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L’ACA acaba els treballs d’emergència a 12 
quilòmetres de lleres de la zona afectada 
per l’incendi del Baix Empordà  
 
 

• S’han dut a terme una dotzena d’actuacions als muni cipis de Jafre, 
Foixà, Colomers i Vilopriu amb un cost de 40.000 eu ros 
 

• Els treballs han fet possible millorar la capacitat  de desguàs de les 
lleres, reduir el volum de massa vegetal potencialm ent 
arrossegable en cas d’avinguda i incrementar el pot encial ecològic 
del cursos fluvials 
 

• Paral·lelament, l’ACA també ha actuat en el darrer mes a les lleres 
de Peralada, Darnius, Vilajuïga, la Cellera de Ter i Cornellà de Terri, 
amb una inversió de 55.000 euros 

 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha donat per finalitzats els treballs 
d’emergència a les lleres dels municipis afectats per l’incendi del novembre 
passat al Baix Empordà. En total, des de mitjans de desembre s’han realitzat 
una dotzena d’actuacions en els següents punts: 
 

Llera Terme municipal (comarca) Longitud trams 

Torrent dels Masos Foixà (Baix Empordà) 240 m 

Torrent de l’Arbre Blanc Foixà (Baix Empordà) 500 m 

Riera de Vilopriu Colomers (Baix Empordà) 795 m 

Riu Ter Colomers (Baix Empordà) 600 m 

Riu Ter Jafre (Baix Empordà) 2800 m 

Riu Ter Foixà (Baix Empordà) 3400 m 

Riera de Rupià Foixà (Baix Empordà) 250 m 

Riera de Llisquet Foixà (Baix Empordà) 470 m 

Riera dels Horts Vilopriu (Baix Empordà) 500 m 

Riera del Gorg Vilopriu (Baix Empordà) 220 m 

Riera de Pins Vilopriu (Baix Empordà) 1100 m 

Riera de Vilopriu Vilopriu (Baix Empordà) 1400 m 
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A més de les actuacions d’emergència, aquest desembre s’han realitzat 7 
actuacions més de manteniment i conservació de lleres a la demarcació de 
Girona:  
 

Llera Terme municipal (comarca) Longitud trams 

Riu Muga Peralada (Alt Empordà) 250 m 

Riu Manol Peralada (Alt Empordà) 100 m 

Riu Muga Peralada (Alt Empordà) 200 m 

Riera d’Osor la Cellera de Ter (la Selva) 100 m 

Riera de Vilajuïga Vilajuïga (Alt Empordà) 350 m 

Riera Comanell Cormellà del Terri (Pla de l’Estany) 1000 m 

Riu Ricardell Darnius (Alt Empordà) 20 m 

 
 
Els treballs, en un total de 19 punts, i en una longitud de 14 quilòmetres per 
trams, han tingut un cost proper als 95.000 euros i han estat executats per 
Forestal Catalana, en virtut d’un conveni subscrit amb l’ACA. Les actuacions 
han permès recuperar la totalitat de la secció hidràulica natural dels cursos 
fluvials, donant així una major capacitat de desguàs de les lleres, reduir el 
volum de massa vegetal potencialment arrossegable en cas d’avinguda i 
millorar el seu potencial ecològic. 
 
 
Sol·licituds d’actuacions lleres a càrrec dels ens locals 
 
Durant el 2013 s’han resolt i autoritzat 76 actuacions de conservació i 
manteniment de lleres, gairebé totes sol·licitades pels ajuntaments. També 
s’han signat quatre convenis entre l’ACA i diferents ens locals –Consell 
Comarcal de la Garrotxa, Santa Cristina d’Aro, Bordils i Pedret i Marzà-, que 
autoritzen les actuacions programades per aquests ens locals durant un 
període de tres anys (2013-2015). La iniciativa s’emmarca en el pla  d’eficiència 
administrativa de l’agència. En aquest sentit, s’està treballant per poder signar 
15 convenis més amb altres ens locals que s’han interessat per aquesta 
fórmula. 
 
Manteniment de lleres per al 2014 
 
Els pressupostos de l’ACA per al 2014 contemplen una partida de 400.000 
euros per fer actuacions de manteniment i conservació de lleres en l’àmbit de 
les conques internes.  
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