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DADES DE L'ESPAI

• Terme/s municipal/s: Bescanó i Sant Gregori (Gironès)
Sant Julià del Llor i Bonmatí (La Selva)
• Superfície: 86,3ha
• Coordenades (ETRS89 UTM 31):
X inicial: 472842, Y inicial: 4646386
X final: 480800, Y final: 4647725
• Massa d’aigua: “El Ter des del Pasteral fins a la confluència de
l'Onyar" (codi 2000280)
Localització geogràfica
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DADES DE L'ESPAI

INTRODUCCIÓ
La finca en custòdia de les Ribes del Ter entre Bescanó i Sant Gregori
comprèn el tram de riu entre aquest dos municipis des del pont de Bonmatí
- Vilanna fins a la confluència amb la Llémena. Està situada principalment a
la comarca del Gironès, al límit amb la Selva pel sector oest i s'estén 10,3
quilòmetres fins a la desembocadura de la Llémena. Inclou les dues ribes del
Ter i algunes illes fluvials de les quals en destaca l'Illa de la Pilastra. En
aquest tram el Ter presenta diferents singularitats paisatgístiques i ofereix
una gran diversitat biològica. L'interès rau en el riu d'una banda i els canals
de reg i còrrecs per l’altra, que han teixit un entramat de petits braços,
basses i nuclis d’aiguabarreig amb aiguamolls i zones humides de gran
interès. Aquest espai gaudeix, a més, de diferents elements de patrimoni
cultural vinculat als usos de l'aigua i d'un intens ús públic.

FIGURES DE PROTECCIÓ
L'espai "Ribes del Ter entre Bescanó i Sant Gregori" forma part de l’espai
protegit Xarxa Natura 2000 Riberes del Baix Ter, aprovat definitivament
com a Zona d’Especial Conservació (ZEC) l’any 2014, mitjançant l’acord
GOV/150/2014, de 4 de novembre.
La totalitat de la finca està formada potencialment per Hàbitats d'Interès
Comunitari, bàsicament vernedes i salzedes.

CONVENI DE CUSTÒDIA
Any de signatura: 2018 (Illa de la Pilastra); 2019 (tram del riu entre el
pont de Bonmatí i la confluència amb la Llémena).
Durada del conveni: 10 anys (Illa de la Pilastra); 4 anys prorrogable (tram
del riu entre el pont de Bonmatí i la confluència amb la Llémena).
Actors implicats: Agència Catalana de l'Aigua, Ajuntament de Bescanó,
Ajuntament de Sant Gregori i Consorci del Ter.

NATURA 2000
Nom de l'espai de la Xarxa Natura 2000: Riberes del Baix Ter
Codi de la ZEC: ES5120011
Escala de la delimitació: 1:50.000
L'espai és Zona d'Especial Conservació (ZEC): Sí
L'espai és Zona d'Especial Protecció per les Aus (ZEPA): No
Àmbit de l'ENPE (terrestre o marí): Terrestre
Tipologia ecològica: Espais d'aigües continentals
Superfície en hectàrees de la ZEC: 1217.89
Superfície en hectàrees de la ZEPA: 0
Superfície del polígon en hectàrees: 1216.45
Perímetre del polígon en metres: 148523.63
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VALORS NATURALS

CLIMA I PAISATGE
En aquest sector el clima és l'anomenat mediterrani de les planes interiors. Es tracta d'un clima força humit i d'una
certa tendència continental, que podria ser considerat de transició entre els climes mediterranis i els
centreeuropeus. La pluviometria és més aviat elevada, i la mitjana se situa entre els 700 i els 900 mm anuals. Els
màxims pluviomètrics se situen a la primavera i tardor, i el període d'aridesa estival típic mediterrani és inferior a
un mes. L'amplitud tèrmica diària i estacional és força elevada.
Les ribes del Ter entre Bescanó i Sant Gregori formen part de dues unitats paisatgístiques que són, d'una banda,
la Plana de la Selva, i d'altra banda el Pla de Girona. Ambdues tenen el mateix origen tectònic i característiques
geomorfològiques similars. Paisatgísticament, aquest sector es caracteritza per la presència del riu Ter com a
element central i estructural, amb un bosc de ribera present però notablement alterat per les activitats i usos que
s'hi desenvolupen.
En aquest tram, el riu discorre en un paisatge rural, caracteritzat per un mosaic agroforestal de conreus herbacis i
clapes de bosc mixt de pins (Pinus sp.), alzines i roures (Quercus sp.). A la vora del riu s'hi alterna la vegetació
pròpia de ribera amb plantacions de pollancres (Populus sp.) i plàtans (Platanus x canadiensis).
Als voltants de Bescanó hi trobem els darrers contraforts de la serralada Prelitoral, on s'hi defineixen un conjunt
de turons que no superen els 300m.
En aquest tram de riu hi ha diferents elements de patrimoni cultural vinculat als usos de l'aigua, com són la
resclosa de Vilanna, la resclosa d'en Joga, i les rescloses reial i de la Pilastra, amb els respectius canals i sèquies.
Aquestes infraestructures es constitueixen com un element identitari del paisatge.

En aquesta finca els hàbitats estan molt vinculats a la
proximitat al riu, i gran part de la superfície forma part
d'hàbitats catalogats d'Interès Comunitari. Aquests són les
vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-padion) (HIC
91E0*), les alberedes, salzedes i altres boscos de ribera (HIC
92A0), i les basses i tolls temporers mediterranis (HIC 3170).
En aquests ambients riberencs, l'ombra proporcionada per
les diferents espècies arbòries, ofereix un microclima fresc
on la humitat es manté constant.
La gestió prèvia de l'espai, que inicialment va generar la
deforestació d'alguns sectors per a l'establiment d'horts i
conreus, i posteriorment la plantació d'espècies de
creixement ràpid (pollancres i plàtans) per a la producció
fustanera, ha provocat la proliferació d'espècies al·lòctones
diverses, sobretot l'acàcia (Robinia pseudoacacia), el negundo
(Acer negundo), la troana (Ligustrum lucidum) i la canya
(Arundo donax). També hi és molt abundant el solidago del
Canadà (Solidago canadiensis).
És especialment destacable la presència de diferents basses i
zones humides fruit de la dinàmica fluvial, pel fet que
constitueixen l'hàbitat de la tortuga d'estany (Emys
orbicularis). Aquestes basses es caracteritzen per la presència
de llentia d'aigua (Lemna minor), que ofereix refugi als
quelonis.
Entre els municipis de Bescanó i Sant Gregori, a l'altura de la
resclosa reial i la resclosa de la Pilastra, el riu forma dos
braços enmig dels quals hi ha l'illa de la Pilastra. Ocupa una
superfície d'unes 7 Ha, i es constitueix com un important
refugi per a diferents espècies de fauna.

HÀBITATS
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FLORA
Els boscos de ribera potencials són la verneda amb consolda (LamioAlnetum glutinosae), on predomina el vern (Alnus glutinosa) o bé formacions
mixtes amb robínia (Robinia pseudoacacia) i pollancre (Populus nigra), la
salzeda de salze blanc (Salix alba) i l’albereda (Populus alba), tant al riu com
a les sèquies paral·leles; lleugerament apartat de l’aigua, predomina una
franja de freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia). També hi ha saulic
(Salix elaeagnos) i àrees disperses ocupades per canyissars i bogars
(Phragmition australis), integrats bàsicament per canyís (Phragmites
australis) i balques (Typha angustifolia i Typha latifolia). D’una banda, s’hi
estan desenvolupant abundantment diverses espècies exòtiques, com la
canya (Arundo donax), la robínia (Robinia pseudoacacia), el lledoner (Celtis
australis), l’ailant (Ailanthus altissima) i el negundo (Acer negundo); de l’altra,
les plantacions de pollancres i plàtans (Platanus x hispanica) hi són
notables, com a totes les planes al·luvials.
El sotabosc el formen espècies com l'arítjol (Smilax aspera), l'esbarzer
(Rubus ulmifolius), la cua de cavall (Equisetum maximum), l'ortiga (Urtica
dioica), l'heura (Hedera helix), el sanguinyol (Cornus sanguinea), la corretjola
gran (Calystegia sepium), per citar-ne algunes. Pel seu interès florístic en
destaca la presència de marcòlic (Lilium martagon) i lliri de neu (Galanthus
nivalis) en alguns punts.

Algunes espècies autòctones de l'espai
- Vern (Alnus glutinosa)
- Salze (Salix alba)
- Saulic (Salix purpurea)
- Pollancre (Populus x canadiensis)
- Freixe de fulla estreta (Fraxinus angustifolia)
- Auró blanc (Acer campestre)
- Àlber (Populus alba)
- Om (Ulmus minor)
- Avellaner (Corylus avellana)
- Herba sabonera (Saponaria officinalis)
- Heura (Hedera helix)
- Maduixera (Fragaria vesca)
- Fonoll (Foeniculum vulgare)
- Esbarzer (Rubus ulmifolius)
- Bruc boal (Erica arborea)
- Esparraguera (Asparagus acutifolius)
- Corretjola gran (Calystegia sepium)
- Llúpol (Humulus lupulus)
- Ortiga (Urtica dioica)
- Lletera de fulla estreta (Euphorbia cyparissias)
- Xenixell (Senecio vulgaris)
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FAUNA
En aquests ambients de ribera s'hi troben aquelles espècies vinculades
directa o indirectament amb l'aigua, ja sigui per l'ús que en fan de
l'aliment que els proporciona, com del refugi que els ofereix la vegetació
hidròfila i ripària.
De les espècies presents, una de les que presenta més interès pel seu
estat de conservació és la tortuga d'estany (Emys orbicularis). Aquesta va
ser objecte de reintroducció i actualment se'n fa el seguiment, i durant la
campanya de primavera de 2021 se n'ha detectat els primers exemplars
nascuts en llibertat. És igualment remarcable la presència de gripau
d'esperons (Pelobates cultripes), una espècie extremadament rara a la
zona. Pel que fa a la fauna íctica, en destaca el barb de muntanya
(Barbus meridionalis) i l'espinós (Gasterosteus aculeatus). La llúdriga (Lutra
lutra) ha recolonitzat aquest tram de riu. Altres mamífers presents són la
geneta (Genetta genetta), la fagina (Martes foina) i el liró gris (Glis glis).
Cal recordar que també hi ha força espècies al·lòctones, les més
problemàtiques de les quals són: visó americà (Neovison vison), carpa
(Cyprinus carpio), peix sol (Lepomis gibbosus) i cranc roig (Procambarus
clarkii). També és molt abundant la granota pintada (Discoglossus pictus).

Algunes espècies autòctones de l'espai
Amfibis
- Tritó verd (Triturus marmoratus)
- Granota verda (Pelophylax perezi)
- Tòtil (Alytes obstetricans)
- Gripau comú (Bufo spinosus)
- Gripau corredor (Epidalea calamita)
- Gripau d'esperons (Pelobates cultripes)
- Reineta (Hyla meridionalis)
- Granota verda (Pelophylax perezi)
- Salamandra (Salamandra salamandra)

Rèptils
- Tortuga d'estany (Emys orbicularis)
- Tortuga de rierol (Mauremys leprosa)
- Serp d'aigua (Natrix maura)
- Serp de collaret (Natrix natrix)
- Serp blanca (Rhinechis scalaris)
- Serp verda (Malpolon monspessulanus)
- Serp llisa meridional (Coronella girondica)
- Sargantana ibèrica (Podarcis hispanica)
- Sargantaner comú (Psammodromus algirus)
- Dragó comú (Tarentola mauritanica)
- Vidriol (Anguis fragilis)

Peixos
- Anguila (Anguilla anguilla)
- Barb de muntanya (Barbus meridionalis)
- Bagra (Squalius cephalus)
- Espinós (Gasterosteus aculeatus)
- Truita (Salmo trutta)

Ocells
- Blauet (Alcedo atthis)
- Picot garser petit (Dendrocopos minor)
- Picot garser gros (Dendrocopos major)
- Picot verd (Picus sharpei)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
- Oriol (Oriolus oriolus)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Abellerol (Merops apiaster)
- Becadell comú (Gallinago gallinago)
- Rascló (Rallus aquaticus)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
- Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
- Aligot (Buteo buteo)
- Astor (Accipiter gentilis)
- Xot (Otus scops)
- Gamarús (Strix aluco)

Mamífers
- Porc senglar (Sus scrofa)
- Guilla (Vulpes vulpes)
- Fagina (Martes foina)
- Geneta (Genetta genetta)
- Llúdriga (Lutra lutra)
- Esquirol (Scirus vulgaris)
- Rata d'aigua (Arvicola sapidus)
- Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus)
- Rata cellarda (Elyomis quercinus)
- Liró gris (Glis glis)
- Mussaranya comuna (Crocidura russula)
- Mussaranya nana (Suncus etruscus)

MASSA D'AIGUA "EL TER DES DEL PASTERAL FINS A LA CONFLUÈNCIA DE L'ONYAR"
CODI MASSA AIGUA: 2000280
PROBLEMÀTIQUES DE LA MASSA D’AIGUA:
- PROBABLE CONTAMINACIÓ PER NITRATS D'ORIGEN AGRARI I PER PLAGUICIDES
- CONTAMINACIÓ D'ORIGEN URBÀ PER NUCLIS SANEJATS I DESCÀRREGUES DE SISTEMES
UNITARIS, I PER NUCLIS NO SANEJATS.
- CONTAMINACIÓ D'ORIGEN INDUSTRIAL PER ABOCAMENTS INDUSTRIALS
- ALTERACIÓ DEL RÈGIM HIDROLÒGIC I EXTRACCIÓ D'AIGÜES EN AIGÜES SUPERFICIALS
- ALTERACIÓ DE LLERES, MORFOLOGIA I RIBERES EN AIGÜES CONTINENTALS
- 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: DOLENT
GENERAL: DOLENT (AMB INCERTESA)
- PRESSIONS (0 = NUL·LA; 1 = BAIXA; 2 = MITJANA; 3 = ALTA):
PRESES I RESCLOSES 0
ENDEGAMENT LLERES 1
CAPTACIÓ I DERIVACIÓ 3
REGULACIÓ HIDROLÒGICA 3
USOS SÒL RIBERES 3
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN ESPAIS FLUVIALS 3
ABOCAMENTS URBANS 1
ABOCAMENTS INDUSTRIALS 2
ABOCAMENTS NO SANEJATS 1
USOS SÒL AGRÍCOLES 0
DIPÒSITS SALINS 0
ESPÈCIES INVASORES 2
PESCA RECREATIVA 2
EXTRACCIONS A L'ESPAI FLUVIAL 3
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DIAGNOSI DEL MEDI

Estat de la
massa d'aigua

L’espai RIBES DEL TER ENTRE BESCANÓ I SANT GREGORI presenta 4 problemàtiques
principals:
1. REGULACIÓ HIDROLÒGICA PER EMBASSAMENTS, ALTERACIÓ DEL RÈGIM DE CABALS.
Tot el tram baix del Ter, inclòs el tram de la finca en custòdia, es veu afectat per la
regulació de cabals exercida pel complex d'embassaments Sau-Susqueda-Pasteral.
Aigües avall, el règim hidrològic del riu està totalment alterat, en part degut al
transvasament sostingut d'aigua. Aquesta disminució de cabal afecta directament els
ecosistemes riparis, i compromet la diversitat d'hàbitats fluvials. Aquesta gestió ha
generat una dinàmica en què s'inverteixen els pics de màxim cabal, de manera que
aquests tenen lloc a l'estiu, enlloc de a la tardor o a l'hivern, que és quan pertocaria de
manera natural.
2. ALTERACIÓ DE LLERES, MORFOLOGIA I RIBERES FLUVIALS. En aquest sector hi ha 4
rescloses (R. de Vilanna, R. d'en Joga, R. de la Pilastra i R. Reial) amb els respectius
canals i sèquies, que deriven encara més cabal del curs del riu i en trenquen la
connectivitat, afectant gran part de les espècies de fauna que hi habiten. En el cas de la
resclosa de la Pilastra, es va construir una rampa connectora per tal de permetre als
peixos remuntar el riu. També s'hi troben endegaments, gabions, i altres estructures de
protecció.
3. INVASIÓ D'ESPÈCIES EXÒTIQUES. La presència d'espècies exòtiques invasores és un
problema que afecta al Baix Ter en general. Concretament en aquest tram, la
proliferació d'alguna d'aquestes espècies, com la robínia (Robinia pseudoacacia) es veu
afavorida per la presència d'una línia de mitja tensió que creua la finca
longitudinalment. Els requeriments ecològics d'aquesta espècie es limiten a tenir bona
disponibilitat de llum, i el tractament de desbrossades al llarg de la línia ajuden a la
seva expansió. Altres espècies exòtiques presents són la troana (Ligustrum lucidum), la
canya (Arundo donax), el negundo (Acer negundo), l'ailant (Ailanthus altissima), l'acàcia de
tres punxes (Gleditsia triacanthos) i Solidago canadiensis.
D'entre la fauna íctica, el 50% de les espècies detectades el 2021 són espècies
exòtiques. També és destacable l'elevada densitat de visó americà (Neovison vison).
També cal recordar la presència de diferents espècies de quelonis exòtics (Trachemys
sp.) en àmbits propers, i el risc que suposa per als quelonis autòctons, així com
l'elevada densitat de cranc roig americà (Procambarus clarkii).
4. DEGRADACIÓ DELS SISTEMES NATURALS PER ARTIFICIALITZACIÓ I FREQÜENTACIÓ. La
proximitat dels municipis de Bescanó, Salt i Girona genera una pressió per
sobrefreqüentació que en alguns punts és molt elevada. Aquesta situació s'ha vist
accentuada amb la pandèmia de la Covid-19 i el confinament, derivant en un excés de
sobrefreqüentació que genera acumulació de deixalles, contaminació, molèsties sobre
la fauna, alteració física de l’entorn i un risc més alt d’entrada d’espècies invasores
(musclo zebrat, entre altres).
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Problemàtiques,
alteracions i
amenaces
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ÚS PÚBLIC

La presència del riu en aquest sector actua com a eix vertebrador del territori. Entorn
seu s'hi ha creat un seguit d'itineraris d'ús públic que permeten al visitant endinsar-se en
els boscos de ribera, així com conèixer alguns dels elements patrimonials vinculats als
usos de l'aigua, com són les sèquies i rescloses. En aquest conjunt d'itineraris s'hi pot
passejar a peu, en bicicleta i a cavall.
Pel que fa al piragüisme, cal destacar que existeix una pista d’eslàlom ubicada al braç
sud de riu que transcorre fins a l’extrem oriental de l’Illa de la Pilastra.
L'espai compta també amb un gran atractiu per que fa a la pesca recreativa. Cada vegada
hi ha més afluència de pescadors de salmònids (truita) a la zona.

Donades les seves característiques de longitud i proximitat a
diferents nuclis de població i carreteres, la finca en custòdia
disposa de molts accessos diferents.
Un dels principals se situa a l'altura del km 108 de la carretera
nacional en direcció a Salt. Aquí cal prendre un trencant a mà
esquerra que creua la Ruta del Ter i, després de fer una curva
cap a l'esquerra, agafar una pista que baixa a mà dreta. Així
arribarem a la resclosa d'en Joga, punt a partir del qual surten
alguns itineraris de descoberta natural.
Resseguint els itineraris complementaris a la Ruta del Ter es
descobreixen els paisatges fluvials amb un ric i divers
patrimoni cultural i la seva fauna i vegetació característiques.
Al principi de la ruta es poden observar les zones de conreus,
però al llarg del recorregut predomina la vegetació de ribera.
En aquests ambients l’ombra la proporcionen els arbres del
bosc de ribera com els verns, els salzes o els plàtans. Pel que fa
a la fauna, aquí es troben aquelles espècies vinculades directa
o indirectament amb l’aigua, que troben aliment o refugi als
hàbitats riparis. S’hi poden observar ocells com ara el blauet, el
corb marí gros, el martinet de nit, l’ànec collverd i el bernat
pescaire, i també salamandres, granotes, llúdrigues, tortugues
o diferents peixos com el barb i la truita. Al llarg del recorregut
hi ha nombrosos elements patrimonials singulars: rescloses,
canals de regadiu, centrals hidroelètriques, etc.

Com arribar-hi?
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ITINERARIS DE
DESCOBERTA DE LES
RIBES DEL TER
ITINERARI DE DESCOBERTA DE LES RIBES DEL TER
Seguint la Ruta del Ter es pot gaudir de bona part de l'espai en custòdia pel seu
marge dret; per descobrir el seu marge esquerre proposem un itinerari d'uns 30
kms (31,7) per fer en bicicleta que ens mena pels espais fluvials del Ter mig-baix.
Comencem l'itinerari al pont de Bonmatí, punt d'inici de l'espai en custòdia. Es
ressegueix la Ruta del Ter fins la ciutat de Girona, al llarg del recorregut us
podeu apropar més al Ter seguint camins que encara s'hi apropen més. Un cop a
la ciutat de Girona creuem el Ter i ens dirigim a l'espai en custòdia de les
Deveses d'en Bru, travessem el parc de Domeny i anem a trobar el camí ral de
Sant Gregori; un cop arribats al poble ens adrecem cap a la zona esportiva i
travessem el pont de la Llémena, a mà esquerre trobarem el camí que ens
menarà a la confluència de la Llémena amb el Ter, tot seguint aquest afluent. En
aquest indret hi ha una pantalla aguait que ens permet descobrir la fauna i
vegetació de l'aiguabarreig. Un cop allà seguim el recorregut del Ter aigües
amunt fins arribar de nou a Bonmatí.
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PATRIMONI CULTURAL
VINCULAT ALS USOS DE
L'AIGUA
Les ribes del Ter en aquesta finca en custòdia ens donen a conèixer el Ter des de diferents
perspectives. El seu marge esquerre és una riba llarguíssima on poder resseguir el Ter i
descobrir els paisatges fluvials amb la seva fauna i vegetació característiques. Al marge
dret gaudim del Ter com un riu treballador, l’aprofitament de les seves aigües ve de lluny,
tant per a regadiu com per fer moure molins, generar energia per a diverses centrals
hidroelèctriques i ser el motor de l’antiga fàbrica tèxtil Grober. En són testimoni la sèquia
Monar que des del segle XI, i sembla que impulsada pels comtes de Girona, ja regava les
terres del terme. També s’aprofiten les aigües de la sèquia de Bescanó, coneguda com el
rec Gros, derivades del Ter per la riba dreta, aigua avall de la colònia de Bonmatí, i que rega
la part septentrional del terme. Antigament hi havia hagut un pas de barca que s’utilitzava
per salvar el curs del Ter i fer possible la comunicació entre Bescanó i Sant Gregori. El
darrer barquer, en Varisto, passà la barca fins al 1974. Al peu de l'embarcador n'ha quedat
l'hostal del barquer.
RESCLOSA DE VILANNA I CANAL DE VILANNA I BESCANÓ (REC GROS)
La resclosa de Vilanna talla el Ter a poca distància de les darreres cases de Bonmatí.
Construïda l'any 1905, la seva funció és captar aigua per a les centrals de Vilanna i Bescanó,
a través del canal homònim. Un cop passada la central de Vilanna, a l'altura del pou de
glaç, hi ha unes comportes i un bagant que desvien cap al pla i tornen part de l'aigua del
canal al Ter. Aquest canal mesura 8 m d'amplada i 4.800 m de llargada, fins que
desemboca al canal de la Grober, i actualment està en ple funcionament.
LA CENTRAL DE VILANNA
La Central Elèctrica de Vilanna és un edifici noucentista protegit com a bé cultural d'interès
local. L’edifici combina el rierenc vist amb la paret enlluïda, les grans obertures d’arc de mig
punt amb les rectilínes, molt més petites; sanefes, frisos i cornises de maó vist, rierencs o
trencadís de rajola vidrada ho emmarquen tot. Un pont a joc amb l’edifici, d’arc de mig
punt, permet salvar el canal als que volen passar als camps veïns.
RESCLOSA D'EN JOGA I CANAL DE LA GROBER
Es tracta d'una resclosa de forma corbada i de dimensions considerables, tot i que no té
gaire altura. Té un precedent del segle XVIII, però l'estructura actual data de 1893, quan es
va construir la fàbrica Grober. Aquesta rep les aigües a través del canal de la Grober, d'uns
1.200 m de longitud i que discorre pel pla de Bescanó, entre la resclosa d'en Joga i la
central de la Grober.
LA CENTRAL BERENGUER
Aquesta central està inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. L'edifici
destaca pels seus elements modernistes. Al jardí, uns animals fabulosos sorgeixen
màgicament de la roca del subsòl per jugar amb un petit saltant d’aigua i vetllar els graons
d’una escala que baixa fins al canal mateix.
RESCLOSA DE LA PILASTRA I SÈQUIA MONAR
A la zona de la Pilastra per tal de derivar aigua es varen construir dues rescloses, la primera
d’elles (Resclosa Reial) se situa aigües amunt de la resclosa de la Pilastra i permet la
derivació de part de les aigües del Ter cap al braç secundari. La Resclosa de la Pilastra
ubicada a Montfullà capta aigua del Ter per a la Sèquia Monar que transcorre des de
Montfullà passant per les deveses i hortes de Salt i Santa Eugènia fins a vessar les seves
aigües al riu Onyar, darrera del carrer de Santa Clara, ja a Girona. Hi ha precedents
documentats dels segles IX i X.
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Actuacions desenvolupades en l'espai...
El Consorci del Ter l’any 2002 va engegar la proposta de recuperació i/o millora d’espais naturals emblemàtics dels rius Ter i
Freser. En aquella proposta es recollia el tram del Ter entre Bescanó i Sant Gregori com un dels espais naturals emblemàtics de la
conca i on hi havia voluntat per part dels ajuntaments d’intervenir-hi, per tal d’afavorir el seu manteniment o la seva recuperació.
D’aleshores ençà s’han anat desenvolupant diverses iniciatives i projectes en aquest àmbit objecte de custòdia des de fa molts
anys com són el Pla Director de les ribes fluvials del riu Ter als termes municipals de Bescanó i Sant Gregori (2004/5). Així mateix,
al sector de l'Illa de la Pilastra s'hi van desenvolupar actuacions en el marc del projecte LIFE+ RIPARIA TER, consistent en la millora
d'hàbitats riparis. I es va continuar amb el LIFE POTAMO FAUNA, en el qual es van portar a terme actuacions per afavorir algunes
espècies de fauna vinculada al riu. Es tracta de la nàiade allargada (Unio elongatulus), el barb de muntanya (Barbus meridionalis), la
tortuga d'estany (Emys orbicularis) i la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), així com les diferents espècies d'amfibis autòctons. Al
marge d'aquests projectes europeus, s'han realitzat altres actuacions encaminades a la conservació de la biodiversitat. Una
d'elles és la construcció d'una rampa de peixos situada a la resclosa de la Pilastra. La seva funció és restaurar la connectivitat
fluvial, és a dir, permetre als peixos i altres espècies de fauna remuntar el riu. També s'han desenvolupat actuacions per a
l'ordenació dels usos públics i per afavorir la biodiversitat, especialment la dels quiròpters i tortugues autòctones.

Custòdia
del
territori

La millora i conservació
dels hàbitats fluvials,
especialment aquells
hàbitats d’interès
comunitari presents a la
zona.
Conservar, potenciar i
recuperar els hàbitats i
boscos de ribera naturals.
Afavorir un estat de
conservació favorable dels
hàbitats presents a l’àmbit
d’estudi.

... nous reptes de GESTIÓ

La millora i conservació de
la biodiversitat.
Potenciar la diversitat
faunística. En especial fent
especial èmfasi a espècies
emblemàtiques com ara la
tortuga d’estany. També a
espècies beneficioses per al
control de plagues com són
els quiròpters.
Afavorir hàbitats i refugis
per a les espècies presents.
Control d’espècies invasores
ja siguin de fauna o de flora.
Millora de la connectivitat
fluvial.

PROMOURE USOS PÚBLICS
RESPECTUOSOS AMB EL MEDI
NATURAL

COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
Desenvolupar activitats de descoberta i
valorització de l’entorn.
Promoure l’estudi i divulgació dels valors
naturals, culturals i patrimonials de l’espai.
REGULACIÓ I ORDENACIÓ DELS USOS
PÚBLICS
Promoure, mantenir i potenciar la xarxa
d’itineraris que acosten els valors naturals a
la població.
Ordenar i regular els usos públics per evitar
la degradació de l’entorn.
Control dels accessos rodats.

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

