
EL PUNT AVUI, 06/10/2021 

 

Acord a quatre bandes per 

potenciar l’ecosistema dels 

rius de la ciutat de Girona 

  L’Ajuntament, l’ACA, el Consorci del Ter i La Sorellona formalitzen un 

conveni per col·laborar en la millora dels valors naturals dels quatre 

rius gironins 

  

El riu Ter i les seves riberes a l’entrada del terme municipal de Girona en una imatge 

d’ahir QUIM PUIG. 

 

E.C - GIRONA 

Quatre ens (tres administracions i una associació) units per potenciar 
els valors naturals dels quatre rius gironins: el Ter, l’Onyar, el Galli-
gants i el Güell al seu pas per la ciutat. L’Ajuntament de Girona, 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’associació La Sorellona i el Con-
sorci del Ter han signat un acord de custòdia fluvial amb l’objectiu de 
garantir la protecció i el desenvolupament de l’ecosistema aquàtic dels 
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rius del municipi. Segons informa l’Ajuntament, amb aquest conveni es 
tracta de fer una declaració d’intencions dels quatre organismes, que es 
comprometen a recuperar i millorar aquests espais aquàtics. 

Cinc objectius 

La durada de l’acord prevista inicialment és de quatre anys (2021-
2024), i estableix cinc objectius principals. En primer lloc, el conveni 
planteja recuperar la connectivitat dels trams de riu en custòdia, tot eli-
minant o disminuint l’impacte de les barreres existents i unint, al 
mateix temps, el canal fluvial i les riberes. D’aquesta manera es facilita-
ria la connexió entre poblacions de fauna existents i es milloraria la 
qualitat estructural dels rius. Un segon objectiu és el de recuperar, 
millorar i conservar la biodiversitat i els hàbitats fluvials del territori, 
igual que la conservació de poblacions de fauna amenaçades o sensi-
bles, o el control d’espècies exòtiques invasores. En tercer lloc, l’acord 
preveu fer un seguiment i un monitoratge del medi natural, de la 
dinàmica de la llera i la morfologia fluvial i de les actuacions que es 
duran a terme, especialment dels peixos autòctons d’aquest tram flu-
vial. 

Finalment, les entitats signants també es comprometen a vetllar per 
sensibilitzar la població en qüestions ambientals. Per això promouran 
el coneixement i l’interès general de la ciutadania cap als hàbitats fluvi-
als divulgant el valor natural, paisatgístic i patrimonial dels rius, i 
fomentaran la conservació del territori de manera activa entre la ciuta-
dania, tot generant un sentiment de pertinença i corresponsabilitat a 
través del voluntariat ambiental. 

LA FRASE 

Estem davant d’un canvi en el model de gestió dels rius per 

potenciar-ne els valors naturals 

Martí Terés 

REGIDOR DE SOSTENIBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 

Rius i riberes entre municipis 
El conveni preveu que l’àmbit d’actuació correspongui tant al terme 

municipal de Girona com al de les zones on el riu queda partit en dos 

municipis. Seria el cas de les riberes del Ter, on el riu limita amb Salt i Sarrià 

de Ter, i del Güell, on hi ha el límit amb Vilablareix. “Estem davant d’un canvi 

en el model de gestió dels rius. Volem que es pensi molt més a protegir els 

elements naturals i la biodiversitat, un punt que ara serà prioritari. Amb 



l’acord el que aconseguim és integrar totes les accions que ja estem fent en 

aquest sentit, de manera que podrem ser més eficients i ambiciosos per 

aconseguir l’objectiu de potenciar els valors naturals dels nostres rius”, 

explica el regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés. 

 

ENLLAÇ WEB: https://www.elpuntavui.cat/societat/article/11-

mediambient/2038678-acord-a-quatre-bandes-per-potenciar-l-ecosistema-dels-

rius-de-la-ciutat-de-girona.html 
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