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Actualitat

Uns 25 castellarencs participen en la plantació de 400 espècies
vegetals a la Vall d'Horta

Dilluns 17 de maig de 2004
Unes 50 persones, entre elles uns 25 castellarencs, van participar dissabte passat, 15
de maig, al matí, en les tasques de restauració de la riera de la Vall d'Horta, a la
zona de la Muntada, afectada pel devastador incendi de l'estiu passat. Els
participants formaven part de la Fundació Natura, l'empresa Naturaela Conservació i
el Projecte Rius. També forestals del Parc Natural de Sant Llorenç i voluntaris dels
incendis de l'agost passat de Sant Llorenç. Aquesta jornada de voluntariat és una
iniciativa de la Fundació Natura i està patrocinada per l'empresa Torraspapel, que va
comptar amb la participació del projecte Rius-Associació Hàbitats. A més, compta
amb el suport econòmic i institucional de la Diputació de Barcelona. L'objectiu
d'aquesta jornada era ajudar en la plantació d'espècies a la Vall d'Horta, per tal 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 al Vallès Occidental i al
Bages, 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, pretén assolir la restauració integral
de la zona. Amb aquesta voluntat, la jornada de voluntariat de dissabte, es va fer a
dues zones del Torrent de les Acàcies, un afluent de la riera de la Vall d'Horta, a la
zona de la Muntada, on es van plantar unes 400 espècies naturals. Es van plantar
avellaners, freixes, àlbers, roures i alzines. "L'objectiu d'aquesta plantació és
estabilitatzar els marges i les pendents, una vegada retirada la fusta vella i cremada.
Per tant, s'accelera la successió vegetal i s'intenta que no s'erosionin les pendents",
ha explicat la tècnica de l'Oficina 21, Laia Planas. Les espècies plantades han estat
finançades per la Diputació de Barcelona i l'empresa Torraspapel. Amb aquest
projecte de restauració de la riera, ja s'han plantat un total de 4.200 arbres i arbustos.
La jornada de dissabte va ser la tercera de les jornades de voluntariat que s'han
convocat per les tasques de restauració d'aquesta zona. La primera es va fer el 3
d'abril, i la segona el 24 d'abril. Prèviament, es va fer una jornada de formació. La
Fundació Natura està estudiant la possibilitat de fer una nova jornada de voluntariat
de cara la tardor.
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