Restauració d´espais fluvials: Estudi del Fluvià
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l´Agència Catalana de l´Aigua, La Direcció General de
Medi Natural i els Consell comarcals de la Garrotxa i el Pla de l´Estany varen signar, el dia 20 de
juliol de 2006, un conveni per a la redacció de la diagnosi ambiental i de les propostes de
recuperació de l´espai fluvial del Riu Fluvià. Aquest treball vol garantir la conservació i la millora
ecològica del riu tant a de la mateixa ribera com de les aigües que hi discorren. El pressupost previst
per a les actuacions és de 210.261,60 € i el termini per a la realització dels treballs serà de 18
mesos.
La metodologia de treball inclou la recerca dels treballs existents, una fase de participació i visites i
treballs de camp per a constatar la situació actual dels espais fluvials.
De la diagnosi resultant de l´estudi d´aquestes dades es derivaran objectius i propostes d´actuació
valorades. S´analitzarà la viabilitat tècnica, econòmica i social de les actuacions a portar a terme i
en especial es constatarà la seva acceptació per les administracions i entitats representatives en l
´àmbit de treball.
Cada proposta d´actuació anirà acompanyada de la corresponent valoració econòmica i el grau de
priorització per a l´execució material i quedarà recollida en una fitxa amb format i continguts
mínims. S´indicaran les actuacions per a:
• Restaurar les zones més degradades mitjançant la recuperació de vegetació autòctona.
• Prendre mesures complementàries per a assegurar l´eficàcia de la recuperació i el seu
posterior manteniment.
• Actuar per a renaturalitzar zones ocupades o en vies de ser-ho per a disminiur el seu
impacte.
• Evitar l´enjardinament i l´artificialització fent prevaldre a menor intervenció possible a l
´ecosistema.
• Garantir la funció de corredors biològics des de l´espai fluvial a altres zones d´inerés natural.
• Regenerar zones on s´hagin detectat alteracions físiques o morfològiques dels hàbitats
aqüàtics. En aquest sentit es poden proposar sistemes de pas per peixos, millores del traçat
del curs fluvial d´aigües baixes...
• Garantir un adequat règim de cabals de manteniment.
• Gestionar l´espai fluvial amb propostes de zonificació, informació, conscienciació...

