
                                                                                                               

 
PROVA D´INJECCIÓ DE 
SEDIMENT AL RIU TER 
PROVA PILOT PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ DEL 

CABAL GENERADOR I SEDIMENT AL RIU TER. 

Del 23 al 27 de Novembre de 2020, l'Agència Catalana de l'Aigua ha 

programat un seguit de treballs d'estudi i anàlisi del comportament 

hidromorfològic del riu Ter en el tram comprès entre la presa de 

Susqueda i el municipi de Bescanó (Girona). 

Aquests treballs estaven programats des de l'any 2019, de manera que no 

guarden relació amb els episodis esdevinguts amb la DANA "Glòria". 

L'objectiu dels mateixos és la millora del coneixement de la dinàmica 

sedimentària del canal fluvial per optimitzar la gestió dels recursos (cabal 

líquid i cabal sòlid). 

TREBALLS D’ESTUDI I ANÀLISI HIDROMORFOLÒGIC 

¿ En que consisteixen els treballs? 

Els treballs  a desenvolupar per la UTE Labaqua – Serbaikal es desglossen 

en tres fases: fase 1)  treballs preparatoris (previs a la proba pilot), fase 2) 

execució de la prova pilot d'injecció de sediment i augment de cabal del 

riu (programada per al dia 26  de Novembre) i, fase 3) treballs de post-

procés. Els treballs preparatoris precisen d'un estudi d'entorn del riu per 

a analitzar el seu estat ecològic i hidromorfològic. 

Els treballs preparatoris, previstos 25 de Novembre (fase 1), es 

centren en la preparació de la injecció de sediment mitjançant 

l'ús de maquinària per a l'apilament d'àrids en forma de barres 

sedimentàries. Són treballs puntuals executats en horari 

laboral (08.00 -17.00) garantint la mínima afectació sobre el 

llit del riu i les comunitats piscícoles de la zona, degut al baix 

volum de sediment a injectar. 

El dia 26 de Novembre de 2020, s’ha programat la injecció de 

sediment (àrids) i l’alliberament de cabals generadors (fase 2), 

augmentant la velocitat i el cabal normal del riu,  assolint un 

cabal màxim de 75 m3/s. Aquesta prova serà controlada per 

tècnics de camp que realitzaran mesures i mostrejos in situ. 

Per al dia 27 estan programats els treballs de post-procés (fase 3) amb l’objectiu de recopilar informació 

dels possibles efectes de la proba pilot sobre la hidromorfologia i ecologia del riu. 

DURADA  DELS 
TREBALLS 

Inici: 23 de Novembre 
Finalització: 27 de Novembre 
 

UBICACIÓ 

Del 23 al 27 de Novembre 

s’han programat una sèrie de 

treballs per a l'anàlisi 

hidromorfològic del riu Ter, 

que es realitzaran en el tram 

localitzat entre la presa de 

Susqueda i el municipi de 

Bescanó (Girona). La 

longitud del tram d’estudi és 

d’aproximadament 12,5 km. 

 

 

 



                                                                                                               

  “TREBALLS  D´INJECCIÓ DE  SEDIMENT I AUGMENT DEL CABAL DEL RIU” 

PROGRAMACIÓ DELS TREBALLS 

A continuació es descriuen els treballs programats entre el 25  i el 27 de 

Novembre de 2020. 

TREBALLS PREPARATORIS (25 de Novembre) 

 ANÀLISI HIDROMORFOLÒGIC PREVI 

 

Els treballs previs consisteixen en analitzar l'estat ecològic i hidromorfològic 

del riu, mitjançant tasques d'inspecció visual, presa de mostres d'aigua i 

sediment, mesures de cabal, aixecament de seccions transversals del llit del riu 

i marcatge de sediments. Algunes d'aquestes tasques ja es van realitzar al mes 

de Desembre de 2019 (entre els dies 3  i 5), com a part de la caracterització 

hidromorfològica de la MAS ES100MSPF2000280 

Equip necessari: Els treballs seran realitzats per 4 tècnics de camp, vehicles d'accés i equips lleugers per a la presa 

de mostres i mesures de camp (sensors, ampolles de mostreig, etc.)  

 PREPARACIÓ  DE LA INJECCIÓ DE SEDIMENT 

 

El 25 de Novembre també  es faran els treballs de moviment de terra per a 

la formació de petites barreres de sediment apilades a la zona pròxima al llit 

del riu (marge dret), de manera que quan es produeixi l'augment del cabal, 

programat per al dia 26 de Novembre, el sediment sigui mobilitzat 

progressivament per la força de l’aigua en la mesura que vagi augmentant 

la velocitat i el calat del riu. S'estima un volum d'àrids apilats en forma de 

barres d’entre 70 i 90 m3. 

El punt d'apilament dels àrids es situa entre la presa de Pasteral i el municipi de la Cellera de Ter, a una distància  

aproximada d’1,8km de la zona de desguàs de la presa, coincidint amb una esplanada a la marge dreta del riu Ter. 

Equip necessari: camió basculant i màquina excavadora giratòria. 

 

Punt d'injecció La Cellera de Ter

 
 

 
 



                                                                                                               

 

TREBALLS DE SEGUIMENT ( 26 de Novembre) 
 

 

 
Al llarg del dia 26 de Novembre de 2020, s’ha programat la realització de 
la prova d'injecció de sediment i alliberament del cabal generador en el 
tram del riu ubicat aigües avall de la presa de Pasteral. Aquests treballs 
començaran a primera hora del matí ( 05.00, horari orientatiu) amb un 
augment progressiu del cabal, assolint-se un valor punta de 75 m3/s cap al 
migdia (14.00, horari orientatiu). Una vegada assolida la punta de 
l’hidrograma, el cabal es mantindrà durant 2 hores, per iniciar el 
progressiu descens del cabal fins arribar novament a les condicions inicials 
( cabal ecològic). 
 
S'adjunta una taula amb els valors de l’hidrograma proposat per al dia 
26 de Novembre. Els horaris indicats en l’hidrograma de crescuda són 
orientatius. 

 

 

Per al seguiment i control d'aquesta prova es precisa de: 

- Dron per a realització de vídeos i aixecament fotogràfic del tram 

d'estudi.  

- Mesures de cabal, presa de mostres i anàlisi amb sondes 

multiparamètriques. 

Equip necessari: 4 tècnics de camp, vehicles d'accés i equips 

lleugers per a la presa de mostres i mesures de camp 

 

TREBALLS DE POST-PROCES (27 de Novembre) 

Aquests treballs es basen en l'anàlisi posterior a la prova pilot per tal d’identificar els possibles canvis hidromorfològics i 

ecològics en el tram d'estudi mitjançant les següents tasques: 

- Restitució de les  seccions topogràfiques de llit del riu, canvis en la morfologia del canal fluvial i mobilització del 

sediment. 

- Mesures de cabal, mostreig de sediment i inspecció visual 

Equip necessari: 2 tècnics de camp, vehicles d'accés i petit material per a mostreig i mesura. 

 

 

 

Hora  Q (m3/s) m3 acumulats

8:00 2,886 0

9:00 5,195 8.312

10:00 9,351 31.584

11:00 16,831 81.787

12:00 30,296 180.463

13:00 54,533 366.392

14:00 74,300 623.483

15:00 74,300 880.573

16:00 44,580 1.030.671

17:00 26,748 1.116.575

18:00 16,049 1.163.961

19:00 9,629 1.188.236

20:00 5,778 1.198.646

21:00 3,467 1.200.736

22:00 2,886 1.200.736



                                                                                                               

LOCALITZACIÓ DELS TREBALLS 

 

 
 
 

Punt d'injecció del sediment 
X = 469.177,65 Y =4.647.711,81 

 
 

 
Camí d'accés 

 

Presa de Pasteral

Girona

Sección de entrada

Sección de salida

Bescanó


