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Un instant de la visita del director de l'ACA, Lluís Ridao, acompanyats d'Ignasi
Giménez i Carles Rodríguez.

El director de l’ACA, Lluís Ridao, visita els treballs de millora
mediambiental del riu Ripoll

Dilluns 15 de juny de 2020

L’alcalde de Castellar del Vallès i president del Consell Comarcal del Vallès
Occidental, Ignasi Giménez, i el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA),
Lluís Ridao, acompanyats del conseller de Territori i Medi Ambient del Vallès
Occidental, Carles Rodríguez, han visitat avui les actuacions de millora del tram del
riu Ripoll entre el pont del Turell i la resclosa de la font de la Riera. Els treballs,
finalitzats recentment i emmarcats en el conveni de custòdia fluvial presentat fa un
any, han consistit en  la retirada de deixalles, l’eliminació d’espècies vegetals
invasores (principlament la canya americana i la cortaderia selloana), i la plantació
d’espècies vegetals autòctones com la feixina viva, entre d’altres mesures.

Les actuacions s’han complementat amb la construcció d’una estructura lineal
(deflector) que habilita la creació de zones de sedimentació, protegint les ribes
sotmeses a erosió, i facilitant que l’estructura vegetada passi a formar part de la riba,
generant nous nínxols que afavoreixen la biodiversitat i el refugi de determinades
espècies. Els treballs han anat a càrrec de l'empresa Naturalea i ha comptat amb la
participació activa dels alumnes de l'Institut Les Garberes de Castellar del Vallès. 

 

Aquestes actuacions formen part del conveni de custòdia fluvial entre l’ACA i
l’Ajuntament de Castellar del Vallès presentat l’estiu passat i que fixava les
actuacions dutes a terme en aquest tram, les quals han comptat amb una subvenció
de l’ACA de 31.440 euros perquè l’Ajuntament de Castellar hagi dut a terme les
accions que s’han visitat avui.

Manteniment de lleres a la conca del Besòs

A més d’aquestes actuacions, l’ACA ha finalitzat recentment quatre actuacions de
manteniment i conservació de lleres finalitzades en el Vallès Occidental
concretament a la conca del riu Besòs, amb una inversió total superior als 122.000
euros.

A Castellar del Vallès s’han dut a terme treballs en el torrent de Colobrers, en un
tram fora de zona urbana, mitjançant una inversió de 33.270 euros. L’actuació ha
consistit en la retirada d’arbres morts i caiguts, l’eliminació de taps de vegetació i la
desbrossada d’espècies vegetals invasores com la canya americana i l’eliminació de
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la seva arrel. L’actuació s’ha dut a terme en un tram de 1.000 metres i garantirà la
lliure circulació de l’aigua, minimitzant el risc d’inundació i potenciar el creixement
d’espècies vegetals autòctones.

A més dels treballs duts a terme a Castellar del Vallès, s’han conclòs dues
actuacions en el riu Ripoll, una al seu pas per Sabadell  i una altra dins el terme
municipal de Barberà del Vallès, i, finalment, una a Sant Cugat del Vallès, al torrent
de les Llaceres.Totes aquestes actuacions s’han concentrat en garantir la capacitat
de desguàs dels cursos fluvials, reduir el risc d’inundació i lluitar contra les espècies
vegetals invasores.

Aquestes actuacions de manteniment i conservació de lleres, que es planifiquen
bianualment d’acord amb les inspeccions que fa l’ACA pel territori i de les
informacions rebudes pels ajuntaments i ens els locals, tenen la finalitat d’adequar
les lleres dels rius, garantint la lliure circulació de l’aigua, retirant la vegetació i els
residus presents que entorpeixen el pas de l’aigua i eliminar la vegetació invasora.
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