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a Tordera és un deis rius mes
ohlijats i niültractacs de CaCaliinyü, niülgrat ésser-ne un
deis mes importants. AI llarg
del seu recorrcgut rravessa, de
retruc, tres comarques, el Valles Oriental,
la Selva i el Maresme, sense arribar a iJcntificar-se plenament amb cap d'cllcs. Per
altra banda, la seva cinquantena de quJÍómetres de Uargaria están intensamenc
aprofitats, sohretut en el seu curs mig i
baix, tant peí reguitzell d'indústries de tota
mena que s'ban afincar a les seves voreres,
com per les mokes explotacions agríenles i
plantes d'extracció d'arids que també hi
trobem. Com a conseqüéncia, el riii actual
presenta un elevar nivell de contaminació
que ha portat que diferents coMectius, sobretot grups ecoiogistes, associacions culturáis i, mes tardanament, partits polítlcs,
s'hagin mostrar preocupáis davant aquesta
cada vegada mes acusada degradació del
curs fluvial.
El seu regim és, també, for(;a particular. En recollir les aigües provinenrs del
Montseny ta que sigui un riu medíterrani,
pero amb característit]ues inrermedies
entre els rius pirinencs i els prelitorals.
Estem davant un regim exclusivamenr pluvial, amb una tardor que destaca peí seu
imporrant cabal, pero amb un regiin
de pluges que pot arribar a assecar el riu a l'estiu. No és d'estranyar, dones, que els pobles que es tniben repartits en els seus 894,16
km2 de conca sovint
hagin viscuf epoques
d'intensa secada a
l'estiu, en que el Hit
del riu pot minandre
completament sec, i
époques de crescudes
sobrades, sobretot a la
tardor, provocant importants inundacinns en
el seu curs mig i baix.
La Tordera, l'antic Larnum o Tardum deis romans,
no és, malgrat el seu curt recorregut, un riu uniforme, sino que es
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rius

tliferencien clarament tres parts, el curs alt,
el mig i el baix. En el seu curs alt, des del
seu naixement al niassís del Mnntseny tins
a Saní Esteve de Palautordera, la Tordera
presenra les caracrcrístiques propies d'un
riu de muntanya: aigües salvatges i notes
i[iie corren per les valls engorjades ilel
Montseny, amb un pnblament faunístic i
vegetal molt important. Ha fixat la seva
cap(,:alera entre els blocs del Marngalls i la
Calma, a mes de 1.000 m J'alrirud, i es dirigeix cap a Sant Celoni aíiib un recorregut marcar per les fractures que tlesnivellen
el massís de la t.'alma respecte al del Montseny. IVssa deis alts paisatges agrestos, de
vcgctació subalpina, de suavifat de perfil,
ais vessants ocupats per l'bome, coberts de
conreus, on la incí.sió que ha causat el mateix curs fluvial ha permés gaudir d'un bon
sistema de comunicacions. En aquesta arca
la Toalera encara es tniba lluny de la imatge de riu contamina! i així ho demostra el
fet que l'index de qualitat de l'aigua és,
prop de la cap(;alera, d'un 95,"i8%.
El naixement de la Tordera es localitia
a la Eonr Bona de Sant Margal, prop de Termita románica de Sant Mari;al del Montseny, al ci)stat de la qual aniigament existí
un priorat benedictí. Des de la capgalera
fins al seu aiguabarreig, per la dreta,
amb la riera de la Castanya, el
riu segueix una trajectoria
sud-oest orientant-se, pos^^p^
teriorment, cap al sud^^^^^
'^^^ pt-''' rebrc. també
W
^r
per la dreta, les ai^'^'
-^
gües provinents de
la riera Roscana.
Alguns geógrafs
^^k ^S
sitúen el naixe^ ^ ^ ^ F
ment de la Tor^
dera en aquest
punt de confluencia de les aigües que baixen de
Sant Margal i de la
riera de la Castanya,
aquesta última iniciada
a Ctilltormic, on rceull les
aigües provinents del pía de
la Calma.

or^y
Text i Fotografíes
ANNA RIBAS i PALOM
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En el scii ciinií i ahaivs ilcl sen ;ii^ii;ibiirreig al sot deis Vcrnets, el riii tniha una
primera central hijroelectrica i iliverses
míisies i mnlins, a l'antitíiir dcdicaJcs a les
dures tasques d'agricultura de miintanya,
entre les qiials destai|i[en les tle la Llavina,
les liles, can Gorjis, can Riera Mulincr, can
Fortia i can Melindrn.
L'Adminisiració, des de fa rcmps, ré
proposaila per a tota aquesta amplia zuna,
la reforestació d'uncs cinc-centes hectarees
per tal d'evitar la impcirtant erosió del sol
que es dona en alt^uns indrets a causa de
l'excessiu escolament d'aifjua riu aval! que,
principalmenr a la tarilor, provoca periodiques inundacions a les arees mes haixes del
seu curs. Tamhé, i amh aquesta mateixa fi[lalitat, hi ha previst des de fa alt^uns decennis la constnicció d'un emhassament lailiinatlor d'aviiii^udes, en el paratfie conegut
com la Llaviíia, a Tarca de continencia de
la Tordera amb la riera Boscana i el pohlc de Montseny.
Montseny, malf^rat els
seus només 272 habitants, s'ha
cnnvertit en un imporrant
centre d'esriueit» i turisme. El
principal eix de comiinlcació
tiel terme és la bonica carretera local que durant un bon tros
del sen recorret^ut s'enfila
paral-lela al curs del riu i comunica diverses poblacions
entre Santa Maria de Palautordeni i Se\'a. També paraMcl
al curs tlel riu i Imixant cap a
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•• En el SL'H ctírs tik. el JUIÍ.WIIICIIÍ

al in^sis dd Moniscnv,
iii Tordcni ¡ncscma
les i:flríii:[L'i('sí(i.jHL'.s ¡tm¡ñcs
íí'ini JiK de mmitíiiivíi".

la valí de la Tordera passa un tros del Sender de Gran Recnrrefjut, concretament el
número 5, que s'inicta a Sitf^cs i t¡nalit:a a
Canet de Mar després de passar per Montserrat i el Montseny.
Aipüesavall el riu travessa rapidament
el municipi de Foyars de Montch'is per entrar tot seguit dins el terme municipal de
Sant Esteve Je Palautordera. Fenc frontera
entre aquesis dos municipis i a la riba esquerra de la Tordera, a l'indret de Montclús, s'aixeca un turo des d'on es poden observar les Riines de l'ancic castell de Montclús, consrrucció de principi del sej^le XHl
que fou centre d'una iinportant baronia.
En terres de Sant Esteve de Palautordera el riu rep per la dreta les ai^iies provinents de la riera de Vallmanya. En tot
aquesc ampli tram resten alguns antics molins, a l'actualitac, pero, tors fora J'ás. En el
mnviie esquerre del riu i dins el Castell Je
Fluvia, ara convertit en masia
senyorial, s'hi troba l'esíílésia
románica de Sant Cebriá de
Palau. construida pels volts
del segle XI. A la part sud del
municipi i prop del límit municipal que el separa de Santa
Maria de Palautordera s'aixeca el nucli urba de Sant Esteve de Palautordera. Els 1.127
habitants que tenia el 1990 es
dediquen principalment a
Patiricultura. activitat que
complementen amb el turisme d'estiueiy i les sebones re101

sidéncies, sense oliliJíir uii¡i tradicional petita industria Je tipiis tamiliar.
Des de Sant Esteve fins a Fogars de
Türdera el riu entra en el seu tram mif;,
aproíitant les falles directriiis Je la Depressió Pre-liturai. Estem a la plana al-luvial, la
deis meandres pronunciats, on l'iniportant
für(;a d'arrossefíament a causa de i'acusar desnivel! del seu curs alt (deis m¿s de 1.000 m
de la capfalera hem passat ais noinés 200
m a Sant Estcve) ha crcat un serie de terrasses a diíerent aleada, scccionades actualment per les seves mateixes aif^ücs.
Aqiií comení^a l'espai mes humanit:at: amplíes superficies dedicades al conreii, industries de tot tipus (qui'miques, alimentáries,
papereres, tintorere.-í), nuclis de pohlació
iniportants, com Santa Maria de Palautordera, Sant Celoni, Hostalric. També és
aquí on es comenta a íer palesa la contaminació. Aigües avall de Santa María de Palautordera, on es vessen les aif^ües del conjunt de eíavegueres i desyuassos de la ciutat
i de les industries de blanqueries, tints,
paper i pintures, l'índex de qualitat de
l'aigua disminueix a un 69,5%. A Sant Celoni, aquest és encara mes haix, del
56,39Sí), an-ihant al maxim de contaminació a Hostalric, amh un 30,9'íí). Prop de Fogars de Tordera, la qualitat de l'aígua míllora sensiblement.
Així mateix, les importanrs i constants
avingudes que provoca la Tordera i que
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«En aqiiesia área ki Tordera
es íraba ¡hiny de la amuiminnció:
l'mdex di! íjuaiiíai di! ¡'(lif-ua

és d'un 95,38 per eaU".

inunda pobles, fabriques i camps situats prop
del seu curs en tot aquest tram míg i baíx,
així com les provocades per alyuns deis seus
afluents, ba obligar a les adniinistracioiis a
prendre mesures de control i projcctar rot
un seguir d'importants tibres d'infmstrucrura
hidráulica que van des de reforjar alguns
murs de defensa a l'acrualirar exisrenrs i
donar-!i a la .secció una cabuda prou amplia
que pernieri desguassar rora l'aigua, fins a la
canaliriaciii tramiilies zones del riu.
El poblé de Sanra Maria de Palault)rdera, amb 4.7^7 babitants el 1990, s'esrén
molr a prcip del de Sant Esreve íle Palaiirordera, abans que la Tordera, uniíla a la riera
de Trentapasses, prengui direcció nord-est
vers Sant Celoni ¡ Hostalric. Aquesta població basa la seva economía en la industria, encara que comenta a teñir importancia una incipieiit segona residencia, acrivicats que van recmplagant l'acrivirat agrícola
tradicional de la zona. La canalirzacii» d'alguns trams de la Tordera ba permes rcconverrir árees agrícoles de seca en zones de regadiu, Cíinreanr-se preferenrment farnitges,
blar de moni i lnirialisses. Els principáis
afluents de la Tordera que s'aiguaharregen
en aquest rernie municipal son, per la tlrera,
la riera de Palau i[ue es forma síita mareix
del nucli urha de Sanra Maria de Palautordera, a parrir deis rorrenrs de Regissol i el de
Traveria. Per l'esquerra en si'in tributaris el
riu Sec i els torrents de les Valls i de Virgilí.
Revista de Girona/nú[n. 150 tic-OL-r - ft^brur 1^92

Qiiíisi tociint i'i inicli iirhá de Sime Celoni, pero encara pertanyent al municipi de
Saiira Maria de Palaiiinrdt'ra. prnp de Taitíiiaharrcifi de la Tordera atnli la riera ile
Vall^orjíina, es Incalitza el barrí del Pont
Treiicat. En aqiicsr indrct es piulen okservar les restes J\in anric pone de dnes «rans
arcaJes d'orifícn medieval, Jestniít al principi del se^le passat, que unia el camí Ral
de Barcelona anih üirona i que era el sitccessorde l'aniiíia Via Aut^iisra.
Se}4u¡daiiient la Tordera travcssa la
principal població que rroha al llarp del seu
recorretiiit, Sanr Celnni. rnhlacin iniporrant (12.567 hahitants el 1990) a causa,
principalment, de les Ixmes comunicacions
exisreiits iJe.s de senipre que han afavorit un
desenvdlupanieni deinofíralic, ecnnoinic i,
mes recentment, indiistrial
de la zona. La pnhlació es
troha dcdicaíla hasicainenr a
la indi'isrria iniciada cap ais
anys vint amh el sector textil
i reixida cap ais anys cinqiianta amh el sector actualnienr inés important, el quíinic. Aquesta industria e^
tniha localitzada a aiiihdiV'marjíes del riu. En tora
aquesta ¡llanura de la valí e,s
trohen eseanipades tJiverses
inasies, al^unes d'elles a l'actualilal ahandonades i d'al

•Síi?! inuItL's ÍL'.S JIL'JL'.S i UfíTcnicrcí
(fia- i'cm (1 amfhíír amh h¡ Tordera.
L'aigiiü trans¡-n)rtadíi ¡)d riu
es íi/ím/itíií/íi j)iT |ír(xíiíír enerva dcctrica •
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tres arranjades cam a scRona residencia.
En aquest tram del riu maltes son les
rieres i lorrenieres que van a confluir amh
la Tordera. Peí vessanr sud i provinents de!
Montne^re la riera d'Olzinelles. el rorrenr
de Vilardell, la riera de Montnegre, la riera
de Terrajes i la riera de Fuirosos. per citarne les mes importants. Per la handa ilel
Montseny i dins el lemie de Sant Celoni la
riera de Pertepa-s, el torrent de Sellibs, el sot
de Telleila i la riera de Gualha.
La riera de Caialha, riera que neix a la
valí de Sanca Fe, es troha regularitzada prop
de la seva cap^alera per l'antic emhassament íle Sanni Fe, i des|,'uassa a la Tordera
prop de Gualha de Baix. El pecit emhassament de Santa Fe ser\'eix. a mes de rcclam
iiirístic, per produir elecrricitat en les dues
centráis anomenades Fahrica de
Dalt i Fáhrica de Baix i localit:ades prop de la seva cap^alera.
La riera, d'una hcllesa natural
extraordinaria, durant el seu
descens salva els grans desnivells deis cimals del Moniseny
al sot de la Tordera amh al^'uns
espectaculars saltants. com el
sot Neííre, lloc de populars lleíiendes sohre dones d'ai^ua, i el
salt de Gualba, on l'aigua llisca
IKT un rerreny es^raonat d'uns
l^Q merres d'ali^aria. que con\erieix la rieía en un correni
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d'esciimíi [iÍ:inc;i, J'on e,s crcLi que prové el
noin de Giialh;i o Ai^u;i Rlimcii.
En tota aquesta aren es poden observar
importíints plnntacions de pollancres. Així
marcix, un cop travcssac el nucli de Sant
Celnni, l'aipua transportada pe! riu és aprofitada per produir enertjia en una petita
central hidroeléctrica.
Abans d'ahandonar el terme de Sant
Celoni i la comarca del Valles Oriental, les
aigües de la Tordera passen peí nucli de la
Bntlloria. situat també en el marge esquerre del riu,
Quan entra dins la comarca de la Selva
rep les aportacions, pcl nord, de les aitíiies
procedents de la riera de Breda i la riera de
Riapiaix, que recull les aigües del Coll de
n'Orri i que s'uneixen poc abans d'aifjuabarrejar-se amb les de la Tordera.
Fent de límit municipal
entre les terres de Sant Feliu
de Buixalleu i Fofjars de Tordera, el riu recull per Tesquerra les aigües provinents de la
riera de la Mora, la riera de
Gaserans i la riera d'Arbúcies,
una de les mes inipurtants de
la Tordera. La riera d'Arbúcies
neix al turó ses Portadores, al
massís del Matagalls i en un
inici rep el nom de Rifítós. Se
li ajunta el torrent del sot de
can Dorca, que neix sota el
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"Lfl ¡mhlació de Tordera,
centre jind auxícalü i ramcuicr
es íraba siüiiulü a m¿i dreui,
aií^ui avcdl d'im ííliif íieí riu-.

coll de Revell, la riera de la Merla, que ve
del costat de Sant Hilari i que s'uncix dins
la mateixa població i mes avall la riera de
la Pineda, que te l'ori^en a Joanet. Les jovenfvoles aigües i]ue baixen peí boscós recorregur t.le la riera i.rArbúcies, eren antigament aprotitades per mnure diversos molins
jnstal-lats a les seves vores, com el molí
d'en Horla i el molí tic Dalí.
Dins el petlr terme dTIostalric, l'aigua
de la Tordera torna a csser, una vegada mes,
aprofirada iiiirjani^aní la tiesviació que se'n
fa a través de rannnienada sétjiüa del Molí,
que deriva de la confluencia amb la riera
d'Arbúcies, per regar camps de conreu i
també les importants planfacions d'arbres
de ribera que es rroben pmp del riu.
L'origen de Tactual nucli d'Hostalric se
sima pels volts del scgle XI,
ijuan solament era un bostal
anomenat Onota al peu del
camí de Franca. Hostalric és,
pero, mes concgut peí seu casrell d'origen medieval, que es
creu que es troba instal-lat
sobre un antic poblai ibéric. A
l'actualitai la vila s'cstén al
llarg de l'escarpament basaltic
que per migdia domina el serpenteix que dibuixa la Tordera.
Quan la Tordera penetra
' en el terme de Fogars de Tori dera rep les aigües, peí nord,
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del biirnuic ¿t- C-;i n'OIlcr, el h;irranc de
niiis G;iv;irx i Je l;i rieni Miijiir o de Siintn
(-nlom;i. que, niisciid;i ais tcnitiiri.s de Sant
i-litari Sacalm, cravessa Sane Miqucl de
Cladells i prop del nucli urha de Santa Colonia Je Farners rep la riera Je Casranyet.
Desprcs de drenar RiiiJarenes, les seves aij;iies s'aif^iiabarrejíen .suaLinient amb les de
la Tordera prop de Fo^jars. Per li\ drcta els
atliients (.|ue aporren les seves ai^iics al riu
.si'm la riera ile Ramio, el rorrent de can Seríala, el torrenr de can Coll i la rieni de
Terra Nei;ra.
i,a pohlacii'i de Fo^ars de loidera, í'-'l
habitants el 1990, és un conjiint de cases
esparses. aKliirinades a la hantla Je llevant
per l'es.iílé.sia tle Sanr Ohria Je Fo^íars. La
principal activitat económica es troha centrada en la fértil agricultura de regudiu i en
la ramaJeria. En tot aquest
ampli sector i localiizades
prop de les vtíreres del riu es
poden observar una munió
J\irhanit:acioiis que han
iuiat proliterant en les ultimes décaJes com a segona residencia de lamílies procedents princi|ialiiieiit lie Barcelona.
Un xic enlla de Foyars
de Tordera, el riu torna a canviar la direccié del seu recovrefjut orientant-se aquest cop
del nord-est, J'on venia, cap
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"En el iiíiiTi hiúx dc{ riu.
les íií,i,^íe.v mandroscs i'/díij^nJes
L¡c ctiiu tiJm)j(iiiiiiL'iU .sfvpeTUCííL'?!
per !í?i íiiii/i/t' ¡Ul siincuc
fins a la í,cva dcscvilnicuduní'-.

a! sud-est, de manera que dibuixa un angle
quasibé recle, convertint tota aquesta :ona
en una iniportant via natural de comunicació entre els pobles de la costa i els de l'interior. En aquesta zona s'inicia el tram haix
Jel riu, on les aifíües mandroses i latii^ades
de tant aprolitament serpente^;en per un
ampie Hit sorrenc fins a la seva JesenibocaJura a la mar Mediten-ania.
El riu travessa el municipi de Tordera
amb [-«ndent suau i Jibuixant ampies nieandres característics deis CURCIS baixos. Les seves
aiíiiies suhterranies, majf^c la cnntaminació
per la torta industrialització de la zona, son
aprotitades per ncxlrir les poblacions costaneres vci'nes, fins a Arenys Je Mar, al Maresme,
i fins a Tossa de Mar, a la SeK'a.
Lii Tordera, per la drcta i procedent Je
la serní Je Montneyre, rep les aportacions
Jels torrents Je la Mina J'Or i
Jel Goft; Nejare, i la riera Je
Vallmanya. Per la drcta, des de
les muntanyes selvatanes la
riera de ValIJemaria, la riera de
Pont Sen Bola i la riera de
Sant Daniel.
La pohlació Je TorJera,
important centre firal ajirícola i
ramader, es troba situada a la
dreta del riu, aigua avall d'un
illot format peí mateix riu. Fins
axan^at el scfile XIX el pas de
la Tordera per aquesta població
es fcia mitian(,ant passeres que
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s'eniluiii TaiKiin en les imind;icions fortes,
qiiej;uic inrerrtimpiir temporulmenr ti
tríinsit. El liS95 s'iniciii h cnnsrriiccin de
i'anomenat Pont de Ferro (encara que el
paviment era de fusta) reconstruTt diverses
veyades després de cada innndació torca,
Aquest pont donava una silueta peculiar a
la poblado. El 1968 després d'una nova
riuada Jesapareix definirivanicnt i es decideix con.struir-ne un de nou, l'iictual, que
és de ciment.
Els 8.249 hahitants que té la pohlació
es trobcn oryanitzats economicanicnt entre
la dedicació af^rícola i ramadera, aprofitant
l'extensa valí al-luvial formada peí riu, i la
industria que, atreta pels recursos liidraulics
de la Tnrdcra. s'lia anat instaMvmt a les
sevcs vores. Destacar que al principi deis
anys cinquanta s'instal-la al ¡nunicipi la fabrica d'acabats textils Fibracolor, que en forma de colonia
industrial se sitúa a la dreta
del riu i dona feina a l'actualitat a mes de SOO persones.
Dins el tenue de Palafolls
la Tordera rep les aportacions
de la riera de mas Reixac i la
riera de Burj^ada. Una vegada
niés les aigües s'han aprofitat,
amb la construcció de diversos
séquies com la sequia del Molí
i el rec Viver, per reqar els
camps de conreu,
Ja en el scu cram final, la
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•• Al ÍIÍITÍ; iií!Í.s anys,
L'/.S .SL'tiniK'JItS í(IU' [Yí/Í(lilí(?ík'7ir
L'í rhi ha anai iram¡iiinam i í(i()nsít£itu
/liiii )í)rí?ii:il iiTt delia

d'iins viih qnilímiíHrcs de mfKrfície".

Tordera fa de línia divisoria municipal
entre les poblaci(Mis de Maltjrat de Mar i
Blanes, i comarcal, entre la comarca de la
Selva i el Maresme. Dins el terme municipal de Rlanes els at^ricultors han aprofitat
les ainiics del riu. mitjani^ant la construcció
del C'anal de Jalpí que surt aigües amunt de
la població de Tordera i la séquia de la
Plantera, per refjar els amplls i productius
caniles de conreu.
Al llart; deis anys els sediments que calladament el riu, amh l'ajut deis seus tributaris, ha ana( transportaní i deposirant fins
a la seva desemhocaLlura, han ioruiat un
petit delta sorrenc d'orifíen quacernari
d'uns vuit tiuilómctres quadrats de superficie, que s'esfén des de Rlanes tins a Malgrat. Les diferent.s obres d'intrastructura
bidraulica que s'han anat realitzant al llarn
del curs del riu han provocar
que la dinámica normal de dc^
'k po.sició de sediments hafji
N^^ ininvat considerablement proV ¡ vocant un imporlant retrofcs
* del della així com tambe una
disminucii'i de les plarfjes tlcl
Maresme.

Aiin;i Rilias i Piílum
Enric Snrribiis i llilias
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