la ciutat

18 de desembre del 2006

/



El riu Llobregat es regenera
El primer trimestre de 2007 començaran les actuacions per recuperar-ne la llera
La recuperació de la llera del riu

representen les infraestructures vià
ries. El projecte de la Mancomunitat
no inclou aquest accés ja que el
pressupost està destinat exclusiva
ment a actuacions mediambientals.
La comissió del riu, que forma
part del Consell municipal de Soste
nibilitat, ha elaborat un projecte so
bre la millor forma de fer accessible
el riu a peu i en bicicleta. La via par
tiria del parc de Bellvitge, passant

m
Llobregat comença a ser una
e
realitat. En el primer trimestre
d
de 2007 s’iniciaran les actua
i

Els 900 metres de
riu que transcorren
per L’Hospitalet
milloraran el seu
aspecte i recuperaran
la vegetació autòctona
de ribera
gabriel cazado

cions per tal que els marges del
riu tornin assemblar-se a com
a
eren originàriament.
m
La Mancomunitat de Muni
b
cipis ha estat l’organisme encar
i
regat d’elaborar el projecte exe
e
cutiu, que encara ha de passar
n
per un procés de presentació
t
d’esmenes i d’aprovació. Aquest
projecte, que recull els estudis
que ja havia realitzat l’Agència Cata
lana de l’Aigua, preveu introduir de
nou vegetació de ribera autòctona
i traçar camins al marge del riu. El
projecte vol mantenir la forma origi
nal del riu, amb meandres i illes,
fugint de la possibilitat de convertir
el Llobregat en un riu canalitzat amb
gespa als marges.
La recuperació del riu no inclou
la introducció de fauna perquè la
vida animal al riu és nombrosa,
sobretot des que va entrar en fun
cionament la depuradora que ha
permès millorar els indicadors de
qualitat de l’aigua.
El projecte de recuperació de la
llera del riu de la Mancomunitat de
Municipis estructura les actuacions
en tres trams. L’Hospitalet es troba
en el tram que va de Sant Joan
Despí al Prat. La regeneració dels

Situació actual del riu Llobregat al seu pas per L’Hospitalet

marges del Llobregat es podrà rea
litzar gràcies al pressupost aprovat
pel Ministeri de Medi Ambient, que
hi destinarà 27 milions d’euros. En
el tram hospitalenc s’invertiran 7
milions d’euros.
El regidor de Medi Ambient i

Sostenibilitat de l’Ajuntament, Alfon
so Salmerón, afirma que “el projecte
de la Mancomunitat de Municipis és
una molt bona notícia perquè signifi
ca que ens trobem en el principi del
final. En els pròxims mesos podrem
veure com es comença a actuar per

tornar al Llobregat l’aparença d’un
riu i perquè deixi de semblar una
claveguera”.
L’assignatura pendent del projec
te és l’accés des de L’Hospitalet a la
llera del riu, ara per ara gairebé im
possible a causa de les barreres que

pel costat de l’Hospital, travessant
la zona agrària i en paral·lel a l’accés
a la Granvia.
Al mateix temps, l’Agència de
Desenvolupament Urbà també està elaborant una proposta per or
denar la zona agrícola de L’Hospitalet, emmarcada en el projecte Bio
PoL’H i en la remodelació de la Gran
via, que contemplarà millorar l’accés
al riu. # núria toril

