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L’any 1998, un grup d’ajuntaments del Ter (Manlleu, Salt, Ripoll, Bescanó, Girona, Celrà i Torroella de Montgrí - l’Estartit) van impulsar la 
creació d’un organisme supramunicipal que fos una eina de cohesió i dinamització territorial, i que vetllés pel riu Ter, pels seus paisatges i el 
seu patrimoni natural i cultural. Vint anys més tard, el Consorci del Ter (abans denominat Consorci Alba-Ter) és una realitat que aplega una 
setantena d’ajuntaments i cinc consells comarcals i que porta a terme projectes, gestió, estudis i activitats al nostre territori. El Consorci treballa 
en quatre àmbits d’actuació, patrimoni natural, patrimoni cultural, promoció econòmica i turisme, i comunicació i sensibilització.

L’ens supramunicipal va arrencar formalment al desembre de 1998 a través del projecte Alba-Ter/Ave cofinançat per la Unió Europea 
mitjançant els fons FEDER (Programa TERRA). Aquest projecte va suposar la implantació d’un sistema d’informació geogràfica a la conca del 
Ter (SIG) i l’elaboració del Pla d’ordenació integral del riu Ter (POIRT) que es va començar a implantar a partir de l’any 2001. Aquest pla marca 
el camí a fer per tal que l’aigua i l’àmbit fluvial esdevinguin elements d’identitat i singularitat de la conca del Ter, prioritza un bon estat ecològic i 
el compatibilitza amb el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i culturals de manera sostenible i coordinada. 

Al llarg d’aquestes dues dècades, el Consorci del Ter ha participat en nombrosos projectes de gestió, preservació i protecció del medi natural 
—els més destacats del quals han estat dos LIFE+ Natura «Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter» (Riparia-Ter) i «Conservació de fauna 
fluvial d’interès europeu a la Xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga» (Potamo Fauna). També ha treballat en la 
recuperació del patrimoni cultural —safareigs, pous de glaç, recs, molins, ponts...—, molts recursos dels quals han vingut mitjançant diferents 
projectes Interreg (IIIB Mediterrània Occidental, Taller Transfronterer de l’Aigua o el de Turisme Transfronterer Fluvial Sostenible). En l’àmbit de 
la promoció econòmica i el turisme destaca la creació i gestió de la Ruta del Ter, un itinerari senderista i ciclable que permet recórrer tot el curs 
del Ter, descobrir els nostres paisatges i gaudir així del gran patrimoni que acullen els pobles, viles i ciutats de la conca del riu Ter. 

La tasca que duu a terme el Consorci del Ter ha estat reconeguda per part de diferents organismes. El 2004 va rebre el Premi Internacional 
Dubai sobre les bones pràctiques per a la millora de les condicions de vida, que atorga el Comitè Hàbitat de les Nacions Unides i la 
Municipalitat de Dubai, per la pràctica «The Alba-Ter Consortium: an interjurisdictional commitment to sustanaible development of the River Ter 
Basin, Spain»; el 2006, l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua va concedir al Consorci el Premi de l’Aigua per la creació de la Ruta del Ter; 
l’any 2015, el projecte LIFE Riparia-Ter va ser considerat com un dels 13 millors projectes LIFE avaluats el 2014 d’un total de 46 per la Unió 
Europea. De fet, des que s’entreguen aquests guardons era la primera vegada a Catalunya que es distingia un projecte LIFE en la modalitat 
Natura. A més, el 2017 li va ser concedit l’11è Premi Joaquim Codina que atorga la Fundació Valvi de Girona a les persones que s’han distingit 
en la preservació del paisatge o de les qualitats mediambientals. Aquest 2018, també, ha quedat finalista als Premis Medi Ambient que 
concedeix la Generalitat de Catalunya.
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El Ripollès
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Amb un peu a cada banda | A Ulldeter el Ter és un rierol de muntanya que gairebé passa desapercebut dins l’entorn d’alta muntanya. Setcases.
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El Ter des de les alçades | Els ramats d’isards (Rupicapra rupicapra) són testimonis dels primers quilòmetres de riu. Setcases.
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Església parroquial de Sant Esteve de Llanars.
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Creuar el Ritort és l’escena més carismàtica de la Tria de Mulats d’Espinavell. Molló. 
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Processó dels Sants Misteris. Camprodon. 
Pàgina següent: Merla d’aigua (Cinclus cinclus). Camprodon.
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Els llums et portaran a casa | Bruguera (en primer terme), al nucli de Ribes de Freser, enfilat a mig camí del Taga. Al fons, el Puigmal (2.913 msnm).
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Retrobament 
Estiu de 2006. Amb l’avi de copilot condueixo per la carretera de Coll 
de Jou, un port de muntanya que uneix Sant Joan de les Abadesses 
amb Ribes de Freser. Als peus del Taga, veiem un petit ramat d’ovelles 
vigilat per una pastora. No la coneixem de res, però l’avi em diu que 
aturi el cotxe perquè hem d’anar a parlar amb ella.

Es diu Marina i fins que hem arribat nosaltres l’única companyia que 
tenia era un petit transistor des d’on escolta Catalunya Ràdio. No és el 
primer cop que veig l’avi encetar una conversa amb gent que no havia 
vist mai, és un gentleman disfressat de pagès. De la Marina n’elogia la 
qualitat de les seves ovelles i la intel·ligència del seu gos. L’única gota 
d’amargor ve a l’hora d’acomiadar-nos. L’avi li recorda que s’acosta 
als noranta anys, i creu difícil que es tornin a veure. La resposta de la 
Marina és contundent: «Això no ho sabeu pas. Diuen que les persones 
es troben; que les muntanyes no». Sis anys després i amb l’avi limitat 
a moure’s en cadira de rodes, ens retrobem a Bruguera. La Marina 
tenia raó.

Al 2018, cinc anys després que ens deixés l’avi, decideixo 
acompanyar la Marina i el seu ramat una tarda de juliol. No sap el 
meu nom, però tant se val, per a ella sempre seré «el net d’aquell avi 
de Manlleu». Al cap i a la fi, és el càrrec amb el qual m’he presentat 
sempre que l’he vist. Mentre les ovelles pasturen, parlem caminant 
per un dels centenars de prats alpins de Serra Cavallera, una 
serralada que s’enfila fins als dos mil metres per separar les valls del 
Ter i del Freser. Uns quants quilòmetres més avall, a Ripoll, s’uniran 
per arribar plegats al mar Mediterrani.

Els rius, igual que les persones, tard o d’hora s’acaben trobant.
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Eugues. Vilallonga de Ter.
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Sant Pau de Segúries.
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Elegància hivernal | Un lliri de neu (Galanthus nivalis) floreix sota un mantell de neu. Sant Joan de les Abadesses. Pàgina anterior: El Ball de Pabordes 
representa una de les principals activitats de la Festa Major de Sant Joan de les Abadesses.
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Advocat dels pastors | Vestit amb l’hàbit negre propi de l’orde 
benedictí i acompanyat d’un cérvol, a Sant Gil se li demana cada 
primer de setembre la protecció dels pastors i dels seus ramats.

Pàgina següent: Flor del mal d’ulls (Caltha palustris) amb el santuari 
de la Mare de Déu de Núria.



27



28

Salt de la cua del cavall | El riu de Núria és afluent del Freser, que a Ripoll es converteix en afluent del Ter. Vall de Núria.
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Pardines sota la boira estival.
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Arbres de pell clara | Intolerants a la calor, l’escorça blanca dels bedolls 
(Betula pendula) reflecteix la llum solar per mantenir una temperatura 
relativament freda a l’estiu. Ribes de Freser.
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Ànec collverd (Anas platyrhynchos). Camprodon.
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Pulsatil·la groga (Pulsatilla alpina). Campelles.
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Riu Freser. Campdevànol.
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Creixen de prat (Cardamine pratensis). Campdevànol.
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Bressol de Catalunya i de l’ovella ripollesa, Ripoll acull cada quinze d’octubre la Fira de Santa Teresa i Fira Catalana de l’Ovella.
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Sora representa un dels límits septentrionals d’Osona. Darrere seu, Les Llosses, Ripoll i el Freser que recull les neus del Puigmal (esquerra) entre d’altres. 
Vista des del santuari dels Munts. Sant Agustí del Lluçanès.
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Les Arenyes | La llum de tarda cau sobre la riera de Sant Quintí, amb un estol 
de corniols (Aquilegia vulgaris) en primer terme. Les Llosses. 
Pàgina següent: Baumes del Teixidor. Ripoll.
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Osona
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Castell de Montesquiu.
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Una talaia sobre el Ter | El Castell de Besora representava un enclavament estratègic des d’on es vigilaven les possibles incursions al territori. 
Santa Maria de Besora.
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On el Ter s’eixampla | A mig camí entre Barcelona i França, el Bisaura és 
l’avantsala de la Plana de Vic i els embassaments de la conca mitjana del 
Ter. Sant Quirze de Besora.
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Rectoria d’Orís. Pàgina següent: Conill de bosc (Oryctolagus cuniculus). 
Sant Quirze de Besora.
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Riu Ges. Torelló.



49

Arç blanc (Crataegus monogyna). Torelló.
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Al Voltreganès s’hi troba la colònia d’ardeids més important de tota la conca del Ter. Sobre aquestes línies, exemplars de bernat pescaire (Ardea cinerea), 
martinet blanc (Egretta garzetta) i esplugabous (Bubulcus ibis). Les Masies de Voltregà.
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Xemeneia de Ca l’Escolà. Les Masies de Voltregà.
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Gonfanons i banderes | Cada catorze d’agost, Manlleu reviu la llegenda del 
Serpent amb una obra teatral que comença a la Devesa. 
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L’esperit de la fàbrica | El Museu del Ter organitza visites teatralitzades que 
reviuen l’època daurada de les colònies tèxtils a la conca del Ter. Manlleu.
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Xemeneia de la colònia de Borgonyà. Sant Vicenç de Torelló. Pàgina següent: Colònia Rusiñol. Manlleu.
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Església de Sant Pere de Roda de Ter. Pàgines anteriors: Parella d’ànecs collverds (Anas platyrhynchos). Manlleu. 
Pàgina següent: Esplugabous (Bubulcus ibis) al capvespre. L’Esquirol.
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Sant Pere de Casserres, un dels meandres més icònics de la conca mitjana del Ter. Les Masies de Roda. Pàgina següent: Algunes restes trobades a 
l’Esquerda (Les Masies de Roda) suggereixen que aquest indret del centre d’Osona va ser un punt de contacte entre diferents cultures.
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La delicadesa d’un curraià vermell (Cephalanthera rubra) enmig d’un camí rural a l’Esquirol. Pàgina anterior: Un agró blanc (Egretta alba) i un parell de 
corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) completen una escena usual als mesos d’hivern a Manlleu.
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Orgull d’Osona | Coincidint amb el Diumenge de Rams, Vic celebra el Mercat del Ram on l’agricultura i la ramaderia tenen una presència notòria.
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La Creu de Gurb ofereix una visió global del territori. Al sud, l’ermita de Sant Sebastià, a Santa Eulàlia de Riuprimer.
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L’última llum de la tarda il·lumina el campanar de Tavèrnoles. Pàgina següent: Granota verda (Pelophylax perezi). 
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Isolació 
La que avui és una de les postals més fotografiades d’Osona, durant 
dècades va ser una de les valls més isolades de la conca mitjana del 
Ter. Ho sabia perfectament la Maria Garolera, que des del Bruguer 
havia de caminar dues hores per arribar a la parada d’autobús més 
propera a casa seva. Sovint carregada amb un cistell a cada mà.

La construcció del pantà va negar l’antic poble de Sant Romà de Sau, 
moltes famílies van ser reubicades en municipis propers i el seu icònic 
campanar es va convertir en un element clau per explicar les reserves 
d’aigua de Catalunya.

Avui les activitats turístiques donen color a la vall, des dels esports 
aquàtics i la pesca, fins a la Fira d’Herbes Remeieres que se celebra 
cada primavera a Vilanova de Sau. Un brunzit de gent en un entorn 
sovint envoltat pel silenci.

A l’esquerra: Fira de les Herbes Remeieres de Vilanova de Sau.

Pàgina anterior: La vall de Sau amb el Montseny al fons, vista des de 
Tavertet.
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Els cingles de Tavertet reflectits sobre l’embassament de Sau. 
Pàgina següent: Ciclista en un corriol de Vilanova de Sau. En primer terme 
herba de Sant Robert (Geranium robertianum).
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La Selva
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La boira estival deixa veure el Far des del santuari de la Mare de Déu del Coll. Susqueda. Pàgina següent: Parapentistes sobre Santa Brígida. Amer. 
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Susqueda
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Equinocci de primavera | Santa Brígida. Amer. 
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El despertar de la primavera | La llum del matí il·lumina una falzia negra (Asplenium adiantum-nigrum) a l’interior d’un bosc a Osor.
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Ermita del Nen Jesús de Praga. Sant Hilari Sacalm.
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Resclosa del Pasteral que divideix els termes municipals d’Amer i la Cellera de Ter.
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La Cellera de Ter.
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Infraestructures obsoletes | Des del 1777 el Ter no passa per sota del pont 
romànic de Sant Julià del Llor i Bonmatí.
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Direcció est | Després de recollir l’aigua de la riera d’Osor, el Ter enfila cap al Gironès. Anglès.
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Solidaritat 
La matinada del trenta-u d’agost de 2018 un front de tempestes 
causa estralls en diversos municipis de l’interior de Catalunya. Els 
meteoròlegs expliquen que aquest ha estat un estiu anormalment 
plujós. També ho fan els camps de blat de moro, amb plantes que a 
qualsevol de les comarques per on passa el Ter superen àmpliament 
el meu metre i vuitanta-quatre centímetres d’alçada.

Soc a la Selva per parlar d’un altre episodi de pluges, el del 1940, on 
va caure tanta aigua que els pagesos del Ripollès s’entrebancaven 
amb els bolets. Em reben en Joan i la Catalina, la mare d’ella (Carme 
Rabionet) va viure a la Cellera de Ter el devastador aiguat d’aquell 
any. Tenia divuit anys i fins als noranta-tres el va recordar cada disset 
d’octubre. Al pare de la Carme, treballador del canal que conduïa 
l’aigua del Ter cap a la fàbrica coneguda com «la Burés», el van 
advertir de la riuada dient-li que marxés corrents cap a casa. Va tenir 
el temps just per reunir la família, entre ells una nena de tres anys. Un 
cop a resguard tots ells, temien el pitjor.

El Ter es va endur literalment Can Coll, la seva llar. Després del 
desastre, el primer àpat que van poder compartir plegats va ser una 
sopa de tavelles de mongeta. Un menú desoladorament frugal per 
reconfortar a qui ho acaba de perdre tot. Com sol passar en aquests 
casos, un desastre de la natura va fer emergir el millor de la condició 
humana, i la solidaritat dels veïns de la Cellera va permetre que de 
mica en mica poguessin refer la seva vida.

Avui Can Coll és només un record, un tros de terra permanentment 
cobert d’aigua per un riu que va reconduir el seu traçat. Un racó 
a la memòria de la gent de la Cellera, igual que ho era pel gos de 
la Carme, que probablement amb una barreja d’incomprensió i 
esperança va aparèixer uns dies després del desastre al mateix punt 
on hi havia la casa.



88

Reconstruïda totalment al s. XV, l’església de Sant Fruitós de Brunyola 
conserva com a campanar una de les torres de l’antic castell. 
Pàgina següent: Roser (Rosa sp.). Brunyola. 
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Ermita de Santa Margarida. Vilobí d’Onyar.
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Viloví d’Onyar
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Tardes d’agost | Grups d’orenetes vulgars (Hirundo rustica) sobrevolen un 
camp de blat de moro, amb l’església parroquial de Vilobí d’Onyar al fons.
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El Gironès
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El municipi garrotxí de Sant Aniol de Finestres, de marcat caràcter rural, és el bressol de la riera de Llémena. 
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Aranyoner (Prunus spinosa). Sant Aniol de Finestres.
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Canya (Arundo donax). Bescanó.
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Camp de blat (Triticum durum). Fornells de la Selva.
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Tardor a la Vall de Llémena | Pollancres (Populus nigra) i acàcies blanques 
(Robinia pseudoacacia) sobre la riera de Llémena. Sant Martí de Llémena.
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Església parroquial de Sant Vicenç. Canet d’Adri.
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Colors de juny | Calcida blanca (Galactites tomentosa) amb la riera de 
Llémena al fons. Sant Gregori.
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Passera sobre la riera de Llémena. Sant Gregori.
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Plaça de les Llúdrigues. Salt.
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Pont sobre el riu Onyar amb la catedral de Girona al fons.
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Vol interurbà | Un gavià argentat (Larus michahellis) sobrevola el riu Onyar al centre de Girona.
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Algunes de les vies de comunicació principals del país passen per llocs que fa segles ja coneixien els ibers o els romans. Aquests últims des de la posició 
estratègica del Castellum Fractum de Sant Julià de Ramis tenien control visual sobre la Via Augusta.
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Gavià argentat (Larus michahellis). Sarrià de Ter.
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Un plàtan (Platanus hispanica) es desfà de l’escorça a finals de primavera. Celrà.
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Celrà amb el massís del Rocacorba al fons.
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Església parroquial de Sant Joan de Mollet.
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Carrers de Flaçà.
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L’últim petó del dia | Una oreneta cuablanca (Delichon urbicum) sobrevola 
la sèquia Vinyals un capvespre d’estiu. Bordils.
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Arrelament 
Una tòrrida tarda de juliol, amb tots els camps de cereals del Gironès 
segats, fotografio Sant Jordi Desvalls. Un poble a cavall entre Girona 
i l’Empordà. Pels seus carrers estrets hi trobo més orenetes que 
habitants. Abans d’anar-me’n, però, saludo una dona asseguda a 
l’ombra. Ella té ganes de parlar i jo la voluntat i el temps necessaris 
per conèixer la seva història.

Es diu Maria Teresa, va néixer a Foixà fa vuitanta-nou anys i sempre 
s’ha dedicat a la pagesia. «Teníem totes les terres a sobre del Ter»  
—em diu diu recordant la seva infància. En casar-se va venir a viure a 
Sant Jordi. Treballar les terres de la vora del riu ha estat una constant 
a la seva vida. La seva veu feble es rejoveneix quan li demano per les 
riuades: n’ha viscut tantes que ja n’ha perdut el compte. En recorda 
especialment una pels volts de Sant Lluc (divuit d’octubre) on sobre 
les aigües d’un Ter enfurismat fins i tot hi suraven mobles. La Maria 
Teresa i la seva família van perdre moltes collites per la pujada del 
cabal. Altres famílies hi van perdre molt més.

Quan marxo em demana «per què és tot això?». «És per a un llibre 
sobre el Ter. Un llibre que expliqui com és la vida a les seves vores, 
des d’Ulldeter fins a l’Estartit. En definitiva, Maria Teresa, un llibre que 
parli de gent com vós» —li responc.

A l’esquerra: Acàcia de Constantinoble (Albizia julibrissin).

Pàgina anterior: Església de Sant Pere de Sobrànigues. Sant Jordi 
Desvalls.
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Antiga estació de Quart, per on passava el carrilet que unia Girona amb 
Sant Feliu de Guíxols.
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Castell de Cervià de Ter.
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El Baix Empordà
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Santa Maria de la Tallada. La Tallada d’Empordà.
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Patrimoni hidràulic | Les poalanques ja s’utilitzaven a Mesopotàmia i Egipte 
per minimitzar l’esforç físic. Colomers. Pàgina següent: Reflexos estivals 
sobre el Ter. Colomers.
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Olivera al centre de Fontanilles.
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Lliri groc (Iris pseudacorus). Jafre.
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Signes dels temps | Les roderes dels carros relaten el passat rural del 
municipi de Gualta. Pàgina següent: Molí de Gualta.
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Església de Santa Maria d’Ullà amb el massís del Montgrí de fons. Ullà.
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Natura omnipresent | Un picaporta amb forma de libèl·lula, una mostra més de l’estret lligam amb l’entorn natural de molts pobles de l’Empordà. Ullà.
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La vida 
La freda nit de Dijous Sant de 2018 la Mar i la Nora ballen la Dansa 
de la Mort de Verges. És el primer cop que dues nenes participen en 
aquesta tradició centenària. Una tarda de finals d’estiu parlo amb elles 
a la mateixa plaça on van actuar, però amb un context diametralment 
oposat.

Són molt joves, rialleres i una mica tímides a l’hora de respondre les 
preguntes; però també són conscients que van trencar un sostre de 
vidre i que darrera seu seran moltes més les nenes que participaran 
en la festa. Els assajos diaris durant les setmanes prèvies a l’actuació, 
els cascos angoixantment petits, la calor o haver-se d’aprendre el 
ritme de memòria per l’hipotètic cas que el timbaler perdés la baqueta, 
van pagar la pena quan van fer la reverència final o quan recorden 
l’actuació a l’estretíssim carrer dels Cargols. La millor de la nit segons 
elles.

Amb només tretze anys han aconseguit una fita històrica, un càrrec 
honorífic que les acompanyarà tota la vida. «És la de la Dansa de 
la Mort» diuen les amigues de la Mar a les seves àvies perquè la 
reconeguin.

Després de parlar amb elles penso en la Marina, que a l’altre extrem 
del Ter deu estar tornant lentament amb el seu ramat cap a Bruguera. 
Una dona gran a la comarca on neix el Ter i dues adolescents a pocs 
quilòmetres d’on es fon amb el Mediterrani em sembla una preciosa 
al·legoria de l’etern cicle de la vida.
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Ajuntament de Serra de Daró.
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Castell de Foixà.



138

Terra de cel ampli | El Ter és com el seu horitzó, s’eixampla a cada 
quilòmetre que fa. A Ultramort, lluny de l’orografia de l’interior, el cel ampli 
abraça tots els punts cardinals.
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El sol d’una tarda de setembre sobre Pals. Pàgina següent: Martinets blancs (Egretta garzetta) i martinets de nit (Nycticorax nycticorax) amb el poble de 
Torroella de Montgrí al fons.
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Joca hivernal | Martinets blancs (Egretta garzetta). Torroella de Montgrí.
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Solstici d’estiu | Ermita de Santa Caterina amb el castell de Montgrí al fons. 
Cap altre dia de l’any la paret nord-oest del castell està tan il·luminada pel sol.
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Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus). L’Estartit - Torroella de Montgrí.
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Nedador errant | Un cabusset (Tachybaptus ruficollis) i canyís (Phragmites australis) en una de les basses del Ter Vell. L’Estartit - Torroella de Montgrí.
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L’última talaia | Un bernat pescaire (Ardea cinerea) vigila la desembocadura del Ter, amb el Mediterrani com a teló de fons. Aquests ardeids de mida 
considerable, són presents a tota la conca del Ter. L’Estartit - Torroella de Montgrí.
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L’últim far | Les illes Medes actuen com a arc d’arribada del Ter al Mediterrani. L’Estartit - Torroella de Montgrí.
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Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus). L’Estartit - Torroella de Montgrí.
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Conegudes com a «cardines» a l’Empordà, és comú trobar estols de caderneres (Carduelis carduelis) al Baix Ter durant els mesos més freds de l’any. Uns 
estols on també hi troben refugi els verdums (Carduelis chloris). L’Estartit - Torroella de Montgrí.



151



152

Braçades solidàries | Des del 2016 la Fundació Oncolliga Girona organitza 
l’Oncoswim. Una travessa en aigües obertes entre l’Estartit i Calella, passant 
per davant de la Gola del Ter. L’Estartit - Torroella de Montgrí.
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Al Mediterrani el Ter mor com ha viscut sempre, de manera elegant i discreta. 
No és el més llarg ni el més cabalós de Catalunya, però igual que la rosa del 
Petit Príncep, per a molts és el nostre. I això el fa especial.

És també la nostra responsabilitat tenir-ne cura. L’oceanògraf francés 
Jacques Cousteau va dir que «la gent protegeix allò que estima». I aquesta 
és, precisament, la raó de ser d’aquest llibre.
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Taga (2.040 msnm). Vista des de Sant Antoni Petit. Sant Joan de les Abadesses.Ploma navegant en un riu de plom. Manlleu.

La Gola del Ter i el castell de Montgrí. L’Estartit - Torroella de Montgrí.El Ter després de l’embassament de Sau. Vista des de Tavertet.
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Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus). Torroella de Montgrí.Catedral de Girona reflectida sobre el Ter. Barri de Pedret, Girona.

Osor vist des del santuari de la Mare de Déu del Coll. Susqueda.Serralada de Montserrat vista des del santuari de Bellmunt. Sant Pere de Torelló.





159

Quart    118
Queralbs    24, 25, 26
Ribes de Freser   18, 19, 28, 29
Ripoll    34, 37
Roda de Ter   56
Salt    105
Sant Aniol de Finestres  94, 95
Sant Gregori   102, 103, 104
Sant Hilari Sacalm   77
Sant Joan de les Abadesses  11, 22, 23
Sant Joan de Mollet  112
Sant Jordi Desvalls  116, 117
Sant Julià de Llor i Bonmatí  80, 81
Sant Julià de Ramis  108
Sant Martí de Llémena  98, 99
Sant Pau de Segúries  21
Sant Quirze de Besora  42, 43, 45
Sant Vicenç de Torelló  52
Santa Maria de Besora  41
Sarrià de Ter   109
Serra de Daró   134
Setcases    12, 13
Susqueda   72
Tavèrnoles   64
Tavertet    Portada, 66, 68
Torelló    46, 47
Torroella de Montgrí - l’Estartit 7, 121, 139, 140, 141, 142, 143, 144,  
    145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153
Ullà    130, 131
Ultramort    136, 137
Verges    132, 133
Vic    62
Vilallonga de Ter   20
Vilanova de Sau   66, 67, 68, 69
Vilobí d’Onyar   88, 89, 90, 91

Índex per municipis  Pàgina
Amer    73, 74, 75, 78  
Anglès    82, 83
Bescanó    96
Bordils    114, 115
Brunyola i Sant Martí Sapresa 86, 87
Campdevànol   32, 33
Campelles   31
Camprodon   16, 17, 30
Canet d’Adri   100, 101
Celrà    110, 111
Cervià de Ter   119   
Colomers    124, 125
Flaçà    113
Foixà    135
Fontanilles   126
Fornells de la Selva  97
Girona    93, 106, 107
Gualta    128, 129
Gurb    63
Jafre    127
L’Esquirol    57, 61, 65
La Cellera de Ter   78, 79, 84        
La Tallada d’Empordà  122, 123
Les Llosses   35, 36
Les Masies de Roda  58, 59
Les Masies de Voltregà  48, 49
Llanars    14
Manlleu    4, 5, 9, 50, 51, 53, 54, 55, 60
Molló    15
Montesquiu   40
Orís    44
Osor    71, 76
Pals    138
Pardines    27
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Índex per espècies     Pàgina
Acàcia blanca (Robinia pseudoacacia)   98, 99
Acàcia de Constantinoble (Albizia julibrissin)  117 
Agró blanc (Egretta alba)    60
Ànec collverd (Anas platyrhynchos)   30, 54, 55
Aranyoner (Prunus spinosa)    95
Arç blanc (Crataegus monogyna)   47
Bedoll (Betula pendula)    28, 29
Bernat pescaire (Ardea cinerea)   48, 145
Blat (Triticum durum)    97
Cabusset (Tachybaptus ruficollis)   144
Cadernera (Carduelis carduelis)   148, 149
Calcida blanca (Galactites tomentosa)   102, 103 
Canya (Arundo donax)    96
Canyís (Phragmites australis)    144, 145
Conill de bosc (Oryctolagus cuniculus)   45
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)   7, 60
Corniol (Aquilegia vulgaris)     36
Curraià vermell (Cephalanthera rubra)   61
Creixen de prat (Cardamine pratensis)   33
Esplugabous (Bubulcus ibis)    48, 57
Falzia negra (Asplenium adiantum-nigrum)  76
Flor del mal d’ulls (Caltha palustris)   25
Gavià argentat (Larus michahellis)   107, 109
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus)  121, 142, 143
Granota verda (Pelophylax perezi)   65
Herba de Sant Robert (Geranium robertianum)  69
Isard (Rupicapra rupicapra)    13
Lliri de neu (Galanthus nivalis)   23
Lliri groc (Iris pseudacorus)    127
Martinet blanc (Egretta garzetta)   48, 139, 140
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)   139
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)  147
Merla d’aigua (Cinclus cinclus)   17
Olivera (Olea europaea)    126

Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)   114, 115
Oreneta vulgar (Hirundo rustica)   90, 91
Plàtan (Platanus hispanica)    110
Pollancre (Populus nigra)    53, 98, 99
Pulsatil·la groga (Pulsatilla alpina)   31
Rosa (Rosa sp.)     87
Tamariu (Tamarix gallica)    145
Verdum (Carduelis chloris)    148







Més de dos-cents quilòmetres de cursos fluvials, des del cor del Pirineu fins al Mediterrani.

Vestigis de cultures i generacions que han bastit les seves vides a les vores del Ter.

Fauna i flora fluvial que conviu secularment amb viles, pobles i ciutats del Ter i els seus afluents.


