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Actualitat

Es neteja la llera del riu per prevenir possibles avingudes

Dijous 25 de setembre de 2003
A causa dels incendis que van afectar aquest estiu el Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i els municipis del Vallès Occidental nord i el Bages sud, l'Agència
Catalana de l'Aigua (ACA), ha previst uns ajuts per netejar la llera del riu Ripoll en
el seu pas per Castellar. Les actuacions han de servir per eliminar aquells elements
que dificultin la capacitat natural de desguàs de la llera, com a mesura de prevenció
davant possibles avingudes. En aquest sentit, a principis de setembre es van iniciar
ja les primeres accions per evitar que el material sòlid arrossegat per les pluges,
principalment les cendres de la vegetació cremada, es pogués acumular als guals, les
pesseres, als ponts i a les rescloses. Després d'una inspecció prèvia, es va determinar
que la part alta del riu era la més afectada, de manera que l'àmbit d'intervenció està
comprès des del gual de les basses del Barceló fins al Boà. De moment, ja s'han
netejat i buidat les parts superiors dels dos guals d'accés a les basses del Barceló i el
gual d'accés a la Font del Plàtan. També s'han netejat els nuclis de vegetació que
reduïen la capacitat de desguàs dels ulls dels ponts d'accés a les cases de Les
Arenes, al pont del Mas Pinetó i el del Turell, i s'ha netejat el gual d'accés a l'àrea
d'Esplai de les Arenes. A banda d'això, també s'ha fet el dragatge dels materials
dipositats a les rescloses que hi ha al riu per facilitar la seva capacitat reguladora en
cas d'avingudes; s'han retirat arbres morts, troncs i branques que podien interferir en
el desguàs natural de la llera, i s'han podat esbarzers i zones de canyes, sobretot al
Joncar, sempre respectant la preservació del canyí i la boga. Els residus originats
fruit d'aquestes intervencions, s'acumularan a les antigues pistes municipals
d'atletisme, situades a la carretera de Terrassa. Es preveu, que els treballs
s'enllesteixin entre principis i mitjans d'octubre, en funció de les condicions
meteorològiques.
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