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DADES DE L'ESPAI

I N T R O D U C C I Ó
La finca en custòdia de Colomers-Foixà, altrament anomenada l'Illa i els
Planters, inclou els terrenys del meandre que descriu el Ter entre els
municipis de Foixà i Colomers, al Baix Empordà. Es tracta d'un espai fluvial
d’aigües estanyades per dues infraestructures (la resclosa i la presa de
Colomers) i les seves ribes adjacents, en total unes 55 hectàrees de
terreny,  que presenta una notable diversitat de comunitats vegetals i una
fauna abundant i diversa. La resclosa de Colomers forma part d'una
importat xarxa hidràulica que aprofita l'aigua de Ter per alimentar el rec
del molí, o de Sentmenat; aquest recorre la plana del Baix Ter pel seu
marge esquerre.  La finca, la travessen tant la Ruta del Ter com la xarxa de
cicloturisme del Baix Empordà que creuen el Ter a la presa de Colomers. 
Es tracta d'un espai fluvial ampli i singular, on es poden desenvolupar els
hàbitats de ribera potencials i constituir un enclavament únic tant pel que
fa a la seva extensió com per la recuperació o potenciació dels hàbitats per
a diverses espècies d’interès com són els quelonis aquàtics autòctons,
amfibis, aus, invertebrats, ratpenats i mamífers com la llúdriga. 
 

C O N V E N I  D E  C U S T Ò D I A
Any  de signatura: 2015
Durada del conveni:  10 anys
Actors implicats: Agència Catalana de l'Aigua, DG Polítiques Ambientals
i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i Consorci del Ter

F I G U R E S  D E  P R O T E C C I Ó
La finca de les ribes del Ter entre Colomers i Foixà forma part, 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.
Part de la superfície de l'espai, una tercera part, està inclosa en
l'Inventari de zones humides de Catalunya, concretament la zona
humida Presa de Colomers (Codi 04001015).  
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
L’àmbit, situat al Baix Ter, pertany a la zona climàtica prelitoral i litoral, influenciada pel Mediterrani. El
clima és típicament mediterrani, amb temperatures suaus, estius secs i pluges abundants. Hi són habituals
els vents freds i secs de la tramuntana, especialment a la primavera i a la tardor. La temperatura mitjana
anual es troba al voltant dels 16ºC i la pluviositat és força abundant, amb precipitacions anuals que oscil·len
entre els 600 i 700 mm. El règim de pluges presenta un màxim a la tardor i un altre a la primavera, mentre
que l’època més seca es dóna a l’estiu.

L’espai ocupa el meandre que descriu el riu Ter entre Colomers i Sant Llorenç de les Arenes. Aquesta zona
se situa dins la unitat paisatgística dels Terraprims, un territori aturonat amb una forta vocació agrícola i
una matriu agroforestal dominant, d’elevat valor estètic, gràcies sobretot als canvis estacionals que
s’observen en les seves formes, textures i colors. Les masses forestals, d’extensió reduïda, estan
constituïdes per boscos mixtos de pi blanc i alzina (domini de l’alzinar litoral) alternats amb cultius de secà
(cereals) que van deixant espai als de regadiu a mesura que s’apropen al curs del Ter. El poblament de la
zona és dispers en petits nuclis sovint aturonats (Colomers n’és un exemple), masies, veïnats i molins. El
Ter forma en aquest tram una làmina d’aigua calmada per efecte de la resclosa vella de Colomers, de la
qual neix el rec del Molí, històric eix vertebrador del sistema de regadiu de la riba esquerra del curs baix del
riu. El meandre de Colomers és un ambient singular en el qual no hi havia hagut massa actuació humana
en els darrers 50 anys, caracteritzat per una plantació de pollancres abandonada, amb una estreta franja
de bosc de ribera natural que va recolonitzar parcialment el marge del riu. 

H À B I T A T S
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Bona part de la superfície en custòdia està ocupada per
plantacions de pollancres abandonades, amb un sotabosc
on hi proliferen espècies invasores com la canya o el
negundo. A la zona també hi són presents hàbitats aquàtics
com són basses permanents i temporànies i retalls de
verneda, omeda, salzeda i albereda.  
Segons la cartografia dels hàbitats d’interès comunitari a
Catalunya, actualment, a l'àmbit en custòdia, els hàbitats
fluvials presents són, entre d’altres: 
Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars
nitròfils del Chenopodion rubri p.p. i del Bidention p.p. (codi
3270). Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb
vegetació submersa o parcialment flotant (Ranunculion
fluitantis i Callitricho-Batrachion) (codi 3260). Rius
mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del
Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes (codi 3280) i
alberedes, salzedes i altres boscos de ribera (codi 92A0).
Les basses temporals i permanents són presents a l’espai
fruit dels antics cursos fluvials. Suposen uns hàbitats de
gran interès, amb vegetació aquàtica pròpia dels aiguamolls
mediterranis, i amb presència de balcars, joncs, canyissars,
a més de bosc de ribera al seu perímetre, i macròfits a les
zones d’aigües més someres i amb major permanència
durant l’any.



VALORS NATURALS

F L O R A
L’espai se situa dins el meandre del riu Ter a la zona de Foixà - Colomers,
un ambient singular en el qual no hi havia hagut massa actuació humana
en els darrers 50 anys. Al meandre hi ha una elevada diversitat de plantes
vasculars (>125 tàxons), un 14% de les quals són espècies introduïdes.
S’han observat diversos hàbitats naturals de ribera i de llocs humits, però
sempre mal constituïts, ocupant superfícies petites, amb barreja d’espècies
que corresponen a ambients molt diferents dels de la vegetació de ribera
de terra baixa. 
De la poca superfície de bosc de ribera autòcton ben conservat,
s’exemplifiquen alguns rodals de salzedes (principalment Salix alba) i
pollancredes amb lliri pudent i amb ortiga morta de la terra baixa plujosa.
Per altra banda, abunden les bardisses amb roldor i, més majoritàriament,
amb esbarzer de terra baixa, sent espècies molt generalistes. En canvi, les
basses temporals, formades per antics braços del riu, si que es troben ben
constituïdes i mostren una elevada naturalitat amb una singularitat notable
de poblament florístic amb espais representats amb comunitats de teròfits
alts Bidens tripartita, Polygonum persicaria i Ranunculus sceleratus poc o
molt nitròfiles, de sòls fangosos, inundables. Orquídies com Ophrys
sphegodes i Himantoglossum robertianum es troben en espais oberts on hi
ha una abundant diversitat de flora i, per tant, espais amb un interès de
conservació especial. 
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Algunes espècies autòctones de l'espai

 
- Àlber (Populus alba)
- Om (Ulmus minor)
- Freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia)
- Vern (Alnus glutinosa)
- Salzes (Salix sp.)
- Bidens tripartita
- Herba presseguera (Polygonum persicaria)
- Ranunculus sceleratus
- Al·liària (Alliaria petiolata)
- Carex pendula
- Carex pseudocyperus
- Lliri groc (Iris pseudacorus)
- Ranunculus ficaria
- Consolda menor (Symphytum tuberosum)
- Peu de llop (Lycopus europaeus)
- Romaní (Rosmarinus officinalis)
- Orquídia Ophrys sphegodes
- Mosques grosses (Himantoglossum robertianum)



VALORS NATURALS
F A U N A

De les espècies faunístiques d’interès convé destacar, entre els mamífers: la
llúdriga, que durant les últimes dècades va tornar a colonitzar gran part del
curs del Ter, i la tortuga d'estany. Segurament hi són presents l’esquirol
comú, tot i que poc abundant, i la musaranya comuna. Pel que fa a espècies
de protecció especial, és una zona amb molt d’interès per a la conservació
del turó europeu. Entre els ocells, l’espai és freqüentat per ardeids, anàtids i
corbs marins (dormider regular durant l’hivern). Hi nidifiquen, entre altres, el
blauet i el picot garcer petit. La tortuga d’estany va ser objecte de
reintroducció a les basses del meandre i és actualment objecte de
seguiment, en canvi els peixos autòctons al baix Ter són generalment poc
abundants, essent les espècies exòtiques les que dominen la biomassa
ictiològica, com ara la carpa i el barb de l’Ebre. A més, com era d’esperar, s’hi
han detectat altres espècies exòtiques vinculades al medi aquàtic: el cranc
roig americà, el gripau pintat i el visó americà, tres espècies actualment
abundants i molt difoses al Baix Ter.
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Algunes espècies autòctones de l'espai
Rèptils

- Tortuga de rierol (Mauremys leprosa)*
- Tortuga d’estany (Emys orbicularis)*

Peixos

- Anguila (Anguilla anguilla)
- Barb de muntanya (Barbus meridionalis)*
- Bagra (Squalius laietanus)
- Bavosa de riu (Salaria fluviatilis)

Ocells

- Agró roig (Ardea purpurea)*
- Àliga marcenca (Circaetus gallicus)
- Aligot vesper (Pernis apivorus)*
- Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea)
- Blauet (Alcedo atthis)* 
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
- Cotoliu (Lullula arborea)
- Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
- Martinet blanc (Egretta garzetta)*
- Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)*
- Martinet menut (Ixobrychus minutus)
- Martinet ros (Ardeola ralloides)*
- Milà negre (Milvus migrans)*
- Milà reial (Milvus milvus)*
- Picot garser petit (Dryobates minor)
- Teixidor (Remiz pendulinus) 
- Xivitona (Actitis hipoleucos)
- Àliga pescadora (Pandion haliaetus)**
- Cigne mut (Cygnus olor)**

Mamífers

- Esquirol (Sciurus vulgaris)
- Llúdriga (Lutra lutra)*
- Musaranya comuna (Crocidura russula)
- Ratpenat de dits llargs cavernícola 
(Miniopterus schreibersii)
- Senglar (Sus scrofa)

Invertebrats

- Escanyapolls (Lucanus cervus)*
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MASSA D'AIGUA "EL TER DE FLAÇÀ FINS EL MAR"

CODI MASSA AIGUA: 2000460

PROBLEMÀTIQUES DE LA MASSA D’AIGUA:
- ALTERACIÓ DEL RÈGIM HIDROLÒGIC DEL TER (EMBASSAMENTS AIGÜES AMUNT
I EXTRACCIÓ D’AIGUA)
- INTERRUPCIÓ DE LA CONTINUÏTAT FLUVIAL A CAUSA DE LA RESCLOSA DE
COLOMERS
- ALTERACIÓ DELS MARGES PER PLANTACIONS FUSTERES, MOTES I ESCULLERES
- PRESÈNCIA D’ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES

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

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

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

L’espai presenta 4 problemàtiques principals:

1.REGULACIÓ HIDROLÒGICA I ALTERACIÓ DEL RÈGIM DE CABALS.Tot el tram es troba
afectat per la regulació de cabals que s’efectua a través del complex d’embassaments
de Sau-Susqueda-Pasteral. El transvasament sostingut d’aigua explica en gran mesura
la forta alteració del règim hidrològic natural del riu Ter, aigües avall del Pasteral. La
disminució artificial del cabal suposa un impacte directe sobre l’ecosistema fluvial
donat que constitueix una alteració del seu règim hidrològic natural, dels processos
biogeoquímics que li són propis, i de la diversitat d’hàbitats fluvials presents. Una altra
alteració observada en el règim hidrològic és la inversió temporal dels pics de màxim
cabal, que durant bona part del curs mitjà i baix del Ter actualment es donen a l’estiu
en comptes de la tardor o l’hivern. Per tant, l’alteració del cabal comporta uns efectes
directes notables sobre el conjunt de l’ecosistema, afectant-ne la base el seu
funcionament.

2. ALTERACIÓ DE LLERES, MORFOLOGIA I RIBERES FLUVIALS. En aquest tram fluvial es
troben 2 infraestructures: 
i. La resclosa de Colomers 
ii. La presa de Colomers 
I diverses estructures de protecció (motes i esculleres). 
Entre els anys 1963 i 1970, en aquest tram del riu Ter es va construir una presa, aigües
avall de la resclosa de Colomers, que s'estén pels termes municipals de Colomers i
Foixà amb la intenció de regar la plana del Ter. No obstant, la infraestructura mai es va
arribar a posar en funcionament i actualment es troba en desús. 
La dinàmica fluvial comporta que els rius pateixin modificacions del seu curs i, en el
cas del curs baix del riu Ter, que s’acabés formant un meandre molt ampli a la part
sud de Colomers. Però la construcció dels embassaments aigües amunt, la d’una mota
(proteccions d’escullera, formigons i gabions) per impedir la inundació del meandre i
la desaparició de petits braços fluvials secundaris que travessaven la zona han canviat
significativament la dinàmica fluvial en aquests darrers anys. Com a conseqüència
d’això, els hàbitats de ribera han evolucionat sota uns condicionants diferents dels que
pertocaria en una dinàmica fluvial natural. 

3. FAUNA INVASORA. El poblament faunístic de la zona també es troba alterat per la
presència de nombroses espècies invasores, especialment de peixos. En l’àmbit
d’actuació s’hi ha detectat fins a 9 espècies de peixos exòtics (carpa, carpí, gambúsia,
peix sol, barb de l'Ebre, misgurn, ràsbora, madrilleta vera i gardi). A més, com era
d’esperar, s’hi ha detectat altres espècies exòtiques vinculades al medi aquàtic: el
cranc roig americà, el gripau pintat, nàiada asiàtica, cloïssa asiàtica i el visó americà,
cinc espècies actualment abundants i molt difoses al Baix Ter.
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4. ALTERACIÓ DE LA VEGETACIÓ DE RIBERA - FLORA INVASORA. Al meandre hi ha una
elevada diversitat de plantes vasculars (> 125 tàxons), un 14% de les quals són
espècies introduïdes. Tres plantes al·lòctones destacaven el 2017 per la seva
abundància: la canya (Arundo donax), el negundo (Acer negundo) i l’ailant (Ailanthus
altissima). 
Durant els darrers anys s’han efectuat tractaments per tal de controlar diverses
espècies al·lòctones com són l’ailant i la iuca. Actualment els rodals d’aquestes dues
espècies es poden donar per controlats per bé que encara caldrà mantenir les
actuacions desenvolupades.
En canvi, Acer negundo és, juntament amb la canya, l’espècie invasora que ocupa més
superfície a la zona d’actuació. Sovint es troba barrejat amb freixes, oms i pollancres i
pot arribar a formar grans rodals, amb individus d’edats diferents, els femenins dels
quals són en la seva majoria reproductors. 
La presència d'aquestes espècies vegetals impedeix el normal desenvolupament dels
hàbitats riparis naturals a causa de la competència interespecífica que s'estableix
entre aquests tàxons i les espècies pròpies dels hàbitats.
S’ha observat diversos hàbitats naturals de ribera i de llocs humits, però sempre mal
constituïts, pobres en espècies i ocupant superfícies petites. El paisatge vegetal, és a
dir, les comunitats vegetals presents i els hàbitats naturals, es troba mal constituït i
poc clar, amb barreja d’espècies que corresponen a ambients molt diferents dels de la
vegetació de ribera de terra baixa. Dels hàbitats trobats, cal remarcar la poca
superfície de bosc de ribera autòcton ben conservat, on s’exemplifiquen alguns rodals
de salzedes (sobretot de Salix alba) i pollancredes amb lliri pudent (Iris foetidissima) i
amb ortiga morta (Lamium flexuosum) de la terra baixa plujosa. D'altra banda,
abunden les bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia) i, més majoritàriament, amb
esbarzer (Rubus ulmifolius) de terra baixa. En canvi, les basses temporals, tant les
naturals com les permanents, sí que es troben ben constituïdes i mostren una elevada
naturalitat amb una singularitat notable de poblament florístic. Cal destacar que el
meandre conté ambients contrastats, alguns de pròpiament humits i d'altres de més
secs, aixi com els espais oberts on hi ha una abundant diversitat de flora i, per tant,
espais amb un interès de conservació especial. 
S’observa l’existència d’una complexitat notable en la disposició de les comunitats a
causa de l’alteració del sistema hidrològic i les modificacions antròpiques amb la
plantació de pollancres. A causa de l’envelliment de la plantació i les fortes ràfegues de
vent, es produeixen caigudes d’arbres. Aquesta obertura de clarianes afavoreix la
penetració de diverses espècies al·lòctones de creixement ràpid, denominades
espècies pioneres. Els boscos de ribera i, en general, els ambients fluvials i aquàtics es
troben entre els més sensibles a l’entrada i penetració d’espècies al·lòctones-invasores
el que fa que els seus efectes s’hagin de tenir en compte en la conservació de la
biodiversitat d’aquests hàbitats.
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S'accedeix a l'espai en
custòdia de Colomers i Foixà
per ambdues ribes.  Des del
municipi de Foixà es pot
accedir a la riba dreta seguint
la Ruta del Ter, passant pel
poble de Sant Llorenç de les
Arenes i seguint  durant dos
quilòmetres riu avall. L’espai
queda a l’esquerra del traçat
de la ruta. Altrament, l'accés
per la riba esquerra, pel
municipi de Colomers, es fa
seguint el Parc del Ter i anant
des de la resclosa en direcció
cap a la Presa. 

Com arribar-hi?

El traçat de la Ruta del Ter passa pel marge sud de l’espai i creua el riu a través de la
presa de Colomers. Senderisme i ciclisme/cicloturisme són les activitats més freqüents
detectades en l’espai, conjuntament amb l’observació d’ocells i de la natura en general.
En aquest tram del Ter es practiquen també el piragüisme i la pesca recreativa.
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P A T R I M O N I  C U L T U R A L
V I N C U L A T  A L S  U S O S
D E  L ' A I G U A

RESCLOSA DE COLOMERS
La resclosa de Colomers i el rec del Molí es van construir a mitjans del
segle XVII sota el patrocini del baró de Verges. La resclosa, d'uns 300 m
de llargada i feta de pedra i morter de calç, fou construïda per la
necessitat d'aigua per regar i per alimentar els molins de la riba
esquerra del Ter -de Colomers fins a l'Escala-. Posteriorment els usos
van canviar i en l’actualitat rega unes 3.000 hectàrees de conreus del
marge esquerre del Ter contribuint a configurar el paisatge agrícola en
mosaic de la plana de l’Empordà. El bramador està situat a uns 150
metres a l'est de la resclosa i està catalogat juntament amb la resclosa
de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).

REC DEL MOLÍ O DE SENTMENAT
El canal de Sentmenat o rec del Molí és un rec obert en terres que
deriva del marge esquerre del riu Ter a Colomers gràcies a una
resclosa constituïda per un mur de blocs de pedra dels segles XV-XVI.
Aquest rec té una longitud aproximada de 19.423 m i passa pels
municipis de Colomers, Jafre, Verges, Bellcaire i l’Escala i per l’interior
dels cascs urbans de Verges, Bellcaire i per la zona Nord de l’Escala. A
l’inici, aquest rec segueix el marge esquerre del riu i aigües avall
presenta dos ramals: el regadiu de la Tallada-Tor-Vilademat que
desemboca al mar a la platja del rec del Molí, i els regadius del Mas
Duran i el Rec Madral que desemboquen a la resclosa d’Ullà.

PRESA DE COLOMERS
La presa de Colomers és una obra moderna, del 1970, concebuda per
augmentar la superfície de regadiu de la comarca però no s'ha arribat
a posar mai en funcionament. Està construïda amb grans blocs de
formigó, amb vuit pilars i sis grans comportes, té una llargada d'uns
103 metres i sis metres d'alçada per sobre el nivell del Ter. S'hi ha
adossat una passera a la part posterior que forma part de la xarxa de
cicloturisme del Baix Empordà i permet el pas de la Ruta del Ter. És un
espai espectacular i interessant de veure, permet pujar a la presa i
prendre unes instantànies des del mig del Ter.
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Custòdia
del

territori

Actuacions desenvolupades en l'espai...
Durant els darrers anys s’han anat desenvolupant diferents actuacions i activitats encaminades al coneixement

i a la conservació d’aquest espai en custòdia fluvial. Les principals tasques dutes a terme s’enumeren i es

resumeixen a continuació: 

Estudis de caracterització de l'espai. Projecte de reforçament poblacional i seguiment de les poblacions de

tortuga d’estany. Seguiment de les poblacions d'amfibis. Millores diverses d'hàbitats per a fauna fluvial.

Actuacions de control de flora i fauna invasora. Accions vinculades a l’ús públic: senyalització informativa,

regulació d'accessos, millora de la seguretat de la Ruta del Ter i activitats d'educació ambiental. 

... nous reptes de GESTIÓ

 
COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Fomentar la descoberta del medi
natural a través de senyalització
informativa i activitats d'educació

ambiental. 
 

REGULACIÓ I ORDENACIÓ DELS
USOS PÚBLICS

Evitar la proliferació d’abocaments
incontrolats.

Evitar plantacions il·legals.
Instal·lar elements per evitar el

trànsit rodat a l’interior de la finca. 
 

Fomentar i millorar la diversitat, la
regeneració, l’estructura i la composició

dels hàbitats fluvials

Controlar i reduir la
proliferació

d’espècies invasores

Millora de la biodiversitat: 
Millora de les poblacions d’Emys orbicularis.

 Afavorir les poblacions d’aus i de quiròpters.
Afavorir la població del turó europeu.

 Manteniment d’ hàbitats per a amfibis.

Conservació 

de la

BIODIVERSITAT

Millora de la 
connectivitat fluvial

(lateral i longitudinal)

  
PROMOURE USOS PÚBLICS

RESPECTUOSOS AMB EL MEDI
NATURAL



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

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. 


