
EL PUNT AVUI, 02/01/2018 

 

Crearan una escala per 
a peixos al riu Onyar, a 
Girona 

  L’Ajuntament i el Consorci del Ter la faran a la resclosa del 
pont de Pedret per ajudar la fauna a remuntar el desnivell 

 

http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/56/87/alta/780_0008_5687938_ad92a4bbd51fa0fba19d033477d2f2aa.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/56/87/alta/780_0008_5687938_ad92a4bbd51fa0fba19d033477d2f2aa.jpg


El riu Onyar, al seu pas per la ciutat de Girona. La construcció de l’escala es farà a la 
resclosa del pont de Pedret Foto: M. LLADÓ. 

 

REDACCIÓ - GIRONA 
L’Ajuntament de Girona i el Consorci del Ter construiran una escala 
per a peixos al riu Onyar, a l’altura de la resclosa del pont de Pedret. 
Aquesta resclosa és un mur infranquejable per a moltes espècies 
aquàtiques. Els animals que van a contracorrent no poden remuntar un 
desnivell que fa un metre d’altura. Això afecta sobretot anguiles, 
truites, barbs de muntanya, bagres, bavoses de riu i espinosos. La 
solució a aquesta problemàtica de la biodiversitat local es 
materialitzarà el 2018. Les obres, per un valor de 49.923,55 euros més 
IVA, ja tenen el projecte constructiu fet i ara caldrà posar l’obra a 
licitació. Els diners sortiran de l’Ajuntament de Girona però també del 
Consorci del Ter. El projecte constructiu té presents els diferents cabals 
de l’aigua en aquest punt i preveu que la passera funcioni per al seu ús 
un 90% dels dies. L’obra aprofitarà part de l’estructura actual del pont 
de Pedret per fer de mur de contenció. L’actuació es farà a la pila del 
marge esquerre amb còdols de riu i blocs delimitada per un mur de 
formigó de nova construcció. A la sortida de la rampa hi haurà una 
bassa que ha de fer de reclam per a les diferents espècies que les pugui 
orientar cap a l’escala de peixos. Segons el president del Consorci del 
Ter, Joaquim Roca, aquesta actuació forma part “d’un objectiu general” 
que implica la restitució “de mica en mica” de la connectivitat fluvial 
“al riu i la seva conca”. Forma part del pla local d’adaptació al canvi 
climàtic de Girona. 

 

ENLLAÇ WEB: http://arrel2.elpuntavui.cat/territori/article/11-
mediambient/1312948-crearan-una-escala-per-a-peixos-al-riu-onyar-a-
girona.html 

 

http://arrel2.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1312948-crearan-una-escala-per-a-peixos-al-riu-onyar-a-girona.html
http://arrel2.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1312948-crearan-una-escala-per-a-peixos-al-riu-onyar-a-girona.html
http://arrel2.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1312948-crearan-una-escala-per-a-peixos-al-riu-onyar-a-girona.html

	Crearan una escala per a peixos al riu Onyar, a Girona
	L’Ajuntament i el Consorci del Ter la faran a la resclosa del pont de Pedret per ajudar la fauna a remuntar el desnivell


