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L’ACA retira acumulacions puntuals de 
vegetació en diversos cursos fluvials del 
Lluçanès, minimitzant el risc d’inundacions 
 

 

 En total s’estan destinant més de 13.000 euros a través de tres 
actuacions a la comarca, dutes a terme pel Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció (CIRE) 
 

 Ja han finalitzat els treballs en els municipis de Lluçà i Oristà, que 
han consistit en la retirada d’arbres morts i caiguts a les rieres de 
Lluçanès i la Gavarresa, respectivament, que obstaculitzaven el pas 
de l’aigua i podien suposar un perill en cas de noves avingudes 
 

 En els darrers dies, s’ha iniciat una nova actuació en un tram de 800 
metres de la riera de la Gavarresa, dins el terme municipal d’Oristà 

 
 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), mitjançant el 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) del 
Departament de Justícia, està duent a terme 
diverses actuacions a la comarca del Lluçanès, 
consistents en garantir la circulació de l’aigua i 
reduir el risc d’inundacions en diversos cursos 
fluvials. S’estan destinant més de 13.000 euros en 
els treballs.  
 
Ja han finalitzat dues actuacions en els municipis 
de Lluçà i Oristà, que han consistit en la retirada 

d’arbres morts i caiguts i taps de vegetació a les rieres de Lluçanès (zona del 
rec de Muntanyola a Sant a Eulàlia de Puig-oriol) i la Gavarresa (zona del Molí 
de la Coromina), respectivament, que obstaculitzaven el pas de l’aigua. 
 
En els darrers dies han començat els treballs d’una nova actuació a Oristà en 
un tram de 800 metres de la riera de la Gavarresa. La mesura consisteix en la 
retirada d’arbres morts i caiguts que incrementen el risc de desbordament a la 
zona. Les actuacions han estat consensuades amb l’Ajuntament, el qual es farà 
càrrec de l’adequació de guals i ponts en aquest sector.  
 
27 d’octubre de 2020 

La riera de la Gavarresa, al Molí de 
la Coromina, després de la 
primera actuació duta a terme.          


