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La restauració de la zona de les Llobateres ha estat premiada recentment

Uns aiguamolls per retornar la 
Tordera al seu aspecte original
sant Celoni

yolanda Duque

La premiada rehabilitació de 
l’antiga gravera de la zona de 
les Llobateres, entre la Bat-
llòria i Hostalric al terme de 
Sant Celoni, per convertir-la 
en uns aiguamolls és una de 
les contribucions a l’objectiu 
que la zona de la Tordera 
recuperi part de l’aspecte 
perdut per l’impacte de la 
forta industrialització dels 
anys 60. L’actuació que s’ha 
portat a terme ha rebut un 
dels premis que concedeix 
anualment l’Associació Cata-
lana d’Amics de l’Aigua, que 
ha reconegut així el valor 
mediambiental de la zona 
humida recuperada després 
d’un dilatat procés que va 
arrencar el 1998 i es va donar 
per acabat a finals de l’any 
passat.

Els aiguamolls de les Llo-
bateres és una zona de vuit 
hectàrees de gran valor natu-
ral. A l’antiga gravera que hi 
va haver a la zona es va pla-
nificar una restauració que 
ha convertit l’espai en una 
zona humida, amb una bassa 
de retenció d’aigües de grans 
avingudes a la plana al·luvial 
de la Tordera. Aquesta actu-
ació, a més de la importància 
per a la biodiversitat, actua 
com una font de prevenció 
per a les crescudes del riu, 
conegudes com a torderades.

La intervenció, l’havia 
impulsat l’Observatori de 
la Tordera, que dirigeix el 
reconegut naturalista Martí 
Boada, que també va rebre 
un dels premis concedits per 
Amics de l’Aigua.

L’actuació a les Llobateres 
es complementa amb d’altres 
que es porten a terme a la 
Tordera, com la restauració 

Els premiats en el lliurament de guardons, amb Martí Boada, primer per l’esquerra, i l’alcalde, cinquè per l’esquerra

de la zona d’extracció d’àrids 
del pla del Lloró. Una actua-
ció i l’altra persegueixen con-
tribuir a corregir la profunda 

modificació del paisatge 
al curs mitjà de la Tordera 
motivada per les grans infra-
estructures viàries, polígons 

industrials, creixements 
urbanístics i l’abandonament 
de l’agricultura en molts 
paratges de la zona.

Sant Pere cobrarà 
per primer cop pel 
manteniment de les 
franges forestals
sant Pere de Vilamajor

L’Ajuntament de Sant Pere 
de Vilamajor cobrarà a par-
tir d’aquest any, la taxa pel 
manteniment de les franges 
de protecció contra incendis 
forestal. La taxa que s’aplica-
rà serà de 35,79 euros l’any. 
El període impositiu serà de 
l’1 de juny al 3 d’agost i per 
ser la primera vegada que 
s’aplica, l’Oficina de Gestió 
Tributària enviarà la noti-
ficació de liquidació amb el 
corresponent justificant de 
recepció. Els treballs d’ober-
tura i manteniment de les 
franges de protecció contra 
incendis forestals van comen-
çar l’any 2003. L’Ajuntament 
té una subvenció del Depar-
tament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat i 
de la Diputació de Barcelona. 
Les subvencions cobreixen el 
10% del cost. J.B.M.

CiU de Llinars 
demana el defensor 
del ciutadà

Llinars del Vallès

El Grup Municipal de CiU a 
l’Ajuntament de Llinars, ha 
reiterat, a través del seu bloc, 
la petició que s’instauri la 
figura del defensor del ciu-
tadà. CiU considera que des-
prés de treballar per l’apro-
vació del Reglament Orgànic 
Municipal, d’impulsar l’apro-
vació de les ordenances 
municipals de convivència 
ciutadana, han passat “dues 
legislatures reclamant que 
s’instauri la figura del defen-
sor del ciutadà”. El defensor 
del ciutadà és una “institució 
independent i garant dels 
drets dels ciutadans a tenir 
una administració que actuï 
de forma correcta en el des-
envolupament de les seves 
funcions i prestació dels ser-
veis d’acord amb el principi 
de legalitat”, segons apunta 
el grup de CiU. J.B.M

Espai natural a tocar de Sant Celoni
y.D.

La prevenció davant les crescudes del riu no 
és l’única aportació de la intervenció portada 
a terme a les Llobateres. L’actuació ha permès 
fomentar un espai de biodiversitat, a tocar de 
Sant Celoni. A les Llobateres es poden trobar 
salzes, gatells, freixes, oms i verns, encara 
que també s’hi donen espècies, com ara la 
boga i el canyís, que viuen al marge mateix 
de l’aigua amb la part inferior submergida. 
Aquesta diversitat vegetal i la gran dimensió 
de la zona humida afavoreixen també la pro-
liferació d’ocells, com l’ànec de coll verd, el 
bernat pescaire, la fotja, l’abellerol, l’oreneta 
de ribera o el blauet, una espècie molt vulne-
rable a causa de la destrucció d’espais lligats 

a masses d’aigua. També hi viuen nombrosos 
amfibis, rèptils i petits invertebrats aquàtics, 

La restauració de les Llobateres va comen-
çar amb l’extracció de sorra i grava dels 
camps de conreu de la zona, que van deixar al 
descobert una làmina d’aigua procedent de 
l’aqüífer. A partir d’aquí, es va decidir que els 
terrenys passessin a ser de titularitat pública 
per garantir la seva preservació i millorar la 
funció de corredor biològic del riu Tordera. 

Els treballs de recuperació i la instal·lació 
de l’observatori de fauna i flora han suposat 
també altres actuacions, com l’adequació del 
camí de serveis i l’aparcament, la col·locació 
de plafons informatius i tanques de fusta o la 
plantació d’espècies vegetals autòctones. 


