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Imatge d'un moment de la reunió de la comissió.

Es constitueix la comissió ciutadana que participarà en l’elaboració
del Pla Especial del riu Ripoll

Dimarts 13 de juny de 2017

Una quarantena de persones van assistir ahir dilluns, 12 de juny, a la primera reunió
de la comissió ciutadana que participarà en l’elaboració del Pla Especial del riu
Ripoll, un instrument urbanístic que té per objectiu obrir Castellar al riu i que forma
part del desplegament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

La trobada va comptar amb l’assistència de representants d’institucions, entitats,
escoles, empreses i zones d’horta, i d’altres ciutadans experts en la matèria que
participaran en la definició del model de gestió del Ripoll, a més de representants
polítics, tècnics municipals i de l’equip extern de redacció del pla.

Segons es va explicar ahir, el Pla Especial del Riu Ripoll abastarà un àmbit de
193,83 hectàrees i s’estructurarà a partir de tres grans línies estratègiques: els valors
ambientals, els usos socials i el potencial productiu. Durant la sessió es van detallar
quins són els enclavaments (elements físics de caràcter puntual), les traces
(elements de caràcter lineal com el mateix riu, els torrents i la xarxa de rec) i les
àrees específiques del riu (àmbits d’agricultura de regadiu, de secà, prats i matollars,
boscos...).

Pel que fa a aquest darrer element cal destacar que un 36% de l’àmbit del riu
correspon a la seva xarxa hídrica, un 19% a l’agricultura de regadiu, un 16% a
l’agricultura de secà, un 12% a hàbitats d’interès comunitari, un 7% a pendents, un
6% a matollars i prats i un 4% a boscos.

A més es va explicar que s’està duent a terme un treball de camp per actualitzar el
cens de l’horta realitzat fa 20 anys, que permetrà identificar la propietat de les
finques, i tenir-ne informació dels usos, activitats, tipus de cultiu, gestió de l’aigua i
dels residus, construccions, entre d’altres.

Segons va explicar el regidor de Planificació, Pepe González, “el document
d’avanç del Pla Especial estarà a punt aquest mes de setembre, de manera que
durant tot l’any següent es faran les tramitacions oportunes per tal que el Pla
Especial pugui aprovar-se de forma definitiva a finals del 2018”. El regidor va
explicar que la comissió té per objectiu “vehicular les propostes de la ciutadania
en la definició d’aquest pla que ens ha de permetre regenerar el riu i els seus
torrents, així com tot l’entorn fluvial”.

Durant la sessió d’ahir ja es van recollir diferents aportacions dels assistents
vinculades especialment a les línies estratègiques del Pla, al valor patrimonial i
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històric del riu, a la qualitat de l’aigua, al manteniment de la llera o a la regulació de
les zones d’horta, entre d’altres. L’Ajuntament també possibilitarà la recollida
d’aportacions a través de la web municipal.
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