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Assumpte: Neteja del riu Muga 
 

Generalitat de Catalunya 
SERVEI TERRITORIAL DE MEDI AMBIENT 

C/. Ultònia, nº 10 - 12 
17002 GIRONA 

 
 
L’Associació de Pagesos, Propietaris i Entitats de l’Empordà representant els sota signats, tots 

ells amb domicili a efecte de notificacions al Camí Vell de Fortia s/n 17486 - Cooperativa 

Agrícola - de  Castelló d’Empúries, compareixen i  

 

EXPOSEN: 

 

Primer.- Que tots ells, per raó de la seva professió i residència habitual estan summament 

preocupats per l’estat lamentable de conservació en que es troba la llera del riu Muga i tots els 

seus afluents, des del poble d’Albanyà  fins al mar. 

 

Segon.- Que la llera esta tota coberta de troncs, arbres, herbes i altres deixalles, que 

impedeixen el normal curs de les aigües en el supòsit de que hi hagués, no solament una gran 

avinguda del riu, sinó també en cas de qualsevol crescuda normal. Aquestes circumstàncies 

fan que existeixi un alt risc de desbordament amb tots els danys que aquest podria provocar a 

persones, edificis, camps i altres bens. 

  

Tercer.- En conseqüència, fen constar que es summament urgent fer neteja del riu Muga i els 

seus afluents, des del punt assenyalat fins al mar.  

 

Necessitem advertir a aquest Departament que la responsabilitat de neteja dels rius pertany a 

l’Agencia Catalana de l’Aigua i si no es fan càrrec d’aquesta, els farem responsables dels 

danys que es puguin produir d’aquí endavant i no dubtarem en emprendre accions legals per 

obtenir, si s’escau, les pertinents indemnitzacions. 

 

Por tot això, 

 

SOL·LICITEM: Que a la major urgència es procedeixi com s’ha dit anteriorment a fer la neteja 

de la llera del riu Muga i els seus afluents, des del seu inici fins al mar, per evitar pèrdues 

futures, que podrien ser molt importants. 

 

Castelló d’Empúries a, 26 d’abril de 2010.  


