Sabadell es 

tracten de torrents tributaris. Concretament al mostreig de primavera el 

torrent de Ribatallada(S1) estava sec, i s’hauran d’establir mesures per a la 

seva conservació.  

 L’avaluació de l’estat ecològic a les estacions del tram principal del Ripoll 

és de pèssim, tot i detectar una millora pel que fa als resultats dels índexs 

biològics, respecte anys anteriors, el limitant en aquest cas és l’estat de 

conservació del bosc de ribera. 

 Aparentment el fet d’haver completat tot el sistema de col·lectors i no 

haver-hi aigua residual sense depurar afavorirà una millora de la qualitat 

fisicoquimica de l’aigua, amb concentracions d’oxigen més elevades. 

Aquestes no són suficients per l’establiment d’una comunitat de 

macroinvertebrats indicadora d’un millor estat ecològic. 
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Barberà del Vallès 
 

Continuen els nivells molt alts d’alguns paràmetres fisicoquimics com són 

els sòlids en suspensió i de l’amoni, encara que hi ha una millora respecte 

al 2001. Sembla clar l’efecte de la depuradora que millora la concentració 

d’oxigen i disminueix la d’amoni. 

♦ 

♦ 

♦ 

 Es detecta una certa millora pel que fa a la qualitat biològica de l’aigua, 

passant de condicions molt pèssimes a pèssimes. Fins ara no es trobava 

cap tipus de població de macroinvertebrats, ara hi trobem la presència de 

quironòmids. Aquesta millora evidencia el funcionament de la depuradora 

de Sabadell.  

 L’estat de conservació del bosc de ribera és pèssim, es manté el tram de 

Barberà canalitzat i la ribera ocupada per horts i polígons industrials. Cal 

urgentment un pla de restauració i descanalització. 
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Annex 1 
 

L’índex d’hàbitat 
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Estación 
Fecha     
Operador

Bloques Puntuación

Rápidos 10
5
0

Sólo pozas 10
5
0

10
8
6
4
2

 1 - 10% 2
 > 10% 5
 1 - 10% 2
 > 10% 5
 1 - 10% 2
 > 10% 5
 1 - 10% 2
 > 10% 5

somero:< 0.5 m 10
lento:< 0.3 m/s 8

6
4

10
7
5
3

 > 10% ó  < 75% 4
 < 10% ó  > 75% 2

2
2
2

10 - 50% 10
 < 10% ó  > 50% 5
10 - 50% 10
 < 10% ó  > 50% 5
10 - 50% 10
 < 10% ó  > 50% 5

La puntuación de cada uno de los apartados no puede  exceder la expresada en la siguiente tabla:

Inclusión rápidos - sedimentación pozas 10
Frecuencia de rápidos 10
Composición del substrato 20
Régimen velocidad / profundidad 10

3. Composición del  substrato 

4. Regímenes de velocidad / profundidad

5. Porcentaje de sombra en el cauce

Diques naturales
Raíces expuestas

6. Elementos heterogeneidad

Expuesto
TOTAL (una categoría)    

Hojarasca

Presencia de troncos y ramas

% Fanerógamas + Charales

      PUNTUACIÓN FINAL (suma de las puntuaciones anteriores)   

TOTAL (sumar categorías)    

TOTAL (sumar categorías)    

% Plocon + briófitos 

% Pecton

7. Cobertura de vegetación acuática

TOTAL (sumar categorías)    

4 categorías. Lento-profundo, lento-somero, rápido-profundo y rápido-somero.
Sólo 3 de las 4 categorías
Sólo 2 de las 4
Sólo 1 de las cuatro

TOTAL (una categoría)    

Sombreado con ventanas
Totalmente en sombra
Grandes claros

 % Bloques y piedras 

% Cantos y gravas

% Arena

% Limo y arcilla

Constancia de flujo laminar o rápidos someros. Relación distancia entre rápidos/anchura del río >25
Sólo pozas

TOTAL (una categoria)    

TOTAL (una categoria)    

Alta frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos / anchura del río  < 7
Escasa frecuencia de rápidos. Relación distancia entre rápidos / anchura del río  7 - 15
Ocurrencia ocasional de rápidos. Relación  distancia entre rápidos / anchura del río  15 - 25

2. Frecuencia de rápidos 

Piedras, cantos y gravas medianamente fijadas por sedimentos finos. Inclusión  > 60%.
Sedimentación  0 - 30%
Sedimentación  30 - 60%
Sedimentación  > 60%

Evaluación del Hábitat Fluvial para Ríos Mediterráneos. Índice IHF

Piedras, cantos y gravas no fijadas por sedimentos finos. Inclusión  0 - 30%.
Piedras, cantos y gravas poco fijadas por sedimentos finos. Inclusión  30 - 60%.

1. Inclusión rápidos-sedimentación pozas
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Annex 2 
 

Els macroinvertebrats 
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22: Les Arenes CO: Font de la riera

Famílies Abundància Famílies Abundància
Oligochaeta 2 Oligochaeta 4
Hydrobiidae 1 Gammaridae 4
Lymnaeidae 1 Baetidae 4
Physidae 1 Caenidae 2
Baetidae 3 Leptophlebiidae 1
Caenidae 3 Cladocera 1
Cordulegasteridae 2 Gomphidae 1
Corduliidae 1 Hydropsychidae 3
Corixidae 1 Hydroptilidae 1
Gerridae 1 Hydracarina 1
Dytiscidae 2 Erpobdellidae 2
Hydrophilidae 2 Ancylidae 4
Hydroptilidae 1 Hydrobiidae 3
Limnephilidae 1 Lymnaeidae 3
Hydracarina 1 Physidae 3
Ceratopogonidae 2 Planorbidae 2
Chironomidae 4 Chironomidae 4
Culicidae 1 Dolichopodidae 1
Simuliidae 4 Simuliidae 2
Dolichopodidae 1 Tabanidae 2
Psychodidae 1 Oligochaeta 2
Stratiomyidae 1 Ancylidae 4
Ostracoda 3 Hydrobiidae 1
Oligochaeta 3 Lymnaeidae 2
Ancylidae 1 Physidae 4
Hydrobiidae 3 Hydracarina 1
Lymnaeidae 1 Ostracoda 3
Physidae 2 Gammaridae 3
Hirudidae 1 Baetidae 4
Glossiphonidae 2 Caenidae 4
Erpobdellidae 3 Aeshnidae 2
Hydracarina 4 Corduliidae 1
Ostracoda 4 Corixidae 1
Baetidae 4 Veliidae 1
Caenidae 4 Dytiscidae 1
Aeshnidae 1 Hydroptilidae 2
Gomphidae 1 Chironomidae 4
Libellulidae 2 Culicidae 1
Hydrophilidae 1 Psychodidae 1
Hydropsychidae 4 Simuliidae 3
Hydroptilidae 2 Dolichopodidae 1
Polycentropodidae 2
Ceratopogonidae 1
Chironomidae 4
Simuliidae 3
Anthomyidae 3
Psychodidae 1
Tabanidae 1
Tipulidae 2
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Punt C1: Sota el pont de Sant Feliu  Punt C2: Gual del Joncar

Famílies Abundància Famílies Abundància
Ostracoda 3 Primavera Chironomidae 4
Physidae 3 Estiu Chironomidae 4
Baetidae 3
Coenagrionidae 2
Libellulidae 2 Punt C3: Gual de Can Barba
Dytiscidae 1 Famílies Abundància
Chironomidae 4 Oligochaeta 1
Tipulidae 1 Hydrometridae 1
Ancylidae 4 Dytiscidae 1
Gerridae 3 Chironomidae 4
Chironomidae 4 Tipulidae 1
Culicidae 1 Ostracoda 3
Syrphidae 1 Physidae 3
Hydrometridae 1 Baetidae 2
Gerridae 1 Aeschnidae 1

Coenagrionidae 1
Dytiscidae 1
Chironomidae 4
Simuliidae 2
Oligochaeta 2

Punt S2: Font de la Teula Punt S3: Davant de Colobrers

Famílies Abundància Famílies Abundància
Oligochaeta 2 Oligochaeta 2
Physidae 2 Caetidae 1
Coenagrionidae 1 Coenagrionidae 1
Chironomidae 4 Chironomidae 4
Syrphidae 1 Physidae 3
Oligochaeta 1 Baetidae 4
Erpobdellidae 1 Caenidae 1
Physidae 2 Chironomidae 4
Baetidae 3 Simuliidae 2
Caenidae 3
Coenagrionidae 1
Chironomidae 4

Punt S9: Abans del Pont de can Amat Punt S5: Pont de Can Amat

Famílies Abundància Famílies Abundància
Oligochaeta 3 Baetidae 1
Ancylidae 2 Primavera Coenagrionidae 1
Coenagrionidae 1 Chironomidae 4
Chironomidae 4 Hydracarina 3
Ostracoda 4 Physidae 3
Physidae 3 Baetidae 4
Baetidae 3 Aeschnidae 1
Coenagrionidae 3 Cordulegasteridae 3
Libellulidae 1 Dytiscidae 2
Dytiscidae 2 Chironomidae 4
Chironomidae 3
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Punt S1:Torrent de Ribatallada Punt S4:Torrent de Colobrers

Famílies Abundància Famílies Abundància
Oligochaeta 3
Ancylidae 2

SEC Hydrobiidae 4
Lymnaeidae 2
Physidae 1

Oligochaeta 4 Planorbidae 1
Erpobdellidae 1 Sphaeriidae 1
Hydrobiidae 3 Gammaridae 4
Lymnaeidae 3 Corixidae 1
Physidae 1 Veliidae 1
Planorbidae 1 Hydracarina 1
Ostracoda 1 Baetidae 3
Gammaridae 4 Cordulegasteridae 1
Baetidae 1 Libellulidae 1
Caenidae 2 Ceratopogonidae 4
Dytiscidae 1 Ostracoda 1
Hydrophilidae 1 Gammaridae 4
Ceratopogonidae 1 Oligochaeta 2
Chironomidae 3 Ancylidae 1
Psychodidae 1 Hydrobiidae 4

Lymnaeidae 3
Physidae 3
Planorbidae 3
Hydracarina 1
Baetidae 3
Caenidae 2
Cordulegasteridae 2
Libellulidae 2
Veliidae 1
Ceratopogonidae 1
Chironomidae 4
Dixidae 2
Simuliidae 3

Punt S6: Pont crta. Santmenat Punt S7: Riu Tort

Famílies Abundància Famílies Abundància
Ostracoda 1 Oligochaeta 1
Oligochaeta 2 Primavera Chironomidae 3
Ancylidae 1 Culicidae 1
Baetidae 1 Chironomidae 2
Coenagrionidae 2 Dixidae 1
Libellulidae 1 Syrphidae 3
Chironomidae 4
Culicidae 2
Dytiscidae 1
Oligochaeta 1
Physidae 3
Baetidae 3
Cordulegasteridae 1
Dytiscidae 1
Chironomidae 4
Simuliidae 1
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Punt S8: Ripoll Bassa St. Olaguer    

      
   Famílies Abundància     
  Coenagrionidae 2     
 Primavera Dytiscidae 1     
  Chironomidae 4     
  Physidae 3     
  Baetidae 1     
 Estiu Aeschnidae 1     
  Cordulegasteridae 2     
  Chironomidae 4     
       
       

 
 
 

      
      
      
Punt BA1: Abans del pont del Dr.Crusafont Punt BA2: Davant el Molí d'en Planes 
 Famílies Abundància   Famílies Abundància
Primavera Chironomidae 4  Primavera   NO FAUNA 
Estiu Chironomidae 4  Estiu Chironomidae 4 
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L’estat ecològic del Ripoll 
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