
 

 
 

Nota de premsa 
 

 
Gràcies a aquesta iniciativa, sis persones en risc d’exclusió social treballen 
en la millora d’aquest espai natural 

 

“la Caixa”, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de 
Cantallops milloren la riera de Torrelles 

 

 
• El passat més d’octubre es van iniciar els treballs de millora de la 

riera de Torrelles, un espai natural típicament Mediterrani, que es 

trobava força degradada en part pels incendis forestals del 

passat mes de juliol. Una iniciativa que es porta a terme gracies a 

col·laboració de  “la Caixa”, la Diputació de Girona i l’Ajuntament 

de Cantallops.  

 

• Sis persones de la Cooperativa Foresterra s'encarreguen de 

realitzar totes les tasques. Aquesta cooperativa fomenta la 

inserció laboral de joves provinents de centres de menors o amb 

fracàs escolar, amb l'objectiu d'ensenyar-los un ofici. 

 

• El projecte s’emmarca dins del conveni de col·laboració entre la 

Diputació de Girona i l’Obra Social “la Caixa”, el qual té un doble 

objectiu: conservar i millorar els espais naturals de la demarcació 

de Girona fomentant la inserció laboral de grups amb risc 

d’exclusió social. 

 

Cantallops, 27 de desembre de 2012.- El passat mes d'octubre es varen 
iniciar els treballs de millora de la riera de Torrelles, dins del terme municipal 
de Cantallops. El projecte, amb un cost total de 21.000 euros, preveu millorar 
un tram de 1.350 metres de ribera, a banda i banda de la llera, des de la 
sortida del nucli urbà fins al límit de la finca del Mas Bell-lloc.  
 
El curs de la riera de Torrelles és típicament mediterrani, amb aigua 
pràcticament tot l'any, i fa funcions de corredor biològic entre la serra de 
l'Albera i la plana agrícola. En el tram de riera on s'està treballant, encara hi 
trobem una verneda molt ben conservada (hàbitat d'interès comunitari 



prioritari), així com altres espècies arbòries i arbustives d'interès, com ara 
freixes, salzes, saücs i galzerans, entre d’altres, hàbitats que en el conjunt de 
Catalunya es troben poc conservats.  
 
Pel que fa a la fauna, cal destacar la presència de tortugues de rierol, barb de 
muntanya, gripau corredor, serp verda, polla blava, fagina, turó i rata cellarda, 
com a espècies característiques de zones de riera. A més, la formació de 
petits gorgs després de les riuades intermitents permet la reproducció 
d’amfibis amb capacitat de ràpida metamorsització de les seves larves.  
 
Actuacions 

 
Els hàbitats naturals objecte d’intervenció es trobaven fins al moment d'iniciar 
els treballs en un cert grau de degradació, com a conseqüència 
d’intervencions antròpiques a la mateixa llera, per la intrusió d’espècies que 
envaïen el seu espai vital (esbarzers, canyes, etc.), i pels efectes del foc del 
passat mes de juliol. 
 
L’objectiu de les actuacions és millorar l’hàbitat de ribera mitjançant 
desbrossades selectives, esponjar el bosc i permetre que les espècies 
arbòries i arbustives amb més interès no pateixin tanta competència pels 
recursos (llum i aigua principalment).  
 
A la vegada, també s'està retirant gran quantitat de fusta cremada durant 
l'incendi, i es conserven aquells arbres que encara són vius. Posteriorment, 
es plantaran nous individus de verns, freixes i saücs, per tal d'assegurar la 
correcta recuperació d'aquest espai afectat pel foc.  
 
Finalment, està previst eliminar els abocaments incontrolats presents al llarg 
de tot el tram de riu. 
 
Totes les actuacions les està duent a terme 6 persones de la Cooperativa 
Foresterra, la qual és a la vegada empresa d’inserció. L’empresa té com a 
objectiu la inserció laboral de joves provinents de centres de menors o amb 
fracàs escolar, els quals aprenen durant dos anys les tasques agrícoles i 
forestals pròpies de la comarca. Aquesta formació permet alhora contribuir a 
la conservació i millora dels espais naturals de la comarca i dels seus oficis 
tradicionals.  

 
Per a més informació:  

    Departament de Comunicació de ”la Caixa” 
Laura Domènech, Àrea de Comunicació de "la Caixa" a Girona  
Tel.: 972 413 102  
http://www.lacaixa.es/obrasocial/  

 



Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 


