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L'ACA analitza el funcionament de cinc 
connectors fluvials per avaluar si són 
eficaços 
 

• S'ha contractat una assistència per avaluar l’efectivitat de diverses 
mesures de millora de la connectivitat fluvial, amb un pressupost 
superior als 90.000 euros 

 

• Es treballs es concentraran en connectors fluvials construïts en els 
darrers 7 anys 

 

• El contracte també inclou el seguiment dels efectes sobre el medi 
de la demolició d'assuts i rescloses com la de Molló (riu Ritort) 
 

 
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha 
iniciat un contracte destinat a comprovar el 
funcionament i l'eficàcia de diversos 
connectors fluvials que hi ha en trams de riu 
de les conques internes.  
 
El contracte, amb una inversió superior als 
90.000 euros i una durada prevista de 18 
mesos, se centrarà en cinc connectors 
fluvials, concretament: 
 
 
 

Connector fluvial Curs fluvial Municipi Any 
construcció 

Resclosa de la Sèquia de 
Camós 

Riu Llémena Sant Aniol de 
Finestres 
(Garrotxa) 

2018 

Resclosa del Molinot Riu Borró Sant Ferriol 
(Garrotxa) 

2014 

Assut de la presa dels 
Adobers 

Riu Anoia Igualada 
(Anoia) 

2017 

Resclosa de l’empresa 
Satina 

Riu Ripoll Castellar del 
Vallès (Vallès 

2017 

Escala de peixos a la resclosa del Molinot (riu 
Borró), a Sant Ferriol (Garrotxa).                
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Occidental) 

Resclosa de la Farga Riu Brugent Les Planes 
d’Hostoles 
(Garrotxa) 

2014 

 

L’objectiu dels treballs és avaluar l’efectivitat d’aquestes infraestructures, 
avaluant l’eficiència dels passos de peixos emprant tècniques com la 
col·locació de paranys (que es buiden diàriament), per conèixer les espècies i 
la mida dels exemplars que passen per aquests punts, que van ser construits 
pels titulars de les concessions associades a les rescloses. 
 
El mateix contracte preveu també avaluar els canvis ambientals en rius en els 
que es dugui a terme l’eliminació d’estructures transversals. Es farà el 
seguiment dels efectes sobre la morfologia i també sobre les comunitats 
biològiques de la demolició d'assuts i rescloses com la de Molló (riu Ritort) -
actuació ja conclosa-, així com de 2 actuacions més que s’executaran en el 
futur.  
 

20 de maig de 2021 

 


