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Actualitat

Jornada de voluntariat per recuperar la zona afectada pels incendis
de l'estiu passat

Dijous 13 de maig de 2004
L'Ajuntament de Castellar del Vallès col·labora amb la Fundació Natura i el
Projecte Rius (Associació Hàbitats), en les tasques de restauració de la riera de la
Vall d'Horta, afectada pel devastador incendi que l'estiu passat va afectar el Vallès
Occidental i el Bages. En aquest sentit, aquest dissabte, 15 de maig, s'ha organitzat
una jornada de voluntariat per ajudar en la plantació d'espècies a la zona de la
Muntada, a la Vall d'Horta, amb l'objectiu de millorar el bosc de ribera i, per tant,
l'ecosistema fluvial. La Fundació Natura és una ONG ubicada a Barcelona que
vetlla per la recuperació d'espais naturals. Amb aquesta finalitat, i arrel dels incendis
de l'agost de 2003, aquesta organització treballa en el "Projecte de restauració i
millora del bosc de ribera de la Vall d'Hora i espais adjacents", redactat i executat
per l'empresa Naturalea Conservació SL que, juntament amb accions com la retirada
de fusta morta i l'estabilització dels talussos de la riera, entre d'altres, pretén assolir
la restauració integral de la zona. El projecte està patrocinat per l'empresa
Torraspapel i compta amb el suport econòmic i institucional de la Diputació de
Barcelona. En aquest projecte s'hi destaquen els deu trams de la riera de la Vall
d'Horta més afectats pels incendis. Actualment, la Fundació Natura està actuant en
dos d'aquests trams. Un, correspon a la zona de la Muntada, que és precisament, on
tindrà lloc la jornada de voluntariat per la plantació d'espècies, aquest dissabte.
"Una plantació serveix, entre d'altres coses, per restaurar la zona. Encara que
la vegetació vagi rebrotant, gràcies a la primavera que estem tenint i a què les
pluges són suaus, el què fem és portar a terme una plantació per tal
d'accelerar, la successió vegetal", ha explicat la tècnica de l'Oficina 21 de
l'Ajuntament, Laia Planas. S'hi plantarà, sobretot, vegetació de riera habitual de la
zona, com àlbers, freixes de fulla petita, oms, verns i gatells. A més, també s'està
portant a terme la plantació de 4.200 arbres i arbustos de les mateixes espècies que
habitaven a la zona, ja que la forta intensitat de l'incendi impedeix la recuperació de
la vegetació i, això, provoca pèrdua de sòl i la degradació de l'espai. La jornada de
voluntariat organitzada aquest dissabte, 15 de maig, comptarà amb el suport de la
Diputació de Barcelona i Naturalea Conservació. La sortida es farà a les 9.30h des
dels jardins del Palau Tolrà (Passeig Tolrà, 1) i l'arribada es preveu cap a les 13.30h.
Cal portar roba de camp, l'esmorzar i beguda i, també es recomana portar guants i
enes per treballar. El desplaçament es farà amb vehicles privats.
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