
 

 

 
L’Ajuntament de Súria i ICL convoquen una 
plantada popular d’arbres a la Riera del 
Tordell per a aquest dissabte 21 d’octubre 

 

L’Ajuntament de Súria i l’empresa ICL Iberia han organitzat una plantada popular d’arbres 
a la Riera del Tordell per a aquest dissabte 21 d’octubre, dins de les actuacions iniciades 
el passat mes de juny per a la recuperació d’aquest espai natural. La plantada es portarà 
a terme de 9.30 a 11.30 h, i els primers cinquanta participants rebran com a obsequi un 
hort urbà per gentilesa d’ICL. 
 
El lloc de concentració de les persones participants serà el Parc Municipal Macary i 
Viader. En la plantada es faran servir espècies representatives de l’entorn fluvial. 
Prèviament hi haurà una xerrada explicativa a càrrec de representants de l’empresa 
especialitzada Naturalea. 
 
La plantada popular del dissabte 21 d’octubre és oberta a tothom, tot i que els infants 
menors de 10 anys hauran d’anar acompanyats. Es recomana portar-hi calçat còmode. 
 
Al llarg d’aquesta setmana s’estan portant a terme altres tres plantades d’arbres a la Riera 
del Tordell, a càrrec d’alumnes dels tres centres d’educació primària de la vila (escoles 
Francesc Macià, Mare de Déu de Montserrat i Fedac-Súria). 
 
El projecte de millora de la Riera del Tordell forma part de les mesures compensatòries 
acordades entre l’Ajuntament i ICL pels treballs de construcció de l’accés de la rampa 
minera de Cabanasses. Els objectius principals són recuperar la funció connectora 
d’aquest espai natural, eliminant les espècies exòtiques i donant relleu al seu potencial 
paisatgístic i social. 
 
El desenvolupament del projecte és a càrrec de les empreses ACC Assessors Ambientals 
de Catalunya i Naturalea, amb finançament d’ICL. 
 
La primera actuació va ser la retirada de canyes dels indrets on aquesta espècia invasora 
resultava més problemàtica, ja que la seva proliferació provoca un empobriment del medi 
natural i incrementa el risc en cas d’aiguat. Els terrenys afectats van començar a ser 
parcialment revegetats, una acció que continuarà en els propers mesos. 
 
La presentació del projecte va tenir lloc el passat 5 de juny al saló de sessions de la Casa 
de la Vila. Altres activitats realitzades fins ara han estat una visita guiada a la Riera del 
Tordell i una sessió informativa amb els hortolans de la vila. 

Súria, 18 d’octubre de 2017 


