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L’Agència Catalana de l’Aigua adequa prop 
de 5 quilòmetres de lleres a Tarragona i 
Terres de l’Ebre a finals de 2013  
 

 

 S’han dut a terme un total de 7 actuacions que han suposat un cost 
proper als 70.000 euros 
 

 Els treballs han fet possible millorar la capacitat de desguàs de les 
lleres, reduir el volum de massa vegetal al·lòctona potencialment 
arrossegable en cas d’avinguda i incrementar el potencial ecològic 
dels cursos fluvials 

 
 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua ha desenvolupat, durant el mes de desembre de 
2013 un total de set actuacions de manteniment i conservació de lleres a 
Tarragona i a les Terres de l’Ebre. Els treballs, amb un cost proper als 70.000 
euros i executats per Forestal Catalana en virtut del conveni subscrit amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua, han suposat la intervenció en una longitud total 
de 5 quilòmetres de les següents lleres.  
 
 

 Torrent de les Aigüetes, al terme municipal d’Aiguamúrcia amb una 
longitud de 400 metres. 

 Torrent de Casans al terme municipal de La Selva del Camp amb una 
longitud de 300 metres. 

 Barranc de la Dòvia al terme municipal de Pratdip amb una longitud de 
265 metres.  

 Barranc del cementiri al terme municipal de Reus amb una longitud de 
200 metres 

 Barranc del Portal al terme municipal de Riudoms  amb una longitud de 
900 metres 

 Barranc de Barenys al terme municipal de Vila-seca amb una longitud de 
630 metres. 

 Barranc de Calafes, al terme municipal d’Alcanar, amb una longitud de 
1.710 metres.  
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Els treballs 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. 
 
Manteniment de lleres per al 2014 
 
En els pressupostos de l’Agència Catalana per al 2014 es contempla una 
partida de 400.000 euros per a dur actuacions de manteniment i conservació de 
lleres en l’àmbit de les conques internes.  
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