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El Consorci del Ter i la Diputació de 
Girona intenten aturar la progressió 
d'una planta invasora a la capçalera del 
Ter 

DILLUNS 16 DE NOVEMBRE DE 2020 | MEDI AMBIENT 

La budleia ocupa zones de pastura i bosc de ribera i posa en risc 

la biodiversitat. 

El Consorci del Ter amb el suport de la Diputació de Girona ha intensificat 

els treballs de control de la budleia a la capçalera del Ter. Es tracta d'una 

planta invasora procedent de l'Àsia que ocupa zones de pastura i bosc de 

ribera i posa en risc la biodiversitat. Té una gran capacitat de reproducció, 

per llavors i per fragments. Quan hi ha riuades importants, s'accelera el 

procés de dispersió aigües avall. 

 

Una planta adulta produeix 3 milions de llavors a l'any, les quals 

s'escampen per l'aigua i el vent molt fàcilment, i també per fragments que 

arrelen i es converteixen en nous exemplars. El que fa la planta és competir 

amb la resta de vegetació i, ràpidament, les va desplaçant i va guanyant 

terreny. Ho explica la directora del Consorci del Ter, Teia Puigvert. 

 



És per això que s'han hagut de reforçar els treballs de manteniment que es 

venen fent a les zones d'alta muntanya des de fa deu anys. Dues brigades 

de la Fundació MAP, dedicada al col·lectiu de persones amb discapacitat, 

s'encarreguen de retirar i cremar les plantes. Són declaracions de Teia 

Puigverd. 

 

Els treballs de control se centren en les zones altes del riu (des de Setcases 

fins a Vilallonga de Ter) per evitar que es propagui aigües avall. Enguany, a 

més, s'està actuant en un tram nou, com és la desembocadura de la riera 

de Tregurà. Uns treballs que van començar a mitjans d'octubre i que 

finalitzen aquesta setmana. El seu cost és de 7.175,30 euros. 

 

ENLLAÇ WEB: https://www.girona.cat/gironafm/cat/noticies2.php?id=15014 
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