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L A CONSERVACIÓ
DELS VALORS NATURALS

DEL F L U V I A
EMILI B A S S O L S

EL FET DIFERENCIAL MES DESTACAT DEL RIU PLUVIA

tant deis 225 hm^ valor que, si ens limitem ais rius de les conques

és que es tracta de l'únic riu no regulat de Catalunya. Al liargdels seus

internes de Catalunya, tan sois és superat peí Ter ¡ peí Uobregat.

gairebé cent quilometres de longitud no existeíx cap gran embassa-

Deis vint-i-un municipis de la comarca de la Garrotxa, divuit

ment que n'intercepti el seu cabal, n'iníerfereixi la seva capacitat ero-

drenen les seves aigües al Pluvia. La poblado d'aquests municipis

siva o en condicioni la qualitat deis seus ecosistemes riberencs.

suma un total de 47.403 habitants (segons padró continu de

Aquesta circumstáncia és realmení prodigiosa en un país com el nos-

2004), xifra considerable si tenim en compte que la resta de muni-

tre, on la majoria de rius topen amb l'obstacle d'un gBn barratge de

cipis de la conca del Pluvia computen un total de 28.274 habi-

foimigó. La singularitat del riu Pluvia és, dones, el seu alt potencial

tants. Aixó vol dir que el pes específic de la comarca de la Garrotxa

ecológic. És cert que lii ha impactes que en limiten aquest potencial, i

en la gestió del Pluvia és import:ant.

per tant caldrá aplicar les corresponents mesures per aconseguir la
consen/ació integral i real deis seus principáis valois naturals.

De les conques internes de Catalunya, la conca del Pluvia és
la que té una major superficie protegida, en concret 43.569 ha,
que representen el 40% de la conca.

Característiques generáis

La caracteristica mes destacable del Pluvia és que és l'únic
riu de Catalunya que no está represat. De totes formes, tal com es

El riu Pluvia és un íípic riu de muntanya mitjana en el qual l'aporta-

pot veure en l'ariiicie dedicat a l'aigua (Canallas i Costa, en aquest

ció de cabal depén, gairebé de forma exclusiva, de les precipita-

mateix dossier) el Pluvia, a la Garrotxa, supera multitud de petites

cions en forma de pluja. La conca del riu Pluvia té una superi'ície

rescloses que emmagatzemen un important volum d'aigua. Aixo

aproximada de 1.123,58 km^ que representa un 19,8% de la

crea un comportament similar al d'un sistema de vasos comuni-

superficie de les comarques gironines. Des del seu incert naixe-

cants amb un flux mínim i un índex de renovado molt baix, fet que

ment a Collsacabra fins a la seva desembocadura a Sant Pere Pes-

incideix en la qualitat de l'aigua, en la capacitat d'autodepuradó

cador, el Pluvia recorre una longitud aproximada de 97,2 km. La
seva aporíació mitjana anual d'aigüa al Mediterrani se sitúa al vol-

del riu, en el manteniment de la connexió ecológica per a determinats organismes i, també, en !a composició florística de les ribes,
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Sanejament peraltre, si bé aquesta última fou creada, el 1991,
Quadre 1.

amb la fundó concreta de desenvolupar el Pía de Sanejament.

Recerca pendent del Fluviá

llar, i era molta la feina a fer per redregartot alió que s'havla torgat.

Resolta l'estructura administrativa, calla posar-se a trebaSobretot calla abandonar definitivament la política de donar
Hidrogeologia
- Incidencia de rincrement de l'explotació deis aqüífers
en el cabal de mantenimentdels rius.
- Estudi I seguiment deis cabals clrculants del Fluviá i
deis seus principáis afluents.

cobertura a les múltiples sol-ücituds de demanda d'aigua sense
avaluar abans les conseqüéncies ambientáis d'aquesta insostenible opdó.
Amb esperit positiu i propositiu, en els propers apartáis
s'exposaran algunes mesures que es podrien aplicar per millorar
l'estat ecológic delriuFluviá.

Ümnologia
-Procés d'acumulació de sediments al fons de la llera

Promoure la recerca

de! riu Ruvlá com a conseqiiéncia de la pérdua de sois
per escorrentia.Caracteritzaciód'aquests sediments.

Per assolir la conservació d'un determinat valor és básic disposar de dades. En alguns casos, aqüestes dades s'obtenen

ñora i vegetado

a partir d'estudis sobre els processos ecológics que es

- Recuperado i millora del bosc de ribera.

donen en aquell ecosistema. Es tracta d'una recerca básica i

-La fundó del bosc de ribera com a filtre natural de

molt académica.

nutiients a les principáis planes agrícoles de la comarca.

En d'altres, és la gestió d'aquell espai la que justifica un

- Evolució de l'índex de qualitat del bosc de ribera

estudi que pretén detectar l'origen deis impactes, definir les

(QBR).

tendéndes o projectar restauracions. Seria el que hom anomena
recerca aplicada i sol estar promoguda per l'administració com-

Fauna
- Estudi de la fauna aquática del Fluviá com a referent

petento pels organismes que gestionen aquell espai. La combinado deis dos tipus de recerca, básica i aplicada, és la millor

per ais estudis de seguiment de la qualitat de l'algua

opció per a una bona gestió. De la mateixa manera que també

utilitzant indicadors bioíógics.

seria recomanable un traspás d'informació entre els centres que

' Distribució de les nálades al llarg de tota la conca del
Fluviá i tipificado deis habitáis de mes interés.
- Efecte de la presencia d'espécies invasores sobre la
fauna autóctona.

la promouen.
En general, el Fluviá és un riu poc estudiat. Encara resten
per abordar nombrosos treballs que aprofundeixin en el coneixement del seu estat ecológic i el seu patrimoni natural i cultural. El

- Evolució de les pobladons piscicoles.

Fluviá no ha sigut capag de seduir els dentifics de más alt nivell,

- Estatus ecológic de la rata d'aigua {Amcola sapidus).

entretinguts a analltzar grans impactes o situacions ambientáis
mes extremes que afectaven, i afecten, altres conques fluvials.
Aquesta omissió polser només és atribuible al fet que el Fluviá

El maro admínlstratlu

es troba lluny deis centres que iniciaren la recerca limnológica al
nostre país, situats tots ells a Barcelona i rodalies. Siguí com

Per aconseguir un bon nivell de gestió d'un determinat espai és

siguí, rincrement de la capacitat científica actual i la descentra-

recomanable que existeixi una clarificado de competéncies. Fent

litzadó deis órgans académics i de gestió hauria de permelre

prevaler aquesta lógica, a final del 1998 es creava Tadministracló

situar el riu Fluviá en el lloc que es mereix dins l'escenari científic

hidráulica única, l'Agéncia Catalana de l'Aigua (ACÁ). Se supera-

fluvial del nostre país.

va, així, un contrasentit que signlficava que la gestió deis rius esti-

Cobrir els principáis buits d'informació, que es detecten

gués compartida entre la Junta d'Aigües per un cosíat i la Junta de

repassant la bibliografía, hauria de convertlr-se en una prioritat
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de CasícHfollii
de la Roca.

absoluta per les institucions í organismes responsables de la gestió

implantado urbana o industrial ha arribat a comportar una perillosa

i conservado del Fluviá, Cal disposar d'informació básica si es vol

reducció de la secció del riu o l'ocupació de planes d'inundació.

protegir aquest riu i els seus afluents enfront deis grans canvis terri-

En el seu dia, la mesura d'urgénda adoptada peí govern

toriais que s'estan produint a la comarca de ia Garrotxa, com ara la

cátala per mitigar els efectes sobre les aigües fou optar per inver-

construcció de grans d'infraestructures viáries que ressegueixen la

tir en depuradores. La Directiva 9 1 / 2 7 1 / C E E establia una

valí del Fluviá de punta a punta o el creixement urbanístic.

seqüéncla en les actuacions de sanejament i depurado i una

Fóra interessant, dones, desenvoluparestudis ecológics on

data límit: final de 2005. L'instrument era el Pía de Sanejament

s'aprofundís en la dinámica del conjunt de l'ecosistema fluvial i,

d'Aigües Residuals, el qual en una primera fase (PSARU I) es va

complementáriament, promoure una recerca aplicada que rela-

posar com a fita aconseguir el sanejament, mitjangant el tracta-

ciones els efectes de l'activitat humana sobre l'ecosistema fluvial.

ment secundan, de tots els nuclis de pobiació superiors a 2.000

Les conclusions d'aquesta recerca haurien de ser assumides per

habitants abans de 2002. Dins aquesta primera fase a Catalun-

les administracions competents, pero també conegudes peí con-

ya es van construir unes 300 estacions depuradores. El PSARU

junt de ciutadans. La recerca ajuda a identificar el que és impor-

II, aplicable a agrupacions urbanes de menys de 2.000 habi-

tant. Si a mes la recerca és aplicada, n'orienta la gestió. Sembla-

tants equivalents, preveía construir unes 1.700 depuradores i

rla que és cap aquí on hauríem d'anar.

era previst que finalitzés enguany.

Garantir el sanejament integral de la conca

deis municipis han revisat els seus plans urbanístics amb l'objectiu

A la comarca de la Garrotxa, en els darrers anys, la majoria

principal d'obtenir mes sol urbá i industrial. Com és lógic, aquest
Un deis impactes que mes conseqüéncies están provocant sobre

creixement urbá comportará una major prodúcelo d'aigües resi-

els rius és el desmesurat creixement urbanístic que experimenta

duals, circumstáncia que no sempre s'ha tingut en compte a l'hora

Catalunya des deja fa alguns anys. Un creixement que hom ha arri-

de redimensionar les depuradores. Abans d'ocupar les parcel-les,

ba a anomenar «neodesenrotllisme». En el pitjor deis casos, allá on

urbanes o industriáis, la depuradora ja hauria d'estar a punt, sino,

la planíficació ha estat nuMa o molt deficient, aquesta avariciosa

l'ecosistema riberenc que rep l'efluenten poísortirpeijudicat.
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Assegurar el cabal circulant
La disminució del cabal circulant és, segons la meva opinió,
l'impacte mes important al qual s'enfronta el riu Pluvia. La redúcelo
de cabal és directament proporcional a la demanda d'aigua. Tot i
que el percentatge d'ús consumptiu es decanta cap a un major
consum urbá (doméstic i industrial), en els darrers anys, i en algunes zones concretes com a la Valí d'en Bas, la demanda d'aigua
per a ús agrícola s'ha incrementat de forma alarmant. No és
d'estranyar, dones, l'lmportant descens del nivel! freátic durant els
mesos d'estiu o l'assecament de la llera del Pluvia i deis seus
afluents tan bon punttrepltgen la Valí d'en Bas.
Vessameiil de fucl a Flnrui d juay de 2004.

Una possible millora seria invertir en polítiques agráries que
utilitzessin conreus tradicionals, mes adaptats a les condicions
ambientáis, i es deixés d'apostar per un tipus de conreu, mantingut amb cars sistemes de regadiu, que en moltes ocasions acostu-

A la Garrotxa actualment hi ha en funcionament 18 estacions publiques d'aigües residuals. Tot i les míllores evidents de la

maaserexcedentari.
Si es vol conservar el riu Pluvia 1 tots els seus sistemes natu-

qualitat de l'aigua (un cas a destacar és la bona recuperado

rals associaís, es fa absolutament urgent controlar les eaptacions

ecológica del riu Turonell, que tributa al Pluvia a l'algada de Cas-

d'aigües subterránies en l'ámbit de tota la conca. En cas contrari,

tellfollit de la Roca) hi ha un cert consens, dins la comunitat

la dinámica fluvial, la seva diversitat ecológica i, fins i tot, els ser-

científica, a afirmar que els rius están «depuráis» pero no están

veis públics que ofereixel riu, poden veure'sseriosamentafectats,

ecologicament recuperats. Pertant, manca molta feina a fer per

a banda, és dar, que es produiria un perillos incompliment del

tal de recuperar l'ecosistema fluvial en conjunt.

marc legal vigent.

Un atíre aspecte a millorar és la disminució del risc d'abo-

L'aprofitament que fan algunos centráis hidroeléctriques del

cament per part d'empreses potencialment contaminants. En els

cabal també té una inddéncia directa sobre el riu. No respectar el

polígons industriáis, nous i vells, caldria construir basses de

cabal de manteniment del riu té com a efecte l'assecament de

decantació que recollissin les aigües pluvials i els possibles ves-

llargs trams fluvials. En el seu inici s'aprofitava l'aigua que sobrava

saments d'indústries. Aquesta mesura ja s'ha comengat a aplicar

del riu, ara sovint es deixa fluir per la llera l'aigua que sobra a les

en algún polígon industrial, com el de Begudá II, situat a l'intehor

minicentrals. En aquest cas, assegurar una continuítat en el flux

del Pare Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. Amb aques-

fluvial passa, indefectiblement, per revisar les coneessions d'apro-

ta senzilla i barata mesura es podrien prevenir alguns vessa-

fitament d'aigües superfidals. Davant d'aquesta situado convé

ments al riu com el de l'estiu de 2004, quan l'empresa Papelera

fixar un cabal de manteniment per a cada tram deriu.Abans, pero,

La Confianza va vessar 25.000 litros de fuel a la llera del Pluvia.

caldrá saber quin cabal es vol mantenir. Em consta que des de

També s'hauria d'optimitzar la fertilització agrícola, mesu-

l'ACA ja s'ha comengat a treballar redactant el Pía Sectorial de

rant l'ús d'adobs químics, menys aparents pero tant o mes pro-

Cabals de Manteniment de les Conques Internes de Catalunya, del

blemátics que els purins. Una excessiva aplicació comporta una

qual n'existeix una versló encara provisional.

infiltrado deis fertilitzants al subsól i la seva acumulado en els

També convindria incrementar la informado sobre el cabal

aqüífers, o bé, si plou abans, que arribin perescorrentJa, a unes

circulant. Actualment en el riu Pluvia només hi ha tres estacions

aigües superfidals gens preparados per rebre'ls. En aquest cas

d'aforament permanents (Olot, Esponellá i Garrigás) peraixó, cree

l'increment de nutrlents dissolts provoca un creixement desme-

necessari habilitar-ne mes, per exemple, es podrien adaptar algu-

surat d'algues que desequilibra l'ecosistema fluvial, conduinMo

nos estructures, ponts o passallisos, de forma que es poguessin

cap a una eutrófia segura.

prendre mesures directas del cabal del Pluvia i deis seus afluents.
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Afecfüció al mcaudrc d'Argclagucr com a conscqüéndn de les obres de coiistrucció de

Mantenir la morfología fluvial

\'A-26.

Una mesura óptima per a la protecció deis sistemes fluvials
és l'atermenament del riu, és a dir, la concreció in situ del sempre

Permantenirel potencial ecológicdel riu Pluvia ésfonamental con-

delicat límit entre el Domini Public Hidráulic i la propietat privada,

servar la morfometria i morfodinámica natural. Per sort, ja no son

Aquesta actuado, que el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública

tan freqüents les abusives extraccions d'árids de la mateixa llera

de la Garrotxa, Sigma ha realitzat per encánrec de TACA en el tram

(existeix un Decret que regula aquesta activitat) o les dures canalit-

de Pluvia que travessa la Valí d'En Bas, s'hauria de fer extensiva a

zacions que transformaven l'espai fluvial. Era quan es considerava

la resta de! Pluvia.

els rius com a sistemes de desguás, mes que no pas veritables sistemes naturals, i s'obviava el papar fonamental del bosc de ribera

Establlr xarxes de seguiment

com a protector de les ribes. Així, es va arribar a una situació de

I aplicar índexs biológics

profunda transformado de nombrosos trams de riu.
Avui dia, el que té una incidencia directa sobre la morfología

Fa algunes décades, per determinar la qualitat de l'aigua deis rius

fluvial son les grans infraestructures viáries. D'aquí a poc, la valí

tan sois s'analitzaven variables fisicoquímiques i només es disposa-

del Pluvia a la Garrotxa es veurá soleada, des de la seva capgalera

va de dades aíllades, preses en circumstáncies concretes, obtingu-

fins a Besalú, per una potent carretera, amb trams d'autovia, que

des amb metodologies distintes i impossibles de comparar.

acompanyará el tragat del riu i que afectará, com ja s'está veient,

D'un temps engá, per sort, ja s'han comengat a utilitzar

interessants trams, com el meandre situat entre Argelaguer i Besa-

altres variables ambientáis que proporcionen una lectura molt mes

lú, En aquest indret, ja s'ha avortat qualsevol projecte de restaura-

fidedigna deis processos ecológics ocorreguts en el riu, Justament

ció o recuperació.

aquesta és una de les recomanacions prindpals de la Directiva
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L'ACA, preveient la necessitat de disposar d'indicadors biológics, hidromorfelogies i fisicoquímics, es va avangar ais terminis
fixats per la normativa i va encarregar diversos infomes a reconeguts
especialistes per tal de conéixer quins ¡ndicadors s'adapten millor a
les característiques deis rius de Catalunya. Avui, existeix una completa señe d'indicadors biológics (algues, macroin ve rtebrats, peixos,
bosc de ribera, etc.) que serán molt útiis per saber si ens apropem al
desitjat bon estat ecológic definit préviament per a cada tram de riu.

Conservar la biodiversitat
El hu Pluvia, com a sistema ecológic que és, també serveix de
reserva d'un rio i divers patrimoni biológic. Entre la flora destacaría
la presencia de la gramínia OpHsmenus undulatifoHus, que té a la
hera de Bianya (SantJoan les Fonts) la seva única localitat cone-

La iiáiadc (Unió aleronij ciicam nuinté
una petita poblaría en el Fhivia,
a ¡'entrada d'Olot.

guda a Catalunya. HOpíismenus undulatifoHus. especie protegida,
esta inclosa en el catáleg d'espécies amenagades d'Espanya i en
el Catáleg de plantes vasculars amenagades de Catalunya, amb la
categoría UICN EN {en perill). En el 1933 !'il-lustre botánic Antoni
de Bolos li dedica una petita nota on destacava la importancia

Marc de i'Aigua (2000/60/CE), la qual estableix uns referents

biogeográfica d'aquesta poblado.

ecológics ais quals caldrá arribar i, per saber si s'avanga en la

La vegetado de ribera del Pluvia també és molt Interessant,

bona línia, caldrá disposar de protocols, xawes de control i siste-

ara bé, la seva composlcló i estructura está absolutament condi-

mes especifics de seguiment comuns i comparables.

cionada per la gestió silvícola i els impactes ais quals esta sotme-

La primera iniciativa d'utilitzar índex bioibgics en el riu Pluvia

sa. Hi ha estudis sobre el bosc de ribera de la conca alta del riu

va sortir del Pare Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa

Pluvia {SOLA-MORALES, 1995) que demostren que els hoscos mes

(BASERBA, 1993). Aquell any es va realitzar una primera campanya

ben constituíts son aquells situats en els trams mes inaccesslbles.

en la qual, a banda deis parámetres fisicoquímics habituáis, es va

Aquesta conclusió hauria de ser motiu de reflexió: realment som

calcular l'índex de macroinvertebráis BMWP'. Cinc anys mes tard

capagos de conservar el bosc de ribera en bones condicions

es va repetir el mostreig per tal d'obtenir dades comparativas. El

ecológiques i paisatgístiques? fins i tot en els trams urbans? Sem-

relleu a aquesta iniciativa l'ha pres el Sigma, el qual, amb la

blaría que la resposta hauria de ser afirmativa, no?

coMaboració de la Unitat d'Ecologia de la Facultat de Biología de

Pe! que fa a la fauna, son moltes les especies que troben el

la Universitat de Glrona i del Pare Natural mateix, té dissenyada

seu domini vital dins mateix de l'ecosistema fluvial. En canvi, n'hi

una xaRía de punts de control en els principáis cursos fluvials de la

ha altres que hi acudeixen en circumstáncies concretes, a la recer-

Garrotxa, que serveix per conéixer els canvls ecológics produíts en

ca d'un recurs essencial. Algunes d'aquestes especies son bones

el riu a partir de la construcció de noves estacions depuradores, el

bioindicadores, ja que ens permeten detemiinar el grau d'alteració

creixement urbá o l'ampliació de polígons industriáis.

del riu. Un exemple son les náiades, uns mol-luscs bivalvos d'aigua

Potser és interessant apuntar que aquest mateix índex bioló-

dolga que teñen un cide de vida realment original. En el riu Ser,

gic s'ha utilitzat per prevenir l'impacte sobre el riu de les obres de

afluent de! Pluvia, sobreviu una de les darreres poblacions de la

construcció de l'autovia A-26, en el tram entre Olot i Besalú. El

náiade Unió aleroni, una especie molt amenagada que, per sort,

seguiment, efectuat en el marc de l'assisténcia ambiental de la

gaudeix d'un projecte de recuperado promogut peí Pare Natural de

carretera, que va comengar el 1999 i encara es continua mante-

la Zona Volcánica de la Garrotxa

nint en aquells trams que s'estan executant, ha demostrat ser una
eina eficag per prevenir i corregir impactes directas sobre la llera.

El mateix li succeeix a un altre invertebrat en perill de desaparéixer: el cranc de riu {Austropotamobius pallipes). Si continua
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densitat i biomassa de poblacions autóctones superior. Tanmatelx, les repoblacions furtives inconscients amb especies aMóctones en el tram mitjá i baix poden desplagar al Pluvia d'aquest
estatus de privilegi.
En data d'avui, les normes generáis de pesca en aigües continentals a Catalunya es regulen mitjangant una (leí que fou aprovada
l'any 1942, és a dir, té mes de seixanta anys! De totes formes, sembla que finalment des del Departament de Medi Ambient i Habitatge
s'está exposant ais sectors implicáis el que ha de ser ravantprojecte
de llei de pesca a Catalunya. Esperem que, amb aquest text normatiu, es resolguin aspectes fonamentals de la gestió piscícola, com la
zonificació. Ho diem perqué, per exemple, la Valí d'en Bas, on el riu
Pluvia circula lentament i sinuosa i on en els darrers anys la llera
s'asseca durant la major part de l'any, está qualificada com a zona
truitera, i, a mes, un tram está declarat Refugi de Pesca.
També necessita mülorar el programa de repoblacions, ja
que aqüestes no responen a criteris ecológics sino que mes aviat es
fan per acontentar algunes societats de pescadors o determinats
ajuntaments que veuen en aquesta actuado un encomiable acte
de consciéncia ecológica. Com s'entén que encara avui es repobli
amb truites trams on sobreviu, atrinxerat, el cranc de riu? O en
zones clarament de domini del barb (Barbas meñdionalis) i de la
bagra {Squalius cephalus). Potser cal un cop de timó que serveixi
per prevenir la introducció d'espécies invasores, la potenciació de
Allibcranieni d'snuí líúdriga a Olot rocínbrc de 1998.
Aqiiell niutcix día es van alliberar tres exemplars a¡ llarg del Fhivia
per rciviiidií'iH' el papcr d 'aqucsi riti coni a corredor !>ioli\^JÍc.

la fauna autóctona i l'ordenadó deis aprofitaments piscícoles.
Per sort, no tot son noticies negatives. Afortunadament, el
Pluvia torna a acollirun Inquilíde prestigi, l'extingida llúdriga (Lutra
lutra) la qual, grácies a un projecte de reintroducció (SAAVEDRA,
1993) torna xipollegar per les aigües del Pluvia i els seus afluents.

la tendencia actual, en breu assistlrem a la seva definitiva extinció

Pins i tot, ha saltat a la conca del Ter, segons informen els técnics

de la conca del riu Pluvia. Aquest crustaci, ámpliament distribuit

encarregats del seu seguiment.

per tots els rius de la comarca fins ben entrada la década deis 80,
té unes poques poblacions relictuals, aíllades entre elles, molt

Restaurar árees degradados

afectades per diversos tipus d'impactes (MONTSERRAT, 1999)
(ANEGX, 2004). També en aquest cas, el pía de recuperado que

La recuperado de la funcionaiitat ecológica deis rius hauria de ser

es promou per a aquesta especie des del Departament de Medi

un objectiu absolutament prioritari. Tot l'ordenamentjurídic hauria

Ambient i Habitatge inclou, com a actuació mes destacada, la cre-

d'apuntar en aquesta direcció. La fita a assolir ja l'ha establert la

ado d'un centre de cria en captivitat a Olot, en el qual també

Directiva Marc de l'Aigua. Ara només falta invertir-hl recursos i,

col-labora l'Ajuntament

sobretot, voluntat política per comengar a treballar en mlllores

La fauna piscícola també és interessant. I ho és, no en particular, com els dos casos anterJors, sino en conjunt, peí fet que

ecoibgiques i paisatgístíques.
En el Pluvia, a la Gan'otxa, existeixen espais degradats que

el Pluvia és un deis rlus de Catalunya amb un percentatge menor

convindria recuperar 1 d'altres espais, amb una potencialitat

d'espécies íntrodu'ides respecte de les autóctonos i amb una

excepcional, que haurien de convertir-se en objectius prioritaris de
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restauració i de millora, Els espais mes destacables son el mean-

I una novetat d'últlma hora és la proposta d'incloure el curs

dre del Coüell (Olot), el meandre de Sant Jaume de Ulerea, el

del Fluviá dins la Xarxa Natura 2000, fet que finalment consolida-

meandre d'Argelaguer i la Reserva Natura! de Fauna Salvatge de

rla encara mes la connexió, a través del Fluviá, deis diferents

rilla de Fluviá. En l'aríicle sobre la recuperado del riu, en aquest

espais naturals protegits.

mateix dossier, hi ha referéncies interessants de quines actuacíons
es podrien executar en aquests refugis naturals de biodiversitat.

Recordó que quan es plantejava el projecte biológic del
Fluviá, al principi deis 90, es posava l'exemple que aquest seria
una realitat quan una llúdrlga alliberada ais aiguamolls de

Garantir la connexió

l'Empordá fos capag d'arribar a Olot i un cabirol, deis reintroduíts

entre espais naturals protegits

a la zona volcánica, fes alguna incursió per la plana empordanesa. Avui,jasónfets.

És ben notable la particularitat del riu Fluviá peí que fa a la distribució deis espais protegits en la seva conca. El riu Fluviá neix dins

Planificar coordinadament

l'espai natural de Collsacabra, travessa el Pare Natural de la Zona
Volcánica de la Garrotxa, drena prácticament tot l'Espai d'lnterés

La bona gestió requereix una correcta planificado, En el cas del

Natural de l'Alta Gairotxa i finalment arriba a la seva desemboca-

Fluviá, és absolutament increíble ia quantitat de plans i progra-

dura, on l'abraga el Pare Natural deis Aiguamolls de l'Empordá.

mes que li son aplicables. Uns fan referencia al riu de forma

Aquesta superficie protegida potveure's aviat incrementada

específica, mentre que d'altres son mes genérics i s'hi refereixen

si tenim en compte que fa un parell d'anys la Comissió de Política

dins una gestió hidráulica global. La majoria els proniou l'ACA

Temtorial del Parlament de Catalunya va aprovar, per unanimitat,

mateix (plans hidrologics, pians de gestió de la demarcado

una proposlció no de llei per declarar Pare Natural l'Estany de Ban-

hidrográfica, plans sectohals de cabals de manteniment, pía de

yoles. La proposta especificava que l'área a presentar hauria

sanejament..), pero n'hi ha d'altres de redactáis per altres orga-

d'estendre's fins ais rlus Ser i Fluviá i incloure la Reseiva de Fauna

nismos Implicats en la gestió o agrupacions d'ens locáis, com el

Salvatge de Hila de Fluviá.

Pía integral de la conca afta del riu Fluviá, promogut peí ja inactiu
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Consorci de la conca alta del riu Fluvlá. Una bona part deis plans

Fluviá, les singularitats que acull i les fundons que desenvolupen.

tracten aspectes relacionats amb els recursos hidráulics, pero

De la mateixa forma que ens queixávem que el Fluviá és

també n'hl ha que intenten protegir la biodiversitat fluvial, com

un riu poc estudiat, també cal dir que el Fluviá és un riu poc

els plans de recuperado d'espécies protegidos.

divulgat. Altres rius de similars característiques disposen de molt

Vista la diversitat de plans existent, és lógic recomanar una

mes material divulgador. Com s'entén que el riu que es conside-

millor coordinado de manera que les directrius espedfiques per a

ra mes ben conservat de Catalunya hagi rebut tan poca atenció?

cada pía no es contradiguln sino que es complementin i serveixin,

Em conformarla que aquest íoc d'alerta servís per esperonar, a

de fet, per optimitzar recursos I assolir objectlus comuns,

qui vulgui sentir-se al-ludit, a explicar el que sabem del Fluviá,

També és important disposar de bons Instruments de

quins son els seus secrets, els seus defectes i les seves virtuts. Si

gestió, com els nioderns sistemes d'informació geográfica que

no, passará com en tants altres ámbits de les ciéncies naturals:

permeten una análisi topológica molt detallada deis factors

que sabem mésdelquerealmentexpliquem.

que influeixen en la conservado deis valors naturals d'un territori. En aquest sentit convé fer referénda al módul de rius creat

En conclusió

dins el projecte SITGAR, una Iniciativa del Sigma i del Pare
Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa que té la capacitat

A tots i cadascun de nosaltres la memoria ens evoca una imatge

de poder tractar qualsevol informado útil per a la gestió deis

IdíMIca del riu reladonada amb alguna activitat lúdica viscuda

rius de la comarca.

(banys, pesca, passeig, etc), Aquest record del passatens apareix
en forma d'un riu amb mes cabal, mes net i amb un bosc de ribera

Divulgar

mes dens i atapeít. Fins i tot, som capagos de convertir aquesta
imatge retrospectiva en robjectiu a assolir, en la situado desitjada

Observant aquests canvis en l'entorn fluvial i les perspectives a les

que cal recuperar. La qijestió, pero, és que lestransfomiadons del

quais ens enfrontem, ens adonem que, ara mes que mai, s'imposa

tenitori I la realitat ecológica i socioeconómica actual impedeixen

la necessitat de donar a conéixer els valors naturals i culturáis del

un retorn al passat.
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Tot plegatfa, dones, que l'objectiu de conservareis rius siguí

que permetin definir tendéncies, caldrá una planificado Integral

una tasca difícil i complexa que requereix informado proceden! de

-rámbit con-ecte per fer-ho és el de la conca-, faran falta Instru-

diferents ámbits temátics (ecología, agricultura, urbanisme, histo-

ments d'anáíisi i gestió, i tot aixó en el marc d'una administració

ria, etc.). Pertant, cal comengar a treballar, el repteestáserviti,si

operativa i compromesa, que aposti definitivament per una gestió

no volem que la situació empitjori, qüestió que la Directiva Marc

sostenible deis sistemes fluvials.

del'Aiguaja no hopermet,convé treballar de valent.
Es necessitará ampliar els coneixements básics en nombro-

EmilIBassolsilsamat

ses disciplines, convindrá implementar sistemes de seguiment

é bióieg.
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