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L’ALT EMPORDÀ

L’Escala restaurarà el darrer tram del Rec
del Molí amb un passeig d’un quilòmetre
 El projecte, subvencionat en un 85 per cent, també preveu eliminar les plantes invasores com la canya asiàtica
CONXI MOLONS

L’ESCALA | G.TUBERT

Fer visitable el darrer tram del
Rec del Molí i mostrar la seva riquesa en vegetació. Aquest és l’objectiu principal del projecte de
restauració d’aquest paratge que
impulsa l’Ajuntament de l’Escala,
amb un 85% del cost subvencionat
per la Diputació i l’Obra Social de
la Caixa. S’iniciarà a ﬁnals del mes
de setembre i implicarà convertirlo en un passeig amb més de 600
arbres, eliminar les espècies invasores i adequar l’espai com a itinerari.
El tram en què s’actuarà va des
de la carretera d’accés al municipi ﬁns a la desembocadura, actualment cobert en gran part per canya asiàtica. De fet, la primera de
les actuacions serà desbrossar
aquesta espècie invasora, deixant
espai per a les autòctones com ara
el canyís. Es farà mitjançant el
desbrossament per tal de ser més
respectuosos amb el medi i evitar
possibles esllavissaments.
Un cop executada aquesta primera fase, es plantaran 665 arbres
com ara tamarius, freixes, arbre
blanc i salzes. L’amplada dels vorals per passejar -que seran de
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D’espècies autòctones
Per restaurar ecològicament aquesta
zona, s’hi plantaran més de 600 arbres de diferents espècies autòctones com ara els arbres blancs, tamarius, salzes o freixes.

La idea és que l’espai es
converteixi en un itinerari
ecològic per mostrar la
diversitat de la zona
La iniciativa també mostrarà
unes antigues pedres que
s’hi han trobat i que servien
per rentar a la roba

terra- serà d’uns deu metres i permetrà crear un itinerari a partir dels
camins ja existents, que facilitaran
el recorregut pel darrer quilòmetre a la vora del riu i conèixer la riquesa en ﬂora i fauna de l’espai.

Un dels trams on actuarà aquest projecte de restauració.

La iniciativa també inclou la
instal·lació de panells informatius,
on es parlarà sobre els espais ﬂuvials i el seu paper com a corredors
biològics amb l’objectiu de difondre-ho en l’àmbit pedagògic.
El projecte, que està valorat en
uns 50.000 euros, ha rebut el suport
dels dos ens a través d’ajusts per a
la preservació i difusió dels valors
naturals de la demarcació de Girona. I és que, segons explica el re-

gidor de Medi Natural, Àngel Rodríguez, es tracta d’un espai de
gran biodiversitat, on conﬂueixen els ambients de dura, ribera,
d’aigua dolça i aigua salada.
Està previst que pugui estar enllestit de cares al Nadal i que l’executin dues empreses d’inserció
laboral de persones en situació de
risc d’exclusió, com són la Fundació Ramon Noguera i Giroassist,
del grup Mifas. Rodríguez va ex-

plicar, a més, que el projecte preveu tasques de manteniment durant quatre anys per tal de garantir l’adaptació dels arbres plantats així com evitar que la canya
asiàtica pugui rebrotar.
D’altra banda, també està previst posar al descobert unes pedres
que s’han trobat a la zona i que antigament servien per a rentar la
roba. «Hem escollit aquesta època perquè és bona per a la plantació d’arbrat i perquè és l’època de
cria de les espècies autòctones
com ara la polla d’aigua», assegura Rodríguez.
Un espai de gran importància
El Rec del Molí forma part de la
conca hidrogràﬁca del Ter i el seu
pas per dins del municipi de l’Escala forma part del seu curs baix.
De fet, aquest curs d’aigua va esdevenir una de les diverses desembocadures que tenia el riu Ter
antigament, segurament, però, situada més al nord. L’espai comença a Jafre i ha servit tant per alimentar els molins que hi havia en
aquesta població com pel subministrament per regar els cultius
de la zona.
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