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CONSORCI ALBA-TER

El Consorci Alba-Ter és una entitat pública de caràcter associatiu creada l’any 1998 per gestionar el Projecte Alba-Ter/Ave

1997-2001 (programa TERRA, DG XVI, UE) i, des de l’any 2001, promou serveis, projectes i activitats d’interès comú per als

municipis i consells comarcals consorciats, sempre d’acord amb les línies estratègiques del Pla d’ordenació integral del riu Ter

amb el qual va concloure el projecte inicial del Consorci.

Aquest organisme disposa de quatre àrees de treball específiques –patrimoni natural, patrimoni cultural, promoció econòmica i

turisme, i educació i sensibilització ambientals– i dues àrees transversals –ordenació territorial i sistema d’informació territorial–.

Actualment, el Consorci Alba-Ter, a través dels 45 municipis adherits, representa el 91 % de la població riberenca dels rius Ter

i Freser.
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El Centre d’Estudis, Investigació i Aplicacions de l’Aigua, origen de la Fundació, es va crear el 1961 per contribuir al coneixe-

ment, la investigació i la divulgació d’aspectes relacionats amb el cicle integral de l’aigua. El maig del 1998 la Societat General

d’Aigües de Barcelona va aprovar, a través del seu patronat rector, la modificació del nom i l’ampliació dels seus objectius, i

va passar a anomenar-se Fundació Agbar.

El seu objectiu és l’impuls d’accions d’investigació i innovació, de difusió del coneixement i socials, totes inscrites en el marc

de la sostenibilitat.

En la reunió del Patronat de la Fundació del 17 de febrer de 2004 es decidí la consolidació de la línia de treball desenvolupa-

da en el si de la Fundació per promocionar la recerca aplicada i la innovació sota la forma de Centre d’Estudis per a la Recerca

i la Innovació, com a context per a la concreció de projectes i estudis i la derivació d’aquesta activitat als agents socials que

hi intervenen (administracions, universitats, consultories, organismes internacionals), focalitzant la tasca assignada en ade-

quació a les necessitats dels sectors de negoci del Grup Agbar. 
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Un riu és potser la imatge més evocadora de l’aigua dolça, un bé cada

cop més preuat al nostre planeta. Aigua en moviment, aigua que fa camí

i que ajunta contrades des dels alts cims de les muntanyes fins a les pla-

nes costaneres. A més de vida, els rius són també vertebradors del terri-

tori. Així, les valls fluvials constitueixen moltes vegades el suport de xar-

xes de comunicacions (traçat de dreceres i transport posteriorment). Per

aquest motiu les primeres ciutats es van fundar a la vora dels rius, cosa

que no solament els permetia assegurar-se el subministrament d’aquest

fluid essencial per a la vida i l’activitat humana, sinó que també les situa-

va estratègicament en els nodes de les xarxes de comunicació, amb els

corresponents avantatges socials, comercials i econòmics.

Però, a més d’aquest paper de vertebració del territori, els rius han estat

històricament motors fonamentals de desenvolupament: la seva aigua

ha estat essencial per a la vida diària dels homes i per al desenvolupa-

ment de les seves activitats productives.

Els rius tenen, doncs, un paper molt rellevant a la història, però són

també elements vius i dinàmics, que evolucionen segons les circums-

tàncies naturals que els envolten i l’activitat de l’home que els aprofita.

Una gran part de la sostenibilitat de la nostra activitat com a éssers

humans està, doncs, estretament lligada a les nostres activitats en rela-

ció amb els rius. Per això és important que siguem curosos de les nos-

tres planificacions territorials, que els protegim per a les generacions

futures, i també que ho fem des d’ara mateix, intentant no impactar nega-

tivament sobre el cicle de l’aigua.

És sabut, a més, que no es pot planificar ni actuar amb garantia d’èxit si

no es disposa d’un sòlid coneixement qualitatiu i quantitatiu de tots els

elements involucrats. L’Atles ambiental i patrimonial del riu Ter que ara

presentem recull una informació que serà molt útil per a totes aquelles

persones que vulguin planificar i actuar des d’aquest coneixement sòlid

i precís. I també s’adreça –amb una especial dedicatòria– a les perso-

nes que viuen a les proximitats d’aquest notable riu, amb la intenció d’a-

judar a conèixer millor i estimar més el riu i la terra on viuen.

Cal destacar que aquest atles ha estat un projecte conjunt del Consorci

Alba-Ter i la Fundació Agbar en el qual totes dues organitzacions han

treballat braç a braç des del primer moment, esforç que queda justificat

per l’objectiu estatutari de la Fundació de fomentar la protecció i con-

servació del medi ambient i d’una manera especial de l’aigua. A més, el

Grup Agbar té un vincle molt especial amb el Ter, ja que subministra un

nombrós grup de poblacions amb aigua provinent d’aquest riu o del seu

aqüífer. D’altra banda, el Consorci aporta el seu profund coneixement

del Ter, riu al qual dediquen importants esforços des de l’any 1997.

Espero que aquest llibre sigui un bon al·licient per avançar cap a una

gestió cada vegada més eficient dels nostres recursos hídrics i naturals,

amb criteris de progrés humà i de desenvolupament sostenible.

Presentació  

Fundació Agbar

ÀNGEL SIMÓN GRIMALDOS

Patró de la Fundació Agbar

Director general del Sector Aigua i Sanejament



El ric i extens patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua que avui dia

encara es conserva a les ribes fluvials del riu Ter ens demostra que

aquest riu ha estat tradicionalment un recurs de desenvolupament

important per als pobles i ciutats de la seva conca. El reguitzell de molins

de tot tipus, les rescloses amb els seus canals i sèquies de regadiu, els

salts d’aigua que varen facilitar l’establiment d’indústries al territori, els

passos de barca... són elements testimonials de l’intens aprofitament

dels recursos que ens ha ofert el riu i que han perdurat fins als nostres

dies.

Les noves demandes socials exigeixen que el nostre riu mantingui la fun-

ció de corredor biològic del territori, que conservi i expliqui a les noves

generacions el ric patrimoni cultural i històric que ha arribat fins als nos-

tres dies i que es valorin els recursos endògens del territori tenint pre-

sents les noves demandes ciutadanes que reclamen principalment dotar

aquest espai de nous usos lúdics i culturals. Tot això, tenint en compte

que el riu és un sistema fràgil i que la seva gestió s’ha de portar a terme

amb sensibilitat i de manera sostenible.

Ara fa cinc anys, en el marc incomparable del monestir de Sant Pere de

Casserres, es va constituir el Consorci Alba-Ter per cohesionar la volun-

tat de les administracions locals –avui integrat per quaranta-cinc ajunta-

ments, cinc consells comarcals i amb el suport de dues diputacions– de

treballar plegades amb la finalitat de mantenir i vetllar pels beneficis que

el riu Ter ha aportat als ciutadans de la seva conca i especialment de la

seva riba.  

El Consorci Alba-Ter referma la voluntat dels municipis de recuperar per

als ciutadans l’espai riberenc, que a partir de la dècada dels anys sei-

xanta, a causa del deteriorament de la qualitat de l’aigua superficial del

riu, es va convertir en un espai marginal. El sanejament de les aigües

residuals, tant urbanes com industrials, ha estat un primer pas per recu-

perar el riu per als ciutadans, però cal avançar per preservar i millorar el

seu estat ecològic, respectar la llera, i en definitiva assegurar que els

beneficis que el riu ens ha aportat en el passat continuïn en el futur.

Assegurar la disponibilitat d’aigua en qualitat i quantitat, preservar i

millorar l’ecosistema fluvial, gestionar correctament les inundacions,

retornar els ciutadans a l’espai fluvial potenciant els usos socials, cultu-

rals i lúdics, són els nous reptes de futur pels quals les administracions

locals hem de vetllar.  

La necessitat del món local de treballar conjuntament per abordar els

problemes conjunts dels diversos municipis és una realitat en relació

amb el riu Ter. Els diversos treballs tècnics elaborats pel Consorci Alba-

Ter –cofinançats inicialment pel Programa TERRA de la Unió Europea–

són la base teòrica que ha permès conèixer tant les debilitats i amena-

ces com les fortaleses i oportunitats d’aquest territori configurat pel riu

Ter. A partir del coneixement profund i exhaustiu de l’espai riberenc, el

Consorci treballa per tal de poder desenvolupar actuacions en el territo-

ri dirigides a recuperar i valorar el ric i extens patrimoni natural i cultural

existent amb la voluntat d’aconseguir una gestió racional, integral i sos-

tenible de la riba fluvial. 

Aquest atles que teniu a les mans és un reflex de l’esforç realitzat pel

Consorci Alba-Ter, amb el suport de la Fundació Agbar, per oferir una

visió integrada i pluridisciplinària d’un territori que té un nexe comú que

és el riu Ter. En definitiva, és un treball que modestament vol contribuir a

refermar la cohesió territorial i a posar els fonaments per aprendre a valo-

rar i conèixer els recursos que ofereix el riu, amb la voluntat que en el

futur el Ter esdevingui un eix de desenvolupament i cohesió.

Presentació  

Consorci Alba-Ter

FRANCESC CAMPS SAGUÉ

President del Consorci Alba-Ter



En bona mesura, aquest atles té un origen fortuït. El gener del 2003 els

equips tècnics de la Fundació Agbar i del Consorci Alba-Ter ens vam

acabar reunint en una “biblioteca de mapes”, la Cartoteca de la

Universitat de Girona, i un cop finalitzada la reunió es va decidir fer una

visita no programada al Servei de SIG d’aquesta universitat, aprofitant

que llavors compartia el mateix pis i ala del campus del Barri Vell.

La reunió a la Cartoteca havia de concretar quin tipus de material edu-

catiu seria objecte del conveni de col·laboració que els dos organismes,

Fundació Agbar i  Consorci Alba-Ter, havien signat mesos abans.

Tanmateix, va ser en aquella visita imprevista al Servei de Sistemes

d’Informació Geogràfica i Teledetecció on va sorgir la idea. Havia de ser

un atles, un atles del riu Ter.

Què va veure la Fundació Agbar al SIGTE per donar la idea d’un atles? El

SIGTE té assignat el manteniment i l’actualització del Sistema d’Informació

Territorial del Consorci Alba-Ter d’ençà que el Projecte Alba-Ter/Ave 1997-

2001 (Programa TERRA, DG XVI, UE) cofinancés la realització de carto-

grafia SIG inèdita de la conca del Ter. Això és el que van veure els mem-

bres representants de la Fundació Agbar. I un extracte d’aquesta informa-

ció cartogràfica és el que conté l’atles que ara presentem.

Amb la idea, el títol de l’atles també es va definir de seguida: es diria

Atles ambiental i patrimonial del riu Ter i contindria, primordialment, una

selecció dels mapes originals del Consorci Alba-Ter, tots d’ús corrent a

la seu tècnica d’aquest organisme, però mai no publicats fins ara i des-

coneguts per al públic en general. Per a la Fundació Agbar, la concep-

ció d’aquest atles convergia plenament amb la bona predisposició que

sempre ha tingut per al patrocini d’iniciatives que contribueixin a la difu-

sió del coneixement i a la divulgació dels valors ambientals.

Aquest atles no és “l’atles del riu Ter”. No ho és ni ha tingut mai preten-

sions de ser-ho. És un atles més, amb una informació molt concreta i

particular, però també amb un propòsit més enllà d’oferir una cartogra-

fia singular o inèdita: si viviu a la riba del Ter, teniu ara un mapa per

conèixer el vostre espai més quotidià en el marc d’un territori circums-

crit en els dominis naturals del riu Ter, més enllà de les fronteres admi-

nistratives. 

Una imatge cartogràfica és un mitjà de gran força per transmetre valors

de cohesió, desenvolupament i sostenibilitat d’un territori, i també de

sentiment de pertinença, identificació i estima envers ell. Tant de bo

aquest atles contribueixi a trencar amb una visió fragmentada i localista

del riu i de la conca del Ter. L’atles manté com una constant la imatge

conjunta i integral del territori fluvial d’aquest riu, vol ser un element que

instigui a valorar, i fins i tot recórrer, la gran varietat de paisatges i de rea-

litats geogràfiques que té el Ter en els seus diferents estatges.

Entre aquella visita al SIGTE i la redacció d’aquesta editorial ha passat

molt de temps i han passat moltes dificultats per tocar físicament aquest

atles ambiental i patrimonial del riu Ter. El projecte va estar aturat durant

un període. Es van arribar a pensar alternatives a l’atles. Es va incre-

mentar l’esforç econòmic i personal de l’equip executor. Des de la

Fundació Agbar i el Consorci Alba-Ter hem debatut i decidit des del for-

mat de l’atles fins a l’últim mapa que conté, conjuntament, setmana

darrere setmana i no permetent que la pressió del temps ens fes desis-

tir d’incloure qualsevol millora que creguéssim oportuna.

I tot perquè pensàvem i pensem que aquella idea l’havíem de convertir

en una realitat.

Editorial

FUNDACIÓ AGBAR

CONSORCI ALBA-TER



L’allau d’informació que caracteritza el segle XXI fa difícil que els nom-

brosos treballs que existeixen sobre temes ambientals puguin ser exa-

minats pels estudiosos amb el detall que convindria. D’altra banda, cada

dia més els documents escrits són substituïts per documents electrònics

o per informació que es troba a la xarxa. També és important l’àmbit en

què la informació s’utilitzarà (local, regional, nacional o global) per saber

com i de quina manera s’ha de publicar una informació. No és el mateix

un document destinat a planificar el territori en l’àmbit local que allò que

pot tenir una transcendència més àmplia. L’atles del Ter és un document

que comença ara aquesta vida en el món de la informació ambiental,

una informació clarament útil en l’àmbit local i regional, però també

alguns aspectes poden tenir un sentit d’abast més gran. Esperem que

trobi el seu lloc en aquest món ple d’informació ambiental.

Que la informació de l’atles pot ser útil als ajuntaments, consells comar-

cals, diputacions o la Generalitat és evident. És una informació rigorosa,

original en la major part (tot i que hi ha recopilacions de dades poc cone-

gudes) i que ha estat tractada amb una metodologia nova en alguns

aspectes. No és, doncs, només un atles informatiu, sinó que també té

una part important valorativa. El Consorci Alba-Ter se situa, doncs, en

una posició poc còmoda, ja que, a més de fer una aportació d’informa-

ció útil, en fa una valoració que no sempre serà plaent a les administra-

cions que tenen les competències directes en la gestió del territori. I més

en un país on cadascuna d’aquestes administracions és molt gelosa de

la informació que controla i en molts casos, si pot, no vol que sigui gaire

visible. De vegades sembla com si el control de la informació ambiental

fos vist per les diferents administracions més com una arma política que

no pas com una eina de gestió i de decisió. La part més nova de l’atles,

segons el meu parer, és la comparació entre la cartografia de l’àmbit flu-

vial amb el planejament urbanístic. Mitjançant uns índexs que s’han ela-

borat per a aquest treball hom s’adona de seguida que l’urbanisme que

es practica cada dia a tots els àmbits de l’Administració, i molt especial-

ment a la municipal, i la sostenibilitat que tant proclamen com a eix del

seu desenvolupament futur la majoria de les administracions no van pre-

cisament de la mà en l’àmbit fluvial del riu Ter. Pocs dels municipis de

vora del Ter tenen un planejament urbanístic a través qual, a més de pre-

servar el que ja ara és un patrimoni natural escàs, facin un esforç de res-

tauració de tot allò que en el passat pertanyia al riu i que li ha estat arra-

bassat a poc a poc al llarg dels anys. 

Bona part de l’àmbit fluvial del Ter es troba en risc de desaparèixer en

nom de les necessitats de tota mena de les administracions que tenen

competències per poder modificar l’ordenació del territori. Polígons

industrials, desenvolupaments urbans i altres activitats incompatibles

amb el que és un riu estan planejats per al futur i molta gran part d’a-

quest territori queda en una qualificació poc definida. Això podria per-

metre en el futur recuperar aquests espais com a espais naturals, però

també podria fer que es tingués la temptació d’urbanitzar-los. Seria molt

interessant repetir l’estudi d’aquí a uns pocs anys per veure si els plane-

jaments futurs de totes les administracions han respectat aquest espai

fluvial o preveuen, com ha estat fins ara, que l’espai es vagi omplint d’in-

fraestructures (carreteres, trens) o de desenvolupaments no qualifica-

bles de sostenibles (des de polígons industrials fins a parcs urbans).

L’esforç que s’ha fet en aquest atles és important i la metodologia que

s’ha fet servir no ha estat utilitzada prèviament en altres treballs. Per això

l’interès d’aquest treball va més enllà de la seva utilitat com a document

utilitzable per al planejament local o regional. Per tot plegat el treball rea-

litzat mereixeria una major difusió fins i tot internacional, per la qual cosa

el Consorci faria bé d’intentar traduir-lo a altres idiomes. Esperem que

sigui possible en algun moment.

En tot cas, aquest document és un volum de referència que en el futur

pot ser utilitzat com a eina de comparació amb la situació actual. Els

autors han anat molt més enllà del compliment d’un encàrrec, ja que en

la majoria de capítols hi ha, a més d’esforç i treball ben fet, una part

Pròleg
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Catedràtic d’Ecologia, Universitat de Barcelona



d’il·lusió de poder provocar algun canvi d’actitud envers el riu. Aquest

esforç voluntarista de la gent que ha col·laborat en els treballs de base

que han donat lloc a aquest atles no sabem si serà recompensat amb un

canvi de tarannà en la manera com es veu el riu i el seu àmbit d’influèn-

cia. L’espai del riu continuarà sent per a molts un lloc marginal on aban-

donar runes i deixalles, un espai per a la por de les inundacions i un solar

on construir en el futur. Potser és possible que l’esforç i la il·lusió dels

autors de l’atles ajudi a canviar algunes d’aquestes mentalitats i que

algun dia s’aconsegueixi percebre el riu i el seu espai d’influència com el

veritable sistema natural que és, l’esponja que ens ha de protegir de les

inundacions, l’espai per passejar i gaudir. 

S’ha dit moltes vegades que vivim d’esquena als rius; ja és hora que ens

hi girem de cara i els veiem tal com són. L’atles del Ter és un bon instru-

ment per ensenyar a la gent del Ter a entendre el seu riu, i esperem que

quan l’entenguin l’estimin i finalment, en lloc de considerar-lo un destorb

i un perill, l’acullin a casa com un amic. Els que hem col·laborat a fer rea-

litat l’atles res més no ens plauria tant que gràcies a aquest atles pogués-

sim ajudar a millorar la imatge del riu i canviar actituds. Sobretot la dels

nostres gestors, i molt especialment dels responsables d’urbanisme de

tots els àmbits de l’Administració.
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Situat a l’extrem nord-oriental de Catalunya, el riu Ter inicia el seu

curs als Pirineus i desemboca a la mar Mediterrània. Amb una longi-

tud de 208 km i una superfície de conca de 3.010 km2, és, juntament

amb el Llobregat, el riu de més recorregut de la xarxa hidrogràfica

Pirineus-Mediterrània. 

En la delimitació hidrogràfica de la conca, els afluents del vessant

esquerre del Ter limiten amb els de la conca dels rius Fluvià i Tec,

aquest últim a l’altre costat de la frontera francesa. I al vessant dret, i

per ordre descendent, els afluents de les conques fluvials contigües

pertanyen als rius Segre, Llobregat, Tordera i a algunes rieres litorals,

com la d’Aubi.

Administrativament, la conca del riu Ter està formada per 154

municipis de les comarques del Ripollès, la Cerdanya, el

Berguedà, Osona, el Bages, la Garrotxa, la Selva, el Pla de

l’Estany, el Gironès, el Baix Empordà i l’Alt Empordà. D’aquests,

57 són municipis riberencs dels rius Ter i Freser i 55 tenen una

part del seu terme municipal fora del perímetre natural de la

conca del Ter.

En aquest marc territorial, el riu Ter actua d’eix fluvial vertebrador de

tot un espai que en pot potenciar la cohesió territorial, el desenvolu-

pament econòmic i l’optimització de l’estat ecològic. Aquesta con-

cepció del riu com a eix de cohesió, desenvolupament i sostenibilitat

és originària del Pla d’ordenació integral del riu Ter que va elaborar el

Consorci Alba-Ter (Projecte Alba-Ter/Ave 1997-2001, programa

TERRA, Direcció General XVI, UE).

Aquest pla estratègic, en el seu objectiu marc, repta a fer de l’aigua

i de l’àmbit fluvial els elements d’identitat i singularitat de tota la

conca del Ter, prioritzant un bon estat ecològic i compatibilitzant-lo

amb el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i cultu-

rals, de manera sostenible i coordinada. 

Es tracta d’entendre la conca fluvial del Ter com un mosaic territorial

heterogeni, però vertebrat, pel pas del Ter i dels seus afluents, i en el

qual les peces territorials d’aquest mosaic comparteixen similituds,

problemes i també potencialitats. 

En aquest context, el Pla d’ordenació integral del riu Ter inclou cinc

línies estratègiques que defineixen les pautes de futur d’aquest

territori:

Línia 0. Consolidar el Consorci Alba-Ter com un organisme de refe-

rència en l’ordenació territorial de la conca del Ter.

Línia 1. Aconseguir un bon estat ecològic del sistema fluvial del Ter i

la seva conca.

Línia 2. Aconseguir una ordenació global i coordinada de la conca

del Ter, especialment del seu àmbit fluvial.

Línia 3. Conservar i protegir el patrimoni cultural del Ter i promoure i

adaptar per a l’ús social els elements que ho permetin.

Línia 4. Desenvolupar de manera sostenible les potencialitats econò-

miques que ofereix el riu Ter i la seva conca.

Actualment, el Consorci Alba-Ter treballa amb aquestes línies estra-

tègiques de referència i amb una clara vocació de servei als ens

locals consorciats. Així, aquest consorci ha orientat les seves fun-

cions en quatre àrees de treball –patrimoni natural, patrimoni cultural,

promoció econòmica i turisme, i educació i sensibilització ambien-

tals– i dues àrees de suport transversal –ordenació territorial i siste-

ma d’informació territorial–. L’objectiu d’aquest organisme és que els

municipis adherits disposin d’una estructura capaç de mobilitzar

recursos per executar actuacions, concretes i coordinades, vincula-

des al riu Ter i en benefici d’una ordenació global i integral.
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1.1 La localització

La conca del riu Ter a Catalunya

La multiplicitat de factors naturals i culturals que han

interactuat i conviscut durant segles arreu de l’extensa

conca del Ter s’ha revelat com a fet inductor d’una reali-

tat més que notable en paisatges i patrimoni fluvial.

L’herència d’aquest territori reforça la identitat del riu Ter

com a eix vertebrador, des dels Pirineus fins a la Costa

Brava, per a la descoberta de les seves particularitats

geogràfiques. 
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Conca del riu Ter 



Al llarg de 208 quilòmetres de recorregut i després de travessar set

comarques, el riu Ter pren les característiques pròpies d’un riu de

règim de cabal pirinenc i mediterrani. Pirinenc perquè al curs alt del

Ter, en ple Pirineus, obté els màxims en cabal d’aigua a la primave-

ra, en època de desglaç. I mediterrani perquè el Ter, en el curs mitjà

i baix, rep fortes influències dels seus afluents amb règim de crescu-

des concentrades a la tardor, coincidint amb les pluges d’aquesta

estació. Així doncs, el Ter es defineix com un riu de règim de cabal

intermedi, que presenta crescudes tant a la primavera com a la tar-

dor. D’altra banda, i en xifres aproximatives, el cabal mitjà anual

assoleix un volum de 840 hm3, amb una mitjana de descàrrega a la

desembocadura de 27 m3/s.

Des de la perspectiva de la dinàmica fluvial, el riu Ter dibuixa un per-

fil longitudinal en forma còncava que l’acredita com a riu madur, evo-

lucionat, on en bona part del seu curs predominen els processos de

sedimentació en detriment dels erosius. D’altra banda, si s’observa la

xarxa hidrogràfica al complet, el traçat de tots els seus afluents per-

fila una conca de drenatge de 3.010 km2 d’extensió i dendrítica, és a

dir, que mostra una trama hidrogràfica clarament ramificada. 

El riu Ter neix a Ulldeter, dins el terme municipal de Setcases (comar-

ca del Ripollès), a uns 2.400 metres d’altitud i al peu d’un antic circ

glacial. Quan arriba a Ripoll rep l’aigua d’un dels afluents més impor-

tants, el riu Freser, que fins llavors ha transcorregut paral·lel al Ter.

Abans s’hi haurà afegit el riu Ritort, a Camprodon, i per la seva banda

el Freser també haurà rebut l’aigua del riu Rigard, a Ribes de Freser. 

Al pas per Osona, el riu Ges, la riera de Sorreigs i el riu Gurri són els

afluents més destacats del Ter, i és en aquesta comarca que, a l’al-

tura de Manlleu, el riu fa un fort gir orientat cap a llevant, en direcció

de nou cap a terres gironines. Aquí, a cavall entre Osona i la Selva,

el riu entra en els embassaments de Sau i de Susqueda, i enmig

d’aquestes dues infraestructures hidràuliques rep la riera Major. El

tercer i últim embassament, el del Pasteral, es troba just abans que

el Ter conflueixi amb el riu Brugent i poc després amb la riera

d’Osor.

Obrint-se pas al pla de Girona, la riera de Llémena i el riu Onyar en

són els afluents més significatius i, en concret, les aigües de l’Onyar

configuren per si mateixes una àmplia subconca. Quan el Ter arriba

al congost de Sant Julià de Ramis, de seguida s’hi uneix el riu Terri,

que drena la particular conca lacustre de Banyoles. I ja poc abans de

la desembocadura, el riu Daró deixa de desembocar directament a

la mar per tributar la seva aigua al Ter, mitjançant una canalització

artificial construïda a finals del segle XX. La platja de Pals, prop del

paratge de la Fonollera de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), és

l’indret on el Ter cedeix l’aigua a la Mediterrània, després que la seva

desembocadura fos desviada al segle XIX. És una prova d’aquest fet

l’antic llit del riu, situat més al nord, vora l’Estartit, i conegut amb el

nom de Ter Vell.

1.2 La hidrologia
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Perfil longitudinal del riu Ter
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Xarxa hidrogràfica



A la conca del Ter s’hi identifiquen totes les grans unitats geomorfo-

lògiques de Catalunya, llevat del Sistema Ibèric: els Pirineus, la

Depressió Central, el Sistema Transversal i el Sistema Litoral, totes

amb una àmplia diversitat orogràfica.

Així, i començant a distingir les subunitats geomorfològiques dels

Pirineus, els Pirineus axials, lloc de naixement del riu Ter, acullen els

cims més alts de la conca, amb tota una successió de muntanyes supe-

riors als 2.000 metres i algunes de prop de 3.000 metres d’altitud

(Puigmal, 2.910 m; Bastiments, 2.881 m; pic de l’Infern, 2.869 m;

Noufonts, 2.864 m; Finestrelles, 2.829 m; Noucreus, 2.799 m; Eina,

2.786 m), que fan de capçalera a les valls de Ribes i Camprodon. La

serra del Catllar actua de partió d’aigües entre els cursos fluvials del Ter

i del Freser, en un entorn on les formes arrodonides i l’aspecte suau de

les carenes han estat determinats pel modelatge glacial i periglacial.

D’altra banda, l’erosió d’origen fluvial i torrencial ha modelat de

manera diferent –des de cingleres espadades fins a suaus ondula-

cions– un Prepirineu que transcorre entre la serra de Montgrony

(Puigllançada, 2.409 m), la serra Cavallera (Taga, 2.040 m) i, a la part

més meridional dels Pirineus, la serra de Milany (1.526 m), amb la

ramificació del plec anticlinal de Bellmunt (1.247 m). 

Davant seu, els altiplans tabulars i acinglerats del Collsacabra

(Cabrera, 1.306 m; el Far, 1.111 m) són entrada de la Serralada

Transversal, que s’estén fins a la serra de Rocacorba (992 m), amb un

arrenglerament majoritàriament horitzontal i intensament fallat i indivi-

dualitzat en blocs diferents. Les falles que delimiten aquests blocs

han servit per encaixar la xarxa fluvial i així s’han format les valls del

Brugent i del Llémena, indrets on es localitzen les manifestacions vol-

càniques més recents (volcà d’Artigues Roges, 28.000 anys).

La regió muntanyosa de la Serralada Transversal té continuïtat, de nord

a sud, amb les Guilleries i el Montseny, de la Serralada Prelitoral. Els

trets geomorfològics singularitzen de manera diferent aquests dos mas-

sissos veïns. Així, en contrast amb el Montseny (Matagalls, 1.697 m), de

sortints rocosos envoltats de tarteres i pedruscalls, el massís de les

Guilleries (Sant Miquel de Solterra, 1.202 m) té un relleu arrodonit, sense

escarpaments importants, i només trencat pel fort encaixament de la

xarxa de drenatge. 

La Serralada Prelitoral actua de divisòria entre les depressions

Central, a l’oest, i Prelitoral, a l’est. El màxim exponent de la

Depressió Central és la plana de Vic, al peu de l’altiplà del Moianès i

amb els caracteritzadors turons testimoni. La plana està constituïda

per materials sedimentaris que ompliren l’antic mar interior de

Catalunya. I s’ha teoritzat que l’actual viratge brusc del riu Ter a

Manlleu és degut a un aixecament de la plana que impediria al curs

del riu prosseguir la direcció més lògica cap al sud.

D’altra banda, als contraforts orientals de la Serralada Prelitoral, el pla

de la Selva amb el pla de Girona evidencien els últims vestigis de la

Depressió Prelitoral a l’entorn de la conca de drenatge del riu Onyar.

A l’empara de les falles que delimiten la fossa tectònica selvatana, han

tingut lloc erupcions volcàniques que van aportar volums importants

de roques basàltiques (cràter de la Crosa de Sant Dalmai).

En paral·lel a la Depressió Prelitoral, i en direcció a la mar, s’alça el

massís de les Cadiretes (puig de les Cadiretes, 518 m) i, més al nord,

el massís de les Gavarres (puig d’Arques, 535 m), que marca l’ex-

trem septentrional de la Serralada Litoral, amb un relleu molt suau

pels efectes de l’erosió, cims arrodonits de baixa alçada i vessants

poc abruptes. Aquest massís representa el límit natural meridional de

la plana al·luvial empordanesa.

En aquest sentit, la plana de l’Empordà constitueix el bloc enfonsat

del Sistema Transversal i s’estén des de la serra de Rocacorba fins

als estreps de les Gavarres. Així, també inclou la zona lacustre de

Banyoles, on la dinàmica càrstica ha afavorit l’aparició de surgències

que han donat lloc a l’estany i estanyols de la rodalia. El massís del

Montgrí (317 m), aïllat i visible enmig de la plana vora la mar i de la

desembocadura del Ter, és, de fet, un illot prepirinenc, antiga illa fins

a temps geològicament recents i envoltat d’estanys i aiguamolls fins

abans de l’ompliment de l’estuari del riu Ter.

Prop de la costa, les illes Medes són set illots de la mateixa formació

geològica que el massís del Montgrí i, molt probablement, havien estat

unides a terra ferma. En l’aspecte més morfològic, aquestes petites

illes destaquen per les nombroses cavitats submarines que contenen.

En definitiva, partint dels Pirineus axials i arribant a la plana de

l’Empordà, l’orografia de la conca del Ter presenta tota una amalga-

ma de formacions geomorfològiques pròpies dels Pirineus, la

Depressió Central, el Sistema Transversal i el Sistema Litoral.
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1.3 El relleu

La serra Cavallera, la plana de Vic, l’altiplà del

Collsacabra, el massís de les Guilleries, el massís de les

Gavarres, la plana de l’Empordà o el massís del Montgrí

són només algunes de les formacions geomorfològiques

que integren i modulen la conca del Ter. És així com el

territori del riu Ter i dels seus afluents es configura amb

un relleu que l’impregna de carisma i identitat.



7

Grans unitats geomorfològiques



Distingir els tipus de clima de la conca del Ter es fa complex perquè

es tracta d’un territori de convergència de quatre grans zones climà-

tiques –la d’alta muntanya alpina i subalpina, la centreeuropea, la

submediterrània i la mediterrània– i d’un seguit d’altres influències

climatològiques com, i principalment, la continentalitat, que accentua

l’amplitud tèrmica estacional (màximes estivals i mínimes hivernals),

i les precipitacions de caràcter convectiu (pluges en forma de tem-

pesta), ambdós fenòmens afavorits per l’efecte barrera que ocasiona

el relleu muntanyós de la conca fluvial. 

La zona climàtica d’alta muntanya alpina i subalpina correspon a

zones de muntanya per sobre dels 1.500-1.600 metres d’altitud, tant

dels Pirineus com del massís del Montseny de la Serralada Prelitoral.

El clima aquí és el més fred i humit de la conca, tot i que les precipi-

tacions, amb nevades freqüents, solen ser inferiors a les de les zones

climàtiques centreeuropees contigües. Aquesta zona climàtica d’alta

muntanya alpina i subalpina és la pròpia del clima de les regions

classificades com a perhumides i humides en grau IV i III, segons l’ín-

dex hídric anual de Thornthwaite (diferència entre l’índex d’humitat i

el 60 % de l’índex d’aridesa). Dins aquesta zona climàtica s’hi dife-

rencien tres subunitats: la zona alpina, la zona subalpina pirinenca i

la zona subalpina del Montseny.

El clima alpí es dóna exclusivament als Pirineus a partir dels 2.300

metres. Es tracta d’un clima especialment rigorós, fred i sovint ven-

tós, i amb una precipitació mitjana anual de prop de 900-1.000 mm

força ben repartits al llarg de l’any i bona part en forma de neu. Les

temperatures mitjanes anuals no solen superar els 5 °C, tenint en

compte que els mesos més càlids rarament superen els 12 °C de mit-

jana i que els més freds són vora els -3 °C. En cas extrem, a l’hivern

el termòmetre pot davallar per sota dels -20 °C. 

El clima subalpí dels Pirineus cobreix les regions pirinenques situades

entre els 1.500 i els 2.300 metres d’altitud. Les precipitacions, més

abundoses a l’estiu, arriben a  l’entorn dels 1.000-1.200 mm/any de

mitjana i sovint en forma de neu als mesos més rigorosos. Els hiverns

són freds (mitjanes de gener d’entre -3 i 2 °C segons l’altitud) i els

estius frescos (mitjanes de juliol d’entre 12 i 14 °C), amb una tempe-

ratura mitjana anual que oscil·la entre els 4 i els 8 °C segons la zona.

En el clima subalpí del Montseny, els cims més enlairats d’aquest

massís, per damunt dels 1.500-1.600 metres, acullen un tipus de

clima subalpí una mica especial. Les temperatures són similars a les

regions subalpines dels Pirineus i les precipitacions tampoc no són

gaire diferents, però existeix un tret diferenciador important: l’encla-

vament del Montseny enmig de la regió mediterrània fa que la influèn-

cia d’aquest àmbit climàtic es manifesti amb un mínim pluviomètric

estival molt acusat –sense arribar, però, a provocar condicions d’au-

tèntica aridesa– i un màxim pluviomètric de tardor prou significatiu.

La primavera també és humida, però no tant com la tardor. La neu sol

caure amb menys abundància que a cotes similars dels Pirineus,

però la presència habitual de vents forts i de boires arrapades als

cims accentua la rigorositat del clima.

La zona climàtica centreeuropea de la conca del Ter es localitza als

cims i altiplans de les serralades Prelitoral i Transversal, situats per

damunt dels 800-900 metres, i també a les valls pirinenques i prepi-

rinenques. Correspon a les regions humides en grau I i II de la clas-

sificació climàtica de Thornthwaite.

Les màximes de precipitació de tota la conca s’enregistren aquí, amb

uns 900-1.200 mm/any de mitjana, que es troben uniformement

repartides al llarg de l’any, tot i que l’hivern, amb nevades més o

menys habituals, sol ser una mica més sec que la resta. De fet, la

influència centreeuropea contribueix a accentuar l’eixut secundari

hivernal, així com a intensificar les pluges de primavera i d’estiu, afa-

vorides pels fenòmens convectius de caràcter orogràfic, per la qual

cosa les pluges són més abundants a les muntanyes i zones prope-

res. Altrament, les temperatures són fresques, de prop de 9-12 °C de

mitjana anual, amb hiverns moderadament freds (mitjanes de gener

d’entre 2 i 4 °C), però amb fredorades ocasionals intenses, estius

temperats (mitjanes d’entre 17 i 20 °C) i una amplitud tèrmica, tant

diària com estacional, reduïda.

La zona climàtica submediterrània és la pròpia de les terres de la

plana de Vic i els relleus circumdants i algunes àrees del Prepirineu.

El clima submediterrani és clarament un clima de transició entre el

mediterrani i centreeuropeu i, tenint en compte l’índex hídric d’humi-

tat de Thornthwaite, es troba situat dins la regió subhumida. 

La influència mediterrània ocasiona un mínim pluviomètric estival

que, tot i així, no comporta períodes reals d’aridesa. La influència

centreeuropea es manifesta per un repartiment més uniforme de les

precipitacions al llarg de l’any, i el fenomen de la continentalitat com-

porta una disminució global de la temperatura amb una forta

8

1.4 El clima

Més que clima, en singular, la conca del Ter requereix

parlar dels climes que s’alternen d’acord amb la gran dis-

paritat altitudinal i orogràfica i per la pròpia ubicació geo-

gràfica d’aquest territori. I és que la conca del Ter es loca-

litza a la frontera de dos dominis climàtics, el mediterrani

i el centreeuropeu, fet que li confereix una diversitat cli-

màtica més acusada.



9

Tipus de clima



oscil·lació estacional, amb hiverns freds i estius francament caloro-

sos. A causa de l’efecte d’ombra pluviomètrica de les serralades

Prelitoral i Transversal, la pluviometria de la zona se situa en els 700-

800 mm/any de mitjana. L’estació més seca és l’hivern i la més plu-

josa la primavera, tot i que la influència mediterrània fa que la tardor

sigui també veritablement humida. La temperatura mitjana anual és

de 12-13 °C, amb hiverns freds i glaçades freqüents (mitjanes de

gener d’entre 3 i 5 °C) i estius relativament càlids (mitjanes de juliol

de 21-23 °C). Al fons de la plana de Vic la continentalitat és molt

intensa: a l’hivern la inversió tèrmica provoca la formació freqüent de

boira amb temperatures sota zero pràcticament tot el dia, mentre

que a l’estiu l’escalfament del fons de la cubeta dispara el termòme-

tre cap amunt. L’amplitud tèrmica anual absoluta d’aquesta àrea és

molt gran, amb mínimes que han baixat fins als -25 °C i màximes de

prop dels 40 °C.

La zona climàtica mediterrània s’estén des del litoral fins als contra-

forts de les serralades Prelitoral i Transversal i participa de tres

regions de clima segons la classificació de Thornthwaite: les regions

subhumida en grau I, la seca subhumida i la semiàrida, aquesta

darrera molt reduïda a un extrem de la costa litoral. La característica

principal és la presència d’un període d’aridesa estival en el qual les

precipitacions són insuficients per mantenir la demanda d’aigua de

la vegetació. Té dos màxims pluviomètrics concentrats a la tardor i

a la primavera, i s’hi distingeixen quatre subunitats de clima: les pla-

nes interiors, les muntanyes humides, les planes i muntanyes litorals

i el litoral.

El clima mediterrani de les planes interiors és el propi del pla de la

Selva, de la vall del Ter entre les Guilleries i el pla de Girona i en part

també dels fons de la vall del Brugent i del Llémena. Es tracta d’un

clima força humit i d’una certa tendència continental que, de fet,

podria ser considerat de transició entre els climes mediterranis i els

centreeuropeus. La pluviometria hi és més aviat elevada, a l’entorn

dels 700-900 mm/any de mitjana, amb màxims a la primavera i a la tar-

dor, i el període d’aridesa estival típic del Mediterrani és molt reduït,

inferior a un mes. Ni les temperatures mitjanes anuals (normalment

d’entre 13 i 15 °C) ni les mitjanes dels mesos més freds (gener, 6-8 °C)

i més càlids (juliol, 21-23 °C) no reflecteixen la considerable amplitud

tèrmica diària i estacional d’aquest tipus de clima. L’amplitud tèrmica

anual absoluta d’alguns indrets pot apropar-se als 55 °C (-15 °C de

mínima absoluta i 40 °C de màxima absoluta a Girona).

El clima mediterrani humit de muntanya es localitza a les parts més

enlairades de la Serralada Litoral, i també a les parts baixes de les

serralades Prelitoral i Transversal. Les precipitacions són elevades,

de prop dels 800-1.000 mm/any de mitjana, amb un període d’aride-

sa estival inferior a un mes o fins i tot inexistent, i dos màxims pluvio-

mètrics clars a la primavera i a la tardor. Les temperatures mitjanes

anuals són de prop de 12 a 14 °C i es mantenen en general suaus tot

l’any (gener 5-7 °C i juliol a l’entorn dels 20 °C), amb glaçades només

ocasionals a l’hivern i estius poc calorosos. La suavitat d’aquest tipus

de clima fa que sigui comparable amb determinats climes oceànics

més que amb els típicament mediterranis. 

El clima mediterrani de les planes i muntanyes litorals és el caracte-

rístic de les planes interiors de l’Empordà i la major part de la

Serralada Litoral. Les precipitacions són una mica més elevades que

al litoral i oscil·len entre els 600 i els 800 mm/any de mitjana, però el

màxim pluviomètric segueix coincidint amb la tardor. El període

d’aridesa estival es redueix als mesos de juliol i agost. Les tempera-

tures mitjanes anuals són properes als 15 °C i els hiverns són un xic

més freds que al litoral (gener, 7-8 °C), tot i que les glaçades no són

habituals. Les mitjanes estivals són similars a les del litoral (vora els

23 °C), però l’allunyament del mar provoca una major amplitud tèrmi-

ca, amb màximes més altes i mínimes més baixes que a la costa.

El clima mediterrani litoral correspon a una estreta franja arran de

costa que inclou la plana del Baix Ter i els massissos del Montgrí i de

Begur. Les temperatures mitjanes anuals són les més altes de tota la

conca (superiors als 16 °C), i les precipitacions, en canvi, són les

més baixes, d’entre 500 i 600 mm/any de mitjana. Els hiverns són

poc freds, amb glaçades gairebé excepcionals (gener a l’entorn dels

10 °C), però força influenciats per la tramuntana. Als estius, la proxi-

mitat del mar determina temperatures diürnes suaus contrarestades

per nits xafogoses, amb molt poca amplitud tèrmica, per la qual cosa

les temperatures mitjanes es mantenen elevades (superiors als 23 °C

al juliol). La major part de les pluges es concentren a la tardor i el

període d’aridesa estival és especialment llarg, de tres mesos com a

mínim (juny, juliol i agost).

La influència mediterrània determina el règim pluviomè-

tric de la major part de la conca, caracteritzat amb un

màxim de precipitacions a la tardor i a la primavera, un

estiu amb pluges escasses i irregulars i un hivern poc plu-

jós. També explica les suaus temperatures hivernals del

litoral o els dies d’hivern càlids de les zones interiors i de

muntanya. En canvi, la influència centreeuropea accen-

tua l’eixut secundari hivernal, intensifica les pluges de pri-

mavera i d’estiu o afavoreix les fredorades ocasionals

però intenses que apareixen irregularment a l’hivern.
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Cada petita zona de la biosfera és particular i irrepetible, però una

sèrie de regularitats observades, per exemple en la distribució de la

flora i la fauna, permeten classificar els grans tipus de paisatges o

dominis ecopaisatgístics. És per aquest motiu que la conca del Ter

es pot descriure com a territori de confluència dels dominis paisat-

gístics de tres grans regions biogeogràfiques: l’eurosiberiana, la

mediterrània i la boreoalpina. Són tres regions que, alhora, en els

seus espais frontera acullen o són origen de tot un altre conjunt de

paisatges singulars, de característiques intermèdies.

D’entrada, la regió eurosiberiana és la dels boscos caducifolis de

zones temperades, on les precipitacions són força elevades, els

estius no gaire càlids i els hiverns freds. La regió mediterrània, d’al-

tra banda, és la dels boscos i màquies esclerofil·les de les zones

subtropicals, on els estius són secs i força calorosos i els hiverns

temperats i una mica plujosos. I la regió boreoalpina s’identifica pels

boscos aciculifolis i la tundra de condicions climàtiques més pròpies

de les terres fredes de l’alta muntanya alpina o de l’Europa nòrdica.

D’acord amb aquests trets biogeogràfics i bioclimàtics, a la conca

del Ter hi són presents set dominis ecopaisatgístics: els dominis de

l’alta muntanya alpina i subalpina (propis de la regió boreoalpina), els

dominis de la muntanya mitjana centreeuropea i submediterrània

(regió eurosiberiana) i els dominis de la muntanya mitjana mediterrà-

nia, terra baixa mediterrània interior i litoral (regió mediterrània).

El domini ecopaisatgístic d’alta muntanya alpina correspon a l’estat-

ge de prats alpins, de latituds superiors als 2.000-2.300 metres. El pai-

satge s’assembla al de les terres boreals o àrtiques del nord d’Europa,

encara que les diferències hi són notables. Només hi viuen diferents

tipus de gespes naturals que desenvolupen el seu cicle vital durant el

curt període estival, a vegades de poc més de dos o tres mesos. Té

una alta diversitat florística i, per raons geogràfiques i històriques, és

relativament ric en endemismes vegetals, espècies que es troben

aquí i enlloc més del món: la rosella alpina, el julivert d’isard, l’herba

blanca, el carraspic espatulat i l’hieraci nan en són bons exemples.

Entre la fauna més destacable o identificativa d’aquest domini ecopai-

satgístic, s’hi troben, en el cas dels ocells, el trencalòs*, el falcó pele-

grí*, la perdiu blanca o, en un nombre molt reduït, el corriol pit-roig*.

Aquí, les migracions d’ocells pel coll d’Ares i altres passos dels

Pirineus són importants. En mamífers, cal esmentar el talpó de tartera i

de prats, l’ermini, l’isard o, fruit de repoblacions, la marmota i el mufló.

El domini ecopaisatgístic de l’alta muntanya subalpina es localitza

entre els 1.600 i els 2.000-2.200 metres d’altitud. És l’estatge dels bos-

cos subalpins o nord-europeus, de les coníferes d’alta muntanya,

sobretot de pi negre amb sotabosc de neret, nabinera i ginebre. A les

parts inferiors i ombrívoles hi abunda l’avet i en indrets més obacs hi són

propicis el faig, el bedoll i l’avellaner. Una part important del territori del

pi negre ara és ocupat per pastures.

En fauna hi destaca el gall salvatge*, en una regressió molt greu, la

perdiu xerra*, el picot negre*, l’arpella pàl·lida*, molt escassa, i l’à-

guila daurada*, entre els ocells. Entre els mamífers s’hi troben la

marta, el gat salvatge, el cérvol o el cabirol. Altres mamífers emble-

màtics d’aquest domini ecopaisatgístic han estat el linx boreal, el llop

i l’ós, espècies donades per extingides al llarg del segle XX.

El domini ecopaisatgístic de la muntanya mitjana centreeuropea com-

prèn els vessants, principalment obacs, d’entre 500-700 i 1.600-1.700

metres. És terra de predomini dels boscos caducifolis als indrets humits

i de la fageda amb el·lèbor verd, molt repartida al sector oriental. També

l’acompanya la presència de boscos extensos de pi roig, alguns claps

d’avetosa, landes de bruguerola, brolles de gódua i falguera, prades i

pastures humides*.

En aquests entorns de vegetació hi viu l’aligot vesper*, la becada, la

mallerenga d’aigua, el reietó, el pica-soques blau o l’escorxador, pel

que fa a ocells identificats. I la musaranya cua quadrada, el ratpenat

gran i petit, el liró gris, i també el cérvol, el cabirol o el gat salvatge,

entre altres espècies de mamífers. 

El domini ecopaisatgístic de la muntanya mitjana submediterrània

delimita entre els 400 i els 1.000-1.300 metres d’altitud. Sobretot hi

domina la roureda de roure martinenc amb boix, arbust que també

constitueix extenses boixedes residuals. Hi tenen gran importància les

pinedes secundàries de pi roig i pinassa, sovint dominants als obacs.

S’hi troben molt més localitzadament el roure de fulla gran i la blada o

el castanyer. 

El duc*, l’aligot, l’astor, l’enganyapastors*, la cotoliu*, la tallareta cua-

llarga són ocells propis d’aquest domini paisatgístic. I en mamífers ho

són, per esmentar-ne alguns de diferents en dominis ecopaisatgís-

tics anteriors, l’eriçó fosc, el ratpenat de bosc i la fagina, amb pre-

sència abundant.
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1.5 Els dominis ecopaisatgístics

A la conca del Ter s’hi poden reconèixer la majoria de pai-

satges naturals d’arreu d’Europa, tota una varietat i rique-

sa paisatgística que s’explica pel seu enclavament geogrà-

fic, les diferències altitudinals i orogràfiques i l’àmplia

variabilitat climàtica que presenta.
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Dominis ecopaisatgístics



El domini ecopaisatgístic de la muntanya mitjana mediterrània se

situa als vessants solells entre 400-700 i 1.000-1.200 metres. Aquest

és el país de boscos de fulla perenne, esclerofil·les, i ocupat bàsica-

ment per un bosc d’alzina dens i ombrívol. Secundàriament, hi apa-

reixen pinedes de pi roig, brolles de romaní i bruc d’hivern i d’este-

pes i bruc boal. L’alzina surera hi apareix puntualment, fins als 900

metres, afavorida en l’època d’expansió de la indústria surera.

Envaint antigues feixes de conreu, també hi ha nombroses repobla-

cions de coníferes exòtiques com l’avet Douglas, el pi insigne,

cedres i pícees. 

La fauna aquí està representada per l’aufrany*, l’astor, el mussol ban-

yut, el bruel, la tallareta cuallarga* i la gralla de bec vermell* o l’en-

ganyapastors i la cotoliu, entre els ocells. En mamífers, el talpó roig o

el ratpenat de cova, amb almenys dues colònies d’uns 400 individus

cadascuna, o el ratpenat de ferradura gran i petit.

El domini ecopaisatgístic de la terra baixa mediterrània interior es

troba entre els 100 i els 500-600 metres d’altitud. Aquí preval l’alzinar

litoral amb l’alzina de fulla gran i ben atapeït de lianes i arbusts carac-

terístics de fulla sempre verda: el marfull, l’alardern, el llentiscle, l’ar-

boç, l’arítjol. Aquest alzinar pot trobar-se barrejat amb roures o ser

substituït per una sureda. Secundàriament s’hi troben pinedes de pi

blanc, pi pinyer o pinastre, d’una extensió considerable. També és

terra de les garrigues i dels matollars esclarissats: la brolla de roma-

ní i la de brucs i estepes, soles o barrejades amb pins i joncedes. 

El torlit, el siboc, el falciot pàl·lid, el gaig blau*, la cogullada fosca*, el

còlit negre* o la trenca* són espècies d’ocells que habiten en aquest

domini, com també ho són l’enganyapastors o la tallareta cuallarga.

En mamífers seria el cas de l’eriçó clar o el teixó, que situa els seus

caus a les riberes fluvials, a més de, per exemple, el cabirol, en

expansió des del domini de la muntanya mitjana submediterrània.

El domini ecopaisatgístic de la terra baixa mediterrània litoral es

localitza fins als 100-300 metres d’altitud. El mantell vegetal és escàs,

amb bosquines, màquies o espinars. L’alzinar es limita com a molt a

ocupar indrets amb ombra i humitat. A la costa alta del Montgrí des-

taca la màquia litoral d’ullastre i d’olivella a una banda estreta, rigo-

rosament litoral. Secundàriament, i fruit dels incendis, hi predominen

la garriga i la brolla de romaní i bruc d’hivern. També hi apareixen

estepes, noguerola i pinedes, sobretot de pi blanc.

En fauna, i en concret entre els ocells, hi ha la presència de l’àguila

cuabarrada*, l’esparver cendrós*, el còlit negre*, el tallarol trenca-

mates, capnegre i emmascarat, o l’hortolà, i també el siboc, el gaig

blau, el duc o el falcó pelegrí, que és present a tots els anteriors

dominis descrits. I en mamífers, espècies comunes igualment en

altres dominis com l’eriçó clar, el ratpenat de ferradura gran, petit i de

cova* o el talp, que aquí habita a les closes.

Val a dir que l’agricultura ha transformat plenament el paisatge de la

zona, ocupat ara en bona part per regadiu: fruiterars, amb les tan-

ques de xiprer característiques, horta, farratges (blat de moro, alfals)

i arròs. Aquí, amb més intensitat que potser en cap altre indret de la

conca, el fenomen d’humanització dels paisatges naturals es fa ben

palès i dóna prova d’un fenomen de transformació mil·lenària.

Justament, per evitar una pressió humana excessiva i assegurar la

preservació de valors naturals d’especial vàlua dins el territori cata-

là, tots i cadascun dels set dominis ecopaisatgístics de la conca del

Ter disposen d’àrees incloses dins el conjunt d’espais de protecció

establert pel Pla d’espais d’interès natural (PEIN) de la Generalitat de

Catalunya. Més en concret, 27 dels 145 espais protegits al país (21 %

del territori català) se situen, totalment o parcialment, dins el períme-

tre de la conca del riu Ter, fet que representa una superfície de 1.267

km2, el 28 % del territori de la conca.

D’altra banda, dins el context europeu s’està configurant la Xarxa

Natura 2000 per a  espais naturals d’interès comunitari. L’objectiu és

garantir el manteniment o restabliment, en un estat de conservació

favorable, dels hàbitats i les espècies en la seva àrea de distribució

natural dins el territori de la Unió Europea. Catalunya, i en particular

la conca del riu Ter, participa en aquesta xarxa d’espais d’importàn-

cia comunitària, en el marc de dues macroregions biogeogràfiques

d’Europa. En aquest sentit, la Xarxa Natura 2000 de la regió alpina, la

franja pròpiament pirinenca i prepirinenca, i la Xarxa Natura 2000 de

la regió mediterrània, bona part de la resta del territori de la conca,

han de contribuir a dibuixar un mapa d’espais naturals de protecció

més complet i, sobretot, molt més comunicat, que trenqui l’efecte

“illa” de determinats espais, aprofitant corredors biològics de conne-

xió com els que possibilita l’eix fluvial del riu Ter.

* Hàbitat o espècie d’interès comunitari i de conservació prioritària segons la

Directiva Hàbitats 92/43 de la UE.
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Un seguit de característiques biogeogràfiques i bioclimà-

tiques de la conca del Ter configuren un mosaic territorial

dels dominis ecopaisatgístics que sustenta. La conca del

Ter integra fins a set dominis ecopaisatgístics distribuïts

segons les característiques pròpies de les regions euro-

siberiana, mediterrània i boreoalpina.
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Àrees incloses al Pla d’Espais d’Interès Natural



1.6 La població i la xarxa urbana

La conca del riu Ter, amb els 154 municipis que en formen part, té

una població total de 419.954 habitants (any 2001) i una densitat mit-

jana de 95 hab/km2, xifra per sota de la mitjana catalana (199

hab/km2). La distribució territorial d’aquests habitants és molt des-

igual i prova d’això és que un 65 % de la població es concentra en 19

municipis que estan per sobre dels 5.000 habitants i un 4 % en 67

municipis que no arriben als 500 residents.

Els nuclis de població més importants són Girona i Vic amb el 18 % i

el 8 % de població total, respectivament. El municipi de Salt, seguit

de la franja de costa (Palafrugell, Torroella de Montgrí, l’Escala), la

plana de Vic (Manlleu, Torelló, Tona) i les capitals comarcals

(Banyoles, Ripoll, la Bisbal d’Empordà) constitueixen la resta de

nuclis amb més concentració de població. En sentit invers hi ha els

municipis d’altituds mitjanes per damunt dels 800 metres

(Sobremunt, Susqueda, Sant Agustí de Lluçanès, Campelles,

Tavertet, Pardines, Toses) i amb determinats municipis rurals de la

plana de l’Empordà (Fontanilles, Vilopriu, Garrigoles) que no superen

en cap cas els 200 habitants.

L’evolució demogràfica de la conca és de signe positiu i de clara

recuperació després que a finals dels anys noranta enregistrés la

taxa de creixement més baixa de l’època contemporània (2,4 %

entre el 1986 i el 1991). Com a dada retrospectiva, en el període

1975-1996 la conca va incrementar la seva població en 52.964

habitants, i en el quinquenni 1996-2001 ho ha fet en 21.294 resi-

dents més (5,1 % de taxa de creixement).

Aquesta tendència a l’alça de la població és deguda al fenomen

migratori més que al creixement natural, la diferència entre naixe-

ments i defuncions, el qual no supera la mitjana catalana, de per si

mínima (0,4 0/00 entre el 1991 i el 1996), en el 80 % dels municipis de

la conca. Davant aquest estancament demogràfic del moviment

natural, el moviment migratori serà determinant per a la gran majoria

dels municipis que creixen en nombre de població censada. El

saldo migratori positiu comporta enregistrar més població arribada

que població sortint i respon, sobretot, al creixement d’espais no

metropolitans i a una major difusió de l’activitat i la residència de les

persones, seguit, també, pel fenomen de dinamització de les activi-

tats turístiques.

Com a influència directa del moviment natural i migratori, l’estructura

d’edats de la població es distribueix de la manera següent: un 15 %

de joves (0-14 anys), un 69 % d’adults (15-64 anys) i un 16 % de vells

(majors de 65 anys). El percentatge de població jove i vella de la

conca supera la mitjana catalana i en resulta un índex d’envelliment

d’1,1, que és idèntic al de Catalunya. En canvi, l’índex de dependèn-

cia econòmica, que relaciona població jove i vella amb l’adulta en

edat de treballar, és superior a la del país (0,5 respecte a 0,4).

Altrament, la població estacional modifica les condicions poblacio-

nals en tant que es remet a la mobilitat de les persones i a l’estada

més o menys prolongada en un municipi en concret. Quan aquesta

estada és per raons de lleure o turisme, pot arribar a ocasionar pun-

tes o increments de població que requeriran una gestió adequada

del territori i dels seus recursos, sigui per dotació d’infraestructures i

serveis i/o per la pressió generada sobre l’entorn.

Les dades sobre l’estimació de la mitjana anual de població estacio-

nal en dies de cap de setmana reflecteixen el pes especialment

important de la costa (des de l’Escala fins a Palafrugell), l’espai tradi-

cionalment turístic i de màxima capacitat d’acollida. En aquests

municipis es duplica la població resident, excepte a Palafrugell i a

l’Escala i a Pals, on la població es multiplica més de set vegades.

Altres municipis amb població estacional important són alguns de la

segona línia litoral (Santa Cristina d’Aro, Forallac) o, ja ben a l’interior

de la conca, municipis d’Osona i de la Selva que tenen el seu pes

específic relacionat amb espais naturals, com les Guilleries o el

Collsacabra, i amb activitats balneàries (Viladrau, Sant Hilari Sacalm,

Caldes de Malavella). Un altre espai de major concentració d’entra-

des es localitza a la conca alta del Ter a causa de les activitats de

neu, altres atractius de muntanya i la presència de segones residèn-

cies, que atorgen una ocupació destacable no només durant l’hivern

(Camprodon, Ribes de Freser, Sant Joan de les Abadesses).

Territorialment, i fent una lectura conjunta de la distribució poblacio-

nal, apareixen dins la conca unes àrees més dinàmiques, amb den-

sitats de població més altes, amb taxes de creixement natural i

migratori positives i amb un índex d’envelliment més baix. A grans

trets, aquestes zones serien la plana de Vic, els municipis que formen

l’àrea urbana de Girona i la de Banyoles, tota la línia de costa i l’ex-

trem més meridional de la comarca de la Selva. Aquest espai en con-
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El medi físic i biòtic de la conca del Ter no determina la

distribució territorial de la població però sí que la condi-

ciona. La primera característica poblacional és que es

tracta d’un territori amb baixa densitat de població en la

gran majoria dels termes municipals, i d’uns pocs munici-

pis que concentren bona part dels habitants que residei-

xen a la conca.
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Distribució de la població



junt forma part avui de la Catalunya més dinàmica, que rep molt

directament els efectes de la descentralització productiva i poblacio-

nal de la regió metropolitana de Barcelona.

En contrapartida, es dibuixen unes àrees més “buides”, amb taxes

de creixement negatives i índex d’envelliment més elevat: la conca

alta del Ter, part del Lluçanès, la zona de la conca central que per-

tany al Collsacabra i a les Guilleries, i els municipis rurals d’interior

de la plana de l’Empordà i nord-est del Gironès. Molts municipis

d’aquestes àrees, però, estan amortint o contrarestant les seves

dinàmiques demogràfiques negatives amb un canvi de signe del

saldo migratori. Són àrees que tenen també una població estacio-

nal relativa més important i que estan oferint alternatives a les acti-

vitats tradicionals a partir d’una oferta important d’acolliment i de

segones residències. 

En conclusió, el territori que configura el riu Ter destaca per la distri-

bució arreu de poblacions entre 5.000 i 20.000 habitants, dos centres

importants, Girona i Vic, i, en sentit negatiu, la pèrdua de població

dels municipis rurals més petits i la tendència a la concentració en els

centres urbans més dinàmics. La reorientació econòmica de munici-

pis que havien entrat en crisi i en un procés de despoblament sem-

pre és positiva si es prevenen impactes o conflictes causats per la

demanda de segones residències, buits de planificació territorial i/o

permissivitat de les regulacions urbanístiques.

En un altre ordre de consideracions, el creixement econòmic, la millo-

ra de les infraestructures de transport i l’augment de la motorització

han afavorit l’aparició d’un nou concepte de ciutat. Avui, els despla-

çaments diaris entre municipis han augmentat en nombre i distància,

i són aquests fluxos de mobilitat territorial els que defineixen els límits

de les ciutats o de les àrees urbanes reals, més enllà de les divisions

administratives. 

En aquest context, i a la conca del Ter, s’han constituït 31 centres

d’atracció; els més importants, i que per raons de treball atrauen flu-

xos de mobilitat de més de cinc municipis, són Girona, Vic,

Banyoles, Ripoll i Torroella de Montgrí. Les ciutats més grans, els

centres comercials i de serveis, constitueixen els centres laborals

més importants de la conca, de manera que queden confirmats com

a centres estructuradors del territori, que es poden considerar els

nodes de la xarxa urbana i funcional de la conca.

Aquests nodes o centralitats han format, al seu entorn, unes àrees

funcionals amb un alt grau de cohesió que superen de molt els límits

administratius. Així es crea un complex entramat urbà que va des

d’espais semimetropolitans fins a centres petits amb relacions de

veïnatge. Aquesta xarxa urbana entre jeràrquica i complementària

és òptima en tant que els centres més importants tenen capacitat de

crear i articular una àrea urbana cohesionada i, per altra banda,

dinamitzar espais més amplis.

Aquesta interpretació positiva de les característiques del tramat urbà

de la conca convé matisar-la. Tenir un espai molt estructurat en àrees

urbanes sòlides i un elevat nombre de fluxos de mobilitat comporta,

d’una banda, un important consum del territori que crea una exces-

siva homogeneïtzació dels espais i una indiferenciació de paisatges

urbans. D’altra banda, la difusió urbana i l’increment de vies de

comunicació i de tot tipus d’infraestructures desarticulen els diferents

espais no urbanitzats, fragmenten i atomitzen espais naturals i agrí-

coles i impedeixen la conservació dels seus atributs ecològics i pai-

satgístics.

Per això, l’existència d’àrees funcionals que desborden els límits admi-

nistratius suposa un repte per planificar i gestionar des d’una coordina-

ció supramunicipal. Diposar d’un projecte comú dins les ciutats reals

permet no generar competències, fer perdre oportunitats o crear espais

“contenidors” d’activitats poc respectuoses amb el medi.

Altrament, els espais amb menys densitat de fluxos de mobilitat i

d’interrelacions –és el cas clar de la zona dels embassaments,

d’orografia i connexió difícils– gaudeixen d’una millor conservació

dels seus valors paisatgístics i naturals i, per tant, és un actiu per

desenvolupar activitats econòmiques sostenibles. Amb tot, si l’in-

crement de la mobilitat implica el plantejament de noves infraes-

tructures de comunicació, aquestes podrien afectar l’àmbit fluvial

del Ter i dels seus afluents, ja que són els eixos fluvials i les seves

valls els que marquen les línies bàsiques de comunicació dins la

conca.

En conjunt, doncs, es disposa de tot un seguit de paràmetres pobla-

cionals i urbans dels municipis de la conca del riu Ter, que configu-

ren una primera visió marc de les particularitats del territori en la com-

posició i distribució de la població, per una banda, i el teixit urbà i la

seva articulació, per l’altra.
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La difusió de l’activitat productiva i de la residència i el

dinamisme de les àrees urbanes –les ciutats reals– com-

porta un ús de l’espai que intensifica les interrelacions

entre les diferents parts de la conca del Ter, de manera

que el teixit urbà és un element clau de la cohesió i dina-

mització d’aquest territori.
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Xarxa urbana





2.1 L’àmbit fluvial

22

En l’espai contigu a la llera d’un curs fluvial comença un àmbit d’in-

fluència que és capaç de configurar un espai del riu molt ampli i com-

plex. Tradicionalment, aquest espai fluvial ha estat delimitat per parà-

metres hidrogeològics, amb els quals s’estableixen àrees d’inundabi-

litat segons els diferents períodes de retorn dels cabals. Per tant, es

coneix un àmbit d’influència fluvial molt vinculat a aspectes de pro-

tecció i prevenció del risc d’avingudes.

En els últims temps, però, s’ha evidenciat que es necessita una defi-

nició més completa de l’àmbit d’influència dels rius, que inclogui

també paràmetres de caràcter geomorfològic, biològic, històric, amb

l’objectiu de considerar els valors ecològics i culturals associats als

cursos fluvials, i en el marc d’una ordenació i planificació global i inte-

gral d’aquests espais.

En aquesta línia, i segons les pautes metodològiques del Consorci

Alba-Ter (Estudi de delimitació i valoració de l’àmbit fluvial, 2000;

Projecte Alba-Ter/Ave 1997-2001), s’ha definit l’àmbit fluvial dels rius

Ter i Freser integrant tots aquells elements naturals i humans relacio-

nats amb l’espai fluvial. En concret, la delimitació definitiva del perí-

metre de l’àmbit fluvial –que configura una àrea de 129 km2– inclou

deu elements identificatius d’índole molt diversa: 

Els espais associats a la dinàmica fluvial. Les planes al·luvials, els

antics cursos fluvials, els meandres, les illes, són elements indisso-

ciables de la dinàmica geomorfològica del riu i de l’àmbit d’influència

més immediat.

Les zones de bosc de ribera. Les formacions de bosc de ribera com

a ecosistema natural propi de les vores del riu generen condicions

ecològiques locals i indiquen l’estat de conservació del riu.

Les deveses o plantacions d’arbres. La presència de pollancredes i

platanedes associada a l’àmbit fluvial forma part del mosaic d’usos

presents al llarg del riu i especialment en el tram mitjà i baix del Ter.

Les planes agrícoles. En el tram mitjà i baix del riu, l’àmbit fluvial s’ei-

xampla per obrir-se a les planes al·luvials, espais de divagació que al

llarg del temps han esdevingut terres molt fèrtils i aptes per al conreu.

Les infraestructures de comunicació. L’efecte barrera i de diferencia-

ció d’espais que exerceixen les carreteres, els camins rurals o les vies

de ferrocarril ha ajudat a marcar la línia fronterera de l’àmbit fluvial.

Les sèquies i els canals agrícoles i industrials. Aquestes infraestructures

hidràuliques són constants en molts trams dels rius Ter i Freser. Es tro-

ben paral·leles al riu i properes a la llera, confluint amb els aprofitaments

de molins, fàbriques, centrals hidroelèctriques, o bé lluny del curs d’ai-

gua i segmentant moltes vegades les planes agrícoles de regadiu.

La façana fluvial dels espais urbans. S’ha inclòs dins l’àmbit fluvial la pri-

mera línia de façana fluvial urbana, tant la façana construïda (residencial,

d’equipaments, industrial) com els espais lliures pensats per al lleure.

Els nous i vells espais productius. És a dir, espais d’antiga industria-

lització que tenen el seu origen en l’aprofitament de l’aigua (fàbriques

i colònies industrials, centrals hidroelèctriques), i també nous assen-

taments industrials establerts a les perifèries dels nuclis urbans i que

se situen en les proximitats del riu.

El patrimoni històric i cultural vinculat a l’aigua. Entre tots els elements

antròpics associats al riu s’ha dedicat una atenció especial a aque-

lles construccions que formen part del patrimoni històric i cultural de

les ribes del Ter i del Freser (molins, ponts, masies, fonts).

Els equipaments turístics vinculats al riu. Formen part de l’àmbit flu-

vial tots aquells elements associats a l’espai fluvial que estan relacio-

nats amb activitats d’oci i lleure (zones de bany, pesca, rutes de

cicloturisme i senderisme, càmpings).

La unitat territorial del curs alt del Ter s’identifica amb el recorregut

dels rius Ter i Freser per terres del Ripollès, en un espai industrial en

crisi i amb una cada cop més consolidada activitat turística de mun-

tanya. La unitat territorial del curs mitjà-alt transcorre fins a l’embas-

sament de Susqueda, amb un recorregut per terres d’Osona i part de

la Selva. Es caracteritza per un entorn de vocació clarament indus-

trial i per la presència dels embassaments de Sau i Susqueda. La uni-

tat territorial del curs mitjà-baix del Ter coincideix dins les demarca-

cions de la Selva i el Gironès, en un espai on es desenvolupen acti-

vitats diversificades, des de l’agricultura en els espais oberts fins als

serveis especialitzats en espais urbans. Finalment, la unitat territorial

del curs baix del Ter correspon a l’últim tram del riu abans que des-

emboqui a la Mediterrània. El riu transcorre per terres del Baix

Empordà, en un espai on conviu l’activitat agrícola tradicional amb

una més recent implantació turística a la franja litoral.

La consideració de tots aquests elements associats als

espais fluvials ha configurat un àmbit fluvial dels rius Ter

i Freser que oscil·la, aproximadament i respecte a la llera,

entre els 5 metres d’amplada al curs alt i els 3,5 quilòme-

tres al curs baix del Ter. Alhora, aquest àmbit fluvial pren

característiques particulars en cada una de les quatre

unitats territorials de la conca del Ter: el curs alt, mitjà-alt,

mitjà-baix i baix del riu.
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Unitats territorials de la conca del riu Ter



Classificació Agrupacions d’hàbitats Àmbit fluvial curs alt Àmbit fluvial

hectàrees % subtotal % total % total

Sistemes naturals Llocs amb aigua o amb vegetació aquàtica 

i boscos de ribera 596,30 68,79 40,74 23,30

Boscos propers a la zona fluvial 113,11 13,06 7,73 4,89

Prats, pastures i herbassars 156,46 18,05 10,69 1,78

Ambients rupícoles 1,03 0,12 0,07 0,35

Maresmes litorals 0,00 0,00 0,00 0,43

Platges i dunes 0,00 0,00 0,00 0,34

Subtotal 866,90 100,00 59,23 31,09

Sistemes regenerables fàcilment Plantacions de ribera 0,00 0,00 0,00 19,01

Fileres d’arbres o boscos de ribera introduïts 0,00 0,02 0,00 1,83

Formacions arbustives 2,24 46,85 0,15 0,23

Bardisses i formacions arbustives humides 

de degradació 2,53 53,13 0,17 0,05

Subtotal 4,77 100,00 0,32 21,12

Sistemes regenerables amb certa dificultat Hortes 3,07 100,00 0,21 1,24

Subtotal 3,07 100,00 0,21 1,24

Sistemes regenerables amb dificultat Conreus 319,26 94,08 21,81 37,84

Plantacions d’arbres que no són de ribera 20,11 5,77 1,38 2,69

Subtotal 339,37 100,00 23,19 40,53

Sistemes difícilment regenerables Medi urbanitzat 240,68 96,42 16,44 4,27

Parcs, jardins i camps de golf 8,93 3,58 0,61 1,77

Subtotal 249,61 100,00 17,05 6,04

Total curs alt 1.463,72 100,00 11,33

Un hàbitat, indiferentment del grau de naturalització que presenti, es

defineix pel fet de ser un espai terrestre o aquàtic diferenciat del seu

entorn per les característiques geogràfiques que té, tant si aquestes

característiques són abiòtiques (geomorfologia, hidrologia) com si

són biòtiques (flora, fauna) o tant si es tracta d’espais totalment natu-

rals com seminaturals per la influència humana exercida. 

El mosaic d’hàbitats de l’àmbit fluvial del Ter i del Freser permet dis-

tingir entre els hàbitats naturals (relacionats amb el bosc de ribera,

per exemple) i els hàbitats més antropitzats (cas paradigmàtic dels

conreus o de les plantacions d’arbres) que es troben dins el períme-

tre d’influència d’aquests rius. I permet diferenciar, també, els espais

fluvials amb possibilitats de regeneració o restauració segons el grau

d’alteració que presentin els hàbitats més allunyats de l’estat natural

originari.

Amb aquesta finalitat, i a instàncies del Consorci Alba-Ter (Diagnosi

sobre el medi natural, 2000; Projecte Alba-Ter/Ave 1997-2001), s’han

identificat i cartografiat 92 hàbitats en l’àmbit fluvial del Ter i del Freser

i en la seva àrea més immediata. Tanmateix, l’objecte d’anàlisi se cen-

tra en els 78 hàbitats que es localitzen, estrictament, dins el perímetre

de l’àmbit fluvial del Ter i del Freser (129 km2 de superfície total).

En una primera aproximació als hàbitats naturals de l’àmbit fluvial,

s’evidencia que una part d’aquests hàbitats és comuna o freqüent de

localitzar al llarg dels rius Ter i Freser. És el cas, per exemple, de l’hà-

bitat d’aigües dolces embassades permanents (rescloses, basses,

embassaments), de les vernedes (incloent-hi les formacions mixtes

de verns, robínies i pollancres), de les freixenedes de freixe de fulla

gran, dels alzinars, de les rouredes de roure martinenc sovint amb

boix, o de les pinedes de pi roig.

2.2 L’hàbitat natural de l’àmbit fluvial
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Distribució de l’hàbitat natural de l’àmbit fluvial del curs alt

Distribució detallada de l’hàbitat natural de l’àmbit fluvial del curs alt
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Hàbitat natural de l’àmbit fluvial del curs alt



Classificació Agrupacions d’hàbitats Àmbit fluvial curs mitjà-alt Àmbit fluvial

hectàrees % subtotal % total % total

Sistemes naturals Llocs amb aigua o amb vegetació aquàtica 

i boscos de ribera 1.278,06 85,39 54,85 23,30

Boscos propers a la zona fluvial 189,83 12,69 8,15 4,89

Prats, pastures i herbassars 4,05 0,27 0,17 1,78

Ambients rupícoles 24,76 1,65 1,07 0,35

Maresmes litorals 0,00 0,00 0,00 0,43

Platges i dunes 0,00 0,00 0,00 0,34

Subtotal 1.496,70 100,00 64,24 31,09

Sistemes regenerables fàcilment Plantacions de ribera 253,75 90,22 10,88 19,01

Fileres d’arbres o boscos de ribera introduïts 21,96 7,81 0,94 1,83

Formacions arbustives 3,01 1,07 0,13 0,23

Bardisses i formacions arbustives humides 

de degradació 2,53 0,90 0,11 0,05

Subtotal 281,25 100,00 12,06 21,09

Sistemes regenerables amb certa dificultat Hortes 8,05 100,00 0,35 1,24

Subtotal 8,05 100,00 0,35 1,24

Sistemes regenerables amb dificultat Conreus 411,49 99,45 17,66 37,84

Plantacions d’arbres que no són de ribera 2,28 0,55 0,10 2,69

Subtotal 413,77 100,00 17,76 40,53

Sistemes difícilment regenerables Medi urbanitzat 104,67 80,36 4,49 4,27

Parcs, jardins i camps de golf 25,58 19,64 1,10 1,77

Subtotal 130,25 100,00 5,59 6,04

Total curs mitjà-alt 2.330,02 100,00 18,04
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En sentit invers, l’àmbit fluvial conté una sèrie d’hàbitats naturals de

distribució geogràfica més reduïda i, per tant, més rars de trobar,

sigui a causa de la seva regressió, sigui per la seva pròpia naturale-

sa. Entre aquests hàbitats naturals es podrien destacar les albere-

des, les freixenedes de freixe de fulla petita de les planes, els fangars

fluvials nitròfils de teròfits alts, els codolars montans amb salzes,

verns i bedolls, les tremoledes, els bedollars, els boscos caducifolis

mixtos riparis de roure pènol, freixes i oms, els boscos mixtos d’en-

gorjats amb tells i erable, o les dunes litorals mòbils amb borró.

En conjunt, els hàbitats naturals de l’àmbit fluvial del Ter i del Freser

se succeeixen alternant amb altres espais clarament humanitzats

que en bona part es mantenen com a espais oberts, no construïts. És

el cas de les plantacions de pollancres, dels conreus herbacis inten-

sius de farratges, dels fruiterars de rosàcies (perers, pomeres) o dels

camps abandonats, entre alguns altres. Finalment, els espais urba-

nitzats es discriminen de la resta d’hàbitats del medi fluvial segons

que siguin parcs, jardins i camps de golf o bé espais edificats.

Per facilitar la interpretació en termes d’ordenació territorial i, molt en

concret, per valorar les possibilitats de recuperació del medi natural,

els 78 hàbitats caracteritzats per a l’àmbit fluvial dels rius Ter i Freser

s’han sotmès a un procés d’agrupació en cinc categories bàsiques.

Aquestes categories inclouen el grau de preservació o antropització

dels diferents hàbitats, de manera que es distribueixen segons que

corresponguin a sistemes naturals, sistemes regenerables –fàcil-

ment, amb certa dificultat o amb dificultat– i sistemes difícilment

regenerables.

Els sistemes naturals representen les àrees amb condicions ecolò-

giques més òptimes. Corresponen als hàbitats amb un estat de màxi-

Distribució de l’hàbitat natural de l’àmbit fluvial del curs mitjà-alt

Distribució detallada de l’hàbitat natural de l’àmbit fluvial del curs mitjà-alt
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ma preservació i, per tant, no necessiten actuacions de restauració

ambiental mentre es mantinguin salvaguardats d’alteracions o

impactes. Aquesta categoria de sistemes naturals inclou els hàbitats

propis de llocs amb aigua o amb vegetació aquàtica i boscos de

ribera ben constituïts, els hàbitats de boscos propers a la zona fluvial,

els hàbitats de prats, pastures i herbassars, els hàbitats de mares-

mes litorals, els hàbitats de platges i dunes i els hàbitats d’ambients

rupícoles (tarteres, pedrusques, roques). 

Els sistemes regenerables fàcilment són els que tenen possibilitats

de ser restaurats, bé deixant evolucionar el sistema sense intervenir-

hi o bé promovent actuacions lleugeres que accelerin la recuperació

dels ecosistemes naturals originals, com ara substituir espècies de

vegetació al·lòctones per altres d’autòctones. Els hàbitats que s’in-

clouen en aquests sistemes de fàcil restauració són els propis de file-

res d’arbres o boscos de ribera amb arbres introduïts, plantacions de

ribera, formacions arbustives, i bardisses i formacions arbustives

humides de degradació.

Els sistemes regenerables amb certa dificultat corresponen, exclu-

sivament, a la categoria d’horts. La reordenació d’aquests sistemes

possibilita una restauració ecològica de la franja més propera al riu i

el manteniment de la resta de l’espai de ribera com a conreu hortíco-

la. Precisament, la consideració dels horts com a sistema específic

que s’ha de valorar preveu la funció social, més que la productiva,

associada a les parcel·les d’aquest tipus de conreu.

Els sistemes regenerables amb dificultat són espais on l’ús actual

encara permet restaurar-los com a sistemes fluvials, però sense que

sigui fàcil la seva reconversió completa o de la zona més propera a la

llera del riu. L’ús actual d’aquests sistemes correspon a conreus de tota

Distribució de l’hàbitat natural de l’àmbit fluvial del curs mitjà-baix

Distribució detallada de l’hàbitat natural de l’àmbit fluvial del curs mitjà-baix

Classificació Agrupacions d’hàbitats Àmbit fluvial curs mitjà-baix Àmbit fluvial

hectàrees % subtotal % total % total

Sistemes naturals Llocs amb aigua o amb vegetació aquàtica 

i boscos de ribera 397,30 61,61 10,71 23,30

Boscos propers a la zona fluvial 167,11 25,92 4,51 4,89

Prats, pastures i herbassars 61,30 9,51 1,65 1,78

Ambients rupícoles 19,10 2,96 0,51 0,35

Maresmes litorals 0,00 0,00 0,00 0,43

Platges i dunes 0,00 0,00 0,00 0,34

Subtotal 644,81 100,00 17,38 31,09

Sistemes regenerables fàcilment Plantacions de ribera 1.789,10 91,22 48,23 19,01

Fileres d’arbres o boscos de ribera introduïts 169,57 8,65 4,57 1,83

Formacions arbustives 0,91 0,05 0,03 0,23

Bardisses i formacions arbustives 

humides de degradació 1,62 0,08 0,04 0,05

Subtotal 1.961,20 100,00 52,87 21,09

Sistemes regenerables amb certa dificultat Hortes 106,83 100,00 2,88 1,24

Subtotal 106,83 100,00 2,88 1,24

Sistemes regenerables amb dificultat Conreus 789,31 100,00 21,28 37,84

Plantacions d’arbres que no són de ribera 0,00 0,00 0,00 2,69

Subtotal 789,31 100,00 21,28 40,53

Sistemes difícilment regenerables Medi urbanitzat 134,04 64,70 3,62 4,27

Parcs, jardins i camps de golf 73,14 35,30 1,97 1,77

Subtotal 207,18 100,00 5,59 6,04

Total curs mitjà-baix 3.709,33 100,00 28,71
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mena (des d’herbacis fins a arbustius) i, molt puntualment, a planta-

cions d’arbres que no són pròpiament de ribera (eucaliptus, coníferes).

En darrer terme, els sistemes difícilment regenerables es localitzen

en medis urbanitzats i en zones de parcs, jardins i camps de golf. Es

tracta d’àrees on ja gairebé és impossible la recuperació de la zona

de ribera amb les característiques naturals originàries. 

De la distribució dels sistemes d’hàbitats de l’àmbit fluvial del rius Ter

i Freser, segons el seu estat de naturalització o antropització, i de les

possibilitats de restauració ambiental, se’n desprèn que els hàbitats

predominants corresponen, primer, als sistemes regenerables amb

dificultat (9 hàbitats identificats, 41 % de l’àmbit fluvial), segon, als

sistemes pròpiament naturals (56 hàbitats, 31 % de l’àmbit fluvial) i,

en tercer lloc, als sistemes regenerables fàcilment (10 hàbitats, 21 %

de l’àmbit fluvial). D’altra banda, els sistemes difícilment regenera-

bles (2 hàbitats, 6 %) i els regenerables amb certa dificultat (1 hàbi-

tat, 1 %) tenen poca incidència en el conjunt de l’àmbit fluvial.

Entre les agrupacions d’hàbitats establertes s’observa que els conreus

són l’agrupació predominant (38 % de l’àmbit fluvial). A continuació

figuren els hàbitats de llocs amb aigua o amb vegetació aquàtica i

bosc de ribera ben constituït (23 % de l’àmbit fluvial) i les plantacions

de ribera (19 % de l’àmbit fluvial). La resta d’hàbitats, amb molt menys

pes relatiu, estan encapçalats pels corresponents a boscos propers a

la zona fluvial i al medi urbanitzat (5 % i 4 %, respectivament). 

Així doncs, es posa de manifest que els hàbitats pròpiament naturals

de l’àmbit fluvial –els que potencialment correspondrien a l’espai

d’influència dels cursos fluvials– tenen una presència secundària

dins l’àmbit fluvial del riu Ter.

Distribució de l’hàbitat natural de l’àmbit fluvial del curs baix

Distribució detallada de l’hàbitat natural de l’àmbit fluvial del curs baix

Classificació Agrupacions d’hàbitats Àmbit fluvial curs baix Àmbit fluvial

hectàrees % subtotal % total % total

Sistemes naturals Llocs amb aigua o amb vegetació aquàtica 

i boscos de ribera 738,42 73,29 13,64 23,30

Boscos propers a la zona fluvial 161,77 16,06 2,99 4,89

Prats, pastures i herbassars 7,85 0,77 0,14 1,78

Ambients rupícoles 0,00 0,00 0,00 0,35

Maresmes litorals 55,93 5,55 1,03 0,43

Platges i dunes 43,59 4,33 0,80 0,34

Subtotal 1.007,56 100,00 18,60 31,09

Sistemes regenerables fàcilment Plantacions de ribera 412,45 85,94 7,61 19,01

Fileres d’arbres o boscos de ribera introduïts 44,45 9,26 0,82 1,83

Formacions arbustives 23,05 4,80 0,43 0,23

Bardisses i formacions arbustives 

humides de degradació 0,00 0,00 0,00 0,05

Subtotal 479,95 100,00 8,86 21,09

Sistemes regenerables amb certa dificultat Hortes 42,10 100,00 0,78 1,24

Subtotal 42,10 100,00 0,78 1,24

Sistemes regenerables amb dificultat Conreus 3.368,03 91,20 62,19 37,84

Plantacions d’arbres que no són de ribera 325,16 8,80 6,00 2,69

Subtotal 3.693,19 100,00 68,19 40,53

Sistemes difícilment regenerables Medi urbanitzat 71,90 37,21 1,33 4,27

Parcs, jardins i camps de golf 121,36 62,79 2,24 1,77

Subtotal 193,26 100,00 3,57 6,04

Total curs baix 5.416,06 100,00 41,92
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El planejament urbanístic és l’instrument que defineix l’estructura

general del territori i les pautes per al seu desenvolupament. El pla-

nejament que elaboren els municipis classifica el sòl del terme muni-

cipal, n’estableix el règim jurídic i en determina el model d’implanta-

ció urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.

Per tant, consultar el planejament urbanístic de l’àmbit fluvial delimi-

tat a cada municipi riberenc dels rius Ter i Freser serà clau per obser-

var les possibilitats de canvi de vocació o d’ús dels espais construïts

i, sobretot, dels espais lliures.

La cartografia del planejament urbanístic de què es disposa de l’àm-

bit fluvial és la vigent dels municipis en data de l’any 2000 i a partir

de l’estudi del Consorci Alba-Ter (Diagnosi de planejament urbanís-

tic, 2000; Projecte Alba-Ter/Ave 1997-2001). L’anàlisi del planejament

urbanístic se cenyeix a l’àmbit fluvial del Ter i del Freser (129 km2),

per bé que la representació cartogràfica ultrapassa aquest límit per

permetre una visió més àmplia de l’àrea adjacent a aquest àmbit flu-

vial. Les diferents qualificacions que regeixen els 57 planejaments

urbanístics dels municipis riberencs van ser objecte d’un procés

d’homogeneïtzació i sintetització a fi de possibilitar una valoració

comparativa entre municipis.

L’anàlisi parteix de diferenciar les tres tipologies bàsiques en la clas-

sificació del sòl dels termes municipals: el sòl no urbanitzable (SNU),

el sòl urbà (SU) i el sòl urbanitzable o apte per urbanitzar (SAU).

Cada una d’aquestes tipologies bàsiques conté categories més

específiques (per exemple, SNU forestal, SNU agrícola, SU industrial,

SU sistemes de serveis, SAU residencial) que s’han distribuït d’acord

amb una classificació ambiental del sòl innovadora (Diagnosi sobre

el medi natural, 2000; Projecte Alba-Ter/Ave 1997-2001), basada en

les categories següents: sòl de preservació dels hàbitats naturals,

Classificació Categories del sòl Àmbit fluvial curs alt Àmbit fluvial

hectàrees % subtotal % total % total

Sòl de preservació dels hàbitats naturals SNU protecció fluvial 182,60 30,36 12,48 8,60

SNU protecció paisatgística i natural 62,42 10,38 4,26 2,33

SNU forestal 161,62 26,88 11,04 1,60

SNU sistema litoral 0,00 0,00 0,00 1,16

SNU PEIN 24,59 4,09 1,68 0,28

Lleres del Ter i del Freser 170,14 28,29 11,62 13,80

Subtotal 601,37 100,00 41,08 27,77

Sòl de possible recuperació dels hàbitats SNU agrícola 435,57 92,75 29,76 43,50

naturals SNU plantacions 0,00 0,00 0,00 6,41

SNU rústic 34,07 7,25 2,33 3,35

SNU genèric 0,00 0,00 0,00 6,40

Subtotal 469,64 100,00 32,09 59,66

Sòl de difícil recuperació dels hàbitats SU urbà 152,92 38,93 10,45 3,12

naturals SU industrial 95,66 24,36 6,53 2,11

Sistemes d’equipaments 0,00 0,00 0,00 0,76

Sistemes de serveis 72,40 18,44 4,95 0,65

Sistemes de protecció de carreteres 3,24 0,83 0,22 0,28

SAU residencial 11,75 2,99 0,80 0,17

SAU industrial 29,26 7,45 2,00 0,63

SAU equipaments 27,47 7,00 1,88 0,39

Subtotal 392,70 100,00 26,83 8,11

Sòl sense planejament Buits de planejament 0,00 0,00 0,00 0,25

Llei del sòl 0,00 0,00 0,00 4,21

Subtotal 0,00 0,00 0,00 4,46

Total curs alt 1.463,71 100,00 11,33

Distribució del planejament urbanístic de l’àmbit fluvial del curs alt

Distribució detallada del planejament urbanístic de l’àmbit fluvial del curs alt
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sòl de possible recuperació dels hàbitats naturals, sòl de difícil recu-

peració dels hàbitats naturals o, en el cas de no haver-hi cap dispo-

sició, sòl sense planejament. Per tant, aquest tipus de classificació

del sòl permet interpretar el planejament urbanístic segons la capa-

citat de preservació o recuperació de l’estat natural de l’àmbit fluvial.

Aquells espais de l’àmbit fluvial del Ter i del Freser amb sòl de pre-

servació o possible recuperació dels hàbitats naturals equivalen,

tots, a sòls no urbanitzables segons el planejament urbanístic. Cal

considerar especialment la classificació de sòl no urbanitzable per-

què fa referència a espais oberts de valor, ja sigui agrícola, forestal o

ramader, o pels recursos naturals que posseeix, pels valors paisat-

gístics, històrics o culturals, o per la defensa de la fauna, la flora i l’e-

quilibri ecològic. La classificació de sòl no urbanitzable en aquests

espais determina preservar-los del procés de desenvolupament urbà

i establir mesures especials de protecció del territori i del paisatge. 

En dècades passades el sòl no urbanitzable era considerat com a

espai residual del sòl urbà i urbanitzable. Tanmateix, aquesta con-

cepció ha quedat desvirtuada davant la urgència actual de valoritzar

i promoure el sòl no urbanitzable, de cara a assegurar una ordenació

i gestió dels espais oberts des d’un major reconeixement dels seus

valors ecològics, paisatgístics i socioeconòmics.

El sòl de preservació de l’hàbitat natural inclou les categories de

sòl no urbanitzable següents: sòl de protecció fluvial, sòl de pro-

tecció paisatgística i natural, sòl forestal, sòl de sistema litoral i sòl

del Pla d’espais d’interès natural. Altrament, també figura com a sòl

de preservació de l’hàbitat natural tota la llera dels rius Ter i Freser,

malgrat no excloure els trams canalitzats o alterats d’aquests cur-

sos fluvials.

Distribució del planejament urbanístic de l’àmbit fluvial del curs mitjà-alt

Distribució detallada del planejament urbanístic de l’àmbit fluvial del curs mitjà-alt

Classificació Categories del sòl Àmbit fluvial curs mitjà-alt Àmbit fluvial

hectàrees % subtotal % total % total

Sòl de preservació dels hàbitats naturals SNU protecció fluvial 281,30 18,27 12,07 8,60

SNU protecció paisatgística i natural 44,20 2,87 1,90 2,33

SNU forestal 21,73 1,41 0,93 1,60

SNU sistema litoral 0,00 0,00 0,00 1,16

SNU PEIN 2,37 0,15 0,10 0,28

Llera del Ter 1.190,23 77,30 51,08 13,80

Subtotal 1.539,83 100,00 66,08 27,77

Sòl de possible recuperació dels hàbitats SNU agrícola 304,41 55,73 13,06 43,50

naturals SNU plantacions 0,00 0,00 0,00 6,41

SNU rústic 36,53 6,69 1,57 3,35

SNU genèric 205,27 37,58 8,81 6,40

Subtotal 546,21 100,00 23,44 59,66

Sòl de difícil recuperació dels hàbitats SU urbà 92,05 45,23 3,95 3,12

naturals SU industrial 66,64 32,74 2,86 2,11

Sistemes d’equipaments 0,00 0,00 0,00 0,76

Sistemes de serveis 0,00 0,00 0,00 0,65

Sistemes de protecció de carreteres 0,00 0,00 0,00 0,28

SAU residencial 1,77 0,87 0,08 0,17

SAU industrial 23,95 11,77 1,03 0,63

SAU equipaments 19,12 9,39 0,82 0,39

Subtotal 203,53 100,00 8,74 8,11

Sòl sense planejament Buits de planejament 0,00 0,00 0,00 0,25

Llei del sòl 40,45 0,00 1,74 4,21

Subtotal 40,45 0,00 1,74 4,46

Total curs mitjà-alt 2.330,02 100,00 18,04
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Classificació Categories del sòl Àmbit fluvial curs mitjà-baix Àmbit fluvial

hectàrees % subtotal % total % total

Sòl de preservació dels hàbitats naturals SNU protecció fluvial 367,86 57,97 9,92 8,60

SNU protecció paisatgística i natural 9,19 1,45 0,25 2,33

SNU forestal 14,16 2,23 0,38 1,60

SNU sistema litoral 0,00 0,00 0,00 1,16

SNU PEIN 8,66 1,37 0,23 0,28

Llera del Ter 234,74 36,99 6,33 13,80

Subtotal 634,61 100,00 17,11 27,77

Sòl de possible recuperació dels hàbitats SNU agrícola 1.647,65 62,14 44,42 43,50

naturals SNU plantacions 813,42 30,67 21,93 6,41

SNU rústic 179,64 6,77 4,84 3,35

SNU genèric 11,14 0,42 0,30 6,40

Subtotal 2.651,85 100,00 71,49 59,66

Sòl de difícil recuperació dels hàbitats SU urbà 105,55 35,48 2,85 3,12

naturals SU industrial 106,78 35,90 2,87 2,11

Sistemes d’equipaments 7,00 2,35 0,19 0,76

Sistemes de serveis 8,31 2,79 0,22 0,65

Sistemes de protecció de carreteres 32,53 10,94 0,88 0,28

SAU residencial 6,22 2,09 0,17 0,17

SAU industrial 27,74 9,33 0,75 0,63

SAU equipaments 3,32 1,12 0,09 0,39

Subtotal 297,45 100,00 8,02 8,11

Sòl sense planejament Buits de planejament 14,70 11,72 0,40 0,25

Llei del sòl 110,72 88,28 2,98 4,21

Subtotal 125,42 100,00 3,38 4,46

Total curs mitjà-baix 3.709,33 100,00 28,71
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Dins la qualificació de sòl de possible recuperació dels hàbitats

naturals s’hi encabeix bona part dels espais classificats pel planeja-

ment urbanístic com a no urbanitzables. Els espais que en formen

part es caracteritzen pel fet de mantenir la seva condició d’espai

obert, no construït, però amb un procés d’antropització clar i incisiu

per permetre’n, majoritàriament, un aprofitament agrari.

Específicament, el sòl de possible recuperació dels hàbitats naturals

està integrat per les categories de sòl no urbanitzable següents: sòl

agrícola, sòl de plantacions, sòl rústic i sòl no urbanitzable sense

especificar. 

D’altra banda, el sòl de difícil recuperació d’hàbitats naturals s’equi-

para a les qualificacions de sòl urbà i urbanitzable o apte per urba-

nitzar, de manera que representa la qualificació oposada de sòl de

preservació o de possible recuperació d’hàbitats naturals. Els espais

amb aquesta condició del planejament urbanístic s’identifiquen amb

espais construïts o per construir. És a dir, no es preveu la possibilitat

de tornar a l’estat natural originari d’aquests espais.

El sòl urbà inclou aquells terrenys que compleixen una sèrie de con-

dicions de disposició de serveis i infraestructures o aquells que tin-

guin l’ordenació consolidada perquè l’edificació ocupi, com a mínim,

dues terceres parts dels espais aptes que necessita el planejament.

Per la seva banda, el sòl urbanitzable o apte per urbanitzar classifica

així els terrenys que es justifiquen com a necessaris i adequats per

garantir el creixement de la població i de l’activitat econòmica.

En conjunt, en l’àmbit fluvial dels rius Ter i Freser hi predomina, sem-

pre segons la classificació ambiental del planejament urbanístic, el

sòl de possible recuperació d’hàbitats naturals (60 % de la superfí-

cie), integrat, majoritàriament, per sòl agrícola no urbanitzable.

Distribució del planejament urbanístic de l’àmbit fluvial del curs mitjà-baix

Distribució detallada del planejament urbanístic de l’àmbit fluvial del curs mitjà-baix
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El sòl de preservació dels hàbitats naturals es compon de les cate-

gories de sòl no urbanitzable més restrictives en la permissivitat d’u-

sos dins l’àmbit fluvial dels rius. Tanmateix, aquest tipus de sòl de

preservació es redueix a poc més de la quarta part de l’àmbit fluvial

(28 % de la superfície) tot i incloure-hi les lleres dels rius Ter i Freser. 

El sòl de protecció fluvial (21 municipis, 9 % de l’àmbit fluvial) –espais

de protecció del bosc de ribera, zones inundables o altres especifi-

citats relacionades amb el riu– no admet cap actuació agressiva (tala

d’arbres, desforestació de marges, moviments de terres, extrac-

cions, construcció d’esculleres o espigons). El sòl de protecció pai-

satgística i natural (10 municipis, 2 % de l’àmbit fluvial) són terrenys

que cal protegir o bé mantenir com a explotacions forestals pels seus

valors forestals, ecològics, científics o paisatgístics. El sòl forestal (20

municipis, 2 % de l’àmbit fluvial) permet els usos ramaders i forestals,

l’ús residencial rural vinculat a l’explotació forestal i, en general, usos

respectuosos amb l’equilibri ecològic de l’àrea. El sistema litoral (1

municipi, 1 % de l’àmbit fluvial) preserva la franja de 100 metres del

domini públic que estableix la Llei de costes i tots els espais que for-

men part de la dinàmica litoral. Finalment, els espais PEIN (6 munici-

pis, 0,3 % de l’àmbit fluvial) s’atenen a la regulació d’usos que han de

fixar els plans especials de cada espai protegit.

Com a darrera observació, el sòl urbà i urbanitzable –equivalent a la

classificació de sòl de difícil recuperació d’hàbitats naturals– no té

una incidència significativa en el conjunt de tot l’àmbit fluvial del Ter i

del Freser (8 % de la superfície). Tanmateix, la seva importància recau

en el fet de poder reconèixer el grau de coexistència i integració inter-

municipal dels sistemes urbans i d’infraestructures i comunicacions

en relació amb els espais lliures o naturals i, en definitiva, el grau de

cohesió de les qualificacions urbanístiques entre els municipis veïns.

Distribució del planejament urbanístic de l’àmbit fluvial del curs baix

Distribució detallada del planejament urbanístic de l’àmbit fluvial del curs baix

Classificació Categories del sòl Àmbit fluvial curs baix Àmbit fluvial

hectàrees % subtotal % total % total

Sòl de preservació dels hàbitats naturals SNU protecció fluvial 279,58 34,42 5,16 8,60

SNU protecció paisatgística i natural 185,52 22,85 3,43 2,33

SNU forestal 8,65 1,07 0,16 1,60

SNU sistema litoral 149,87 18,46 2,76 1,16

SNU PEIN 0,96 0,12 0,02 0,28

Llera del Ter 187,38 23,08 3,46 13,80

Subtotal 811,96 100,00 14,99 27,77

Sòl de possible recuperació dels hàbitats SNU agrícola 3.232,42 80,02 59,68 43,50

naturals SNU plantacions 15,08 0,37 0,28 6,41

SNU rústic 182,13 4,51 3,36 3,35

SNU genèric 610,09 15,10 11,26 6,40

Subtotal 4.039,72 100,00 74,59 59,66

Sòl de difícil recuperació dels hàbitats SU urbà 52,57 34,20 0,97 3,12

naturals SU industrial 4,02 2,62 0,07 2,11

Sistemes d’equipaments 91,60 59,59 1,68 0,76

Sistemes de serveis 3,14 2,04 0,06 0,65

Sistemes de protecció de carreteres 0,00 0,00 0,00 0,28

SAU residencial 2,39 1,55 0,04 0,17

SAU industrial 0,00 0,00 0,00 0,63

SAU equipaments 0,00 0,00 0,00 0,39

Subtotal 153,72 100,00 2,84 8,11

Sòl sense planejament Buits de planejament 17,58 4,28 0,32 0,25

Llei del sòl 393,08 95,72 7,26 4,21

Subtotal 410,66 100,00 7,58 4,46

Total curs baix 5.416,06 100,00 41,92
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2.4 El risc de degradació de l’àmbit fluvial
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La informació sobre els hàbitats de l’àmbit fluvial i el planejament

urbanístic vigent, en aquest espai d’influència dels rius Ter i Freser,

permet una estimació del risc de degradació entorn dels atributs

naturals o seminaturals que preserva. 

És a dir, ens podem proposar preveure la tendència futura de l’estat

de conservació de l’àmbit fluvial combinant la informació sobre, per

una banda, quins tipus d’hàbitats ocupen actualment l’àmbit fluvial i,

per l’altra, quins tipus d’usos del sòl permet desenvolupar el planeja-

ment i, en conseqüència, que impliqui naturalitzar o bé antropitzar els

espais actuals. 

La superposició dels hàbitats i del planejament urbanístic de l’àmbit

fluvial, per extreure’n el risc de degradació, s’ha realitzat a través

d’un sistema d’informació geogràfica que permet vincular tant les

bases cartogràfiques com les bases de dades d’informació associa-

des a la cartografia (Diagnosi sobre el medi natural i Diagnosi de pla-

nejament urbanístic, 2000; Projecte Alba-Ter/Ave 1997-2001).

Per a una valoració genèrica del risc de degradació s’ha establert

una classificació de quatre tipus bàsics de risc: risc baix, risc mitjà,

risc alt i risc no avaluat per indisposició de dades. Cadascun d’a-

quests tipus s’ha confeccionat a partir d’unes categories que combi-

nen informació sobre l’hàbitat i el planejament de l’àmbit fluvial dels

rius Ter i Freser (129 km2) en data de l’any 2000.

En aquest sentit, el risc de degradació baix inclou les categories

següents: àrees naturals protegides, àrees amb tendència a la recu-

peració i àrees naturals sense planejament. Una quarta part dels

espais de l’àmbit fluvial (27 %) disposen d’aquesta bona previsió per

preservar o millorar les seves condicions ecosistemàtiques. És una

Distribució del risc de degradació de l’àmbit fluvial del curs alt

Distribució detallada del risc de degradació urbanístic de l’àmbit fluvial del curs alt

Classificació Categories de risc de degradació Àmbit fluvial curs alt Àmbit fluvial

hectàrees % subtotal % total % total

Risc de degradació baix Àrees naturals protegides 551,50 92,78 37,68 20,18

Àrees amb tendència a la recuperació 42,93 7,22 2,93 6,00

Àrees naturals sense planejament 0,00 0,00 0,00 1,19

Subtotal 594,43 100,00 40,61 27,37

Risc de degradació mitjà Àrees amb tendència al manteniment 

o a la transformació com a àrees recuperables 37,16 8,14 2,54 16,81

Àrees recuperables sense planejament 0,00 0,00 0,00 4,55

Àrees amb tendència al manteniment 

o a la transformació com a àrees agrícoles 419,47 91,86 28,66 42,00

Subtotal 456,63 100,00 31,20 63,36

Risc de degradació alt Àrees amb risc elevat de degradació 162,74 40,68 11,12 3,61

Àrees actualment degradades

amb planejament recuperable o natural 8,75 2,19 0,60 0,25

Àrees no recuperables, urbanes 228,56 57,13 15,61 4,51

Subtotal 400,05 100,00 27,33 8,37

Risc de degradació no avaluat Àrees no avaluades 12,60 100,00 0,86 0,90

Subtotal 12,60 100,00 0,86 0,90

Total curs alt 1.463,71 100,00 11,33
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proporció escassa per a uns espais als quals, pel fet de ser dins l’àm-

bit d’influència dels rius, correspon més una prevalença d’hàbitats

naturals amb un planejament urbanístic que els protegeixi com a tals. 

El tipus de risc de degradació mitjà de l’àmbit fluvial inclou tres cate-

gories d’àrees: àrees amb tendència al manteniment o a la transfor-

mació com a àrees recuperables, àrees recuperables sense planeja-

ment, i àrees amb tendència al manteniment o a la transformació com

a àrees agrícoles. Aquestes categories d’àrees obtenen la represen-

tativitat territorial més dominant (63 %) de tot l’àmbit fluvial dels rius

Ter i Freser.

A un nivell més inviable de pronosticar condicions ecològiques, el risc

de degradació alt es reserva per a aquelles categories mixtes d’hàbi-

tats i planejament amb les característiques següents: àrees amb risc

elevat de degradació, àrees actualment degradades amb planeja-

ment recuperable o natural, i àrees no recuperables, urbanes. Amb

aquestes prescripcions de risc de degradació elevat s’identifica poc

menys d’una desena part (8 %) de l’àmbit fluvial dels rius Ter i Freser.

Aquesta aproximació al risc de degradació de l’àmbit fluvial permet

caracteritzar individualment les unitats territorials del riu Ter. A grans

trets, el curs alt (comarca del Ripollès) presenta la distribució dels

nivells de risc més desviada de la mitjana conjunta. Destaca un per-

centatge important d’espais amb risc de degradació baix (41 %) i, en

l’altre extrem, el valor més elevat en espais amb risc de degradació

alt (27 %), dos indicadors de la presència actual i futura de la duali-

tat entre els hàbitats naturals i els assentaments urbans prop dels rius

Ter i Freser.

L’àmbit fluvial del curs mitjà-alt del Ter (comarques d’Osona i de

la Selva) se singularitza pel fet de reunir el nombre més alt d’es-

Distribució del risc de degradació de l’àmbit fluvial del curs mitjà-alt

Distribució detallada del risc de degradació urbanístic de l’àmbit fluvial del curs mitjà-alt

Classificació Categories de risc de degradació Àmbit fluvial curs mitjà-alt Àmbit fluvial

hectàrees % subtotal % total % total

Risc de degradació baix Àrees naturals protegides 1.306,93 80,34 56,09 20,18

Àrees amb tendència a la recuperació 228,36 14,04 9,80 6,00

Àrees naturals sense planejament 91,45 5,62 3,92 1,19

Subtotal 1.626,74 100,00 69,81 27,37

Risc de degradació mitjà Àrees amb tendència al manteniment 

o a la transformació com a àrees recuperables 86,51 17,57 3,71 16,81

Àrees recuperables sense planejament 114,70 23,30 4,93 4,55

Àrees amb tendència al manteniment 

o a la transformació com a àrees agrícoles 291,11 59,13 12,49 42,00

Subtotal 492,32 100,00 21,13 63,36

Risc de degradació alt Àrees amb risc elevat de degradació 98,81 47,28 4,24 3,61

Àrees actualment degradades

amb planejament recuperable o natural 5,63 2,70 0,24 0,25

Àrees no recuperables, urbanes 104,52 50,02 4,49 4,51

Subtotal 208,96 100,00 8,97 8,37

Risc de degradació no avaluat Àrees no avaluades 2,00 100,00 0,09 0,90

Subtotal 2,00 100,00 0,09 0,90

Total curs mitjà-alt 2.330,02 100,00 18,04
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pais amb risc de degradació baix (70 %) ja que en aquesta unitat

territorial s’hi constata la major proporció de sistemes naturals

(64 %) i de sòl de preservació dels hàbitats naturals (66 %). Tot el

transsecte fluvial del congost de les Guilleries hi té una influència

decisiva per la seva condició d’inaccessible i lliure de l’activitat

humana.

El curs mitjà-baix del Ter (comarques de la Selva i del Gironès) ja és

una unitat territorial que manifesta un procés d’antropització clar al

llarg del recorregut del riu. La juxtaposició cartogràfica entre els hàbi-

tats i el planejament de l’àmbit fluvial considera amb risc de degra-

dació mitjà tres quartes parts dels seus espais (74 %), sobretot per la

influència en aquesta unitat de les plantacions d’arbres tant com a

hàbitat de ribera (48 %) com a categoria de sòl (22 %).

En darrer terme, la unitat territorial del curs baix del Ter (comarca del

Baix Empordà) manifesta el grau més alt d’antropització de l’espai

d’influència del riu, amb un mínim d’espais amb risc de degradació

baix (12 %) i un màxim amb risc de degradació mitjà (83 %), cosa 

que s’explica, bàsicament, pel predomini de l’hàbitat de conreus

(62 %) i del sòl agrícola (60 %). En canvi, el percentatge d’espais

amb risc de degradació alt és el menor (3 %) de les quatre unitats

territorials. La vocació agrícola de l’àmbit fluvial no s’alterna amb

nuclis urbans importants, llevat de Torroella de Montgrí, com seria el

cas de les poblacions de Torelló o Manlleu, a la unitat del curs mitjà-

alt, i de Salt o Girona, al curs mitjà-baix del Ter.

D’altra banda, una valoració complementària fa referència a la sensi-

bilitat i predisposició local envers els rius com a un factor més que

incideix en la determinació del grau de risc de degradació de l’àmbit

fluvial.

Distribució del risc de degradació de l’àmbit fluvial del curs mitjà-baix

Distribució detallada del risc de degradació urbanístic de l’àmbit fluvial del curs mitjà-baix

Classificació Categories de risc de degradació Àmbit fluvial curs mitjà-baix Àmbit fluvial

hectàrees % subtotal % total % total

Risc de degradació baix Àrees naturals protegides 335,32 52,45 9,04 20,18

Àrees amb tendència a la recuperació 297,76 46,57 8,03 6,00

Àrees naturals sense planejament 6,29 0,98 0,17 1,19

Subtotal 639,37 100,00 17,24 27,37

Risc de degradació mitjà Àrees amb tendència al manteniment 

o a la transformació com a àrees recuperables 1.040,42 37,79 28,05 16,81

Àrees recuperables sense planejament 118,30 4,30 3,19 4,55

Àrees amb tendència al manteniment 

o a la transformació com a àrees agrícoles 1.594,24 57,91 42,98 42,00

Subtotal 2.752,96 100,00 74,22 63,36

Risc de degradació alt Àrees amb risc elevat de degradació 164,83 52,88 4,44 3,61

Àrees actualment degradades 

amb planejament recuperable o natural 10,91 3,50 0,29 0,25

Àrees no recuperables, urbanes 135,93 43,62 3,67 4,51

Subtotal 311,67 100,00 8,40 8,37

Risc de degradació no avaluat Àrees no avaluades 5,33 100,00 0,14 0,90

Subtotal 5,33 100,00 0,14 0,90

Total curs mitjà-baix 3.709,33 100,00 28,71
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A través d’enquestes en profunditat a 53 ajuntaments riberencs dels

rius Ter i Freser, promogudes pel Consorci Alba-Ter (Delimitació i

valoració de l’àmbit fluvial, 2000; Projecte Alba-Ter/Ave 1997-2001),

s’ha copsat una revalorització dels espais fluvials que rectifica estig-

mes del procés de marginació i degradació que els havia associat a

espais hostils, insegurs i insalubres. 

En aquest sentit, 28 dels 53 ajuntaments entrevistats consideren que

el riu és ben valorat pels ciutadans i ciutadanes del seu municipi. La

raó més repetida és la de considerar-lo un lloc assíduament freqüen-

tat i que acull activitats d’oci i lleure. Un altre argument aprecia el

valor productiu del riu, ja sigui per regar o per a l’ús industrial, i un ter-

cer criteri valora el riu com a element indissociable del paisatge, de

la imatge i de la vida del lloc. Altrament, els 25 ajuntaments que cons-

taten una valoració negativa del riu ho justifiquen per la llunyania i la

pèrdua de relació amb l’espai fluvial.

Així mateix, el 64 % d’ajuntaments entrevistats manifesten que dis-

posen de projectes vinculats a l’àmbit fluvial. Destaquen els projec-

tes per dotar d’un nou ús de caire lúdic o turístic les ribes del riu

(26 %), recuperar o millorar l’estat ecològic del riu (24 %), sanejar les

aigües residuals (21 %) i netejar i canalitzar lleres (17 %). I en pers-

pectiva de futur, el 59 % dels ajuntaments entrevistats prioritzarien la

recuperació en sentit ampli de la façana fluvial i el 45 % apunten

també la funció del riu com a corredor biològic. 

L’apreciació positiva de l’espai fluvial percep el riu com un actiu més

en el seu entorn paisatgístic, capaç d’incentivar nous usos alternatius.

I sempre que aquests nous usos siguin respectuosos amb el medi flu-

vial i, de fet, en promoguin la conservació i restauració, això influirà

positivament a minorar el risc de degradació d’aquests espais.

Distribució del risc de degradació de l’àmbit fluvial del curs baix

Distribució detallada del risc de degradació urbanístic de l’àmbit fluvial del curs baix

Classificació Categories de risc de degradació Àmbit fluvial curs baix Àmbit fluvial

hectàrees % subtotal % total % total

Risc de degradació baix Àrees naturals protegides 414,16 61,29 7,65 20,18

Àrees amb tendència a la recuperació 205,67 30,43 3,80 6,00

Àrees naturals sense planejament 55,98 8,28 1,03 1,19

Subtotal 675,81 100,00 12,48 27,37

Risc de degradació mitjà Àrees amb tendència al manteniment 

o a la transformació com a àrees recuperables 1.006,99 22,46 18,59 16,81

Àrees recuperables sense planejament 354,31 7,90 6,54 4,55

Àrees amb tendència al manteniment 

o a la transformació com a àrees agrícoles 3.122,77 69,64 57,66 42,00

Subtotal 4.484,07 100,00 82,79 63,36

Risc de degradació alt Àrees amb risc elevat de degradació 39,58 24,69 0,73 3,61

Àrees actualment degradades

amb planejament recuperable o natural 6,93 4,32 0,13 0,25

Àrees no recuperables, urbanes 113,80 70,99 2,10 4,51

Subtotal 160,31 100,00 2,96 8,37

Risc de degradació no avaluat Àrees no avaluades 95,87 100,00 1,77 0,90

Subtotal 95,87 100,00 1,77 0,90

Total curs baix 5.416,06 100,00 41,92
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2.5 L’àmbit fluvial a quatre transsectes del riu
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Aquest apartat es destina a la reproducció cartogràfica de l’àmbit

fluvial de quatre trams o transsectes específics del riu Ter. S’ha ele-

git un transsecte per a cada unitat territorial del riu a fi de represen-

tar-hi la cartografia més detallada de què disposa el Consorci Alba-

Ter (Diagnosi sobre el medi natural i Diagnosi de planejament urba-

nístic, 2000; Projecte Alba-Ter/Ave 1997-2001) respecte a l’hàbitat

natural, el planejament urbanístic i el risc de degradació de l’àmbit

fluvial del riu.

Concretament, en l’àmbit fluvial dels transsectes s’hi detallen les

agrupacions d’hàbitats, les categories del sòl i les categories de risc

de degradació, totes definides i contextualitzades oportunament en

els apartats precedents. Per tant, cada transsecte fluvial correspon a

una unitat territorial diferent, sigui del curs alt, mitjà-alt, mitjà-baix o

baix del Ter, i conté tres mapes correlatius que representen informa-

ció cartogràfica d’alta concreció.  

En la delimitació dels transsectes s’ha prioritzat l’espai interfície entre

dos nuclis urbans de cada unitat territorial. Es representa l’àmbit flu-

vial de transició entre Sant Joan de les Abadesses i Ripoll (curs alt),

Torelló i Manlleu (curs mitjà-alt), Salt i Girona (curs mitjà-baix), i entre

Torroella de Montgrí fins a la mar Mediterrània (curs baix).

Els transsectes interurbans es consideren les zones més vulnera-

bles per a la preservació de l’estat natural de l’àmbit fluvial. És en

aquests transsectes on hi ha una major disparitat d’espais, on els

espais lliures naturals o seminaturals s’alternen més amb espais

construïts. I és també en aquests transsectes on el planejament

urbanístic preveu més possibilitat de canvi en el futur dels espais flu-

vials. Per això, doncs, l’interès de centrar-nos en aquests transsectes

del riu Ter.

Transsectes de les unitats territorials del riu Ter
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Hàbitat natural de l’àmbit fluvial des de Sant Joan de les Abadesses fins a Ripoll



Planejament urbanístic de l’àmbit fluvial des de Sant Joan de les Abadesses fins a Ripoll
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Risc de degradació de l’àmbit fluvial des de Sant Joan de les Abadesses fins a Ripoll



Hàbitat natural de l’àmbit fluvial des de Torelló fins a Manlleu
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Planejament urbanístic de l’àmbit fluvial des de Torelló fins a Manlleu



Risc de degradació de l’àmbit fluvial des de Torelló fins a Manlleu
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Hàbitat natural de l’àmbit fluvial des de Salt fins a Girona



Planejament urbanístic de l’àmbit fluvial des de Salt fins a Girona
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Risc de degradació de l’àmbit fluvial des de Salt fins a Girona



Hàbitat natural de l’àmbit fluvial des de Torroella de Montgrí fins a la desembocadura
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Planejament urbanístic de l’àmbit fluvial des de Torroella de Montgrí fins a la desembocadura



Risc de degradació de l’àmbit fluvial des de Torroella de Montgrí fins a la desembocadura
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3.1 El cabal i els aprofitaments de l’aigua
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El cabal d’aigua que transcorre pels rius varia al llarg del seu recor-

regut i és irregular també al llarg de l’any. En les manifestacions més

extremes, els aiguats i les sequeres dels rius mediterranis són episo-

dis naturals, que formen part del cicle vital del riu i, com a tal, els eco-

sistemes fluvials hi estan adaptats. 

L’esforç de la societat actual per regular aquest cabal (a través d’em-

bassaments, preses, rescloses), per tal de controlar el risc d’escas-

setat d’aigua i d’inundacions, ha alterat la dinàmica natural dels

cabals circulants dels rius, com també ho ha fet una derivació o

extracció excessiva del recurs. L’anàlisi de cabals i aprofitaments del

riu Ter que aquí s’ofereix es fa des de l’òptica de les necessitats eco-

sistemàtiques del riu Ter (Diagnosi sobre els usos i la qualitat de l’ai-

gua, 2000; Projecte Alba-Ter/Ave 1997-2001).

El cabal mitjà anual que circula al riu Ter augmenta progressivament

a mesura que s’apropa a l’entrada dels embassaments de Sau,

Susqueda i el Pasteral. A partir del sistema d’embassaments, el

cabal circulant per la llera del riu serà regulat per aquest complex

hidràulic. Així, el riu reprèn el seu recorregut amb menys cabal que

abans de l’embassament de Sau (11 respecte a 17 m3/s), i és al llarg

dels cursos mitjà-baix i baix del Ter que el riu recupera de nou el seu

cabal mitjà fins a uns 27 m3/s estimats en arribar a la desembocadu-

ra. Aquesta recuperació del cabal del riu és possible per afluents

d’entitat (riu Brugent, riera d’Osor, riera de Llémena, riu Onyar, riu

Terri i riu Daró), que cedeixen les seves aigües al riu Ter aigües avall

del complex hidràulic.

Altrament, els cabals mitjans mensuals del riu Ter, en relació amb el

seu cabal mitjà anual, indiquen el comportament de cada mes i la

variabilitat respecte a la resta. A grans trets, la distribució dels cabals

circulants al llarg de l’any mostra una crescuda concentrada, bàsi-

cament, entre els mesos d’abril i juliol causada per l’increment global

d’aportacions al Ter durant la primavera.

Amb tot, s’observa que l’estació d’aforament de Girona enregistra

uns cabals mensuals del Ter amb unes característiques particulars

perquè bona part de l’any superen el cabal mitjà del riu. Aquesta par-

ticularitat del Ter, que es manté fins a la seva desembocadura,

demostra la influència, per una banda, de l’efecte regulador dels

embassaments i, per l’altra, de la repercussió de l’Onyar en unir-se al

Ter i cedir-li els cabals màxims d’aigua a la tardor, com tots els altres

afluents del Ter de règim mediterrani.

Però el cabal del riu Ter també canvia segons l’aprofitament que en

fan diferents usos socioeconòmics. A tot el riu Ter es tenen atorgades

120 concessions d’aprofitament d’aigües superficials, que en conjunt

sumen un cabal de 508 m3/s, dels quals 120 m3/s són derivats pels

embassaments de Sau i Susqueda (any 1998). Per tant, el cabal mitjà

derivat per concessió és de 4 m3/s (3 m3/s si no es consideren els

embassaments). Tanmateix, més que les mitjanes de cabal derivat,

és especialment interessant fixar-se, per una banda, en la distribució

dels usos d’aquests aprofitaments i, per l’altra, en la seva distribució

geogràfica.

Primerament, s’observa que les concessions d’aigua per a un apro-

fitament hidroelèctric representen l’ús que fa la major derivació de

cabal del riu Ter. Més de tres quartes parts de les aigües superfi-

cials derivades (83 %) es destinen a la producció hidroelèctrica.

Davant aquest predomini, l’aprofitament industrial se situa com a

segon ús d’aigua, sense assolir la desena part del total del cabal

derivat (8 %).

Respecte a la distribució geogràfica de les concessions, es disposa

d’un inventari i cartografia de 91 preses i rescloses que intercepten

els rius Ter i Freser al llarg dels seus recorreguts. La identificació i

localització d’aquestes infraestructures revelen que els aprofitaments

d’aigües superficials, sigui quin sigui el seu ús o destí, es concentren

en major densitat en els cursos alt i mitjà-alt del Ter. En concret, des-

taquen els transsectes del Ter i del Freser aigües amunt de Ripoll i,

en el curs mitjà-alt, el transsecte del Ter fins a l’entrada de l’embas-

sament de Sau.

Al riu Freser, la densitat de derivacions de cabal d’aigua arriba a ser

d’una presa o resclosa per cada 1.090-1.280 metres entre les pobla-

cions de Ribes de Freser i Ripoll. Al Ter, les densitats més elevades

es detecten entre Ripoll i Roda de Ter, amb una mitjana d’un aprofi-

Distribució dels aprofitaments de l’aigua superficial dels rius
Ter i Freser
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tament per cada 740-1.300 metres i una derivació superior a 4,5 m3/s

per quilòmetre de riu.

En definitiva, a les unitats territorials del curs alt i mitjà-alt, els

rius Ter i Freser reben una intensa derivació dels seus cabals,

principalment per a un ús hidroelèctric. La desviació de cabal

circulant, malgrat no ser un aprofitament consumptiu, converteix

uns quants transsectes fluvials en una sèrie de petits embassa-

ments units, entre presa i presa, per un cabal que a l’època d’es-

tiatge pot ser nul o insuficient per mantenir un bon estat ecològic

del riu.  

Aquest efecte negatiu de les preses i les rescloses per als rius Ter i

Freser ha estat avaluat a través d’un estudi de cabals i de la inter-

pretació de les imatges aèries dels estius del 1993 i 1998 (ortofoto-

mapes E:1:5.000). Els trams de riu més crítics per mantenir un cabal

ecològic adequat s’han detectat als termes municipals de Setcases,

Ribes de Freser i Ripoll (curs alt), Santa Maria de Besora, les Llosses,

Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Orís, les Masies de Voltregà i

Manlleu (curs mitjà-alt), Sarrià de Ter (curs mitjà-baix) i Colomers

(curs baix).

Una altra lectura del cabal del riu Ter té lloc en els episodis d’aiguats

deguts, sobretot, a les característiques climàtiques i orogràfiques de

la conca. Les riuades de més magnitud daten del 1552, 1678, 1763,

1843 i, com cap altra, del 1617 (l’any del diluvi). Al segle XX, la inun-

dació del 1940 va assolir un cabal màxim d’avinguda de 1.700 m3/s a

Ripoll, 2.350 m3/s a Sau i 2.400 m3/s a Torroella de Montgrí. Com a

exemple de la força que assoleix el riu, a Sant Julià del Llor el Ter va

canviar el seu curs i avui el pont romànic de la població resta a l’an-

tic llit del riu.

A la inundació del 1970 es van enregistrar 1.066 m3/s a Roda de Ter i

600 m3/s a Girona. En aquest episodi els embassaments van laminar

una crescuda de cabal que podia haver estat molt més gran i trau-

màtica. En aquest sentit, les obres de regulació i protecció contra

avingudes no són iniciatives contemporànies. Ja al segle XVII, com a

exemple destacat, es van iniciar obres hidràuliques per controlar les

avingudes periòdiques provocades pel Daró i el Ter, que inundaven

bona part del Baix Ter.

Avui se sap que, davant el risc d’inundació, excedir-se en mesu-

res infraestructurals pot causar efectes adversos, no només al

medi fluvial sinó també als béns humans i materials. Les obres de

canalització de les lleres augmenten la velocitat de l’aigua i tras-

lladen riu avall un risc d’inundació més gran. Igualment, aquestes

infraestructures indueixen a una falsa seguretat davant els

aiguats, que afavoreix l’ocupació de les lleres i, de retruc, la vul-

nerabilitat dels béns. 

Finalment, a escala de tota la conca del Ter es disposa de la distri-

bució general de la demanda d’ús d’aigua de l’interior de la conca.

La meitat de la demanda total (53 %) prové del reg de cultiu i de golf,

i la quarta part (24 %) de l’ús domèstic (incloent-hi el turístic), públic

i comercial. Amb la resta d’usos, industrials (17 %) i ramaders (7 %),

les demandes internes de la conca del Ter sumen una quantitat total

d’aigua de 166,9 hm3/any.

A més de les demandes internes, els recursos hídrics de la conca del

Ter també cobreixen demandes de l’extraradi de la conca. La

demanda externa d’aigua és pràcticament equivalent a la demanda

interior de la conca del Ter: 168,2 hm3/any destinada al servei d’a-

bastament d’aigua de l’àrea metropolitana de Barcelona.

D’altra banda, i respecte al cabal ecològic, està establert un mínim

de cabal circulant al riu Ter fixat en 3 m3/s a partir dels embassa-

ments. Aquest cabal s’assigna per al manteniment ecosistemàtic

del medi fluvial, encara que el més apropiat seria un cabal variable

atenent les oscil·lacions estacionals pròpies del cabal natural del

riu Ter.

Distribució de les demandes internes dels recursos hídrics de
la conca del Ter
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3.2 L’estat fisicoquímic de l’aigua

La composició geològica dels substrats dels rius i afluents és el

condicionant físic més decisiu en la mineralització de l’aigua, és a

dir, en la determinació de la seva qualitat natural. Tanmateix, l’acti-

vitat humana diària genera impactes que deterioren la qualitat de

l’aigua dels cursos fluvials i, si el medi aquàtic no té prou capacitat

de recuperació o autodepuració, aquestes alteracions condicionen

els usos posteriors de l’aigua per a la funció ecològica i antròpica

d’aquest recurs.

Per saber si l’aigua està contaminada o no o si és apta per a deter-

minats usos, es disposa d’un bon nombre d’indicadors que analitzen

els components de l’aigua més reveladors, començant pels indica-

dors físics de la qualitat de l’aigua (color, olor, gust, temperatura,

conductivitat) i continuant amb els indicadors químics (pH, oxigen

dissolt, fosfat, amoni, demanda bioquímica de l’aigua).

Alguns d’aquests indicadors han permès fer el seguiment de l’os-

cil·lació que manifesta la qualitat fisicoquímica de l’aigua del riu

Ter, en el seu transcurs fins a la mar Mediterrània. Els estudis

encomanats pel Consorci Alba-Ter (Informe de l’estat ecològic de

la conca del riu Ter, 2000; Projecte Alba-Ter/Ave 1997-2001), se

centren en 40 punts de mostreig de la qualitat de l’aigua del riu

Ter, 4 del riu Freser i 14 entre els afluents Ritort, Rigard, Gurri i

Terri. 

Els punts de mostreig se situen en els principals nuclis urbans i polí-

gons industrials, així com abans i després d’elements modificadors

de la qualitat de l’aigua (minicentrals, abocaments, embassaments,

depuradores). A fi de detectar alteracions en l’ecosistema fluvial,

s’han elegit tres indicadors de contaminació especialment apropiats:

la conductivitat, el fosfat i l’amoni.
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Mineralització de l’aigua del riu Ter segons els percentatges de l’índex de conductivitat
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Mineralització de l’aigua del riu Ter i afluents segons l’índex de conductivitat



La conductivitat és la capacitat de l’aigua per conduir l’electricitat

generada per les sals que conté dissoltes. Una  quantitat anormal

de sals en l’aigua dels cursos fluvials és símptoma inequívoc de la

presència d’aigües residuals, perquè aquestes contenen alts

índexs de salinitat. 

Per tant, a mesura que augmenta la salinitat de l’aigua augmenta la

conductivitat, i a partir d’un llindar (aproximadament de 1.000 mS/cm)

l’aigua es considera excessivament mineralitzada per a una potabi-

lització sense problemes i pot condicionar la presència de les espè-

cies més exigents.

El fosfat és un nutrient imprescindible per als organismes primaris

dels cursos fluvials. Tanmateix, els fertilitzants agrícoles i, molt més

freqüent, les aigües residuals (sobretot detergents) originen concen-

tracions de fosfats que alimenten fenòmens d’eutròfia.

L’eutrofització és un procés de contaminació orgànica provocat per

la proliferació d’algues en el medi aquàtic. La presència massa abun-

dant d’algues resta disponibilitat d’oxigen per a la vida dels altres

organismes de la cadena tròfica. 

Finalment, les altes aportacions d’amoni es converteixen en tòxiques

per a organismes aquàtics, com els macroinvertebrats i els peixos,

quan la concentració d’oxigen en l’aigua és baixa. L’excés d’amoni té

una procedència diversa: aigües residuals, aigües mal depurades,

dejeccions ramaderes de purins, etc. 

Tret de la toxicitat elevada o amb indicis, la toxicitat molt probable de

les aigües (d’1 a 3,9 mg/l d’amoni) depèn de si l’acidesa o l’alcalini-

tat de l’aigua (el pH) es manté dins els valors naturals.
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Eutròfia de l’aigua del riu Ter i afluents segons l’índex de fosfats



A grans trets, els indicadors de conductivitat, fosfat i amoni consta-

ten una qualitat fisicoquímica de l’aigua del Ter molt bona en el curs

alt del riu, encara que amb signes d’eutròfia en els punts de mostreig

posteriors als nuclis de població del Ripollès. La qualitat és especial-

ment excel·lent en les capçaleres del Ter i del Freser, incloent-hi els

afluents respectius del Ritort i el Rigard.

En el curs mitjà-alt es mantenen els índexs d’eutròfia després dels

nuclis urbans d’Osona i es detecten uns nivells continuats de probable

toxicitat en els punts mostrejats entre Torelló i Seva. Amb tot, el més

destacable, per una banda, són les puntes de conductivitat i d’hipe-

reutròfia després de Manlleu i en la confluència del Ter amb la riera de

Sorreigs i el Gurri i, per altra banda, l’efecte depurador contra aques-

tes puntes contaminants dels embassaments de Sau i de Susqueda.

Al curs mitjà-baix, després de l’embassament del Pasteral, els valors

de toxicitat del Ter creixen amb l’entrada del riu Brugent i a l’alçada

de Bonmatí. Però els increments de contaminació es produeixen a la

resclosa de Bescanó, amb un màxim de conductivitat, i passat

Girona i en la confluència amb el riu Terri, ambdós punts de mostreig

amb nivells molt alts de toxicitat i hipereutròfia. Finalment, en els dos

punts de mostreig del curs baix del Ter s’observa una davallada dels

índexs de toxicitat, d’eutròfia i, malgrat mantenir valors alts, de con-

ductivitat.

En general, els bons valors dels índexs de qualitat fisicoquímica que

té l’aigua del Ter en el curs alt contrasten, especialment, amb les

puntes de contaminació del curs mitjà-alt i mitjà-baix. Els signes de

recuperació de la qualitat química del riu es concentren en el trans-

secte dels embassaments, que actuen com a veritables depuradores

naturals, i en el curs baix abans de la desembocadura.
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Toxicitat de l’aigua del riu Ter segons els percentatges de l’índex d’amoni
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Toxicitat de l’aigua del riu Ter i afluents segons l’índex d’amoni



3.3 L’estat biològic de l’aigua i el bosc de ribera

La bona qualitat fisicoquímica de l’aigua és una condició impres-

cindible però insuficient per garantir l’estructura i el funcionament

dels ecosistemes fluvials. L’estat ecològic d’un riu depèn de les

variables fisicoquímiques però també  biològiques (peixos, inverte-

brats, algues) i morfomètriques (cabals de manteniment, bosc de

ribera) del medi aquàtic, com així ho estipula la Directiva marc de

l’aigua de la Unió Europea.

En l’estudi promogut pel Consorci Alba-Ter (Informe de l’estat

ecològic de la conca del riu Ter, 2000; Projecte Alba-Ter/Ave

1997-2001), el sondeig de la qualitat fisicoquímica de l’aigua a 58

punts de mostreig dels rius Ter, Freser i afluents (Ritort, Rigard,

Gurri i Terri) es complementa necessàriament amb l’anàlisi de la

qualitat biològica de l’aigua i de la qualitat del medi ripari.

Ambdues anàlisis s’han fet amb indicadors contrastats, l’índex

IBMWP i l’índex QBR, respectivament, i que permeten la seva

combinació per obtenir, mitjançant l’índex ECOSTRIMED, una

valoració global i integral de l’estat de l’ecosistema fluvial. 

Per tant, es disposa de tres índexs indicatius de la salut dels rius que,

si bé no poden identificar els components contaminants, sí que tenen

la capacitat de revelar efectes ocasionats molt anteriorment al

moment de realitzar l’anàlisi. 

L’índex IBMWP (Iberian biological monitoring working party) es basa

en la riquesa de la comunitat de macroinvertebrats i, en concret, en

les exigències de qualitat d’aigua que té cada família d’espècies. Els

macroinvertebrats són organismes de pocs mil·límetres o centíme-

tres amb més o menys sensibilitat a la contaminació, de manera que

la presència o absència de determinades famílies de macroinverte-

brats permet qualificar una aigua entre molt neta i molt contaminada.
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La qualitat de l’aigua del riu Ter segons els percentatges de l’índex IBMWP
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En definitiva, en l’índex IBMWP a cada família de macroinvertebrats

se li assigna una puntuació que tendirà a l’alça com més bona quali-

tat indiqui, de manera que en cada punt de mostreig del riu s’identi-

fica el nombre total de famílies i se suma la puntuació associada.

L’índex QBR (qualitat del bosc de ribera) avalua l’estat de les riberes

dels rius prenent en consideració tota l’amplada potencial del bosc

de ribera, és a dir, fins als espais propis de la zona inundable amb un

període de retorn d’avingudes de 100 anys. L’índex mesura tres

aspectes del bosc de ribera: la cobertora ripària (el grau de recobri-

ment de la vegetació), l’estructura que té la cobertora (la complexitat

segons la distribució d’arbres i arbustos) i la qualitat de la cobertora

(la proporció d’espècies natives i la disposició en galeria).

D’altra banda, l’índex QBR també valora el grau de naturalitat del

curs fluvial, de manera que tota alteració que comporti la reducció de

la llera, l’augment del pendent dels marges i/o la pèrdua de sinuosi-

tat del riu (modificació de les terrasses adjacents, canalització, pre-

ses) restaran puntuació a l’índex final del tram de riu analitzat. 

Com a síntesi, l’índex ECOSTRIMED (ecological status river

Mediterranean) valora l’estat ecològic dels rius mediterranis a partir

d’un índex de qualitat de l’aigua basat en els macroinvertebrats

(IBMWP) i un índex de qualitat de la vegetació de ribera (QBR). De

fet, aquests dos índexs indiquen també, indirectament, l’estat fisico-

químic de l’aigua, de les comunitats de peixos, de les comunitats d’o-

cells, de manera que l’ECOSTRIMED és un índex senzill però prou

multimètric de la qualitat ecosistèmica dels rius.

Aquest índex se supedita sempre a la qualitat de l’aigua com a varia-

ble més determinant, és a dir, si és dolenta l’índex serà negatiu inde-
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La qualitat del bosc de ribera del riu Ter segons els percentatges de l’índex QBR
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pendentment de l’estat de la ribera. D’altra banda, si la qualitat de la

ribera és deficient l’índex aconseguirà només un valor moderat.

En general, i prenent els punts de mostreig com a referència, l’índex

ECOSTRIMED posa de manifest que al curs alt del Ter s’hi preserva

un estat ecològic del riu entre bo i moderat, exceptuant el pas per

Camprodon, Sant Joan de les Abadesses i, sobretot, Ripoll i les

Llosses. La qualitat biològica de l’aigua assoleix els valors més favo-

rables i constants de tot el recorregut del Ter i el bosc de ribera es

manté majoritàriament per sobre del llindar indicatiu d’alteració inicial.

En el curs mitjà-alt, i fins abans dels embassaments, hi prevalen els

valors negatius de l’índex ECOSTRIMED. En els punts de mostreig, la

qualitat biològica de l’aigua és reiteradament molt baixa, i el bosc de

ribera presenta una degradació extrema a la confluència amb el riu

Gurri. Només a Orís s’observa un estat ecològic del riu moderat. A

partir dels embassaments el canvi és extrem, la salut del riu és bona

perquè l’aigua és menys contaminada i el bosc de ribera només pre-

senta pertorbacions lleugeres.

En el curs mitjà-baix, després de l’embassament del Pasteral, l’estat

del riu fluctua entre moderat i dolent fins a la població de Salt. Entre

Girona i Sant Jordi Desvalls l’índex predominantment davalla fins al

valor més negatiu perquè reincideixen casos d’aigües molt contami-

nades i vegetació de ribera amb signes d’alteració.

En el curs baix l’índex ECOSTRIMED reflecteix una millora gradual de

l’estat del riu respecte a la situació en què es troba el Ter en l’últim punt

de mostreig del curs mitjà-baix. Poc abans d’entrar a la mar Medi-

terrània, el riu presenta un estat ecològic moderat per la certa recupe-

ració de la qualitat biològica de l’aigua i de la vegetació de ribera.
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4.1 El patrimoni cultural vinculat a l’aigua

Els ponts, les rescloses, els molins, les fàbriques de riu, són elements

indissociables dels espais fluvials del nostre territori. El patrimoni cul-

tural, de la mateixa manera que el patrimoni natural, és part intrínse-

ca de tot el patrimoni fluvial que un riu hereta. És així com el paisat-

ge fluvial testimonia el llegat cultural que tenim vinculat a l’aigua, el

nostre vincle pretèrit amb els rius en la manera d’innovar formes de

viure i treballar al llarg dels anys i dels segles.

El patrimoni cultural vinculat als rius Ter i Freser disposa d’un inven-

tari catalogràfic i georeferenciat promogut pel Consorci Alba-Ter

(Diagnosi de patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua, 2000;

Projecte Alba-Ter/Ave 1997-2001). Al llarg d’aquest capítol es repre-

sentaran 494 elements i 22 conjunts patrimonials d’aquest inventari

que, malgrat no pretendre una representació exhaustiva, donen

prova de la riquesa i l’heterogeneïtat de l’arquitectura de l’aigua

(ponts, rescloses, molins) i del patrimoni industrial (turbines, fàbri-

ques, colònies) que els rius Ter i Freser preserven.

Acompanyant els mapes, els gràfics contenen una selecció limitada

dels camps d’informació –sobre paràmetres d’identificació, diagnosi

i de potencial– de què disposen les fitxes catalogràfiques realitzades

en l’impàs dels anys 1999 i 2000. 

La informació gràfica mostra una primera visió genèrica de la tipolo-

gia d’elements i conjunts patrimonials dels rius Ter i Freser, l’època

medieval (X-XVII), moderna (XVII-XIX) o contemporània (XIX-XX) en

què se circumscriuen, l’estat de conservació, la protecció legal

segons que en tinguin o no, el valor històric depenent de la impor-

tància pels atributs particulars que contenen, i el valor de singularitat

determinat per la quantia d’elements o conjunts patrimonials de la

mateixa tipologia continguda dins de cada unitat territorial del riu Ter.

Caracterització del patrimoni cultural vinculat a l’aigua dels rius Ter i Freser

Tipologia

Època

Estat de conservació

Protecció

Valor històric

Valor de singularitat

Caracterització de 516 elements i conjunts patrimonials.
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4.2 El patrimoni vinculat a les comunicacions

El riu com a frontera física, com a obstacle en la comunicació dels

territoris que s’estenen més enllà de les dues ribes, ha suposat des

de sempre un repte al qual ha calgut fer front des de l’enginy i les

possibilitats tècniques i econòmiques dels nostres avantpassats.

Sens dubte, el pont s’identifica fàcilment com l’element més repre-

sentatiu del patrimoni cultural vinculat a les comunicacions. Però

aquesta identificació sols és vàlida per a l’època contemporània. En

temps més reculats, la construcció d’un pont es reservava a les cruï-

lles de camins estratègiques que, com a tals, mereixessin invertir-hi

una suma important de diners i de temps i assumir la incertesa que

una riuada, en la majoria dels casos, pogués malmetre, derruir o

inhabilitar una costosa infraestructura de comunicació. 

Al riu Ter, l’antiguitat, l’arquitectura, la condició de camí ral atorguen

avui el valor històric d’uns ponts que han pogut perdurar o recons-

truir-se d’un passat amb riuades però també amb terratrèmols i gue-

rres: el pont Nou de Camprodon, el pont Vell de Sant Joan de les

Abadesses, el pont de la Cabreta de Campdevànol i Ribes de Freser

(riu Freser), el pont del Pelut d’Orís, el pont de can Moles de Manlleu,

el pont Vell de Roda de Ter, el pont Vell de Sant Julià del Llor i

Bonmatí, el pont de la Barca de Girona o el pont de Torroella, entre

altres.

Fins que els ponts no es van generalitzar, les alternatives van ser els

passos de barca, les palanques i les passeres o guals. Els passos de

barca facilitaven el trànsit de persones, animals i productes allà on

l’amplada del riu feia especialment apropiat l’ús de la barca de llibant

com a mitjà de transport per creuar-lo. Al Ter, al curs mitjà-baix i baix

del riu es va estendre l’ús de la barca coincidint amb la migradesa de

ponts disponibles en l’època moderna. 
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Així mateix, les palanques seran ponts d’estructura simple i fràgil,

especialment vulnerables als aiguats però, també, oportunament

útils per superar els passos estrets dels trams alts dels rius. Sense

pilars, en la seva gran majoria, el paviment amb taulons de fusta se

subjectava amb tirants de cables metàl·lics. Al riu Ter, les primeres

palanques encara avui en ús daten de principis del segle XX.

Tanmateix, els aiguats han obligat a proveir-les de materials de cons-

trucció més resistents (ferro, formigó) que han transformat la fesomia

inicial de les palanques de fusta, tret d’excepcions com les de la

Batllia de Sant Joan de les Abadesses o de la Casanova de

Camprodon.

Finalment, les passeres i els guals representen la tecnologia més rudi-

mentària en patrimoni cultural vinculat a les comunicacions. Amb tot,

ja en l’època medieval suposaven un recurs recurrent per la població

riberenca i els viatgers que pretenien escurçar trajectes o estalviar

impostos feudals tributats al pas de ponts, com és el cas, al riu Ter, del

gual del Pas del Gegant entre Bescanó i Sant Gregori. En l’actualitat,

la persistència de passeres fetes per pedres de riu, l’una davant de

l’altra sobre aigües calmes del Ter, continua testimoniant el primer

esforç instintiu per salvar la distància entre riba i riba d’un riu.

En el conjunt dels rius Ter i Freser, i com a breu contrapunt a la infor-

mació gràfica, tres quartes parts dels 110 elements cartografiats rela-

tius a la comunicació corresponen a la tipologia de pont (75 %) i l’è-

poca contemporània és la predominant (89 %). L’estat de conserva-

ció es considera molt bo en la meitat dels elements patrimonials

(54 %) i es constata la pràctica inexistència de figures de protecció

legal per a aquests elements vinculats a les comunicacions (6 %).

D’altra banda, la majoria d’aquest patrimoni té un valor històric de

grau mitjà (74 %) i un valor de singularitat de grau baix (96 %). 

Caracterització del patrimoni vinculat a les comunicacions dels cursos mitjà-baix i baix

Tipologia

Època
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Protecció

Valor històric

Valor de singularitat

Caracterització de 24 elements patrimonials.
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4.3 El patrimoni vinculat a la distribució de l’aigua

Els rius, amb el pas de moltes generacions i cultures, tenen artèries

d’aigua que no són pròpiament afluents naturals. Són canals i recs

que recorren en paral·lel transsectes de riu més o menys prolongats

i configuren una trama més o menys complexa i allunyada del riu.

Però amb tots i cadascun dels canals i recs el vincle amb el riu és

indestriable, inequívoc. Una petita resclosa o una presa de grans

dimensions emplaçada en la llera d’un riu evidencia el punt d’origen

de l’aigua d’aquestes artèries hidràuliques.

Altrament, en el mateix punt de derivació d’aigua comença el funcio-

nament de mecanismes ideats per controlar i regular el cabal circu-

lant dels canals i recs: repartidors i comportes que divideixen l’aigua

i sobreeixidors que limiten el cabal d’entrada als canals són peces

fonamentals que formen part del patrimoni hidràulic vinculat a la dis-

tribució de l’aigua. L’edifici que delata la presència i vigència d’a-

quests mecanismes hidràulics és la casa comporta, que en el cas del

riu Ter pot constar de fins a 7 o 8 comportes individuals amb els res-

pectius volants i engranatges de regulació. 

Juntament amb les rescloses i els mecanismes hidràulics, els canals i

recs han estat projectats, al llarg de la història, per regar camps de con-

reu, per impulsar molins i fargues, per moure màquines fabrils, per

generar electricitat. Un mateix canal o rec podia abastar aigua per a

diferents aprofitaments al llarg del seu trajecte; la xarxa de canals i recs

del riu Ter en dóna prova. El rec del Molí, la sèquia Monar, el canal

industrial i el canal de Rialb exemplifiquen bé aquesta diversitat d’usos.

Al Baix Ter, el paisatge tan idiosincràtic d’hortes, fruiters, arrossars

del curs baix del riu té un origen medieval amb la construcció del rec

del Molí i les rescloses de Colomers, Ullà i Canet (segles XII-XVII),

que irriguen la riba esquerra i dreta del riu i movien, respectivament,
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els molins de Jafre, Verges, Bellcaire i l’Escala; els anomenats de

Dalt, del Mig i de Baix, i els de Gualta i Pals.

La sèquia Monar (segle X), en el recorregut entre Bescanó i Girona,

doblaria tant el seu servei (hortes, onze molins fariners, un de pape-

rer, una farga) que les disputes entre els usuaris agrícoles i manufac-

turers van sovintejar als segles XVI i XVII. La mateixa sèquia, i a l’èpo-

ca contemporània, abastarà les fàbriques tèxtils i les centrals hidroe-

lèctriques de Montfullà (Bescanó), Salt i Girona (segles XIX i XX).

El canal industrial de Manlleu (anys 1841-1848) abandera la primera

industrialització moderna a les terres d’Osona. Aquest canal arribaria

a proveir d’aigua vuit fàbriques de riu en menys dels dos quilòmetres

que té de llarg. Repartidors, sobreeixidors, comportes, bagants i

altres mecanismes hidràulics avalen la transcendència del canal per

a la prosperitat de la vila a mitjan segle XIX. 

El canal de Rialb (dècada 1910) va ser construït per conduir aigua del

Freser a la fàbrica tèxtil de la colònia Recolons, a Ribes de Freser.

Aviat, però, i davant l’era de l’electricitat, el canal alimentarà una cen-

tral hidroelèctrica. L’industrial Recolons es convertia així en un impor-

tant productor d’energia, de la mateixa manera que els Brutau de

Vilallonga de Ter o els Pericas de Sant Quirze de Besora.

En una valoració genèrica dels 220 elements vinculats a la distribu-

ció de l’aigua als rius Ter i Freser, la majoria pertanyen a rescloses i

preses (42 %) i canals i recs (39 %), i l’època predominant correspon

a la contemporània (84 %). L’estat de conservació és bo en la meitat

dels elements (52 %) i la protecció legal és minoritària (6 %).

Altrament, el valor històric de grau mitjà (90 %) i el valor de singulari-

tat de grau baix (96 %) són els dominants. 
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4.4 El patrimoni vinculat a l’energia hidràulica

En un país com el nostre, mancat de recursos combustibles en el

subsòl, l’obtenció d’energia ha significat un desafiament constant, i

no sempre fàcil d’encarar fins ben entrat el segle XX, per al desenvo-

lupament de les activitats productives i del benestar en general. 

L’energia hidràulica, l’energia generada per la força motriu del cabal

d’un riu o afluent, és mil·lenària. Aquest sistema tradicional d’obtenció

d’energia mecànica mourà, en un període dilatat de temps, molins i

fargues per a l’elaboració de tota mena de manufactures. Però és

més, a finals del segle XIX l’aprofitament energètic de l’aigua conti-

nuarà sent tan imprescindible, irrenunciable i essencial, com en plena

època medieval. Les màquines de vapor que propulsen les fàbriques

industrials són concebudes per funcionar amb carbó i, tanmateix,

com que es tracta d’un mineral costós i escàs, només s’hi recorre

quan el cabal d’aigua no garanteix prou energia per a les màquines.

Així doncs, a les portes del segle XX la dependència envers aquesta

energia primària persisteix i es fa més exigent. Només els cabals

prou regulars dels rius Ter i Llobregat asseguraven, durant bona part

de l’any, la generació de la força energètica que requerien les fàbri-

ques, sobretot a partir d’una innovació tecnològica autòctona de

gran repercussió en la revolució industrial del país: la turbina. 

La turbina hidràulica Planas i Flaquer, inventada i fabricada a Girona,

esdevé una peça decisiva en la mecanització de la primera indústria de

Catalunya i en la industrialització espanyola en general. La turbina va

possibilitar la modernització de les farineres, de la indústria paperera,

però també l’electrificació del país a partir dels recursos hidràulics. 

En aquest sentit, els rius Ter i Freser seran capdavanters en el pro-

cés d’electrificació dels nuclis urbans de Catalunya i de l’Estat
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espanyol amb el primer enllumenat públic de tot un nucli urbà a

Ripoll (any 1892). A partir d’aquí, les centrals hidroelèctriques s’ani-

ran generalitzant, rescloses i preses generaran els salts d’aigua

necessaris perquè amb la caiguda de l’aigua es produeixi l’energia

cinètica que les centrals hidroelèctriques converteixen en electrici-

tat amb l’ajut de les turbines i els alternadors o generadors elèctrics,

que transformen l’energia mecànica de rotació de les turbines en

energia elèctrica.

Com a cas més rellevant, i anterior al complex hidràulic dels embas-

saments de Sau, Susqueda i el Pasteral, la construcció de la presa i

el salt del Pasteral a la Cellera de Ter (any 1905) va significar una de

les obres d’infraestructura més importants de Catalunya. La central,

proveïda amb grans turbines Planas i Flaquer, va ser una inversió

d’Industrias Burés a fi de subministrar electricitat a la fàbrica tèxtil

d’Anglès, però amb els anys va estendre el seu servei per a l’enllu-

menat de municipis d’arreu de les comarques de la Selva, el Gironès

i el Baix Empordà.

Entre algunes conclusions genèriques respecte al patrimoni corres-

ponent a l’energia, destaca, en primer lloc, que la meitat dels 116

elements representats al llarg dels rius Ter i Freser corresponen a tur-

bines hidràuliques (57 %) i una part també important a centrals hidro-

elèctriques (39 %), i que l’època dels elements vinculats a l’energia

equival, quasi de manera absoluta, a l’època contemporània (98 %).

L’estat de conservació es valora majoritàriament entre molt bo (50 %)

i bo (41%) i, d’altra banda, no es disposa de protecció legal excepte

per a un element (1%). Com a última consideració, el valor històric de

bona part dels elements té un grau mitjà (81 %) i el valor de singula-

ritat de grau baix és pràcticament total (99 %).
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4.5 El patrimoni vinculat a les instal·lacions manufactureres

La farina, l’oli, l’arròs, la xocolata, el paper, el drap, el guix o el ciment

són alguns dels productes que durant molt de temps, en el seu procés

de producció, havien de disposar d’un molí, de la mateixa manera que

panys, claus, arades, encluses, cremalls, teieres, armes i tot altre tipus

d’eines i estris de ferro o d’acer es treballaven des d’una farga.

Molins i fargues tindran el seu moment d’esplendor als segles XVII i

XVIII de les èpoques medieval i moderna a causa de la diversitat de

productes manufacturats que se n’extreien i de l’expansió d’aques-

tes instal·lacions hidràuliques. La propietat d’un molí o d’una farga

era símbol inequívoc de poder en el règim feudal i de disputes, com

la contesa entre els comptes de Peralada i el senyor de la baronia de

Verges pels drets d’aigua de la riba dreta i esquerra del Baix Ter. 

Tanmateix, aquestes tecnologies de l’aigua, i sobretot el molí hidràu-

lic, escapen d’un context històric predeterminat. Fins ben entrat el

segle XX, el molí i la farga canvien, en l’ús o en la tècnica, però per-

sisteixen, acompanyant les transformacions econòmiques, socials i

culturals de cada època.

El molí hidràulic, amb un fonament tècnic molt senzill (encaix de dues

pedres circulars i planes, la inferior fixa i la superior giratòria), repre-

senta la culminació tecnològica del primitiu molí de mà del neolític i

del molí de sang amb tracció animal o humana de la civilització

hel·lènica i romana. La contribució àrab a la roda hidràulica serà

determinant no només per als molins, sinó també per a les primeres

fàbriques de la revolució industrial, algunes de les quals, com en el

riu Ter, representaran la substitució natural de les instal·lacions

manufactureres dels molins: les fàbriques Molinou a Campdevànol

(riu Freser), Espona a Sant Joan de les Abadesses o Malars a Gurb

en són una mostra.
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L’establiment de la farga, per la seva banda, requerirà la proximitat a

minerals ferruginosos, carbó vegetal per a la fosa, i corrents d’aigua

per accionar hidràulicament el martinet que forjava el metall. Als

Pirineus va dinamitzar l’economia de les valls fluvials i molt significa-

tivament perquè es va innovar un giny siderúrgic que millorava la

qualitat dels ferros i acers obtinguts. 

La tècnica, que assegurava aire constant i regular en el forn on es

reduïa el mineral, va ser una fita històrica i es coneix arreu amb la deno-

minació de farga catalana. Les fargues localitzades a Ripoll i a tot el riu

Freser i al tram alt del Ter arribaren a exportar gran quantitat de manu-

factures i a assolir un grau de mecanització que es considera una de

les primeres manifestacions de la industrialització de Catalunya.

Un altre element manufacturer que prova una tecnologia, una econo-

mia i una forma de vida tradicionals –i un passat de la nostra cultura

vinculat a l’ús de l’aigua– és el pou de glaç. En un pou hermètic de

parets dobles i cúpula de pedra, tal com van ser ideats els de les

Masies de Voltregà, Vilanna (Bescanó) o Flaçà, s’emmagatzemaven

lloses de glaç que a l’hivern s’elaboraven en una bassa d’aigua con-

duïda i regulada amb recs i comportes. Omplert de glaç el pou, s’aï-

llava amb fullaraca, palla i branques i a l’estiu es venia el producte,

que en l’època medieval era especialment apreciat i valuós.

En conjunt, al llarg dels rius Ter i Freser, la tipologia predominant de

les 34 instal·lacions manufactureres inventariades és el molí (76 %) i

les èpoques corresponen a la contemporània (38 %), la moderna

(38 %) i la medieval (24 %). L’estat de conservació és bo en la meitat

dels casos (47 %) i la gran majoria no tenen protecció legal (94 %). El

valor històric de grau mitjà (59 %) i alt (41 %) i el valor de singularitat

de grau baix (82 %) són els més destacats.
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4.6 El patrimoni vinculat a les fàbriques de riu

A principis del segle XX la consolidació de la indústria catalana és ja

una realitat, i les fàbriques de riu i les colònies són els edificis insíg-

nia d’aquesta consolidació. Els rius Ter i Llobregat són propulsors

d’una relocalització industrial que en poques dècades suposa el tras-

llat de nombrosos edificis fabrils de la ciutat al riu. 

És així com apareix i pren vigència el concepte de fàbrica de riu, en

un moment de la història contemporània on diversos condicionants

conjunturals l’afavoreixen, entre els quals hi ha la major força reivin-

dicativa de l’obrerisme urbà, la millora de les comunicacions del rere-

país i, de manera decisiva, el factor energètic.

La millora extraordinària del rendiment energètic de l’aigua, que l’en-

granatge de la turbina de llavors garantia, va possibilitar la proliferació

de les fàbriques de riu. Moltes d’aquestes fàbriques hidràuliques que-

daran circumdades al seu entorn per una colònia obrera, és a dir, un

nucli de poblament fabril dotat d’habitatges i de serveis diversos per

als treballadors de la fàbrica. L’allunyament de les fàbriques respecte

als nuclis de població rural així ho requeria en la majoria dels casos. 

La colònia industrial passarà a ser un component nou de la fesomia

del paisatge fluvial de molts municipis riberencs, un component

emblemàtic de la revolució industrial de Catalunya i amb un origen

eminentment fluvial. En concret, el Ter es revelarà com un riu primor-

dial per a la colonització tèxtil del país. Al curs alt i mitjà-alt, al peu del

Ter i del Freser, s’hi van construir moltes fàbriques de riu i colònies,

pràcticament totes dedicades a la filatura. 

Les colònies industrials més grans, com ara la Recolons a Ribes de

Freser (riu Freser), la Llaudet a Sant Joan de les Abadesses, la Farga

Bebiè a les Llosses, la Borgonyà a Sant Vicenç de Torelló, la Ymbern
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o el Pelut a Orís, la Salou Baurier a Roda de Ter, la Bonmatí al muni-

cipi al qual dóna nom, acabaran sent veritables pobles industrials. 

La colònia Borgonyà, coneguda com la “dels anglesos”, és el para-

digma més clar del que una colònia industrial representava com a

estratègia dual de control i assistència social per als obrers d’aque-

lla època. A Borgonyà, la cooperativa, la carnisseria i fleca, la casa

bressol, l’escola, el dispensari mèdic, l’església, el cementiri, el casi-

no, les instal·lacions esportives, el baixador del tren, són un seguit de

prestacions i instal·lacions per les quals avui la colònia es considera

un conjunt patrimonial de primer ordre.

Un altre tipus de colònies constava d’un conjunt patrimonial limitat als

seus dos elements clau, la fàbrica i l’habitatge, i alguns edificis des-

tinats a serveis de primera necessitat (guarderia, economat), raó per

la qual s’han qualificat de semicolònies perquè no formaven un nucli

de població autònom. D’aquest tipus de semicolònies al riu Ter són la

Ballvé a Ripoll, la Gallifa a les Masies de Voltregà, la Remisa a

Manlleu, la Burés a Anglès, la Grober a Bescanó o la Gassol a Salt.

Dels gràfics associats als respectius mapes es desprèn que els 36 ele-

ments i conjunts patrimonials del riu Ter (per al riu Freser no es dispo-

sa de dades) són, en una proporció semblant, fàbriques de riu (39 %),

colònies (33 %) i semicolònies (28 %). Com és lògic, tot el patrimoni

vinculat a les fàbriques de riu correspon a l’època contemporània. 

L’estat de conservació es constata que és bo en la meitat dels casos

(50 %) i molt bo en una tercera part (28 %) i, d’altra banda, la protec-

ció legal no hi figura en la majoria de casos (83 %). Finalment, és

especialment significatiu el predomini del valor històric de grau alt

(56 %) i mitjà (44 %) i del valor de singularitat de grau baix (89 %).
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Caracterització de 8 elements i conjunts patrimonials.



101

Patrimoni vinculat a les fàbriques de riu dels cursos mitjà-baix i baix



5.1 Fons documental

Capítol 1

Consorci Alba-Ter (2001) Pla d’ordenació integral del riu Ter. Projecte

Alba-Ter/Ave 1997-2001. Manlleu-Salt, Consorci Alba-Ter - Programa

TERRA, DG XVI, UE.

Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona i Servei

d’Assaigs i Recerca Tecnològica de la Universitat de Vic (2000) Diagnosi

sobre el medi natural. Projecte Alba-Ter/Ave 1997-2001. Vic-Barcelona,

encàrrec del Consorci Alba-Ter - Programa TERRA, DG XVI, UE. Autors:

Prat N (coord.), Ordeix M i Vilalta E.

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona

(2000) Diagnosi de població i poblament. Projecte Alba-Ter/Ave 1997-

2001. Girona, encàrrec del Consorci Alba-Ter - Programa TERRA, DG

XVI, UE. Autores: Ribas A (coord.) i Gutiérrez O. 

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona

(2000) Diagnosi de mobilitat laboral i àrees funcionals. Projecte Alba-

Ter/Ave 1997-2001. Girona, encàrrec del Consorci Alba-Ter - Programa

TERRA, DG XVI, UE. Autores: Ribas A (coord.) i Gutiérrez O.

Capítol 2

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona

(2000) Estudi de delimitació i valoració de l’àmbit fluvial Projecte Alba-

Ter/Ave 1997-2001. Girona, encàrrec del Consorci Alba-Ter - Programa

TERRA, DG XVI, UE. Autors: Ribas A (coord.) i Gutiérrez O, amb Maestro

M, Moreta M, Molas I i Roviras A.

Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona i Servei

d’Assaigs i Recerca Tecnològica de la Universitat de Vic (2000) Diagnosi

sobre el medi natural. Projecte Alba-Ter/Ave 1997-2001. Vic-Barcelona,

encàrrec del Consorci Alba-Ter - Programa TERRA, DG XVI, UE. Autors:

Prat N (coord.), Ordeix M i Vilalta E.

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de

Girona (2000) Diagnosi de planejament urbanístic. Projecte Alba-

Ter/Ave 1997-2001. Girona, encàrrec del Consorci Alba-Ter - Programa

TERRA, DG XVI, UE. Autores: Ribas A (coord) i Gutiérrez O, amb Boix

G i Nuell H.

Capítol 3

Servei d’Assaigs i Recerca Tecnològica de la Universitat de Vic

(2000) Diagnosi sobre els usos i la qualitat de l’aigua. Projecte Alba-

Ter/Ave 1997-2001. Vic, encàrrec del Consorci Alba-Ter - Programa

TERRA, DG XVI, UE. Autors: Turet J (coord.), Vilalta E, Ordeix M i

Terradellas O.

Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona (2000) Informe

de l’estat ecològic de la conca del riu Ter. Projecte Alba-Ter/Ave 1997-

2001. Barcelona, encàrrec del Consorci Alba-Ter - Programa TERRA, DG

XVI, UE. Autors: Vila M, Jubany J, Munné A i Prat N.

Capítol 4

Bover A (2000) Diagnosi de patrimoni cultural vinculat als usos de l’ai-

gua. Projecte Alba-Ter/Ave 1997-2001. Salt, encàrrec del Consorci Alba-

Ter - Programa TERRA, DG XVI, UE.

5 Annexos



5.2 Fons cartogràfic

Capítol 1

Delimitació de la conca hidrogràfica del Ter 1:50.000 [base cartogràfica:

mapa topogràfic de Catalunya]. Manlleu-Salt: Consorci Alba-Ter, 2004.

Autors: Orduña F, Roset D i Vicens, L.

Xarxa hidrogràfica de Catalunya 1:250.000. Barcelona: Institut

Cartogràfic de Catalunya, 1997.    

Model digital del terreny de la conca del Ter 1:50.000 [base cartogràfica:

altimetria mapa topogràfic 1:50.000 ICC, 1996]. Manlleu-Salt: Consorci

Alba-Ter, 2003. Autors: Corcoll S, Orduña F i Pires PG.

Tipus de clima de Catalunya 1:750.000. Barcelona: Departament de

Medi Ambient, 1996.

Temperatura mitjana anual de Catalunya 1:750.000. Barcelona:

Departament de Medi Ambient, 1996.

Amplitud tèrmica anual de Catalunya 1:750.000. Barcelona:

Departament de Medi Ambient, 1996.

Precipitació mitjana anual de Catalunya 1:750.000. Barcelona:

Departament de Medi Ambient, 1996.

Dèficit hídric anual de Catalunya 1: 1:750.000. Barcelona: Departament

de Medi Ambient, 1996.

Dominis ecopaisatgístics de la conca del Ter 1:25.000 [base cartogràfi-

ca: fonts diverses]. Manlleu-Salt: Consorci Alba-Ter, 2001. Autors: Prat N

(coord.), Ordeix M i Vilalta E.

Pla d’espais d’interès natural 1:25.000. Barcelona: Departament de Medi

Ambient, 2003.

Cens de població municipal de Catalunya. Barcelona: Institut

d’Estadística de Catalunya, 2001. 

Xarxa de nuclis urbans de Catalunya 1:250.000. Barcelona: Institut

Cartogràfic de Catalunya, 1997.    

Xarxa principal de carreteres de Catalunya 1:250.000. Barcelona: Institut

Cartogràfic de Catalunya, 1997.    

Divisió administrativa municipal de Catalunya 1:250.000. Barcelona:

Institut Cartogràfic de Catalunya, 1995.

Ortofotoimatge digital de Catalunya 1:25.000. Barcelona: Institut

Cartogràfic de Catalunya, versions 2 i 3.

Base altimètrica de Catalunya 30 x 30. Barcelona: Institut Cartogràfic de

Catalunya, 2003.

Capítol 2

Delimitació de l’àmbit fluvial dels rius Ter i Freser 1:25.000 [base carto-

gràfica: ortoimatge digital 1:25.000 ICC, versions 2 i 3]. Manlleu-Salt:

Consorci Alba-Ter, 2004. Autors: Gutiérrez O i Ribas A, amb Maestro M,

Moreta M, Molas I, Roviras A i SIGTE.

Hàbitats de la conca del Ter 1:25.000 [base cartogràfica: ortoimatge digi-

tal 1:25.000 ICC, versions 2 i 3]. Manlleu-Salt: Consorci Alba-Ter, 2000.

Autors: Motjé L (dir), González F, Ordeix M, Bisbe E, Albertí A i SIGTE.

Planejament urbanístic de l’àmbit fluvial dels rius Ter i Freser

1:25.000 [base cartogràfica: ortoimatge digital 1:25.000 ICC, ver-

sions 2 i 3]. Manlleu-Salt: Consorci Alba-Ter, 2000. Autors: Boix G i

Nuell H. 

Risc de degradació de l’àmbit fluvial dels rius Ter i Freser 1:25.000 [base

cartogràfica: Hàbitats i planejament urbanístic de l’àmbit fluvial dels rius

Ter i Freser]. Manlleu-Salt: Consorci Alba-Ter, 2000. Autors: Prat N

(coord.), Ordeix M i Vilalta E.

Delimitació de la conca hidrogràfica del Ter 1:50.000 [base cartogràfica:

mapa topogràfic 1:50.000 ICC, 1996]. Manlleu-Salt: Consorci Alba-Ter,

2004. Autors: Orduña F, Roset D i Vicens L.

Xarxa hidrogràfica de Catalunya 1:250.000. Barcelona: Institut

Cartogràfic de Catalunya, 1997.    

Divisió administrativa municipal de Catalunya 1:250.000. Barcelona:

Institut Cartogràfic de Catalunya, 1995.

Xarxa de nuclis urbans de Catalunya 1:250.000. Barcelona: Institut

Cartogràfic de Catalunya, 1997.    

Xarxa principal de carreteres de Catalunya 1:250.000. Barcelona: Institut

Cartogràfic de Catalunya, 1997.   

Ortofotoimatge digital de Catalunya 1:25.000. Barcelona: Institut

Cartogràfic de Catalunya, versió 3.

Model digital del terreny de la conca del Ter 1:50.000 [base carto-

gràfica: altimetria mapa topogràfic 1:50.000 ICC, 1996]. Manlleu-

Salt: Consorci Alba-Ter, 2003. Autors: Corcoll S, Orduña F i Pires

PG.



Capítol 3

Règim hídric de la conca del Ter. Aportacions del riu Ter i afluents.

Barcelona: Agència Catalana de l’Aigua, període d’estudi: 23-76 anys

segons estació d’aforament.

Aprofitaments d’aigua superficial dels rius Ter i Freser 1:25.000 [base

cartogràfica: ortoimatge digital 1:25.000 ICC, versions 2 i 3]. Manlleu-

Salt: Consorci Alba-Ter, 2000. Autors: Turet J (coord), Vilalta E, Ordeix M,

Terradellas O i SIGTE.

Mineralització de l’aigua del riu Ter i afluents segons l’índex de conduc-

tivitat 1:25.000 [base cartogràfica: ortoimatge digital 1:25.000 ICC, ver-

sions 2 i 3]. Manlleu-Salt: Consorci Alba-Ter, 2000. Autors: Vila M, Jubany

J, Munné A i Prat N.

Eutròfia de l’aigua del riu Ter i afluents segons l’índex de fosfats 1:25.000

[base cartogràfica: ortoimatge digital 1:25.000 ICC, versions 2 i 3].

Manlleu-Salt: Consorci Alba-Ter, 2000. Autors: Vila M, Jubany J, Munné

A i Prat N. 

Toxicitat de l’aigua del riu Ter i afluents segons l’índex d’amoni 1:25.000

[base cartogràfica: ortoimatge digital 1:25.000 ICC, versions 2 i 3].

Manlleu-Salt: Consorci Alba-Ter, 2000. Autors: Vila M, Jubany J, Munné

A i Prat N.

La qualitat de l’aigua del riu Ter i afluents segons l’índex IBMWP 1:25.000

[base cartogràfica: ortoimatge digital 1:25.000 ICC, versions 2 i 3]. Manlleu-

Salt: Consorci Alba-Ter, 2000. Autors: Vila M, Jubany J, Munné A i Prat N.

La qualitat del bosc de ribera del riu Ter i afluents segons l’índex QBR

1:25.000 [base cartogràfica: ortoimatge digital 1:25.000 ICC, versions 2

i 3]. Manlleu-Salt: Consorci Alba-Ter, 2000. Autors: Vila M, Jubany J,

Munné A i Prat N.

La qualitat del riu Ter i afluents segons l’índex ECOSTRIMED 1:25.000

[base cartogràfica: ortoimatge digital 1:25.000 ICC, versions 2 i 3].

Manlleu-Salt: Consorci Alba-Ter, 2000. Autors: Vila M, Jubany J, Munné

A i Prat N.

Delimitació de la conca hidrogràfica del Ter 1:50.000 [base cartogràfica:

mapa topogràfic 1:50.000 ICC, 1996]. Manlleu-Salt: Consorci Alba-Ter,

2004. Autors: Orduña F, Roset D i Vicens L.

Xarxa hidrogràfica de Catalunya 1:250.000. Barcelona: Institut

Cartogràfic de Catalunya, 1997.   

Curs fluvial dels rius Ter i Freser 1:50.000. Barcelona: Institut Cartogràfic

de Catalunya, 1996.   

Divisió administrativa municipal de Catalunya 1:250.000. Barcelona:

Institut Cartogràfic de Catalunya, 1995.

Model digital del terreny de la conca del Ter 1:50.000 [base cartogràfica:

altimetria mapa topogràfic 1:50.000 ICC, 1996]. Manlleu-Salt: Consorci

Alba-Ter, 2003. Autors: Corcoll S, Orduña F i Pires PG.

Capítol 4

Patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua dels rius Ter i Freser

1:25.000 [base cartogràfica: ortofotomapa de Catalunya]. Manlleu-Salt:

Consorci Alba-Ter, 2000. Autors: Bover A (dir.), Cirera J, Dalmau A,

Pibernat M, Roura M, Roviras A, Solé L i SIGTE.

Xarxa hidrogràfica de Catalunya 1:250.000. Barcelona: Institut Carto-

gràfic de Catalunya, 1997.    

Curs fluvial dels rius Ter i Freser 1:50.000. Barcelona: Institut Cartogràfic

de Catalunya, 1996.   

Xarxa de nuclis urbans de Catalunya 1:250.000. Barcelona: Institut

Cartogràfic de Catalunya, 1997.

Divisió administrativa municipal de Catalunya 1:250.000. Barcelona:

Institut Cartogràfic de Catalunya, 1995.

Model digital del terreny de la conca del Ter 1:50.000 [base cartogràfica:

altimetria mapa topogràfic 1:50.000 ICC, 1996]. Manlleu-Salt: Consorci

Alba-Ter, 2003. Autors: Corcoll S, Orduña F i Pires PG.






