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DADES DE L'ESPAI

• Terme/s municipal/s: Torelló

(Osona)

• Superfície: 10,43 ha
• Coordenades (ETRS89 UTM 31):
X màxima: 437.440 Y màxima: 4.656.106;
X mínima: 438.515, Y mínima: 4.654.956.

• Massa d’aigua: "El Ter entre la riera de Vallfogona i el Ges"
(codi 2000090)
Localització geogràfica
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INTRODUCCIÓ
La finca en custòdia de Matabosch i la Bardissa se situa al tram mig del riu
Ter. Es tracta d’una zona al sud-oest del municipi de Torelló, resseguint la
zona Sud del polígon industrial Matabosch i fins a la desembocadura del
Ges que abasta unes 10,5 hectàrees de terreny periurbà del marge
esquerre del Ter des del pont del Pelut fins a la Bardissa. El Ter discorre
per la comarca d’Osona amb nombrosos meandres que el fan característic.
El terreny i règim hídric del riu va permetre la instal·lació d’una bona
quantitat d’indústries al llarg d’aquest tram que han aprofitat el recurs
energètic mitjançant la construcció de rescloses, canals i fàbriques; bona
part d'aquest patrimoni cultural vinculat als usos de l'aigua caracteritza
aquest indret. A més, les seves ribes han estat tradicionalment aprofitades
pel conreu d’espècies de creixement ràpid, bàsicament pollancredes,
actualment abandonades, tot i que també s'hi troben retalls de vegetació
pròpia de ribera. Avui dia en aquestes ribes els usos recreatius prenen el
relleu als usos agrícoles i industrials més lligats al riu.

FIGURES DE PROTECCIÓ
L’àmbit en custòdia fluvial a dia d'avui no es troba en cap tipus d’espai
inclòs en el la xarxa PEIN o en la Xarxa Natura 2000, no figura en
l’inventari de les Zones Humides de Catalunya ni forma part dels
espais d’interès geològic. Cal mencionar però que forma part de les
zones de protecció per a l'avifauna i està considerada àrea d'interès
florístic i faunístic (703).
S'està avaluant la possibilitat d'incloure aquest tram del riu Ter a la
Xarxa Natura 2000 (Espais d'aigües continentals) i conseqüentment al
PEIN.

CONVENI DE CUSTÒDIA
Any de signatura: 2020
Durada del conveni: 4 anys
Actors implicats: Propietat privada, Ajuntament de Torelló i Consorci del Ter

NATURA 2000(EN TRÀMIT)
El tram del riu Ter al seu pas per la comarca d'Osona en un
futur estarà inclòs a Natura 2000 (Espai MEANDRES DEL TER).
Els elements d' interés del Ter a Osona que justifiquen la
declaració com a ZEC són les vernedes (Alnion incanae), els
boscos de tells i altres dels barrancs (Tilio-Acerion), els boscos
en galeria de Salix i Populus, la presència de barb de
muntanya (Barbus meridionalis), les nombroses aus incloses
en la Directiva 79/409/CEE, els dormiders o zones de
reproducció d’espècies incloses en les Directives europees, els
meandres del Ter i les illes fluvials.
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CLIMA I PAISATGE
El clima és mediterrani de muntanya mitjana amb forta tendència continental, amb estius curts però molt
calorosos i temperatures molt baixes a l’hivern. Hi és freqüent el fenomen d’inversió tèrmica, producte de
condicions atmosfèriques estables, sense intercanvis verticals d’aire als indrets on el relleu afavoreix
l’estancament de l’aire. Aquesta inversió tèrmica provoca a les contrades més baixes una boira persistent
durant el mesos hivernals i un descens de les temperatures mínimes. Les pluges són relativament
abundants i se situen per sobre dels 700 mm anuals.
Aquest espai es troba en la unitat de paisatge de la Plana de Vic. La unitat Plana de Vic presenta un relleu
de caràcter planer en la major part de la seva superfície en combinació amb un predomini dels usos
agrícoles o agroforestals que, en conjunt, conformen una imatge visual amb un gran valor estètic. Al llarg
del riu Ter, s’origina un paisatge fluvial que incorpora l’empremta de la industrialització, i les viles actuals.
La vegetació de ribera, per bé que interessant, és migrada per l’expansió de conreus i assentaments
humans, però variada, en tot cas. Hi abunden també les plantacions de pollancres i plàtans, per bé que
també hi trobem vernedes en entorns de rescloses on el volum d’aigua embassada no oscil·la en excés. Al
llarg del riu Ter, des de Torelló passant per Manlleu i acabant a Roda de Ter s'hi va desenvolupar una
activitat industrial lligada al sector tèxtil, que va generar la creació de les colònies industrials, actualment
record d’un ric patrimoni industrial de dècades passades, ben present a l'àmbit en custòdia per la Colònia
Ymbern o el Pelut i les restes de la fàbrica Matabosch, amb el canal i la xemeneia.

Segons el mapa d’hàbitats de Catalunya (1:50.000) els hàbitats
que conformen l’estructura general de la vegetació de la finca de
Matabosch - la Bardissa serien: Salzedes (sobretot de Salix alba)
de terra baixa i de la muntanya mitjana i plantacions de pollancres
(Populus spp.), plàtans (Platanus orientalis var. acerifolia) i altres
planifolis de sòls humits.
L'espai està caracteritzat per un mosaic de formacions que
comprèn: bardisses; antigues plantacions de pollancres que un
cop tallades s'han colonitzat per espècies exòtiques i rebrots de
pollancre; hàbitats oberts principalment amb espècies herbàcies
on hi ha petits claps d’acàcia, freixe i algun pollancre petit; retalls
de bosc madur format per arbres de grans dimensions,
principalment salze i pollancre i de forma puntual (a la vora del riu
principalment) vern i freixe; i una petita illa formada per una
derivació al costat de la resclosa de Conanglell on s’hi troba una
verneda de pocs peus, aparentment ben conservada. També s'hi
troben canyissars i balcars.

HÀBITATS
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FLORA I FAUNA
L’espai se situa dins un meandre del riu Ter a la zona de Torelló, un ambient
molt antròpic on les formacions de ribera autòctones són escasses i estan
formades principalment per salzedes i alguns retalls de verneda (formades
per pocs peus), freixeneda i albereda. A la majoria d’hàbitats descrits, hi
proliferen espècies vegetals exòtiques amb caràcter invasor, destaca
sobretot la robínia (Robinia pseudoacacia), àmpliament estesa al llarg de la
finca en custòdia.
Pel que fa a la fauna, destaca especialment l'avifauna; hi trobem nombroses
espècies d'ardeids, per bé que la resta de grups animals vinculats als espais
fluvials s'hi troben ben representats. Bona part del poblament piscícola del
tram es troba format per espècies exòtiques.

Algunes espècies autòctones de l'espai
Flora

Ocells

- Canyís (Phragmites australis)
- Boga (Typha latifolia)
- Salze blanc (Salix alba)
- Vern (Alnus glutinosa)
- Freixe ( Fraxinus excelsior)
- Esbarzer (Rubus ulmifolius)
- Aranyoner (Prunus spinosa)
- Arç blanc (Crategus monogyna)
- Roser silvestre (Rosa canina)
- Saüquer (Sambucus nigra)
- Om (Ulmus minor)
- Fenàs (Brachypodium phoenicoides)
- Blet (Chenopodium album)

- Bernat pescaire (Ardea cinerea)
- Esplugabous (Bubulcus ibis)
- Martinet blanc (Egretta garzetta)
- Martinet de nit (Nyctycorax nyctycorax)
- Agró blanc (Ardea alba)
- Corb marí (Phalacrocorax carbo)
- Gavià argentat europeu (Larus argentatus)
- Ànec collverd (Anas platyhynchos)
- Blauet (Alcedo atthis)
- Mallarenga carbonera (Parus major)
- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)

Amfibis

Mamífers

- Salamandra (Salamandra salamandra)
- Gripau comú (Bufo bufo)

- Gat mesquer (Genetta Genetta)
- Fagina (Martes foina)
- Guilla (Vulpes vulpes)
- Toixó (Meles meles)
- Porc senglar (Sus scrofa)
- Llúdriga (Lutra lutra)
- Ratpenat de ferradura gran
(Rhinolophus ferrumequinum)
- Ratpenat de ferradura petit
(Rhinolophus hipposideros)
- Ratpenat de musell llarg (Myotis myotis)
- Ratapinyada comuna (Pipistrellus pipistrellus)

Rèptils
- Serp d'aigua (Natrix maura)

Peixos
- Barb de muntanya (Barbus meridionalis)

MASSA D'AIGUA "EL TER ENTRE LA RIERA DE VALLFOGONA I EL GES"
CODI MASSA AIGUA: 2000090
PROBLEMÀTIQUES DE LA MASSA D’AIGUA:
- ALTERACIÓ DE LLERES, MORFOLOGIA I RIBERES EN AIGÜES CONTINENTALS
- CONTAMINACIÓ D'ORIGEN URBÀ PER NUCLIS SANEJATS I DESCÀRREGUES DE
SISTEMES UNITARIS, I PER NUCLIS NO SANEJATS
- PROBABLE CONTAMINACIÓ D'ORIGEN INDUSTRIAL PER ABOCAMENTS INDUSTRIALS
- ALTERACIÓ DEL RÈGIM HIDROLÒGIC I EXTRACCIÓ D'AIGÜES EN AIGÜES SUPERFICIALS
- ESPÈCIES INVASORES
- PROBABLE PESCA RECREATIVA EN AIGÜES CONTINENTALS
COMPLIMENT AMB LA DIRECTIVA MARC DE L’AIGUA (IMPRESS, ACA 2019):
- ESTAT DE LA MASSA D’AIGUA:
FISICOQUÍMIC: MOLT BO
BIOLÒGIC: MOLT BO
HIDROMORFOLÒGIC: DOLENT
ECOLÒGIC: MEDIOCRE
QUÍMIC: DADES PARCIALS
GENERAL: DOLENT (AMB INCERTESA)
- PRESSIONS (0 = NUL·LA; 1 = BAIXA; 2 = MITJANA; 3 = ALTA):
PRESES I RESCLOSES 1
ENDEGAMENT LLERES 2
CAPTACIÓ I DERIVACIÓ 3
REGULACIÓ HIDROLÒGICA 0
USOS SÒL RIBERES 3
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN ESPAIS FLUVIALS 3
ABOCAMENTS URBANS 1
ABOCAMENTS INDUSTRIALS 0
ABOCAMENTS NO SANEJATS 1
USOS SÒL AGRÍCOLES 0
DIPÒSITS SALINS 0
ESPÈCIES INVASORES 1
PESCA RECREATIVA 3
EXTRACCIONS A L'ESPAI FLUVIAL 3
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Estat de la
massa d'aigua

L’espai de MATABOSCH- LA BARDISSA presenta 3 problemàtiques principals:
1. ALTERACIÓ DE LLERES, MORFOLOGIA I RIBERES EN AIGÜES CONTINENTALS. Al tram
mig-alt del Ter la degradació prové bàsicament per les alteracions morfològiques
causades per preses, endegaments, extraccions d'àrids, ocupacions de riberes,
captacions d'aigua i diverses fonts de contaminació que afecten negativament les
ribes i l'estat ecològic del riu. Bona part d'aquestes problemàtiques conflueixen en
aquest espai en custòdia. Les pressions ambientals són múltiples: infraestructures
urbanes, de transport i comunicació, rescloses, horts, plantacions, l’abocament de
residus, i usos recreatius poc sostenibles. La connectivitat longitudinal i lateral del riu
es veu compromesa per la pressió humana a l'espai. En aquest tram del Ter s'hi
trobaven dues rescloses, la de Matabosch, retirada l'estiu de 2021, i la de Conanglell;
dos ponts, el del Pelut i el de Conanglell. A l’espai són presents com a mínim tres punts
de sobreeiximent i possiblement, al sector nord, un petit abocament d’aigües no
tractades en el medi fluvial. També hi ha altres pressions per ocupacions de l'espai
fluvial per horts, acopis de materials i residus, etc.
2. DEGRADACIÓ DELS SISTEMES NATURALS PER ARTIFICIALITZACIÓ I FREQÜENTACIÓ.
L'activitat humana és una de les principals causes de degradació i fragmentació
d'aquest espai periurbà. Els hàbitats de ribera generalment ocupen,
fragmentàriament, els primers metres contigus a la vora a causa de la presència
d'activitat silvícola i hortícola. Hi ha un elevat grau de degradació a causa de la
proximitat d'activitats humanes i això comporta una pèrdua de l'estructura de les
comunitats vegetals, alteracions en la composició d'espècies, banalització i
ruderalització. Bona part de la superfície ha estat ocupada per plantacions fustaneres.
La freqüentació als espais periurbans té afectacions sobre els hàbitats i les espècies,
com excés de trepig, les molèsties sobre la fauna salvatge, l'abocament de deixalles
diverses, l'abandonament d'animals domèstics, etc. L'ocupació i artificialització de
l'àmbit fluvial deriva en què la zonació d'hàbitats que potencialment haurien d'ocupar
les ribes es veu reemplaçada per un estret cinturó ocupat per comunitats
fragmentàries.
3. INVASIÓ D'ESPÈCIES EXÒTIQUES. S'ha constatat la presència de nombroses espècies
vegetals exòtiques amb caràcter invasor dins dels hàbitats de ribera i les comunitats
adjacents. Destaquen la robínia, la budleia, el negundo, el xuclamel japonès i altres
espècies de jardineria ornamental. Es detecten també espècies de fauna exòtica tant
pel que fa a la comunitat piscícola, com altres grups animals. El visó americà es
present a l'espai, així com el cranc roig americà. La comunitat piscícola està greument
afectada per les espècies exòtiques, destaca la presència de carpa, veró o barb roig,
barb de l'Ebre o llop de riu, entre altres.
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Problemàtiques,
alteracions i
amenaces
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La finca de Matabosch i la Bardissa és un espai on hi ha nombrosos usos recreatius, ja
sigui pesca, passeig, bicicleta, observació naturalista, horts urbans, etc. Dins l’espai en
custòdia es troben zones d’acopi de runes i terres, que resten a l'espai potencial
recreatiu. També s'hi troben diversos horts i diferents camins rodats, principalment per a
l’accés a aquests últims. Les zones obertes, allunyades de la riba, són freqüentades pels
veïns que van a passejar o a treure els gossos. També s’hi detecten diverses pesqueres.
El traçat de la Ruta del Ter en bicicleta, provinent de la Colònia industrial Ymbern, creua
el Ter pel Pont del Pelut i passa per l'entorn de la finca, al costat del polígon industrial. Es
contempla la creació d'un itinerari que faciliti el descobriment de l'espai.

Com arribar-hi?
Es pot accedir a l'espai en custòdia de Matabosch i la Bardissa des de la Ruta del Ter (vermell)
un cop es deixa enrere la Colònia del Pelut; des del pont de la colònia és té una bona vista de
l'espai. Un cop al polígon industrial es pot recorrer l'espai a través de camins existents (verd) i
arribar fins a la bardissa resseguint el Ter fins al Ges.
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PATRIMONI CULTURAL
VINCULAT ALS USOS DE
L'AIGUA
LA COLÒNIA YMBERN O EL PELUT
“El Pelut” és una de les colònies industrials més importants del tram mitjà del riu
Ter, situada al municipi d'Orís, i porta d'entrada a l'espai en custòdia de
Matabosch i la Bardissa. L'origen de la fàbrica del Pelut cal cercar-lo en una
adoberia establerta l'any 1859 (d'aquí el seu nom), que fou transformada
després en filatura. Va passar a mans de diferents propietaris, l'últim dels quals,
Calvet, va renovar edificis i habitatges i va construir un nou pont, el 1923. Aquest
projecte fou supervisat per Gaudí, amic del propietari. Està declarada com a
conjunt històric i artístic (BCIL).
LES DESPAREGUDES FÀBRICA I RESCLOSA MATABOSCH
Un cop abandonem el Pelut passem pel costat de la xemeneia solitària
de Can Matabosch. Actualment la fàbrica no existeix, es va enderrocar
durant els anys 2007 i 2008. La fàbrica estava composada per diferents
edificis: un jardí, la casa de l'amo, les naus, una porteria, unes oficines i
la xemeneia. Com a llegat de la fàbrica, s’hi ha conservat la xemeneia,
declarada per l’Ajuntament de Torelló, patrimoni cultural local. La
xemeneia, troncocònica, és de maó vist i fa 25-30 m d'altura.
Durant l'estiu de 2021 per poder restituir l’entorn fluvial i recuperar la
connectivitat en aquest tram del riu Ter, l’Agència Catalana de l’Aigua
ha portat a terme la demolició de la resclosa que formava part de
l’antiga central hidroelèctrica de Can Casaramona o Can Matabosch,
infraestructura que va deixar de funcionar durant la dècada dels 80.
Encara es conserven restes del canal industrial de Matabosch dins la
finca en custòdia.
LA RESCLOSA CONANGLELL
Es va construir, juntament amb el seu canal, cap a l’any 1890 per a donar
electricitat a la desapareguda fàbrica de filats de Conanglell. Fàbrica tèxtil de la
que, malauradament, se’n té ben poca informació doncs l’aiguat del 1940 la va
inundar i malmetre completament. Mai es va reconstruir.
En l’actualitat, i des de l’any 2016, la resclosa s’ha reconvertit en un punt de
captació d’aigua per donar abast a la planta potabilitzadora d’aigua (ETAP)
d’Osona Nord, situada a Conanglell – les Masies de Voltregà .
Un altre dels elements del Patrimoni Fluvial que es troben a l'espai en custòdia
és el PONT DE CONANGLELL, per on la carretera que surt de Torelló salva
l'obstacle del Ter.

IMATGES: FÀBRICA EL PELUT, PONT DEL PELUT I RESCLOSA MATABOSCH
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Actuacions desenvolupades en l'espai...
Durant el període 2020-2021, s’han portat a terme diferents treballs per a conèixer el patrimoni cultural i natural
(poblament faunístic, florístic, els hàbitats, les comunitats presents) i altres aspectes fonamentals per a la seva
posterior gestió. Es disposa d'una proposta d'actuació per a l'espai amb les principals línies d'actuació a
desenvolupar durant els propers anys. S'ha instal·lat senyalització informativa de l'espai i de pautes de
comportament respectuoses amb el medi natural. L'estiu de 2021 l'ACA ha enderrocat la resclosa de Matabosch.
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... nous reptes de GESTIÓ
PROMOURE USOS PÚBLICS
RESPECTUOSOS AMB EL MEDI
NATURAL

Millora del bosc de ribera: tallada
sanitària, potenciar arbres de futur i
diversitat d’espècies; eliminació
d’espècies al·lòctones (acàcia, negundo,
etc); eliminació de restes. Plantació
complementària de diversificació.
Renaturalització de plantacions de pollancre
abandonades (substitució progressiva i
mantenint l’estructura de bosc de ribera)

Controlar i reduir la
proliferació d’espècies
invasores

Fomentar els
microhàbitats adients per
a les poblacions
faunístiques d'interès

Millora general de l’espai
mitjançant la recollida de
runes i deixalles

COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
Fomentar la descoberta del medi
natural a través de senyalització
informativa i activitats d'educació
ambiental.
REGULACIÓ I ORDENACIÓ DELS
USOS PÚBLICS
Crear itineraris que permetin la
descoberta de l'entorn.
Evitar la proliferació d’abocaments
incontrolats.
Control dels accessos de vehicles fins
al riu mitjançant la col·locació de
barreres permeables als vianants i
bicicletes.
Regulació dels horts urbans.

El Consorci del Ter és un ens local format per 71 ajuntaments,
majoritàriament municipis riberencs, i 5 consells comarcals (Ripollès,
Osona, la Selva, Gironès i Baix Empordà). Representa el 100% de la
població riberenca dels rius Ter i Freser. Es va constituir el desembre de
1998, i impulsa de manera global i coordinada accions de cohesió,
preservació, sostenibilitat i dinamització a tot el territori de la conca
hidrogràfica del Ter, fent especial incidència en l’espai pròpiament fluvial
del Ter.
D’alguns anys ençà el Consorci del Ter ha endegat una línia de treball basada en la
conservació dels espais fluvials emmarcada en la custòdia fluvial. El Consorci del Ter
gestiona diversos espais emblemàtics del riu Ter a través de diversos convenis, fets tant
amb particulars, com amb ens públics.
La gestió que es porta a terme en aquests espais es basa en el desenvolupament
d’actuacions que permetin la millora i conservació dels hàbitats i de les espècies pròpies
dels espais fluvials, bona part d’ells inclosos a la Xarxa Natura 2000 pels seus valors
naturals, tot fent-la compatible amb un ús públic racional i sostenible. Per tal de garantir la
conservació dels hàbitats i les espècies presents i potencials d’aquests espais cal garantir
que aquests usos es desenvolupin de manera ordenada i que permetin una interacció
positiva, tant pel que fa a la conservació, gestió i millora de l’espai i els seus hàbitats i
espècies, com pel que fa a oferir un espai de descoberta i de gaudi de la natura.
Des del Consorci del Ter estem absolutament convençuts de la necessitat de valoritzar i
comunicar els valors dels Espais Naturals Protegits de la conca del riu Ter, especialment
incidint en alguns espais naturals emblemàtics que presenten capacitats d’acollida a
visitants sense comprometre’n els valors naturals pels quals han estat protegits. Una bona
mostra d’espais d’aquestes característiques els trobem als espais en custòdia del Consorci
del Ter.

Custòdia
del
territori

Amb el suport de

