
9

Patrimoni

Passegem per...
La Tordera al seu pas per la Batllòria

Podeu començar a caminar pel costat del
camp de futbol, allà on s’acaba el carrer de
la Tordera. Mentre us apropeu al riu podeu
observar com el soroll de l’autopista cada
vegada és més fort, però dins la llera quedarà
esmorteït pels arbres i la remor de l’aigua.
Els plàtans de davant el camp de futbol, així
com el vell pollancre prop d’una bassa
abandonada al costat dels camps de conreu,
són alguns dels elements del paisatge que
destaquen.

Un cop arribats al riu, heu de baixar a la llera
pel baixador on antigament hi havia hagut
el pont de la Batllòria. Se’l va emportar una
torderada l’any 1972 i encara s’hi poden
veure les restes a cadascun dels marges.

Aquí podríem travessar el riu per una passera
de fusta que han construït els veïns. El passeig
que proposem, però, és caminar un bon tros
amunt, sense travessar el riu, seguint els
corriols que fa el ramat pels prats. Podreu
veure saltar les granotes, escoltar el cant
insistent dels gafarrons o el melòdic del
raspinell. Salteu per una petita escullera fins
una illa del riu; en un braç l’aigua lenta fa
raconades on s’amaguen els ànecs collverd
entre les bogues, i on prenen el sol les
tortugues de rierol; a l’altre braç, que és el
curs principal, l’aigua baixa una mica més
ràpida, i sovint s’hi amaguen els martinets
blancs o els bernats pescaires.

Una mica més amunt haureu de deixar
aquesta illa del riu, el corriol us portarà de
nou a la riba. Ara el bosc de ribera és més
dens, amb grans pollancres que comencen
a obrir els seus borrons vermells i enganxosos,
i alguns gatells, salzes blancs, saücs i freixes.
Molts d’aquests arbres són morts, hi ha troncs
estirats desordenadament que són la font
d ’ a l imen t  de  mo l t s  o rgan i smes
descomponedors. Al vostre pas espantareu
les merles amagades entre les bardisses, que
alertaran de la vostra presència a la resta
d’animals amb un crit precís.

De seguida trobareu una pista que us permet
sortir de l’àmbit del riu. Podem desfer el
camí per dalt, entre bardisses i joves oms,
per on havia estat els dominis del riu. Mostra
d’això és el pou d’INACSA que us trobareu a
mà dreta, que quan es va fer es trobava a la
llera del riu!

Restauració del marge de la Tordera a la Batllòria
L’entesa entre l’Ajuntament de Sant Celoni, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’empresa CLH (responsable de les infraestructures petrolíferes)
ha permès restaurar el marge de la Tordera al seu pas per la Batllòria que una torderada va erosionar ara fa 4 anys de manera que va emportar-

se part del camí veïnal i posava en risc els serveis de l’oleoducte i el gasoducte. El projecte
de restauració d’aquest marge s’ha fet amb criteris que combinen la reducció dels riscos
i la recuperació ambiental. S’ha construït una escullera de blocs de granit amb un pendent
adequat per a poder-la recobrir amb terres vegetals i sembrar i plantar diferents espècies
vegetals típiques d’ambients fluvials.
Aquest hivern l’ONG Acciónatura ha fet els treballs d’integració paisatgística de l’escullera:
aportació de terres, plantació de tamarius, llúpols, arítjols, lligaboscs i diversos tipus de
salze. També s’ha sembrat el talús amb una barreja de llavors d’espècies autòctones.

Paral·lelament, Acciónatura va organitzar una jornada de voluntariat el dia 5 d’abril,
per arrodonir la feina de restauració amb la plantació de freixes i àlbers a la part superior
del marge. D’aquesta manera, d’aquí a uns anys tindrem un camí ombrejat que convidarà
a passejar vora el riu.

 Banc que permet descansar d’un passeig per la vora del nou marge

Pollancre del costat del camp de futbol

Bogues entre les quals s’amaguen els ànecs

Aquest petit passeig per dins la llera de la Tordera pot portar-vos petites sorpreses. La gent de la Batllòria, però, segur que
alguna vegada ja hi ha donat un tomb.

COMPTE!

Si us decidiu a fer aquest passeig
tingueu present el següent.

Primer: no us fiqueu a la llera de la
Tordera en dies de pluja o tempesta,
és perillós per les avingudes.

Segon: Saltant entre les pedres del riu
us podeu fer mal o podeu acabar ben
molls. Porteu un bon calçat i sigueu
prudents.

Tercer: el riu porta sovint deixalles i
no sempre baixa prou net. No begueu
aigua del riu. Podeu portar una bossa
d’escombraries per recollir algunes
deixalles.


