A Fiscalia de Medi Ambient de l’Audiència Territorial de Barcelona.

Sr. Javier Romera Cabrera, major d'edat, amb DNI XXXXXXXXX, en nom i representació
d'Orchis, Associació Naturalistes de la Selva i l'Alt Maresme, amb NIF XXXXXXXXX i amb
domicili a efectes de notificació en XXXXXXXXX.
Sr. Carles Lumeras, major d’edat, amb el DNI XXXXXXXXX, com a president de la
Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, amb domicili a efectes de notificació en
XXXXXXXXX
Sr. Enric Badosa i Malagelada, major d’edat, amb DNI XXXXXXXXX i amb domicili a efectes de
notificació en XXXXXXXXX.
EXPOSEN
Que mitjançant el present escrit presenten DENÚNCIA contra Aigües Ter Llobregat (ATLL),
empresa pública del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, com a
promotora i responsable del projecte de Connexió de la ITAM de Tordera amb l'ETAP del Ter, així
com contra l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), empresa pública de la Generalitat de Catalunya
encarregada de la política del Govern en matèria d'aigües i de Domini Públic Hidràulic (DPH), i
contra el Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) com a responsable de vetllar pels
espais naturals i la flora i fauna protegida, al qual s’adreça també aquesta denúncia com a
responsable subsidiari, a conseqüència del Projecte de “Connexió de la ITAM de la Tordera amb
l’ETAP del Ter” i de l’execució de les obres, i en base als següents fets que es detallen i amplien
mitjançant documentació annexa:
En la tramitació del projecte:
1.

La manca d'exposició pública del projecte constructiu i la no possibilitat d’accedir a
l’esmentat projecte (fora del seu coneixement via personal i/o verbal), i que ha impossibilitat el
coneixement previ de la ciutadania sobre l'afectació al medi natural, els espais naturals
protegits, i la flora i fauna protegida, o el seu seguiment.

2.

La manca d’un traçat alternatiu (quan aquest és totalment possible i viable, i no afecta als
espais naturals i a les espècies vegetals i animals protegides) per motius econòmics i de
calendari , i la tramitació del projecte sense cap mena de consideració envers el medi natural,
els espais naturals protegits, o les espècies animals i vegetals protegides.

3.

El traçat i les obres afecten directa o indirectament als següents espais protegits:
•
•
•

Reserva natural parcial de Riera d'Arbúcies-Hostalric. (Espai de protecció especial)
Riera d'Arbúcies (Espai inclòs dintre del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN))
Serres del Montnegre-Corredor (Espai inclòs dintre del Pla d’Espais d’Interès Natural
(PEIN))
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riu i Estanys de Tordera (Espai que forma part de la Xarxa Natura 2000. Codi
ES5110007)
Serres del litoral septentrional (Espai que forma part de la Xarxa Natura 2000. Codi
ES5110011)
Massís del Montseny (Espai que forma part de la Xarxa Natura 2000. Codi ES5110001)
Les Llobateres (Zona humida catalogada amb Codi 05004101)
Estany de La Júlia (Zona humida catalogada amb Codi 05002104)
Braç esquerre de l’illa del Tordera (Zona humida catalogada amb Codi 05002101)
Aqüífer de l’Al·luvial del Tordera Mitjà (Protegit amb Decret 328/1988)
Aqüífers del Baix Tordera (Protegit amb Decret 328/1988)
Tots els espais naturals (fluvials, agrícoles i muntanyencs) protegits pels diferents
Planejaments d’Ordenació Urbanístics Municipals (POUM) dels diferents municipis
afectats (Blanes, Tordera, Fogars de la Selva, Hostalric, Gualba, Sant Celoni, Santa Maria
de Palautordera, Llinars del Vallès, Cardedeu).

El traçat i les obres afecten directa o indirectament als següents hàbitats d’interès comunitari
inclosos a la Directiva 92/43/CE o Directiva Hàbitats (prioritaris marcats amb *):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion)*.
92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera.
9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixts del "Carpinion betuli"
9340 Alzinars i carrascars.
9330 Suredes.
9540 Pinedes mediterrànies.
6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits mediterranis, del MolinioHoloschoenion. 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del
Molinio-Holoschoenion
3270 Rius de ribes fangoses amb vegetació de Chenopodion rubri p.p. i de Bidention p.p.
3280 Rius mediterranis de cabal permanent, amb gespes nitròfiles del PaspaloAgrostidion amb cortines vegetals riberenques de Salix i Populus alba.
6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com d’alta muntanya.
6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion)

El traçat i les obres afecten directa o indirectament a les següents espècies animals d'interès
comunitari:


Invertebrats
• Coenagrion mercuriale
• Cerambyx cerdo Banyarriquer del roure
• Lucanus cervus Escanyapolls, Cèrvol volant



Amfibis i rèptils
• Emys orbicularis Tortuga d’estany
• Mauremys leprosa Tortuga de rierol



Peixos
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•


Barbus meridionalis Barb de muntanya

Mamífers
• Lutra lutra Llúdriga
• Myotis blythii Rat penat orellut mitjà
• Myotis capaccinii Rat penat de peus grans
• Myotis myotis Rat penat orellut gran
• Rhinolophus euryale Rat penat mediterrani de ferradura
• Rhinolophus ferrum-equinum Rat penat gran de ferradura
• Rhinolophus hipposideros Rat penat petit de ferradura

El traçat i les obres afecten directament a les següents espècies animals d'interès local i
comarcal i protegides per la legislació vigent:


Aus
•
•
•
•
•
•
•
•

Dendrocopos minor Picot garser petit
Otus scops Xot
Nycticorax nycticorax Martinet de nit
Charadrius dubius Corriol petit
Alcedo atthis Blauet
Acrocephalus scirpaceus Boscarla de canyar
Acrocephalus arundinaceus Balquer
Merops apiaster Abellarol



Amfibis
• Pelobates cultripes Gripau d'esperons
• Pelodytes punctatus Granoteta de punts
• Lissotriton helveticus Tritó palmat
• Triturus marmoratus Tritó verd
• Salamandra salamandra Salamandra



rèptils
• Natrix natrix Serp de collaret



peixos
• Anguilla anguilla Anguila

4.

L'inici de les obres sense la tramitació d’Avaluació d'Impacte Ambiental (AIA) prèvia, i
amb la manca de mesures preventives, correctores o compensatòries envers el medi natural, els
espais naturals protegits, i la flora i fauna protegida afectada pel projecte.

5.

La manca d’una Memòria Ambiental del projecte prèvia a l’inici de les obres, i defectes i
manca d’informació rellevants a les presentades a la Direcció General de Polítiques Ambientals
i Sostenibilitat del DMAH un cop les obres es trobaven molt avançades i degut a les queixes
rebudes per aquest Departament per part de particulars i associacions.

6.

La fragmentació del projecte en 4 Trams (més diferents ramals de distribució a diferents
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municipis), i que impedeix una coherència i una correcta avaluació ambiental o d'afectació al
medi natural.
7.

La manca de detalls importants del projecte constructiu (zones d’aplec, accessos oberts,
etc,...), que poden tenir una afectació important sobre els espais naturals protegits, i la flora i
fauna protegida, i que no es tenen en compte ni abans ni desprès de l'inici de les obres del
projecte cara a les corresponents mesures preventives, correctores o compensatòries.

8.

L’autorització i/o manca de tramitació ambiental per part del DMAH a l’inici de les
obres tot i conèixer el projecte, la seva tramitació, i el medi natural, espais naturals protegits i
espècies vegetals i animals protegides afectades.

9.

L’autorització i/o manca de tramitació d’ús de Domini Públic Hidràulic per part de
l’ACA a l’inici de les obres tot i conèixer el projecte, la seva tramitació, i el medi natural,
espais naturals protegits i espècies vegetals i animals protegides afectades.

En l’execució de les obres:
10. La manca d'un programa de vigilància ambiental de l'obra per part d’ATLL, amb la
conseqüent manca de valoració o seguiment d'afectacions a espècies animals i vegetals
protegides, hàbitats d'interès comunitari, i espais naturals protegits.
11. No s'ha tingut en compte l'afectació sobre hàbitats d'interès comunitari, amb treballs que
afecten directament a les espècies animals i vegetals protegides presents, i que es podrien haber
evitat mitjançant traçat alternatiu a determinats llocs, durant l'execució de les obres, o un
calendari diferent d'execució dels treballs realitzats.
12. Treballs que afecten directament les espècies d'aus protegides en època reproductora,
amb la mort d'exemplars i pèrdua de nidificacions amb treballs de eliminació i desbroçada de
vegetació, obertura d'accessos i rases, ompliment amb terres de les mateixes, o alteració del
medi natural quan es podria haber realitzar en altres èpoques de l'any amb menor o nul·la
afectació.
13. Alteració de la dinàmica fluvial del riu, amb estretaments de llera mitjançant esculleres o
desviaments de la mateixa, i que afecten al medi natural, els espais naturals protegits, i la flora i
fauna protegida, i amb possible traçat alternatiu.
14. Obertura de nous vials i accessos al medi natural per a la realització de les obres o l'accés
a zones d’aplec quan existeixen alternatives amb menor impacte sobre el medi natural, els
espais naturals protegits o les espècies animals i vegetals protegides, i la manca de posterior
vigilància i control, i que ha ocasionat l'accés motoritzat descontrolat al medi natural a aquells
llocs on abans no es produïa o es donava més puntualment donada la dificultat d'accés, i
especialment a la llera del tram mig del riu.
15. Alteració important dels nivells freàtics de les zones humides protegides afectades
directament o indirecta, mitjançant extraccions i bombaments d'aigua de les rases obertes per al
pas de la canonada, quan es podria haber mitigat aquests efectes mitjançant unes zones de
decantació i filtrat.
16. Abocaments de sediments sobre zones inundables i hàbitats d'interès comunitari amb
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flora i fauna protegida amb la conseqüent alteració o colmatació, i mitjançant moviments de
terres i l'evaquació d'aigües del bombeig de les rases, quan es podria haver previst altres punts
d'abocament.
17. Contaminació acústica i lumínica als espais naturals protegits i que afecten a la fauna
reproductora, mitjançant generadors i focos les 24h sobre o adjacents les zones de nidificació
per a l'extracció i bombeig d'aigua de les rases, quan es podrien haber instal·lat a llocs
alternatius o amb pantalles.
18. Afavoriment i expansió de rizomes i peus d'espècies vegetals exòtiques (principalment la
canya) mitjançant els moviments i traslocaments de terres per la llera, riba i ribera del riu, quan
s'haurien d'haber eliminat i tractat adequadament i prèviament als moviments de terres, o
evitant la traslocació entre diferents punts del traçat.
19. Abocament directe o indirecte de residus sòlids i químics al curs fluvial i/o proximitats,
zones d’aplec, o durant els treballs realitzats per part dels treballadors i degut a la manca d'una
vigilància ambiental del projecte o de cura envers l'entorn natural protegit, quan s'hauria
d'haber disposat de contenidors a tal efecte i/o d'una recollida selectiva posterior.
20. Un cop les obres ja estaven avançades, la manca d’una paralització i/o corresponent
tramitació administrativa per part dels Serveis Territorials de Girona i de Barcelona del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, a conseqüència
de queixes i demandes rebudes per part de particulars i associacions naturalistes, i donades les
mancances i defectes detectats envers la protecció del medi natural, els espais naturals protegits
i les espècies animals i vegetals protegides.
21. La nul·la o deficient comunicació (segons trams) per part d’ATLL a la Direcció General
de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del DMAH de la documentació requerida un cop
les obres ja es troben molt avançades.
22. La deficient valoració i /o manca d’estudi per part del DMAH en la tramitació
d’avaluació d’impacte ambiental de l’obra, un cop rebuda la documentació per part d’ATLL
(veure punt 21), amb una sèrie de conclusions i recomanacions que no s’ajusten a la realitat en
molts casos, i sense coneixement i inspecció de la major part del traçat constructiu, limitant
l’actuació per part del Departament a un simple tràmit administratiu sense efectes envers el
medi natural, els espais naturals protegits o les espècies vegetals i animals protegides.
23. La no aplicació per part d’ATLL de les recomanacions i mesures addicionals a prendre
segons la notificació per part del DMAH (veure punt 22) per corregir i minimitzar els efectes
negatius de l’obra envers el medi natural, els espais naturals protegits, i les espècies vegetals i
animals protegides.
24. La manca d’un seguiment de l’obra per part del DMAH i de l’aplicació de les
recomanacions i mesures addicionals comunicades a ATLL, així com la manca de mesures i/o
tràmits envers la correcta execució durant les obres de les mesures preventives, correctores
o compensatòries que segons la legislació vigent s’han de prendre.
25. La manca d’inspecció per part de l’ACA de les obres, de la correcta aplicació del
projecte i de la seva afectació sobre el DPH, tot i conèixer el projecte constructiu i el traçat
de l’obra, els canvis de traçat produïts (veure punt 27) i l’afectació sobre el medi natural, els
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espais naturals protegits, i les espècies vegetals i animals protegides, i tot i rebre queixes per
part de particulars i associacions.
26. L’autorització per part de l’ACA de les obres en DPH tot i conèixer els defectes de
tramitació ambiental i les modificacions en el traçat sense prèvia comunicació, valoració o
tramitació corresponent.
27. Durant el decurs de les obres hi ha hagut modificacions de traçat per part d’ATLL que
han afectat a espais naturals, a hàbitats d'interès comunitari i a espècies animals i
vegetals protegides sense cap valoració ambiental, sense cap mena de mesures preventives,
correctores o compensatòries per la seva afectació, amb criteris estrictament económics i de
calendari, i que no es veien afectats segons el projecte original. Aquestes modificacions s’han
produït durant l’execució de les obres sense ser comunicades al DMAH o l’ACA, sense la seva
corresponent tramitació ambiental, i sota la passivitat envers la protecció dels valors naturals
dels espais per part del DMAH (veure punts 20, 22 i 24) i del DPH per part de l’ACA (veure
punts 25 i 26).
En la finalització de les obres:
28. No s'han contemplat mesures correctores o compensatòries per a minimitzar els efectes
negatius de l'obra sobre el medi natural, els espais naturals protegits, i la flora i fauna
protegida, un cop finalitzada l'obra, tal i com s'especifica a la legislació vigent, i en especial als
hàbitats d'interès comunitari i zones humides protegides. Si bé es comunica la voluntat (de
manera verbal) per part dels Serveis Territorials del DMAH i de l’ACA de negociar amb
l’ATLL algunes mesures compensatòries en un futur, aquestes no es detallen (i molt menys es
garanteix la seva aplicació) i únicament a determinats trams o espais afectats, no al conjunt de
l’obra i dels espais naturals i espècies animals i vegetals protegides afectades, i no dirigides a la
recuperació d’aquestes.
29. No s'han contemplat mesures correctores envers l'estretament de lleres per minimitzar
els efectes negatius sobre el medi, la pèrdua d'espai natural, i els riscos d'inundabilitat a
infraestructures, zones habitades i camps de conreu adjacents, quan s'hauria de preveure zones
alternatives de laminació d'aigües o eliminació d'esculleres i estretaments de la llera a aquells
llocs on sigui viable.
30. No s'ha contemplat l'eliminació dels nous accessos oberts dins del medi natural per a la
realització de les obres quan aquests no són necessaris per al manteniment i control de la nova
infraestructura, o no s'ha contemplat la restauració ambiental per minimitzar els efectes
negatius d'aquests sobre el medi natural, els espais naturals protegits o les espècies animals i
vegetals protegides quan la seva eliminació no sigui possible, i quan s'hauria de prioritzar la
recuperació i restauració de les condicions prèvies a les obres.
31. No s'ha contemplat la recollida de deixalles i restes vàries de l'obra a l'entorn o a la llera
del riu provocades per l'abocament indiscriminat dels treballadors (jo treuria aquesta frase
d’abocament indiscriminat dels treballadors o la reformularia) o l'arrossegament aigües avall en
cas de pluges i augment del cabal del riu.
A aquests fets són d'aplicació els següents fonaments de dret:
1. Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en
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matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.
2. Reial decret legislatiu 1/2008, de 11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes.
3. Decret 328/1992, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural (DOGC núm.1714) i Decret
213/1997, de modificació del Decret 328/1992 (DOGC. núm. 2448).
4. Ordre MAB/138/2002, de 22 de març, pel qual s’aprova el Pla de Conservació de la llúdriga.
5. Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les
lleis 3/1998 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais
naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 472004, relativa al
procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental.
6. Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a
les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC).
7. Llei 42/2007 Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.
8. Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de protecció
dels animals.
9. Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.
10.DECRET 175/2001, de 26 de juny, pel qual s'aprova el desplegament territorial de l'Agència
Catalana de l'Aigua
11. Decret 86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua i de
modificació del Decret 175/2001, de 26 de juny, pel qual s’aprova el desplegament territorial
de l’Agència Catalana de l’Aigua.
12.Decret 125/1999, de 4 de maig (DOGC 2886, de 11.05.1999) modificat pel Decret 218/1999, de
27 de juliol (DOGC 2944, de 03.08.1999) i pel Decret 73/2001, de 20 de febrer (DOGC 3349,
de 16.03.2001)
13.LLEI 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del
medi nocturn.
14.Llei 6/2001, de 31-05-2001, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del
medi nocturn
15.Decret 82/2005 de 03-05-2005, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001
de 31-05-2001, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
16.Decret 176/2009, de 10-11-2009, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28-062002, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.
17. Article 347bis del Codi Penal, relatiu al delicte ambiental, modificat posteriorment per
l'Art.325.1 del CP .
Per tot l’exposat, sol·liciten:
1.

Que tenint com a presentat aquest escrit, s'admeti i es tingui per presentada denúncia
contra Aigües Ter Llobregat, contra l'Agència Catalana de l'Aigua i contra el
Departament de Medi Ambient i Habitatge pels fets descrits anteriorment.

2.

Que es prenguin les mesures necessàries, es sancioni i es depurin les responsabilitats
necessàries pels perjudicis ocasionats pel projecte i les obres al medi natural, als espais
naturals protegits i a les espècies animals i vegetals protegides, per la manca d’una correcta
protecció d’aquestes tot tenir les competències transferides, i pels defectes en la tramitació i
seguiment ambiental del projecte i de l’obra.

3.

Que es paralitzin les obres de manera precautòria i immediata, en evitació de l'augment
dels prejudicis sobre el medi natural, mentre no s'hagi efectuat un informe acurat de les
afectacions sobre els espais naturals protegits i les espècies animals i vegetals protegides, sota
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el control d'organismes independents i de la Fiscalia de MA.
4.

Que es realitzi un informe i avaluació ambiental de tota l'obra (no per Trams) per
conèixer tot l'abast dels perjudicis produïts (entenent que la documentació presentada annexa a
aquesta denúncia és únicament el fruit d'algunes observacions puntuals per part nostre) per
avaluar correctament l'afectació de l'obra cara a l'adopció de les necessàries mesures
correctores i compensatòries, i mitjançant una empresa desvinculada a les denunciades.

5.

Que atès que existeixen alternatives al pas de la canonada en zones de valor natural molt
baix, i que atès que l’existència d’aquesta infrastructura en la ribera hipoteca la dinàmica
natural del riu (els hàbitats naturals del qual en són conseqüència directa), demanem que es
desmantelli la canonada, esculleres i altres elements de l’obra, que es reformuli un traçat
alternatiu i seguint tot el procés lògic que hauria de garantir la conservació del valors
naturals dels diferents espais afectats.

6.

L’eliminació dels vials d'accés i zones d’aplec creats amb motiu de les obres, dins l'espai
públic hidràulic i zones adjacents amb la conseqüent restitució morfològica i ecològica des les
zones alterades, i en cas de no aplicació del punt anterior i de ser inviable per motius de control
i servei de la nova infraestructura, que es prenguin les mesures correctores o compensatòries
necessàries per a minimitzar els seus efectes negatius sobre el medi natural, els espais
naturals protegits i les espècies animals i vegetals protegides.

7.

L’eliminació de les noves esculleres i la conseqüent restitució del medi natural alterat a
aquells llocs on sigui viable, i les mesures correctores i compensatòries necessàries per a
minimitzar els perjudicis al medi natural on no sigui possible en cas de no aplicació del punt 5.

8.

La restauració, quan sigui viable, de l'estat anterior dels hàbitats d'interès comunitari i
dels espais naturals protegits alterats, o en cas de ser inviable, la creació d'espais naturals
protegits nous d'extensió i característiques iguals als alterats, en coherència a les
característiques ecològiques pròpies de la Conca, i com a mesura compensatòria.

9.

L’eliminació i control de la vegetació exòtica resultant dels moviments de terres de
l'obra (en especial la canya Arundo donax) amb la recuperació del bosc de ribera a aquells
trams de major incidència.

10. Garantir, a banda del desmantellament de la canonada i de les esculleres en cas d’aplicació
dels punts 5 i 7, la restauració de la secció natural del riu a fi de minimitzar els riscos
d'inundabilitat d'infraestructures, zones habitades i camps de conreu produits per l'estretament
de la llera i la transformació morfològica de llera, riba i ribera als llocs afectats.
11.

Vetllar a fi que les restauracions es fassin emprant les espècies autòctones i pròpies de la
zona, amb estudis acurats al respecte. Les mesures compensatòries, a més, haurien de
contemplar, al mateix temps, l’eliminació de vegetació al·lòctona com la canya (Arundo
donax).

12. Que es realitzi un seguiment acurat de la fauna i flora protegides i, si és necessari, un
programa de recuperació d'aquelles espècies que s'hagin vist greument afectades per les obres o
per l'alteració del seu hàbitat.
13. Que es realitzin els treballs necessaris per a la recollida de la brossa i deixalles abocades
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directa o indirectament als espais ocupats durant l'obra i als altres trams de riu que s’hagin
vist afectats per l'arrossegament dels residus aigües avall.
14. Entenent que en un futur pròxim s'han d'iniciar les obres dels diferents Ramals de l'artèria
principal cap a diferents municipis de la Conca, i per part o sota el control de les mateixes
empreses i/o Departaments denunciades, prendre les mesures necessàries per evitar tots els
fets anteriorment descrits per tal de garantir la protecció dels valors naturals objecte de
protecció i pressents a tots els espais naturals afectats actualment o en un futur.

Documentació annexa que adjunten:
1. Impactes ambientals sobre els espais naturals de la Conca del riu Tordera del projecte
de Connexió de la ITAM de Tordera amb l’ETAP del Ter. Treball preliminar. Autors:
Orchis, Naturalistes de la Selva i l’Alt Maresme, Coordinadora per a la Salvaguarda del
Montseny, Enric Badosa i Malagelada.
2. Avaluació de les conseqüències de les obres de Connexió de la ITAM de Tordera amb
l’ETAP del Ter sobre els quelonis aquàtics de la Conca del riu Tordera. Annex al treball
de seguiment i estudi realitzat per Orchis, Naturalistes de la Selva i l’Alt Maresme.

A Tordera, a 18 de juny de 2010.

Signat:

Sr. Javier Romera Cabrera

Sr. Carles Lumeras i Medrano

Sr. Enric Badosa i Malagelada
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