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L'han situat a la zona del Roig el Consorci del Ter i la 
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El nou refugi per a ratpenats al Roig, a Ripoll | Xevi Pujol 
 

Ripoll compta amb un nou refugi per a ratpenats, a l’espai en custòdia del 
Roig. Per fer-lo, s’han utilitzat dos indrets adossats al canal, entre contraforts. 
S’ha adaptat perquè hi puguin viure ratpenats cavernícoles, és a dir, que 
busquen cavernes, i també fisurícoles, que volen escletxes o forats petits. 

«Actualment en aquest espai no hi ha ratpenats que hi criïn, hem de tenir 
en compte que ho fan a la primavera i a l'estiu. El que fem aquí és 
fomentar que puguin venir, és a dir, proporcionem un hàbitat adequat 
perquè aquestes espècies puguin venir i trobin un espai oportú. La idea és 
que puguin arribar-hi sols, però s'incentivarà el seu retorn aportant 
restes de ratpenats d'altres punts», explica Ponç Feliu, director del Consorci 
del Ter. 
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El Consorci del Ter, amb el suport econòmic d’un 90% de la Diputació de 
Girona, s’ha et càrrec de l’actuació, que no s’acaba a Ripoll. També s’han 
creat altres espais per afavorir les poblacions de ratpenats a Bescanó i Girona, 
amb un cost total de 27.000 euros. 

 
Presentació del refugi, amb presència del propietari del terreny i de l'ajuntament de Ripoll | Foto: Xevi Pujol 

 

La presidenta del Consorci del Ter, Àstrid Desset, destaca que «els ratpenats 
són una espècie protegida que a més exerceix de control de plagues, 
mengen molts mosquits». Anna Barnadas, diputada delegada de medi 
ambient a la Diputació de Girona, afirma que «és una espècie que ajuda a la 
difusió de llavors i és un bon bioindicador. En llocs com aquest hi ha una 
gran diversitat d'insectes». 

A l’espai del Roig també s’han fet altres actuacions per realçar el patrimoni 
natural. S’han plantat 150 peus de verns per afavorir la recuperació de 
l’hàbitat, s’han retirat deixalles i runes, s’ha desbrossat fusta provinent de 
riuades i s’ha reparat una barana malmesa. En un futur, es volen col·locar 
caixes-niu per a ratpenats i ocells, en un espai que també destaca per la seva 
presència d’amfibis com la salamandra o el gripau. 

S’ha agraït a la propietat del terreny i a l’ajuntament de Ripoll per poder dur a 
terme tots aquests treballs. 



 
Altres millores a la zona, com la plantada de vern | Foto: Xevi Pujol 
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