
EL PUNT AVUI, 25/02/2020 

 

Comencen les obres d’una 

rampa per a peixos a la 

Pilastra 
  Amb l’objectiu de recuperar la connectivitat al riu Ter, l’actuació suposa 

una inversió de 140.588 euros 

 

Les obres es van iniciar ahir a l’entorn de la resclosa de la Pilastra EPA 

 

REDACCIÓ - BESCANÓ 

El Consorci del Ter va començar ahir les obres per recuperar la connectivitat al riu 
Ter a l’entorn de la resclosa de la Pilastra, a Montfullà. L’actuació, que consisteix en 
la construcció d’una rampa de peixos i l’arranjament de les comportes de la séquia 
Monar, suposa una inversió de 140.588,84 euros i compta amb una subvenció de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

La resclosa de la Pilastra suposa un obstacle important per al pas dels peixos, 
segons expliquen fonts del consorci, i té un problema de sedimentació i rebliment 
que cal resoldre per garantir-ne la funcionalitat. Per aquest motiu, expliquen, les 
actuacions que s’executen preveuen realitzar un connector ictícola que ha de per-
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metre el trànsit de les diferents espècies presents en aquest tram del riu Ter, facili-
tant-ne la propagació i la migració. 

Reparació de comportes 

A més, per garantir la funcionalitat del dispositiu, a banda de poder disposar del 
cabal suficient i les condicions de l’entorn indicades, s’efectuaran diverses feines 
complementàries, com la reparació de les comportes de la séquia Monar, que per-
metrà garantir els cabals necessaris per al pas de peixos en èpoques de cabals 
mínims i, al mateix temps, assegurarà una quantitat d’aigua suficient per a la séquia 
i els usos que se’n deriven (regadiu, hidroelèctric, ambiental). 

La séquia Monar va de Montfullà fins al riu Onyar passant per les deveses i hortes 
de Salt i Santa Eugènia. Actualment està dirigida per una comissió gestora de la 
qual formen part els ajuntaments de Girona, Salt i Bescanó. 

El termini d’execució de les obres és de sis setmanes. Els treballs es financen a 
través d’una subvenció de l’ACA de 100.000 euros. 

 

ENLLAÇ WEB: http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-
mediambient/1746137-comencen-les-obres-d-una-rampa-per-a-peixos-a-la-
pilastra.html 
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