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• Terme/s municipal/s:   Sarrià de Ter      (Gironès)

• Superfície: 2,1589 ha

• Coordenades (ETRS89 UTM 31): 
X màx.: 484929, Y màx.: 4650371
X mín.: 484966, Y mín.: 4650190

• Massa d’aigua:  “El Ter entre l'Onyar i el Terri”
(codi 2000380)

                                                           Localització geogràfica
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DADES DE L'ESPAI
I N T R O D U C C I Ó
La finca en custòdia del Pla d'en Xuncla se situa al sud de Sarrià de Ter, al
marge esquerre del riu Ter, a una alçada de 60 m.s.n.m. Ocupa una franja
d’uns 165 metres (en la zona de màxima amplitud) per uns 190 metres de
longitud, formant un total de 2,1589 ha, que s’estenen al Pla de Can
Salvatella o d'en Xuncla, aigües amunt de la desembocadura de la Riera
d'en Xuncla. La finca està travessada per la via verda i la Ruta del Ter que
mena des de Girona fins a Sarrià de Ter.  Longitudinalment, la finca es
troba delimitada pel propi domini públic hidràulic del riu Ter, i pel la part
urbana del polígon industrial d'en Pla d'en Xuncla. 
La finca es troba, parcialment, dins de la zona de policia d’aigües, i no hi ha
cap punt de sobreeiximent de sistemes de sanejament al medi ni cap punt
d’abocament d’aigües.
En aquest tram, el Ter passa per l'àrea metropolitana de Girona, deixant la
ciutat de Girona enrere. El riu presenta una amplada de llera en alguns
punts superior als 65 metres, havent rebut l’aportació de l'Onyar aigües
amunt. 

C O N V E N I  D E  C U S T Ò D I A
Any  de signatura: 2016
Durada del conveni:  10 anys
Actors implicats: Ajuntament de Sarrià de Ter i Consorci del Ter

F I G U R E S  D E  P R O T E C C I Ó
La finca del Pla d'en Xuncla forma part, parcialment,  de l’espai protegit
Xarxa Natura 2000 Riberes del Baix Ter, aprovat definitivament com a
Zona d’Especial Conservació (ZEC) l’any 2014, mitjançant l’acord
GOV/150/2014, de 4 de novembre.
La totalitat de la finca està formada potencialment per Hàbitats
d’Interès Comunitari, que són, per una banda, alberedes, salzedes i
boscos de ribera afins i per altra banda, hàbitats de ribera
corresponents a codolars i fangars fluvials de vores de riu, poblaments
de balques i canyissars. 
L’espai fluvial correspon a una àrea d’interès faunístic i florístic (nº 909).

N A T U R A  2 0 0 0
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Nom de l'espai de la Xarxa Natura 2000: Riberes del Baix Ter
Codi de la ZEC: ES5120011
Escala de la delimitació: 1:50.000
L'espai és Zona d'Especial Conservació (ZEC): Sí
L'espai és Zona d'Especial Protecció per les Aus (ZEPA): No
Àmbit de l'ENPE (terrestre o marí): Terrestre
Tipologia ecològica: Espais d'aigües continentals
Superfície en hectàrees de la ZEC: 1217.89
Superfície en hectàrees de la ZEPA: 0
Superfície del polígon en hectàrees: 1216.45
Perímetre del polígon en metres: 148523.63



VALORS NATURALS

C L I M A  I  P A I S A T G E
Aquest espai es troba en la unitat de paisatge del Pla de Girona. Aquesta unitat de paisatge està sotmesa a
la influència d’un clima mediterrani humit, amb l’existència d’algunes particularitats degudes a la seva
situació geogràfica: al fons d’una plana creuada per cinc cursos d’aigua de cabal desigual, però que
proporcionen uns nivells d’humitat relativa de l’aire més alts que els dels territoris circumdants. 

A l’extrem nord del Pla de Girona, on està situat l'espai del Pla d'en Xuncla, el riu Ter és el gran protagonista
del paisatge. En aquest sector, dominen els materials d’origen sedimentari, corresponents a les terrasses
fluvials, on es desenvolupa el bosc de de ribera format per salzes (Salix alba i S. eleagnos), pollancres
(Populus nigra) i àlbers (Populus alba). Aquest àmbit, es veu influenciat per les dinàmiques de la ciutat de
Girona, és un espai periurbà amb infraestructures de comunicació d'entrada i sortida de la ciutat. En
aquest sentit, en els espais de transició periurbans com el del Pla de Sarrià, hi trobem carreteres-aparador
on hi proliferen principalment naus comercials. Tanmateix es pot considerar que el riu Ter, per si sol, és
capaç de generar un paisatge fluvial amb la suficient força i identitat com per ser tractat de manera
específica. La presència permanent d’aigua en moviment, de les espècies vegetals pròpies del bosc de
ribera, de les deveses i hortes periurbanes que es troben al llarg del seu recorregut i l’existència de
construccions lligades a l’aigua, tals com rescloses, canals o minicentrals hidroelèctriques, doten el Ter d’un
caràcter paisatgístic i ecològic especialment rellevant que no pot ser obviat. Esdevé un corredor biològic de
vital importància per garantir la connectivitat del territori, i travessar el sistema urbà i les seves nombroses
infraestructures. 

H À B I T A T S
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Pel que fa a la classificació dels hàbitats, segons la
Cartografia dels Hàbitats de Catalunya, la gran part de
l’espai correspon a l’hàbitat alberedes, salzedes i boscos de
ribera. Immediatament després de la franja de ribera
trobem pollancres (Populus nigra/Populus × canadensis) i
alguns freixes (Fraxinus angustifolia) amb un sotabosc molt
variable, banalitzat i ruderalitzat en alguns casos, però amb
la presència d’un bon reguitzell d’espècies pròpies de
l’albereda. Hi dominen espècies arbòries al·lòctones com el
plàtan (Platanus), el negundo (Acer negundo), i l’acàcia
(Robinia pseudoacacia) o la troana (Ligustrum japonicum). Els
hàbitats de ribera no presenten un bon estat de
conservació i és important actuar-hi per intentar-los
conduir cap al punt de màxima diversitat. Els principals
factors que influeixen en la degradació d’aquests hàbitats
són els factors biòtics (espècies exòtiques que han envaït la
zona, dificultats de regeneració de les espècies autòctones,
etc.). Tot i que no cal oblidar la pressió antròpica de l'espai.
Bona part de la vegetació present a la finca es pot descriure
com plantacions abandonades i colonitzades per espècies
invasores amb presència de canyars i bardisses abundants.
Destaca la presència d'una bassa de caràcter temporal amb
oscil·lacions importants del nivell de l'aigua on es
desenvolupa un balcar. 



VALORS NATURALS

F L O R A  I  F A U N A
La diversitat florística correspon en major part a espècies típiques del bosc
de ribera, d’hàbitats amb certa humitat. De les espècies presents en  destaca
una elevada presència d’espècies al·lòctones. 

El patrimoni faunístic de la zona és ric i divers tenint en compte la seva
situació periurbana, i s’hi poden trobar nombroses espècies interessants a
nivell local o regional, algunes de les quals són objecte de protecció
internacional. L'enclavament manté una representació notable
d'invertebrats, amfibis, peixos i aus vinculades al medi fluvial, encara que
alguns d'ells es troben en regressió. Pel que fa a l'avifauna en destaca el grup
dels ardeids. La comunitat d’amfibis de la zona és relativament pobra per
l’elevat aïllament que pateix l’espai dins l’àrea urbana de Girona i a la
fragmentació dels hàbitats. S'han detectat fins a tres espècies d'amfibis en
els darrers mostrejos. Pel que fa a mamífers destaca la presència del
senglar, la guilla, la llúdriga i el visó americà. La comunitat piscícola es troba
molt alterada per la nombrosa presència d'espècies al·lòctones. 

2

Algunes espècies autòctones de l'espai

Flora

- Salze (Salix alba)
- Pollancre (Populus nigra)
- Saüc (Sambucus nigra)
- Freixe de fulla estreta (Fraxinus  
 angustifolia)
- Llúpol (Humulus lupulus)
- Balca (Thyppa sp.)

Ocells

- Blauet (Alcedo atthis)
- Merla d’aigua (Cinclus cinclus)
- Tórtora vulgar (Streptopelia turtur)
- Martinet menut (Lxobrychus minutus)
- Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
- Agró roig (Ardea purpurea)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea)
- Martinet blanc (Egretta garzetta)
- Esplugabous (Bubulcus ibis)
- Agró blanc (Casmerodius albus)
- Becadell comú (Gallinago gallinago)
- Xarxet comú (Anas crecca)

Amfibis

- Granota verda (Pelophylax perezi)
- Tòtil (Alytes obstetricans)

Rèptils

- Tortuga de rierol (Mauremys
leprosa)
- Serp d'aigua (Natrix maura)

Peixos

- Barb de muntanya (Barbus
meridionalis)
- Truita comuna (Salmo trutta)
- Bagra (Squalius cephalus)
- Espinós (Gasterosteus
aculeatus).

Mamífers

- Porc senglar (Sus scrofa)
- Guilla (Vulpes vulpes) 
- Geneta (Genetta genetta) 
- Conill (Oryctolagus cuniculus) 
- Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus)
- Talpó (Microtus duodecimcostatus) 
- Ratpenat de peus grans (Myotis capaccinii)



DIAGNOSI DEL MEDI

MASSA D'AIGUA "EL TER ENTRE L'ONYAR I EL TERRI"

CODI MASSA AIGUA: 2000360

PROBLEMÀTIQUES DE LA MASSA D’AIGUA:
- CONTAMINACIÓ D’ORIGEN INDUSTRIAL PER ABOCAMENTS INDUSTRIALS
- ALTERACIÓ DEL RÈGIM HIDROLÒGIC I EXTRACCIÓ D’AIGÜES EN AIGÜES
SUPERFICIALS
- ALTERACIÓ DE LLERES, MORFOLOGIA I RIBERES EN AIGÜES CONTINENTALS
- ESPÈCIES INVASORES
- PROBABLE PESCA RECREATIVA EN AIGÜES CONTINENTALS

COMPLIMENT AMB LA DIRECTIVA MARC DE L’AIGUA (IMPRESS, ACA 2019): 

- ESTAT DE LA MASSA D’AIGUA: 
FISICOQUÍMIC: BO
BIOLÒGIC: MOLT BO
HIDROMORFOLÒGIC: DOLENT
ECOLÒGIC: MEDIOCRE
QUÍMIC: BO
GENERAL: DOLENT  (AMB INCERTESA)

- PRESSIONS (0 = NUL·LA; 1 = BAIXA; 2 = MITJANA; 3 = ALTA): 
PRESES I RESCLOSES 0
ENDEGAMENT LLERES 1
CAPTACIÓ I DERIVACIÓ 1
REGULACIÓ HIDROLÒGICA 3
USOS SÒL RIBERES 1
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN ESPAIS FLUVIALS 1
ABOCAMENTS URBANS 1
ABOCAMENTS INDUSTRIALS 1
ABOCAMENTS NO SANEJATS 1
USOS SÒL AGRÍCOLES 0
DIPÒSITS SALINS 0
ESPÈCIES INVASORES 3
PESCA RECREATIVA 2
EXTRACCIONS A L'ESPAI FLUVIAL 3
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Estat de la
massa d'aigua
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3
Problemàtiques,
alteracions i
amenaces

L’espai presenta 3 problemàtiques principals:

1. INVASIÓ D'ESPÈCIES EXÒTIQUES. S'ha constatat la presència de nombroses espècies
vegetals exòtiques amb caràcter invasor dins dels hàbitats de ribera i les comunitats
adjacents. Segons les dades disponibles fins al moment, les espècies més agressives
en la zona que tractem són les següents: Robinia pseudoacacia, Arundo donax, Acer
negundo, Ligustrum japonicum, Parthenocissus quinquefolia, Gleditsia triacanthos i
Lonicera japonica. Aquestes espècies són les dominants i envaeixen zones on s’haurien
de desenvolupar hàbitats forestals riparis. S’han localitzat a la zona altres espècies
exòtiques de caràcter menys agressiu com ara Phytolacca americana. Pel que fa a la
fauna s'ha detectat el gripau pintat (Discoglossus pictus), el visó americà (Neovison vison)
i nombroses espècies de peixos com la carpa (Cyprinus carpio), el gardí (Scardinius
erythrophthalmus), el barb de l’Ebre (Luciobarbus graellsii), el veró (Phoxinus sp.) i el peix
sol (Lepomis gibosus).

2. REGULACIÓ HIDROLÒGICA. Al Baix Ter la degradació prové bàsicament per les
alteracions causades en el medi fluvial degut a la combinació de la regulació de cabals
dels embassaments de Sau i Susqueda i el transvasament del Pasteral a Cardedeu. La
dinàmica hidromorfològica del riu condiciona la configuració i estat actual dels
hàbitats i ecosistemes fluvials. La disminució tant del cabal mitjà com de les grans
avingudes amb poder regenerador ha estabilitzat la llera longitudinal del riu en una
posició pràcticament fixa, i ha fet desaparèixer la dinàmica de creació de nous braços
o meandres fluvials. D'altra banda, s'ha reduït l'amplitud mitjana per tram de l'espai
fluvial. Tot això explica que de manera progressiva els hàbitats fluvials hagin vist
reconfigurada seva posició relativa i extensió total. El règim de cabals del Ter és
insuficient per al manteniment de la morfologia natural i la fauna autòctona aquàtica.
Els cabals circulants presenten fluctuacions que no s’ajusten al règim natural. Així, al
Baix Ter els cabals circulants a l’estiu, degut a les demandes de reg, s’ajusten poc a les
fluctuacions naturals dels rius mediterranis. Un impacte addicional és el fet que el
règim de cabals, a banda de ser generalment escassos, presenten una distribució al
llarg de l’any aproximadament inversa a la que s’esperaria per un riu mediterrani.
D'altra banda la captació d’aigües superficials també altera el règim hidrològic natural
del riu.  

3. DEGRADACIÓ DELS SISTEMES NATURALS PER ARTIFICIALITZACIÓ I FREQÜENTACIÓ.
L'activitat humana és una de les principals causes de degradació i fragmentació. La
freqüentació als espais periurbans té afectacions sobre els hàbitats i les espècies, com
excés de trepig, les molèsties sobre la fauna salvatge, l'abocament de deixalles
diverses, l'abandonament d'animals domèstics, etc. L' ocupació i artificialització de
l'àmbit fluvial deriva en que la zonació d'hàbitats que potencialment haurien d'ocupar
les ribes es veu reemplaçada per un estret cinturó ocupat per comunitats
fragmentàries. 



ÚS PÚBLIC4

El pas del riu Ter per la zona confereix al municipi un valor destacable i contribueix a
incrementar-ne la biodiversitat, en especial pel que fa al bosc de ribera, de gran interès
per a les aus. Per poder veure espècies fluvials sense ocasionar-los molèsties es pot
resseguir la Ruta del Ter (en vermell al mapa) i acostar-se a l'aguait seguint el traçat de
l'itinerari en verd. Tot seguint el recorregut trobem un braç mort del riu Ter, un hàbitat
d’interès per a moltes espècies de fauna, com ocells, amfibis o fins tot tortugues de
rierol. Finalment, hi ha la desembocadura de la riera d’en Xuncla, just abans de retornar
a la Ruta del Ter i la via verda. Del municipi destaca també el carrer Major de Sarrià, que
té els orígens en el camí reial que anava de Girona a Perpinyà. A Sarrià hi trobem el pont
de l’Aigua, o pont Major, de l’època romana, que formava part de la Via Augusta. 

 
Es pot accedir a l'espai
en custòdia del Pla d'en
Xuncla des des de les
ribes del Ter a Girona o
des del nucli urbà de
Sarrià de Ter seguint la
Ruta del Ter. 

Com arribar-hi?



I T I N E R A R I S  D E
D E S C O B E R T A  D E  L E S
R I B E S  D E L  T E R
EL SECRET DE LES RIBES DEL TER A SARRIÀ DE TER

PANTALLA AGUAIT D’OCELLS
En el recorregut trobem un aguait per a l’observació de fauna fluvial, en
especial l’ornítica. El riu Ter i els entorns de l’illa de Pedret representen un bon
indret per observar ànecs collverd, xarxets, polles d’aigua, corbs marins,
bernats pescaires, martinets blancs, xivitones i també ocells forestals (picots,
oriols, mallerengues, raspinells...) i moltes més espècies que podreu identificar
gràcies als cartells il·lustrats de la pantalla. 

CÒRREC O BRAÇ MORT DEL TER
Antigament el riu Ter circulava amb diversos braços en bona part del seu
traçat. A mesura que el riu ha anat perdent la seva dinàmica fluvial natural,
fruït de les diverses obres hidràuliques (especialment els grans embassaments
de Sau i Susqueda) i a causa també de la disminució progressiva de cabals per
la major detracció i consum d’aigua, aquests braços han anat desapareixent
progressivament. Tanmateix, encara en queden alguns, i permeten que
augmenti la biodiversitat perquè constitueixen un refugi per a moltes espècies
vinculades al medi aquàtic, basses, zones humides i petits aiguamolls.

LA RIERA D’EN XUNCLA
La riera d’en Xuncla recull part de les aigües del vessant oriental de les
muntanyes de Rocacorba, per portar-les fins al riu Ter, molt a prop del nucli de
Sarrià. El caràcter mediterrani d'aquest curs fa que el cabal circulant sigui
irregular, molt condicionat per la pluja. Al curs alt i mitjà s’hi troben vernedes
ben consolidades i importants poblacions de barb de muntanya. Ben a prop
d’aquí trobem el molí i la font d’en Xuncla, un bon indret ombrívol i fresc, idoni
per descansar i agafar forces. 

ÚS PÚBLIC4
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Custòdia
del

territori

Actuacions desenvolupades en l'espai...
S'han realitzat actuacions encaminades en 2 línies de treball diferents, que són; d'una banda, la millora i
conservació de la biodiversitat, i d'altra banda, la divulgació i educació ambiental.

A les immediacions de la pantalla aguait de Sarrià de Ter hi ha una bassa temporània on s'han efectuat diversos
tractaments manuals per tal de millorar les condicions de la bassa i el seu entorn. S'han retirat deixalles i plançons
d’espècies exòtiques com palmeres, lligabosc japonès, miraguà, troanes, etc. I s'han instal·lat caixes niu per
afavorir l'ornitofauna. S'han realitzat seguiments de la comunitat d'amfibis de la finca. 

D'altra banda, s'han realitzat diferents actuacions per apropar la ciutadania a l'entorn fluvial. 

... nous reptes de GESTIÓ

Restauració dels HÀBITATS FLUVIALS: 
cal millorar la qualitat del bosc de ribera, i
recuperar els hàbitats d'interès comunitari

potencials substituint les antigues
plantacions i afavorint  la flora autòctona.

Conservació de la
BIODIVERSITAT

Cal revertir les 
 tendències regressives

per a nombroses
espècies

característiques del
medi fluvial com és el

cas dels amfibis. 
La diversificació dels

ambients aquàtics de la
finca amb el

manteniment i creació
de nous punts aptes
per a la reproducció

d'amfibis i invertebrats
contribuirà a la millora

de la diversitat. 

 Control d'espècies
exòtiques invasores,
tant de fauna com de

flora. Aquestes
competeixen directa o
indirectament amb les

autòctones, ja sigui
perquè ocupen el

mateix nínxol ecològic,
per interaccions

directes entre elles, o
bé perquè actuen com

a vectors de
transmissió de

malalties.

COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
Cal continuar fomentant el respecte i
descoberta del medi natural a través
d'activitats d'educació ambiental com,

per exemple, el seguiment de caixes niu



D’alguns anys ençà el Consorci del Ter ha endegat una línia de treball basada en la
conservació dels espais fluvials emmarcada en la custòdia fluvial. El Consorci del Ter
gestiona diversos espais emblemàtics del riu Ter a través de diversos convenis, fets tant
amb particulars, com amb ens públics. 
La gestió que es porta a terme en aquests espais es basa en el desenvolupament
d’actuacions que permetin la millora i conservació dels hàbitats i de les espècies pròpies
dels espais fluvials, bona part d’ells inclosos a la Xarxa Natura 2000 pels seus valors
naturals, tot fent-la compatible amb un ús públic racional i sostenible. Per tal de garantir la
conservació dels hàbitats i les espècies presents i potencials d’aquests espais cal garantir
que aquests usos es desenvolupin de manera ordenada i que permetin una interacció
positiva, tant pel que fa a la conservació, gestió i millora de l’espai i els seus hàbitats i
espècies, com pel que fa a oferir un espai de descoberta i de gaudi de la natura. 
Des del Consorci del Ter estem absolutament convençuts de la necessitat de valoritzar i
comunicar els valors dels Espais Naturals Protegits de la conca del riu Ter, especialment
incidint en alguns espais naturals emblemàtics que presenten capacitats d’acollida a
visitants sense comprometre’n els valors naturals pels quals han estat protegits. Una bona
mostra d’espais d’aquestes característiques els trobem als espais en custòdia del Consorci
del Ter. 

El Consorci del Ter és un ens local format per 71 ajuntaments,
majoritàriament municipis riberencs, i 5 consells comarcals (Ripollès,
Osona, la Selva, Gironès i Baix Empordà). Representa el 100% de la
població riberenca dels rius Ter i Freser. Es va constituir el desembre de
1998, i impulsa de manera global i coordinada accions de cohesió,
preservació, sostenibilitat i dinamització a tot el territori de la conca
hidrogràfica del Ter, fent especial incidència en l’espai pròpiament fluvial
del Ter.

Amb el suport de 

Custòdia
del

territori


