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• Terme/s municipal/s:   Girona     (Gironès)

• Superfície: 31,74 ha

• Coordenades (ETRS89 UTM 31): 
X màx.: 484216, Y màx.: 4648676
X mín.: 483479, Y mín.: 4648020

• 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
I N T R O D U C C I Ó
La finca en custòdia de les Deveses d'en Bru se situa a la comarca del
Gironès i concretament al Pla de Girona, al nord de la depressió de la
Selva. Es tracta d’una zona periurbana dins del municipi de Girona que
abasta unes 32 hectàrees de terreny periurbà entre Domeny i el Ter, al
marge esquerre del riu Ter, a una alçada d'uns 70 m.s.n.m.
Les Deveses d'en Bru són accessibles des del Parc de Domeny (Carrer
Roberto Bolanyos) o bé des de les ribes del Ter a Fontajau. Es tracta d'un
espai fortament influenciat per l'activitat humana, antigament hi havia
hagut activitats extractives, plantacions fustaneres de creixement ràpid i
múltiples activitats de lleure. És un espai marcat pel curs del riu Ter on
s'observa un mosaic molt divers de formacions vegetals (de ribera, espais
oberts, plantacions, etc.)  en diferents estats de conservació. 
El riu Ter al seu pas per la ciutat de Girona esdevé un espai connector
d'elevat interès on cal compaginar el gaudi de la ciutadania amb la
conservació del patrimoni natural. 

C O N V E N I  D E  C U S T Ò D I A
Any  de signatura: 2019
Durada del conveni: 10 anys
Actors implicats: Propietat privada, Ajuntament de Girona i Consorci del Ter

F I G U R E S  D E  P R O T E C C I Ó
La finca de les Deveses d'en Bru forma part, gairebé íntegrament, 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 perifèria de la finca està formada per Hàbitats d'Interès Comunitari
corresponent a alberedes, salzedes i boscos de ribera afins, prats secs; i
d'altra banda hàbitats d'aigua dolça corresponents a rius mediterranis,
codolars i fangars fluvials de vores de riu, canyissars. 
L’espai fluvial correspon a àrees d’interès faunístic i florístic.

N A T U R A  2 0 0 0
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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



VALORS NATURALS

C L I M A  I  P A I S A T G E
Aquest espai es troba en la unitat de paisatge del Pla de Girona. Aquesta unitat de paisatge
està sotmesa a la influència d’un clima mediterrani humit, amb l’existència d’algunes
particularitats degudes a la seva situació geogràfica: al fons d’una plana creuada per cinc
cursos d’aigua de cabal desigual, però que proporcionen uns nivells d’humitat relativa de l’aire
més alts que els dels territoris circumdants. 

Al Pla de Girona, el riu Ter és el gran protagonista del paisatge. En aquest sector, dominen els
materials d’origen sedimentari, corresponents a les terrasses fluvials, on es desenvolupa el
bosc de ribera format per salzes (Salix alba i S. eleagnos), pollancres (Populus nigra) i àlbers
(Populus alba). Al llindar del riu s’hi troba un dels paisatges més característics i singulars del Pla
de Girona: les deveses i les hortes periurbanes. Tanmateix es pot considerar que el riu Ter, per
si sol, és capaç de generar un paisatge fluvial amb la suficient força i identitat com per ser
tractat de manera específica. La presència permanent d’aigua en moviment, de les espècies
vegetals pròpies del bosc de ribera, de les deveses i hortes periurbanes que es troben al llarg
del seu recorregut i l’existència de construccions lligades a l’aigua, tals com rescloses, canals o
minicentrals hidroelèctriques, doten el Ter d’un caràcter paisatgístic i ecològic especialment
rellevant que no pot ser obviat. Esdevé un corredor biològic de vital importància per garantir la
connectivitat del territori, i travessar el sistema urbà i les seves nombroses infraestructures. 

H À B I T A T S
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La finca de les Deveses d’en Bru destaca per la gran

diversitat d’ambients que presenta. S’hi troben

representades bona part de les comunitats de ribera

existents a les nostres contrades –sargar, salzeda,

albereda, freixeneda, canyissars, jonqueres, etcètera–, per

bé que bona part d’elles ocupen poca superfície. La

vegetació és rica, tot i que en alguns indrets es troba molt

alterada a causa de la substitució del bosc de ribera per

plantacions o bé per la colonització d’espècies al·lòctones

invasores o de comunitats ruderals, bardisses o canyars. 

 Dins les aigües del Ter trobem els codolars fluvials, que en

moments d’avinguda queden despoblats de vegetació, i

també els hàbitats propis d’aigües corrents del curs mitjà-

baix, els que són propis dels ciprínids, com el barb i la

bagra. 

Especialment destacables són els espais oberts, hàbitats

lligats als dipòsits de sorres i graves, que ocupen

superfícies considerables i que destaquen per la seva

aportació a la diversitat florística amb la presència

d'espècies singulars i amenaçades com Phleum arenarium. 



VALORS NATURALS
F L O R A  I  F A U N A
A les Deveses d’en Bru s’hi troben representades espècies d’interès
comunitari pròpies dels àmbits de ribera. Tot i ser un sistema molt fràgil i
sotmès a canvis constants de cabal, presenta bona representació de les
comunitats ripàries de terra baixa, representades principalment per les
salzedes, alberedes i freixenedes. Entre la vegetació present s’hi poden
trobar salzedes amb sarga (Saponario-salicetum purpurae). A part de la sarga
hi viuen altres arbres propis dels boscos de ribera, com ara el vern (Alnus
glutinosa), el pollancre (Populus nigra) i el salze blanc (Salix alba), etc. 

Pel que fa a la fauna, hi trobem una petita població de tortuga de rierol,
nombrosos amfibis, i una bona població d’ocells, tant nidificants (amb
espècies com el blauet, l’abellerol i el picot garser petit), com en migració i
hivernada (ardeids, limícoles, anàtides). Antigament, l’espai havia acollit una
gran zona d’aiguamoll fruit de l’extracció d’àrids, on hi havien criat espècies
de gran interès com l’agró roig, el martinet menut, el balquer, la tortuga
d’estany, etc. Actualment encara es conserven diversos punts d’aigua,
especialment destacable per la seva magnitud, és la bassa connectada a la
riera de Bullidors. 
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Algunes espècies autòctones de l'espai
Peixos

- Anguila (Anguilla anguilla)
- Espinós (Gasterosteus aculeatus) 
- Bavosa de riu (Salaria fluviatilis)
- Bagra (Squalius laietanus) 
- Barb de muntanya (Barbus meridionalis)
- Truita (Salmo trutta) 

Flora

-  Àlber (Populus alba)
- Salze (Salix alba)
- Sarga (Salix elaeagnos)
- Llúpol (Humulus lupulus)
- Freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia)
- Canyís (Pragmites australis)
- Esbarzer (Rubus sp.)
- Heura (Hedera helix)
- Saüc (Sambucus nigra)
- Ortiga morta (Lamium flexuosum)
- Balca/Boga (Typha sp.) 
- Evònim (Evonymus europaeus)

Mamífers

- Conill (Oryctolagus cuniculus)
- Guilla/Guineu (Vulpes vulpes)
- Llúdriga (Lutra lutra)
- Senglar (Sus scrofa)
- Teixó (Meles meles)
- Ratpenat de ferradura gros (Rhinolophus
ferrumequinum)
- Ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus
hipposideros)
- Ratpenat d’aigua (Myotis daubentonii)
- Ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii)

 
 

 

Amfibis

- Reineta (Hyla meridionalis) 
- Granota verda (Pelophylax perezi) 
- Tòtil (Alytes obstetricans) 
- Gripau corredor (Epidalea calamita) 
- Gripau d’esperons (Pelobates cultripes) 
- Gripau comú (Bufo spinosus)
- Salamandra (Salamandra salamandra) 
- Tritó palmat (Lissotriton helveticus) 
- Granota pintada (Discoglossus pictus) 
- Tritó verd (Triturus marmoratus)

Rèptils

- Tortuga d'estany (Emys orbicularis)
- Tortuga de rierol (Mauremys leprosa)
- Serp d'aigua (Natrix maura)
- Serp de collaret (Natrix natrix)

Invertebrats

- Sabater (Gerris najas)
- Escorpí d’aigua (Nepa cinerea)
- Espiadimonis (Odonats)
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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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Estat de la
massa d'aigua
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3
Problemàtiques,
alteracions i
amenaces

L’espai de DEVESES D'EN BRU presenta 3 problemàtiques principals:

1.REGULACIÓ HIDROLÒGICA. Al tram mig-baix del Ter la degradació prové bàsicament
per les alteracions causades en el medi fluvial degut a la combinació de la regulació de
cabals dels embassaments de Sau i Susqueda i el transvasament del Pasteral a
Cardedeu. La dinàmica hidromorfològica del riu condiciona la configuració i estat
actual dels hàbitats i ecosistemes fluvials. La disminució tant del cabal mitjà com de les
grans avingudes amb poder regenerador ha estabilitzat la llera longitudinal del riu en
una posició pràcticament fixa, i ha fet desaparèixer la dinàmica de creació de nous
braços o meandres fluvials. D'altra banda, s'ha reduït l'amplitud mitjana per tram de
l'espai fluvial. Tot això explica que de manera progressiva els hàbitats fluvials hagin
vist reconfigurada seva posició relativa i extensió total. El règim de cabals del Ter és
insuficient per al manteniment de la morfologia natural i la fauna autòctona aquàtica.
Els cabals circulants presenten fluctuacions que no s’ajusten al règim natural. Així, al
Baix Ter els cabals circulants a l’estiu, degut a les demandes de reg, s’ajusten poc a les
fluctuacions naturals dels rius mediterranis. Un impacte addicional és el fet que el
règim de cabals, a banda de ser generalment escassos, presenten una distribució al
llarg de l’any aproximadament inversa a la que s’esperaria per un riu mediterrani.
D'altra banda la captació d’aigües superficials també altera el règim hidrològic natural
del riu.  

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 d'extracció d'àrids. 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.  La principal alteració que ha sofert la zona durant les darreres dècades
va ser una extracció d'àrids. Bona part dels terrenys recuperats després de l'extractiva
han estat colonitzats per vegetació ruderal i/o invasora. Bona part de la superfície ha
estat ocupada també 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. Així com també espècies de fauna exòtica tant pel que fa a la comunitat
piscícola, com altres grups animals (amfibis, quelonis, aus i mamífers). 



ÚS PÚBLIC4

Les Deveses d’en Bru antigament havien estat uns sorrals propers al riu, molt utilitzats
pels habitants de Girona, Taialà i Domeny per fer-hi activitats recreatives (pesca, bany,
berenades populars o fins tot s’hi havien habilitat petits camps per jugar a futbol,
coneguts com “Els camps d’en Sopa”). Anys més tard, s’hi van portar a terme extraccions
d’àrids que varen modificar completament el seu paisatge, eliminant la vegetació i,
posteriorment, deixant-hi grans bassals i llacunes, algunes de les quals encara hi són
presents de forma residual. Un cop acabada l’activitat extractiva, es varen restaurar les
cotes originals en bona part, fins esdevenir una gran extensió de terreny obert proper
al riu. 

El 2020 Deveses d'en Bru  s'ha condicionat per la seva descoberta i gaudi per part de la
població.  

 
Es pot accedir a l'espai
en custòdia de les
Deveses d'en Bru des del
Parc de Domeny o bé
des de les ribes del Ter a
Fontajau.  

Com arribar-hi?



I T I N E R A R I S  D E
D E S C O B E R T A  D E  L E S
R I B E S  D E L  T E R

ITINERARIS DE DESCOBERTA DE LES DEVESES D'EN BRU

En aquest espai hi ha establerta una xarxa de camins amb
senyalització informativa i de seguiment per tal de descobrir els
hàbitats, la fauna i la flora pròpia dels espais fluvials mediterranis de
terra baixa. 
Recorrent els itineraris proposats es poden gaudir i conèixer alguns
dels hàbitats i les espècies característics de l'espai natural protegit de
les Riberes del Baix Ter. La xarxa de camins d’aquest espai té un total
de 3 quilòmetres, tots ells de baixa dificultat i molt planers que es
poden recórrer tant a peu com en bicicleta. 
Aquests itineraris permeten resseguir tot l'espai en custòdia i acostar-
nos a diversos indrets singulars com el del mirador del riu, passar per
l'espai i la construcció dedicada a refugi de ratpenats, on es poden
observar unes piles fetes amb còdols per afavorir la fauna (rèptils,
amfibis i micromamífers) o arribar a l'aguait de la bassa. Al llarg dels
camins s'observen caixes niu per afavorir els ocells i els ratpenats. 

ÚS PÚBLIC4

https://www.pedresdegirona.com/deveses_bru_mirador.htm
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Custòdia
del

territori

Actuacions desenvolupades en l'espai...
Per a la conservació d’hàbitats i espècies de flora i fauna s’ha actuat per eliminar espècies exòtiques invasores de
flora que amenacen comunitats naturals d’interès per a la conservació com salzedes, alberedes i freixenedes; i
també eliminar i/o reduir les poblacions d’espècies de tortugues aquàtiques al·lòctones i fer un seguiment de les
poblacions de quelonis autòctons. A més per afavorir les poblacions de quiròpters -fauna útil per al control de
plagues- s'han instal·lat de caixes-niu i s'ha adequat una caseta prefabricada de l’antiga extractiva  que servirà de
refugi. També s’han creat punts de refugi i d’hibernació per a les poblacions d’amfibis, rèptils i petits mamífers i es
va enderrocar una estructura obsoleta de l'extractiva que generava impactes paisatgístics. 
Pel que fa a la regulació i ordenació de l’ús públic s’ha establert una xarxa d’itineraris controlada i senyalitzada,
aportant elements de guiatge i informatius dels valors naturals de l’espai. També s’han instal·lat elements que
impediran l’accés rodat als vehicles no autoritzats. Es fa periòdicament la neteja de deixalles i manteniment dels
itineraris i elements d'ús públic.  

... nous reptes de GESTIÓ

Conservació de la
BIODIVERSITAT

 
COMUNICACIÓ I
SENSIBILITZACIÓ

Fomentar la descoberta del medi
natural a través de conductes

respectuoses amb el medi natural. 
 

REGULACIÓ I ORDENACIÓ DELS
USOS PÚBLICS

Evitar la proliferació de deixalles.  
Evitar trànsit rodat.

Evitar corriols fora de la xarxa bàsica
d'itineraris. 

 
 

Fomentar i millorar la diversitat, la
regeneració, l’estructura i la composició

dels hàbitats fluvials

Controlar i reduir la
proliferació d’espècies

invasores

Millora de la biodiversitat: 
 Afavorir les poblacions de rèptils, mamífers,

d’aus i de quiròpters.
 Manteniment i creació de nous hàbitats per a

amfibis i invertebrats.

Conservació 

de la

BIODIVERSITAT

Conservació i millora
 dels hàbitats oberts  

(prats secs, etc.)

  
PROMOURE USOS PÚBLICS

RESPECTUOSOS AMB EL MEDI
NATURAL

Millora de la bassa
 i diversificació

d'ambients 
 



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. 

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.

Amb el suport de 

Custòdia
del

territori


