EL PUNT AVUI, 11/10/2020

Girona recupera l’espai
natural de les Deveses d’en
Bru
El Consorci del Ter, amb ajuts del govern i l’Ajuntament, hi ha actuat per
conservar-hi espècies i crear-hi itineraris

Les autoritats, mirant ahir per la pantalla d’aguait de la bassa MANEL LLADÓ.
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La ciutat de Girona ha recuperat l’espai de les Deveses d’en Bru, una zona de 32
hectàrees al marge esquerre del Ter a l’oest del pont de Fontajau, a tocar de
Domeny. El Consorci del Ter hi ha fet actuacions de millora i conservació amb el
doble objectiu de protegir-hi les espècies autòctones i arreglar-hi itineraris per afavorir “un ús públic ordenat i sostenible”. En concret, el Consorci del Ter hi ha efectuat un conjunt d’actuacions per un cost total de 50.496,81 euros –gràcies a una
subvenció del Departament de Territori i a finançament de l’Ajuntament de

Girona– destacant la creació d’un refugi de ratpenats, la instal·lació d’una pantallaaguait a l’entorn de la bassa, l’enderroc d’una estructura que hi havia, i l’ordenació i
senyalització d’una xarxa d’itineraris per vianants i bicicletes (incloent-hi la millora
de la rampa d’accés des del sector de Fontajau), a més de tasques de control de la
flora i faunes invasores i de recuperació d’espècies autòctones que estaven en
retrocés.
Autoritats del consorci, l’Ajuntament i la Generalitat van destacar ahir la
importància, en aquests temps de pandèmia, de la millora de la zona, que ha estat
possible gràcies a un acord a cinc anys prorrogable amb els propietaris. Francesc
Fontanet, administrador de la comunitat de béns Masó-Bru, va explicar que es
tracta d’un paratge privat, que fa molt temps que pertany a la família i que sol ser
molt freqüentat. De fet, va indicar que fa temps la gent “hi tirava molta brossa”. Per
això, la primera cosa que es va haver de fer va ser netejar-ho i desbrossar-ho.
L’alcaldessa, Marta Madrenas, per la seva banda, va destacar la incorporació d’una
zona tan gran “a disposició d’ús i gaudi dels ciutadans” i també que és una oportunitat per “difondre coneixement sobre biodiversitat”. Tant Madrenas com el delegat
del Departament de Territori, Pere Saló, van destacar-ho com a exemple d’unió
entre recursos públics i privats per preservar patrimoni natural. Saló va voler
subratllar sobretot la feina del consorci.

LES XIFRES

50.497
euros
han costat en total les actuacions del Consorci del Ter a la zona, pagades entre el
govern i l’Ajuntament.

32
hectàrees
té l’espai natural de les Deveses d’en Bru, situat a l’oest del pont de Fontajau, a tocar
de Domeny.

Crida a l’acord amb propietaris
La presidenta del Consorci del Ter, Àstrid Desset, va subratllar la importància d’anar
arribant a acords amb propietaris al llarg de la llera del Ter per anar recuperant espais. En
aquest sentit, va fer una crida a amos de terrenys.
Des de l’Ajuntament de Girona, es va destacar que invertiran 25.000 euros no només per a
la conservació d’aquest espai, sinó també d’altres de l’àmbit fluvial de la ciutat, com el bosc
de Can Salvatella, segons va dir el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, que va recordar
que la recuperació de les Deveses d’en Bru era una reivindicació històrica del desaparegut
Ateneu Naturalista.
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