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L’ACA millora la connectivitat fluvial a la conca
del riu Besòs, restituint l’entorn fluvial de la
resclosa de la Font del Vern
 S’ha adjudicat la redacció del projecte per desmantellar el pantà de
la Font del Vern (Can Parellada), amb 4,5 metres d’alçada i 19
metres d’amplada, que està fora d’ús i no disposa de cap
concessió, així com altres infraestructures
 El tram on se situa l’actuació –riera de l’Avencó- en els termes
municipals d’Aiguafreda i Tagamanent, està dins del Parc Natural
del Montseny, i forma part de l’espai de la Xarxa Natura 2000 Massís
del Montseny, que també és un Espai d’Interès Natural (EIN)
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha
adjudicat la redacció del projecte per a
millorar la connectivitat fluvial de la
conca del riu Besòs, amb un pressupost
superior als 62.600 euros. Es disposa de
7 mesos per a la redacció del projecte,
que
haurà
de
contemplar
el
desmantellament del pantà de la Font del
Vern (Can Parellada), dins els termes
municipals d’Aiguafreda i Tagamanent,
situat a la riera de l’Avencó, i que està
Presa de la Font del Vern, dins dels termes
fora
d’ús i sense disposar de cap
municipals d’Aiguafreda i Tagamanent.
concessió, així com la retirada d’altres
infraestructures adjacents (murs i casetes en els dos marges).
A més de la retirada de les infraestructures, que suposen una alteració del curs
fluvial, el projecte també haurà de preveure el possible reperfilament de la llera
i altres millores ambientals, com la retirada de vegetació invasora i la plantació
d’espècies autòctones.
El tram on es durà a terme l’actuació està dins del Parc Natural del Montseny, i
forma part de l’espai de la Xarxa Natura 2000 Massís del Montseny, que també
és un Espai d’Interès Natural (EIN).
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 Comunicat de premsa 
Aquesta és una actuació més del llistat de mesures que l’Agència Catalana de
l’Aigua te previst executar en compliment de la millora de la connectivitat fluvial.

5 de març de 2021
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