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Les accions participatives sobre la millora 
de la riera del Tordell comencen amb una 
visita guiada i una reunió amb hortolans 

 

Les accions participatives sobre la millora de la funció connectora de la riera del Tordell i 
el seu entorn començaran aquest dissabte 10 de juny amb una visita guiada que es 
desenvoluparà de 9.30 a 12.00 h en aquest entorn natural. El dijous 15 de juny tindrà lloc 
un altre acte adreçat als hortolans de la vila en relació amb aquesta mateixa iniciativa, que 
és finançada per l’empresa ICL. 
 
La presentació pública del projecte de millora de la funció connectora de la riera del 
Tordell va omplir dilluns passat, 5 de juny, el saló de sessions de la Casa de la Vila. En el 
transcurs de l’acte van ser exposats els objectius principals de la iniciativa i els actes 
participatius previstos per als propers mesos. 
 
La millora de la funció connectora de la riera del Tordell, un dels principals espais fluvials 
de Súria, forma part de les mesures compensatòries acordades amb l’empresa ICL pels 
treballs de construcció de l’accés de la rampa minera de Cabanasses. El projecte de la 
riera del Tordell era un dels possibles a desenvolupar, i ICL es va decidir per aquest amb 
l’objectiu d’anar molt més enllà del que es requeria per començar a recuperar un espai 
natural històricament emblemàtic per al municipi. 
 
El tram d’actuació té una longitud aproximada de 2.200 metres. Durant l’acte de 
presentació es va remarcar que la riera del Tordell i el seu entorn són “un connector 
ecològic de primer ordre” i presenten “un potencial de millora de valor connectiu, 
paisatgístic, ecològic i d’ús públic molt elevat”.  
 
Les actuacions previstes permetrien donar relleu a aquest potencial paisatgístic i social, 
resolent alhora els impactes negatius que la riera del Tordell pateix actualment, com la 
proliferació d’espècies de flora invasora. El desenvolupament del projecte també 
permetria reduir el risc d’inundacions, facilitar l’ordenació d’usos amb impacte sobre els 
ecosistemes i millorar la percepció social d’aquest espai natural. 
 
La presentació també va servir per remarcar la importància de la participació de persones 
i entitats de la vila en el desenvolupament del projecte. Per als propers mesos hi ha 
prevista una plantada popular (dissabte 21 d’octubre), a més d’activitats amb les escoles i 
una jornada específica per al veïnat del barri de Joncarets, entre d’altres accions 
participatives. 
 
En l’acte van participar l’alcalde Josep Maria Canudas, el director de Medi Ambient d’ICL, 
Lluís Fàbrega, i els representants de les empreses ACC Assessors Ambientals de 
Catalunya, Joan Casas, i l’assessor científic de Naturalea, Andreu Salvat, que 
s’encarregaran de tirar endavant el projecte. També hi era present el regidor de Medi 
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Ambient, Joan Pere Ruiz, i altres membres de la corporació municipal. Al final de la 
presentació es va fer un col·loqui sobre el projecte amb les persones assistents. 
 
 
Els actes immediats: la visita guiada i la reunió amb els hortolans 
 
La visita guiada d’aquest dissabte 10 de juny servirà per mostrar les actuacions que ja 
s’han començat a dur a terme per millorar la funció connectora de la riera del Tordell. El 
lloc de concentració serà el Parc Municipal Macary i Viader, a les 9.30 h. Hi haurà 
esmorzar per a totes les persones participants. 
 
Les inscripcions prèvies per a la visita guiada es poden fer a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
(OAC) de l’Ajuntament, ja sigui presencialment o trucant al número de telèfon 
93.868.28.00. 
 
La reunió del dijous 15 de juny amb els hortolans de la vila es farà de 19.00 a 20.00 h a la 
zona de les hortes, sota la cinta transportadora d’ICL. En el transcurs d’aquesta trobada 
es parlarà sobre les actuacions previstes i els requisits per actuar en hortes fluvials. 

Súria, 9 de juny de 2017 


