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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 15 DE FEBRER DEL 2020

L’APUNT

Enfortir els vincles
amb Ripoll
Núria Astorch Flavià

L’Ajuntament de Ripoll fa un pas més en l’objectiu de
millorar la convivència de tots els vilatans amb la posada en marxa, la setmana vinent, de deu tallers de
suport i reforç educatiu en horari extraescolar que
amplia fins als vint anys l’edat dels beneficiaris. Es
tracta de tallers impartits per professionals que es
desenvoluparan de dilluns a dissabte. Després del so-

les xifres

trac que va suposar el 17-A, des de l’àmbit municipal i
de forma conjunta amb entitats i experts en la lluita
contra el gihadisme, a Ripoll no s’ha deixat de treballar
a favor de la inclusió i la integració del conjunt de la
població. I amb la mirada posada en l’objectiu que tots
els col·lectius, especialment els més joves, se sentin
ben representats i afectivament vinculats a Ripoll.

El
recondicionament
del
849.235 rec del Molí i la Mugueta
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Reserves Integrals. Al
PNAE n’hi ha tres: la de les
Llaunes; la dels Estanys i la
de l’illa de Caramany.

150

litres per segon . Aquest és
el cabal d’entrada d’aigua a la
RNI que es vol garantir amb
aquest pla de millora.

euros. Millora ambiental de
l’espai fluvial del rec del Molí i
la riera de la Mugueta.

J. Puntí

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Vaques lliures, a la
Reserva Integral dels
Estanys ■ JOAN PUNTÍ

Les obres projectades a la
riera de la Mugueta són diverses. S’hi faran actuacions de gestió de la vegetació: esbrossada, arrencada de macròfits, selecció de tanys, retirada de
branques baixes, podes,
tales selectives i retirada
de vegetació seca i morta
que obstaculitza el llit fluvial, redueix la secció, afavoreix l’acumulació de
llots i acaba dificultant el
desguàs de l’aigua.
També està prevista la
millora de la capacitat de
drenatge de la riera de la
Mugueta mitjançant l’extracció de llots que dificulten la circulació de l’aigua;
la restitució de les alteracions topogràfiques a la
Mugueta just a la confluència del rec dels Salins
i la instal·lació d’elements
hidràulics per evitar pèrdues i controlar els cabals
(cinc comportes) i tres cabalímetres.
Es revegetaran i es restauraran els espais afectats per l’obertura d’accessos o de zones amb elevada presència de canya,
mitjançant hidrosembres
i plantacions. Es vol afavorir la integració paisatgís-

Una de les rieres, a la reserva integral ■ J. PUNTÍ

tica mitjançant plantacions i tècniques de bioenginyeria (escullera verda),
facilitant així el desenvolupament de la vegetació
en zones objecte d’obres,
afavorint l’estabilització i
la protecció dels marges
fluvials enfront de l’erosió.
Els treballs projectats,
d’altra banda, al rec del
Molí consisteixen en actuacions d’impermeabilització en zones amb presència d’infiltracions, per
garantir que l’aigua arriba
fins al parc natural, amb
argiles compactades, reforçades amb membrana
d’etilè propilè diè (EPDM)
i un geotèxtil de feltre de

polipropilè. Es millorarà la
capacitat de drenatge de
l’espai fluvial, traient llots;
s’instal·laran elements hidràulics per evitar pèrdues, com una comporta i
dues escales limnimètriques i un cabalímetre; es
revegetaran i es restauraran els espais afectats per
obertura d’accessos o de
zones amb elevada presència de canya, mitjançant hidrosembres i plantacions. Finalment es faran plantacions i tècniques de bioenginyeria,
com ara gabions i feixes vives, per facilitar la integració de la zona afectada pels
treballs. ■
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