JESÚS M. GUTIÉRREZ BUSTILLO, SECRETARI GENERAL de l’Ajuntament de Lleida,
segons l’art. 206 del ROF, sense perjudici del text definitiu de l’acta,
CERTIFICO: Que amb data 30 d’octubre de 2020, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre
altres l’acord següent:
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17.- MOCIÓ PROMOGUDA PER LA COORDINADORA DE ONGD I ALTRES
MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA, SOBRE LA CONCA DE LA FEMOSA AMB
L’OBJECTIU D’ACONSEGUIR EL RECONEIXEMENT QUE AQUEST CURS FLUVIAL
ES MEREIX I EXIGIR-NE UNA GESTIÓ ADEQUADA
Per unanimitat s’acorda aprovar la següent moció:
Atenent, a criteris tècnics i científics, sempre en benefici de tots els actors socials i
econòmics locals implicats i prioritzant el bé comú, instem les administracions locals,
comarcals, provincials, autonòmiques i estatals a:
1r. Obtenir la consideració de riu o rierol, a diferència dels torrents, la Femosa porta
aigua durant tot l’any. La longitud del curs fluvial és de 54 km i la superfície de conca de
34.270 hectàrees, i compta amb més de 32 afluents subsidiaris i vint-i-sis molins fariners
documentats.
2n. Conservació de la vegetació de ribera existent, al llarg d’aquest curs trobem de forma
esporàdica vegetació de ribera que caldria conservar. Tal com argumenta l’Agència
Catalana de l’Aigua i altres experts, contribueix a esmorteir l’impacte de les crescudes i
a absorbir inundacions i a millorar la qualitat de l’aigua (com a filtre natural que fixa
sediments i capta nutrients, matèria orgànica i contaminants).
3r. Eliminació progressiva de la canya dels marges així com altres espècies invasores,
substituint-les per espècies vegetals autòctones. Això permetria crear les condicions
adequades per afavorir la biodiversitat i la connectivitat ecològica.
4t. Retornar a cel obert aquells trams que s'han soterrat tan de la Femosa com dels seus
afluents.
5è. Eixamplament de la llera i recuperació dels metres més propers a la llera de la
Femosa com a única mesura eficaç a mig i llarg termini per fer front als cabals de les
futures crescudes importants, potencialment perilloses pels béns i persones. Cal
prioritzar l’actuació en aquells trams que actualment compten amb un marcat
estrenyiment per afavorir activitats agrícoles, industrials i lúdiques que han estat
situades en zones inundables dins dels períodes de retorn de 50/100 anys.
6è. Replantejament d’algunes llicències atorgades situades a pocs metres de la llera.
7è. Realitzar estudis hidrològics i avaluar les canalitzacions, terraplens perpendiculars
al curs del riu i rescloses que puguin dificultar el pas de l’aigua, en cas que es repeteixen
aiguats com els dels darrers mesos.
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8è. Retirada de peces de formigó de la llera i la mitigació de l’impacte visual d’alguns
elements situats a la pròpia Femosa.
9è. Promocionar la Femosa a través de plafons informatius i rutes que donin a conèixer
el seu curs fluvial; així com la seva importància al llarg de la historia per l’assentament
de poblats des de la prehistòria i la multitud de molins fariners que existien al seu curs.
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INSTEM a totes les administracions implicades a no prendre decisions i actuacions
precipitades sense el consens entre tots els actors, i que siguin contràries als punts
anteriors. Aquests punts són prioritaris i imprescindibles per a una correcta gestió del
territori que pugui fer front i preveure nous episodis.
I per tal que així consti, signo aquest certificat.
Lleida, (a data de la signatura electrònica)
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