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DADES DE L'ESPAI

• Terme/s municipal/s: Ripoll

(Ripollès)

• Superfície: 1,946 ha
• Coordenades (ETRS89 UTM 31):
X màx.: 4659410, Y màx.: 499532
X mín.: 4658350, Y mín.: 498174
• Massa d’aigua: “El Ter entre el Freser i la riera de Vallfogona”
(codi 2000060)
Localització geogràfica
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INTRODUCCIÓ
La finca en custòdia El Roig se situa al sud de Ripoll, al marge esquerre del
riu Ter, a una alçada de 655 m.s.n.m. Ocupa una franja d’uns 50 metres (en
la zona de màxima amplitud) per uns 500 metres de longitud, formant un
total de 1,946 ha, que s’estenen entre la Resclosa del Roig (a l’altura del
quilòmetre 92 de la C-17), i el pont de la Colònia Santa Maria. L’espai en
custòdia està dominat per sediment mòbil, codolar, i està desproveït d’un
bosc de ribera frondós. Longitudinalment, la finca es troba delimitada pel
propi domini públic hidràulic del riu Ter, i pel canal que deriva aigües a la
fàbrica tèxtil de la colònia Santa Maria. La finca es troba, en la seva
totalitat, dins de la zona de policia d’aigües, i al límit sud de la mateixa s'hi
troba l'estació d'aforament de Ripoll.
En aquest tram, el Ter ja presenta un aspecte de gran riu, cabalós, amb
una amplada de llera en alguns punts superior als 30 metres, havent rebut
l’aportació dels seus principals afluents del curs alt: el Ritort i el Freser, i
aquest últim, al seu torn, amb l’aportació del Rigart.

FIGURES DE PROTECCIÓ
La finca El Roig forma part de l’espai protegit Xarxa Natura 2000
Sistema Transversal Català, 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 per Hàbitats d’Interès Comunitari,
que són, d'una banda, les vernedes i altres boscos de ribera afins (AlnoPadion), i d'altra banda, els prats -i fàcies emmantades- medioeuropeus,
seminaturals, sobre substrat calcari.
L’espai correspon a una àrea d’interès faunístic i florístic (àrea nº 730).

CONVENI DE CUSTÒDIA
Signatura: 2018
Durada: 10 anys
Actors: propietat privada, Ajuntament de Ripoll i Consorci del Ter

NATURA 2000
Nom de l’espai de la Xarxa Natura 2000: Sistema Transversal Català
Codi de l’espai: ES5110005
Escala de delimitació: 1:50.000
L’espai és Zona d’Especial Conservació (ZEC): Sí
L’espai és Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA): Sí
Àmbit de l’Espai Natural Protegit: Terrestre
Tipologia ecològica: Espais de muntanya interior
Superfície en hectàrees de la ZEC: 28.554,04
Superfície en hectàrees de la ZEPA: 28.554,04
Superfície del polígon en hectàrees: 20.166,52

2

VALORS NATURALS

CLIMA I PAISATGE
Aquest espai es troba en una de les 3 grans regions biogeogràfiques diferenciades a Catalunya, en aquest
cas la regió Eurosiberiana. Aquesta regió correspon a la muntanya mitjana i l’estatge montà, i es
caracteritza per tenir un clima humit amb hiverns freds i estius suaus, formant un paisatge dominat per
boscos caducifolis. En aquest domini ecopaisatgístic hi trobem rouredes de roure martinenc (Quercus
pubescens), pinedes de pi roig (Pinus sylvestris) i fagedes mesòfiles o xeròfiles.
El Roig es correspon a la unitat de paisatge de l'Alt Ter que està caracteritzada per ésser un paisatge de
muntanya mitjana organitzat en serres i valls paral·leles i orientades d’est a oest. Pel que fa al poblament i
a les activitats humanes, l’Alt Ter s’articula, bàsicament, tot seguint el traçat que marquen els dos rius
principals: el Ter i el Freser, amb els nuclis urbans de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses com a nuclis
històrics al voltant dels quals s’organitza el territori. Els nuclis urbans aprofiten els pocs espais planers i
amples que hi ha a l’Alt Ter, que alhora és on hi ha hagut històricament una major oportunitat de
desenvolupament industrial lligada als cursos fluvials. Uns elements singulars distintius d'aquesta unitat
són les colònies industrials. Un bon exemple es troba al llindar d'aquest espai en custòdia, la Colònia de
Santa Maria o el Roig. Les colònies industrials, els molins, les canalitzacions i altres infraestructures per
aprofitar la força de l’aigua, molt nombroses al llarg dels cursos del Ter i del Freser, són un testimoni de les
estratègies històriques d’aprofitament dels recursos del medi.

Pel que fa a la classificació dels hàbitats, segons la
Cartografia dels Hàbitats de Catalunya, la gran part de
l’espai correspon a l’hàbitat 44e (vernedes i pollancredes
amb
Circaea
lutetiana,
de
l’estatge
montà,
pirenaicocatalanes) amb presència de l’hàbitat 31ab
(avellanoses amb Polystichum setiferum, mesohigròfiles, dels
barrancs i fondals ombrívols de terra baixa i de l’estatge
submontà). L’altre hàbitat present a la finca se situa a la
franja més distal respecte del curs fluvial, i correspon al 34b
(prats calcícoles i mesòfils, amb Festuca nigrescens, Plantago
media, Galium verum, Cirsium acaule..., de la muntanya
mitjana i de l’estatge subalpí dels Pirineus i de les terres
properes).
Si ens atenem a la classificació dels hàbitats que fa la
Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de
maig del 1992), trobem que la totalitat de la finca forma
part d’Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC, inclosos en
l’Annex 1 de la Directiva). Aquests són, d'una banda, les
vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion), amb
el codi 91E0*, amb part de la superfície corresponent als
codis 3240 (rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya) i
3270 (rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars
nitròfils de Chenopodion rubri i del Bidention), i d'altra
banda, els prats –i fàcies emmantades- medioeuropeus,
seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea), amb
el codi 6210.

HÀBITATS
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FLORA I FAUNA
Aquest espai esta constituït per una franja estreta de bosc de ribera amb
pollancres i amb alguns peus de vern i salze, entre altres espècies de ribera
que han anat suportant el pas de nombroses avingudes els darrers anys.
Bona part de la superfície de la finca va quedar denudada de vegetació
després del Gloria i s'hi observa un codolar que ràpidament és colonitzat per
espècies pròpies del bosc de ribera i també per foranes com la budleia i la
robínia.
Les pèrdues del canal originen espais inundats aptes per a moltes espècies
de flora i de fauna fluvial. S’han pogut observar fins a 5 espècies d’amfibis. Hi
ha bones poblacions de tòtil i granota verda. També hi ha presència d’alguns
individus de gripau comú i de salamandra, els quals també es reprodueixen
a la zona, on troben un hàbitat aquàtic òptim per fer-ho. També s'han
detectat individus adults de granota roja. S’ha confirmat la detecció
d’almenys un individu cranc de potes blanques (Austrapotamobius pallipes), i
malauradament del cranc senyal (Pacifastacus leniusculus). D'entre els
mamífers destaca la llúdriga i diverses espècies de ratpenats. L'avifauna és
variada.

Algunes espècies autòctones de l'espai
Flora

Ocells

- Vern (Alnus glutinosa)
- Salze (Salix alba)
- Pollancre (Populus nigra)
- Saüc (Sambucus nigra)
- Freixe de fulla gran (Fraxinus
excelsior)
- Llúpol (Humulus lupulus)

- Blauet (Alcedo atthis)
- Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Picot garser gros (Dendrocopos major)
- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Corriol petit (Charadrius dubius)
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochrurus)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Merla (Turdus merula)
- Merla d’aigua (Cinclus cinclus)
- Mallerenga carbonera (Parus major)

Amfibis
- Granota verda (Pelophylax perezi)
- Granota roja (Rana temporaria)
- Tòtil (Alytes obstetricans)
- Gripau comú (Bufo spinosus)
- Salamandra (Salamandra salamandra)

Peixos
- Barb de muntanya (Barbus meridionalis)
- Truita comuna (Salmo trutta)
- Bagra (Squalius cephalus)

Mamífers
- Pipistrel·la comuna (Pipistrellus pipistrellus)
- Ratpenat de ferradura petit
(Rhinolophus hipposideros)
- Nòctul petit (Nyctalus leisleri)
- Ratpenat d’aigua (Myotis daubentonii)
- Llúdriga (Lutra lutra)
- Senglar (Sus scrofa)
- Cabirol (Capreolus capreolus)
Invertebrats
- Cranc de potes blanques
(Austrapotamobius pallipes)

MASSA D'AIGUA "EL TER ENTRE EL FRESER I LA RIERA DE VALLFOGONA"

CODI MASSA AIGUA: 2000060
PROBLEMÀTIQUES DE LA MASSA D’AIGUA:
- ALTERACIÓ DEL RÈGIM HIDROLÒGIC I EXTRACCIÓ D’AIGÜES EN AIGÜES
SUPERFICIALS
- ALTERACIÓ DE LLERES, MORFOLOGIA I RIBERES EN AIGÜES CONTINENTALS
- PROBABLE 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 0
ENDEGAMENT LLERES 2
CAPTACIÓ I DERIVACIÓ 3
REGULACIÓ HIDROLÒGICA 0
USOS SÒL RIBERES 1
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN ESPAIS FLUVIALS 1
ABOCAMENTS URBANS 1
ABOCAMENTS INDUSTRIALS 1
ABOCAMENTS NO SANEJATS 1
USOS SÒL AGRÍCOLES 0
DIPÒSITS SALINS 0
ESPÈCIES INVASORES 2
PESCA RECREATIVA 3
EXTRACCIONS A L'ESPAI FLUVIAL 2
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DIAGNOSI DEL MEDI

Estat de la
massa d'aigua

L’espai EL ROIG 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, ocupacions de riberes i captacions d'aigua. Bona
part d'aquestes problemàtiques conflueixen en aquest espai en custòdia. Les pressions
ambientals són múltiples: infraestructures de transport i comunicació que constrenyen
el riu, 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.
1.1 Efecte de barrera ecològica de la resclosa: aquesta trenca la connectivitat
longitudinal al llarg del curs, impedint el lliure moviment dels peixos. L’anguila n’és el
paradigma, ja que es tracta d’una espècie que migra estacionalment des del mar fins els
cursos alts dels rius, i en aquest punt hi és absent degut a l’elevada fragmentació que
presenta el Ter. La resta d’espècies de peixos continentals que sí que són presents aquí,
no migren fins al mar, però sí que realitzen moviments al llarg del riu, ja sigui dispersius,
per a reproduir-se o simplement per retornar a les àrees de posta després de grans
avingudes. Tots ells es veuen impedits per la presència de barreres físiques com aquesta
presa.
1.2 Efecte de barrera ecològica del canal: La presència del canal trenca la connectivitat
ecològica entre el bosc adjacent a la finca i l’espai fluvial. El grup de fauna més afectat
són els amfibis, ja que aquesta barrera els impedeix fer les petites migracions entre el
bosc, on hibernen i passen la major part de l’any, i les zones humides presents a la finca,
que són el seu hàbitat de reproducció. D'una banda, la possibilitat de caiguda dins del
canal pel seu marge esquerre, constitueix una trampa mortal pels amfibis, ja que molt
difícilment aconseguirien poder-ne sortir. D'altra banda, el mur del canal és una barrera
absolutament infranquejable per a aquest grup de fauna, de manera que impedeix el
seu requeriment de tornar al bosc passada l’època de reproducció. Així mateix, aquest
efecte s’estén a la resta de fauna no voladora present a la zona.
2. INVASIÓ D'ESPÈCIES EXÒTIQUES. Es detecta la presència d’espècies exòtiques
invasores, d’entre la flora invasora en destaquen la budleia (Buddleja davidii) i la robinia
(Robinia pseudoacacia). També hi ha cranc senyal (Pacifastacus leniusculus), visó americà
(Neovison vison) i barb roig (Phoxinus phoxinus).
3. DEGRADACIÓ DELS SISTEMES NATURALS PER ARTIFICIALITZACIÓ I FREQÜENTACIÓ.
L'activitat humana és una de les principals causes de degradació i fragmentació d'aquest
espai, la proximitat a Ripoll i a la via verda que passa per l’altre marge del riu fa que,
malgrat no ser un espai excessivament freqüentat, sí que s’hi detecta acumulació de
deixalles en alguns punts propers al riu, contaminant l’espai i afectant el seu valor
paisatgístic. La zona havia estat antigament una zona d'horts i encara es troben
enterrades moltes restes dels mateixos.
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Problemàtiques,
alteracions i
amenaces
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Històricament, aquesta finca era plena d'horts familiars, i presentava un elevat grau de
degradació. Des de l'adopció de l'acord de custòdia del territori, gràcies als treballs de
restauració del medi realitzats, l’espai ha adquirit un valor ecològic i paisatgístic de què no
disposava antigament. Això permet un canvi en l’ús que pot tenir la finca, convertint-se en
un bon lloc on fer passejades familiars i descobrir l'entorn fluvial.
També és un bon punt on practicar la pesca recreativa de truita, ja que forma part d'un
tram del Ter catalogat com a zona zona de pesca controlada de salmònids.

Com arribar-hi?
Es pot accedir a l'espai en
custòdia del Roig seguint la
Ruta del Ter. A la sortida de
Ripoll un cop passat Can
Villaura
comencem
a
trobar cartells informatius
del Roig a tocar del Ter. Un
cop travessat el pont de la
colònia del Roig o Santa
Maria, s'accedeix a l'espai
baixant les escales que hi
ha a tocar del cartell de
ratpenats. La finca és tota
la riba del riu esquerre del
riu compresa entre el canal
i fins arribar a la presa.

4

ÚS PÚBLIC
PATRIMONI CULTURAL
VINCULAT ALS USOS DE
L'AIGUA
RESCLOSA DEL ROIG
Data del 1904-1909, i també és coneguda com la resclosa de Sant
Quintí. Té una llargada de 40m i una altura de 2m. S'aixeca sobre
roca natural, i el canal que en surt per portar aigua cap a la fàbrica
del Roig surt del marge esquerre del riu. La casa de comportes
presenta 5 obertures.

CANAL DEL ROIG
La llargada és de 773m, l'amplada es redueix de 6m a l'inici fins a
4m al final, i la fondària és de 9m. El cabal d'aigua concedit és de
6.000 l/s. El canal transcorre paral·lel a la línia de ferrocarril i el
camí ral de Llaers.

PONT DE LA COLÒNIA SANTA MARIA
L'antic pont se'l va endur l'aiguat del 1940. Posteriorment es va
construir l'actual, a càrrec de l'empresa tèxtil Saphil, i es va
inaugurar el 1944. Està construït amb formigó i pedres carejades
a les parets exteriors. Les baranes són de ferro i formigó armat, i
el paviment és asfàltic. Està integrat per 4 arcs. La longitud del
pont és de 65m, l'amplada de 4,80m, i l'alçada respecte el riu és
variable entre 4,70m i 8,40m.

COLÒNIA SANTA MARIA
Antiga colònia amb església i una residència de 100 places. També
hi havia tres blocs d'habitatges per als obrers de la fàbrica, amb
capacitat per a 78 famílies, actualment enderrocats. El conjunt de
la colònia està abandonat des dels anys 80.

FÀBRICA DEL ROIG
Fàbrica tèxtil construïda a finals del s. XIX - s. XX. El conjunt consta
de 2 cossos d'edifici en forma de creu llatina, Antigament, la
fàbrica havia fet funcionar dues turbines, però actualment en fa
funcionar una. La central s'anomena Catalina, degut al dia de la
seva inauguració, el dia de Santa Caterina.
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Actuacions desenvolupades en l'espai...
S'han realitzat actuacions encaminades en 2 línies de treball diferents, que són, d'una banda, la millora i conservació de
la biodiversitat, i de l'altra, la divulgació i educació ambiental.
S'ha construït un refugi d'obra per a ratpenats aprofitant els contraforts del canal, i s'han instal·lat caixes niu per a
pàrids. També s'ha fet un seguiment exhaustiu de les poblacions d'amfibis presents a la finca, i millorat el seu hàbitat
fomentant la presència de petites basses.
A més, s'han realitzat diferents activitats amb centres escolars per apropar els alumnes a l'entorn fluvial, així com
jornades de voluntariat de recollida de deixalles. Totes aquestes activitats tenen un impacte positiu en la societat, ja que
posen en relleu la importància de respectar l'entorn.

Custòdia
del
territori

Restauració dels HÀBITATS FLUVIALS:
cal millorar la qualitat del bosc de ribera,
i conservar els hàbitats d'interès
comunitari presents, com les vernedes

PROMOURE USOS PÚBLICS
RESPECTUOSOS AMB EL MEDI
NATURAL
COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
Cal continuar fomentant el respecte i
descoberta del medi natural a través
d'activitats d'educació ambiental, com
per exemple el seguiment de caixes niu

... nous reptes de GESTIÓ

Conservació de la
BIODIVERSITAT

Centrar les actuacions
en grups d'espècies
protegides que tenen
en aquest espai un bon
hàbitat potencial, però
que no en trobem
poblacions prou
elevades com per a
considerar que
gaudeixen d'un bon
estat de conservació. Es
tracta, per exemple,
dels amfibis i dels
quiròpters.

Control d'espècies
exòtiques invasores,
tant de fauna com de
flora. Aquestes
competeixen directa o
indirectament amb les
autòctones, ja sigui
perquè ocupen el
mateix nínxol ecològic,
per interaccions
directes entre elles, o
bé perquè actuen com
a vectors de
transmissió de
malalties.

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

