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Tordera realitza
un projecte pioner
per recuperar el
marge dret del riu
 L’obra, que acabarà en uns dies, consisteix en

la col·locació de deflectors per minimitzar
l’impacte de l’aigua i afavorir la vegetació
TORDERA | DdG

L’Ajuntament de Tordera està
duent a terme un projecte pioner
per la gestió, conservació de la
vegetació i recuperació del marge
dret del riu Tordera al seu pas per
la població. Segons va avançar el
consistori, el projecte, que servirà
com a exemple per a d’altres pobles de Catalunya i l’Estat espanyol,
preveu la instal·lació de diverses
estructures per evitar l’erosió de la
força de l’aigua.
Concretament, el projecte, elaborat per EGAM i que rep el suport
del Departament de Medi Natural
de la Generalitat de Catalunya i de
l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), té com a objectiu reforçar
el marge dret del riu Tordera allà
on el curs de l’aigua ha afectat
més l’erosió de l’empenta de les ai-

L’ACA presentarà el projecte
de Tordera al Centre Ibèric
de Restauració Fluvial
perquè serveixi d’exemple
Els deflectors són estructures
naturalitzades, fetes a base
de troncs de pi amb estaques
de vegetació al mig

gües. Les obres consisteixen en la
col·locació de tres deﬂectors al
marge dret del riu –a l’alçada del
pàrquing del mercat– per ajudar a
què en moments de crescudes el
curs de l’aigua es desplaci cap al
centre de la llera, afavorint la sedimentació de sorres al revers de
les estructures i, com a conseqüència, minimitzar l’impacte de
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Els operaris construint els deflectors a base de troncs de pi que s’instal·laran al marge del riu.

l’aigua en aquest sector. Així mateix, segons va explicar l’Ajuntament, propiciarà el desenvolupament de la vegetació i hàbitats
ﬂuvials un cop consolidats.
Els deﬂectors són unes estructures totalment naturalitzades,
formades per troncs de pi col·locats
en forma d’entramat i enterrats
més de dos metres, juntament
amb blocs de pedra, capaços de
suportar les envestides i la força de
l’aigua. El projecte preveu, a més,
que entre tronc i tronc longitudinal, s’hi col·loquen estaques vives

Tossa defensa
la modiﬁcació
del POUM que
Costes demana
rectiﬁcar
TOSSA DE MAR | DdG

Hostalric Frias (CiU) vol dinamitzar l’economia
 Josep Antoni Frias torna a encapçalar la candidatura de CiU. Afirma que
«creiem en les empreses i treballarem per atreure’n més al polígon». Tampoc
oblida el benestar social. A la foto, Frias (a l’esquerra) i Josep Maria Pelegrí.
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Fogars Visiedo, al capdavant de la llista de CiU
 José Visiedo, actualment regidor per la llista independent que governa
Fogars de la Selva, diu que «les coses es poden fer d’una altra manera».
Sílvia Gómez ocupa el número 2. El lema és «Un poble de tots per a tothom».
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L’Ajuntament de Tossa de Mar va
defensar a través d’un comunicat
de premsa la modiﬁcació del
POUM entregada a Costes i aquest
organisme ha reclamat rectiﬁcar.
Segons el consistori, el Ministeri
de Medi Ambient de l’Estat «ha valorat molt positivament la proposta d’ordenació de la façana
marítima de Tossa que l’Ajuntament li ha presentat». «Tant és així
–afegeixen– que ha donat el vistiplau al 95 % de la proposta municipal, limitant la seva discrepància a aspectes puntuals de caràcter tècnic», asseguren en el comunicat.
A més, segons expliquen en el
document, els punts de discrepància amb el Ministeri ja estan
solucionats en la nova documentació entregada: «S’han presentat
les esmenes tècniques del document a les autoritats de costes i
s’espera obtenir l’informe favorable deﬁnitiu a la totalitat del projecte en els pròxims dies». Segons aﬁrmen, el principal objectiu del projecte impulsat «se centra en preservar l’alt valor simbòlic històric i paisatgístic de la façana marítima de Tossa».

i feixines fetes de vegetació típica
de ribera de fàcil rebrot, com ara
salzes, saulics, gatells o tamarius,
extretes de l’entorn del riu.
Les obres ja estan força avançades. De fet, segons va informar
l’Ajuntament, es preveu que els treballs puguin ﬁnalitzar els propers
dies.
Un exemple per la resta
Per altra banda, els treballs de
bioenginyeria que s’estan duent a
terme, tal com s’han concebut,
són pioners a la resta de Catalunya

i l’Estat. Per aquest motiu, segons
va informar l’Ajuntament, l’ACA
portarà aquesta actuació al proper
congrés del Centre Ibèric de Restauració Fluvial (CIREF) que se celebrarà properament a Lleó, com
a exemple per exportar a d’altres
indrets tant de Catalunya com als
pobles de la resta de l’Estat espanyol, juntament amb altres actuacions realitzades que han suposat millores hidràuliques, ecològiques i paisatístiques a la Tordera al seu pas per la població del
Maresme.

