◼ Comunicat de premsa ◼

L'ACA destina més de 136.300 euros en l'adequació
de l'illa de la desembocadura del riu Llobregat i
consolidar un espai de refugi per a la fauna
• Els treballs consistiran en la retirada de sediments que uneixen
actualment l’illa del Molí amb el marge esquerre del riu
• L'actuació garantirà unes condicions òptimes de refugi per a moltes
espècies faunístiques de la zona i aus protegides com la gavina
corsa, així com la recuperació de la capacitat de desguàs del riu al
mar en cas d’avinguda
• L’illa del Molí es va crear durant les obres d’excavació de la nova
llera del riu Llobregat per al seu desviament entre el Pont de
Mercabarna i el mar, amb l'objectiu d'esdevenir un espai de refugi
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha
adjudicat els treballs per adequar l’illa del
Molí, situada a la desembocadura del riu
Llobregat, dins del terme municipal del
Prat de Llobregat. L’Agència destinarà
més de 136.300 euros en l'adequació
d’aquesta ínsula per consolidar-la com a
zona de refugi per a la fauna i per a
espècies protegides com la gavina corsa.
Els treballs, que tindran una durada de 3
mesos, consistiran en la retirada de
sediments, concretament uns 5.100 m3,
que uneixen actualment l’illa del Molí amb el marge esquerre del riu, per
restituir l’aïllament de la ínsula i recuperar la seva funció de refugi per a la
fauna. El dragatge, a més d’aillar la zona, també pretén que l’illa arribi a una
fondària similar al de la llera més propera, fent possible que es perllongui en el
temps l’aïllament d’aquest espai.
Franja de sediments entre l’illa del Molí i el
marge esquerre del riu Llobregat.

A més, els treballs també permetran recuperar la capacitat inicial de desguàs a
mar que tenia el riu quan les obres del desviament es van inaugurar i que amb
l’acumulació del sediments s’havia vist reduida.
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L’illa del Molí, situada a uns 900 metres de la desembocadura del Llobregat i a
21 metres del marge esquerre (davant de la dessalinitzadora del Llobregat), va
ser creada durant les obres d’excavació de la nova llera del riu per al seu
desviament entre el Pont de Mercabarna i el mar, amb l'objectiu d'esdevenir un
espai de refugi. En la fase final d’excavacions de la nova llera es va decidir
deixar una petita illa per compensar la pèrdua d’una zona d’estada de
cormorans marins a la desembocadura de l’antiga llera del Llobregat. L’illa es
va protegir amb escullera per assegurar la seva estabilitat.
21 de juny de 2021
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