MOCIÓ que presenten els grups municipal de Quart Actiu, ERC, PSC i la CUP
sobre la neteja de lleres fluvials del Celrè i l’Onyar
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Els cursos fluvials són un dels ambients de major importància ecològica, constituint
l’hàbitat de multitud d’espècies, moltes d’elles en perill d’extinció i de conservació
prioritària.
Els boscos de ribera, formacions forestals que acompanyen als cursos fluvials, són
essencials per la conservació dels propis cursos fluvials i per al correcte funcionament
de tot l’ecosistema. Alhora són veritables zones d’esponjament en cas de riuades.
Quan el cabal és elevat, el bosc de ribera permet alentir la velocitat de les aigües,
reduir l’erosió i, si s’han respectat les planes d’inundació, evitar que l’aigua sobreïxi del
seu espai natural. Totes aquestes funcionalitats permeten dissipar l’energia de l’aigua i
dels sediments que arrossega i, per tant, que els béns materials i els personals es
vegin menys amenaçats en cas d’episodis extraordinaris d’avingudes. Els fenòmens
meteorològics extrems s’estan convertint en habituals degut al canvi climàtic, i per
consegüent, cal garantir uns ecosistemes fluvials madurs capaços de minimitzar els
seus efectes. El boscos de ribera, a més a més, actuen de filtres de l’aigua, retenint els
sediments i els contaminants, oxigenant l’aigua i regulant-ne la temperatura. En
definitiva, garanteixen una bona qualitat hídrica.
Malgrat la importància ecològica dels boscos de ribera o la seguretat que ens aporten,
així com el fet que siguin hàbitats de protecció prioritària -molts d’ells protegits per la
llei-, a Catalunya, de forma reiterada, s’han fet actuacions que els ha afectat molt
negativament. Les últimes setmanes aquestes actuacions s’han intensificat de forma
molt generalitzada i preocupant. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està portant a
terme actuacions d’eliminació i destrucció dels boscos de ribera i dels ecosistemes
fluvials a molts rius i rieres del nostre país, entre els quals el Celrè i l’Onyar al seu pas
per Quart. Aquestes actuacions estan vinculades a unes suposades accions
“d'urgència” arran dels efectes del temporal Glòria.
Amb l’excusa de treure fusta morta acumulada per la riuades, es treuen molts dels
arbres vius, actuant, sovint, en trams on aquesta suposada fusta morta era inexistent.
Si el tema ja és greu per si mateix cal afegir que aquestes actuacions s’estan duent a
terme en plena època de reproducció, just quan els boscos de ribera estan plens de
nius i pollets, provocant-ne la seva destrucció.
Les actuacions que està realitzant l’ACA estan provocant uns impactes ecològics de
primera magnitud, afectant espais naturals i espècies protegides per la llei. A més,
resulten accions irresponsables, ja que la transformació dels rius i rieres en uns
simples canals de desguàs augmenta el poder destructor de l’aigua. En futurs períodes
d’avingudes es pot pronosticar que, en aquests trams on l’ACA està actuant, els
efectes destructius de l’aigua poden ser molt més importants.

Per tot això l’Ajuntament de Quart, pren els acords següents:
1. Reclamar a l’ACA que porti a terme els treballs necessaris per restaurar els
espais naturals afectats dels rius Onyar i Celrè per tal de recuperar els
valors naturals que han estat eliminats.
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2. Exigir al Departament de Medi Ambient i a l’ACA que els rius, rieres i la
resta de cursos fluvials d’arreu de Catalunya siguin considerats espais
naturals d’alt interès ecològic i, en conseqüència,siguin gestionats sempre
amb aquesta premissa.
3. Reclamar a l’ACA que en les actuacions que es duguin a terme a les lleres
dels rius s’apliqui allò que ja contempla la mateixa ACA en el seu manual
de “Criteris tècnics per a l’execució de treballs de manteniment i
conservació de les lleres públiques” on s’esmenta que:
“Els treballs es realitzaran durant l'època en què no es pertorbin els
períodes de reproducció de les espècies constitutives de l'hàbitat del
sistema fluvial i protegides per la legislació específica. En concret, per a la
nidificació d’aus caldrà acotar les actuacions, sempre que sigui possible,
fora del període comprès entre l’1 de març i l’1 d'agost”.
4. Exigir al Departament de Medi Ambient i a l’ACA que en les actuacions en
les lleres fluvials hi hagi una direcció ambiental que en faci una supervisió
prèviament i durant l’execució dels treballs, per tal de garantir la minimització
dels impactes ambientals.
5. Mostra la seva solidaritat amb la resta de municipis de Catalunya afectats i
mostrar la seva predisposició a poder actuar de manera conjunta.
6. Que es notifiquin aquestes resolucions al Departament de Medi Ambient,
l’ACA, la FMC, l’AMC i la Plataforma Salvem els Rius.

Quart, 1 de juliol de 2020
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