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L’ACA destina 1,6 MEUR per a millorar el 
funcionament dels òrgans d’alliberament d’aigua 
de la presa de Darnius Boadella 
 

 

 Han començat els treballs per a remodelar els dos desguassos de 
fons de la presa 
 

 S’ha instal·lat un escut a l’embocadura, que està a 40 metres de 
profunditat, i permetrà dur a terme els treballs en sec, sense 
necessitat de buidar l’embassament 

 

 Els treballs tindran una durada de set mesos 
 

 
 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està duent 
a terme diverses millores a la presa de Darnius 
Boadella, a l’Alt Empordà, amb l’objectiu de 
millorar el funcionament dels seus òrgans 
d’alliberament d’aigua. Concretament, els 
treballs se centren en els desguassos de fons, 
els elements que hi ha a la base de la presa per 
desembassar aigua en cas de necessitat. 
Aquests treballs tindran una durada de set 
mesos i suposaran una inversió d’1,6 milions 
d’euros.  
 

Actualment, els treballs s’estan concentrant en la col·locació d’un escut 
metàl·lic dins de l’aigua fins arribar a la profunditat on hi ha els dos desguassos 
de fons, que es troben a 40 metres de profunditat. Mitjançant un equip de 
submarinistes s’està ancorant aquesta peça dins de l’aigua fins a tapar 
l’embocadura del desguàs. 
 
Amb l’escut col·locat es pot rehabilitar el desguàs de fons des de la galeria 
interna de la presa, desmuntant la vàlvula de comporta antiga que permet obrir 
i tancar el desguàs i posant-ne una de nova. Està previst que durant els treballs 
se substitueixin dues vàlvules de 2 metres d’alçada. 

 
La col·locació de l’escut és la primera de les tasques d’aquesta obra, i fa 
possible que es puguin fer els treballs de millora sense la necessitat de buidar 

La instal·lació de l’escut metàl·lic farà 

possible fer els treballs en sec.      
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tot l’embassament, així com desmuntar i canviar les vàlvules de comporta que 
actuen com a desguassos de fons.   
 
 

11 de juny de 2020 


