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L’ACA continua les actuacions 
d’emergència a la conca del riu Llobregat 
per retirar la vegetació acumulada 
 
 

 Aquest dilluns s’han iniciat els treballs a la riera d’Aiguadora, al 
terme municipal de Cardona 

 

 Els efectes de la llevantada de fa dues setmanes han arrossegat 
arbres i restes de vegetació que entorpeixen la circulació de l’aigua 
 

 Inicialment, l’agència preveu dur a terme unes 40 actuacions a la 
conca del Llobregat 

 
 

 
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha 
començat aquest dilluns els treballs per 
retirar la vegetació acumulada en un tram de 
la riera d’Aiguadora, a la zona coneguda com 
Sant Salvador, dins el terme municipal de 
Cardona, al Solsonès. Aquestes actuacions 
donen continuitat a les mesures per via 
d’emergència a les lleres de la conca del riu 
Llobregat afectades per la llevantada de fa 
dues setmanes.  
 

 
Precisament el passat divendres es van dur a terme actuacions en una riera de 
Terrassa, al Vallès Occidental.  
 
L’actuació que s’està duent a terme a Cardona està consistint en la tala i 
retirada d’arbres a la llera de la riera d’Aiguadora i que obstaculitzen el pas de 
l’aigua. D’aquesta manera es minimitza el risc de desbordaments en aquesta 
zona en cas de registrar-se alts cabals. Es preveu que en els propers dies es 
duguin a terme dues actuacions més al terme municipal de Cardona.  
 
Després d’analitzar l’estat de les lleres dels rius de la conca del riu Llobregat, 
els tècnics de l’agència han detectat la necessitat d’actuar en uns 40 trams 
fluvials. Tot i això, aquestes estimacions inicials es poden incrementar en cas 
de detectar-se noves zones on sigui necessari actuar. 

Treballs iniciats ahir a Cardona. 
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