
www.uvic.cat 

Cosmocaixa, Barcelona, 22 de març de 2017 
 

1ª Sessió. Aigua i medi natural 
Presentació breu:  

Projecte marc de custòdia fluvial 
“Riberes del Ter” 

Marc Ordeix i Rigo 
 

Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis 
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya  
MUSEU DEL TER. Passeig del Ter, 2 - 08560 Manlleu 
T +34 93 851 51 76 / +34 628 26 83 21 
www.museudelter.cat / www.uvic.cat 

http://www.museudelter.cat/
http://www.uvic.cat/


Museu del Ter 

2 
22/03/2017 

Inaugurat l’any 2004, gestionat per 
l’Ajuntament de Manlleu.  
 

Pertany al Sistema de Museus de la 
ciència i la tècnica de Catalunya. 
 

Inclou un acord amb la UVIC – UCC per 
acollir el CERM (des del set. de 2016). 
 

Objectius: estudi, difusió i preservació 
del patrimoni cultural i natural del riu 
Ter i altres rius mediterranis.  
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►Recerca en rius mediterranis: avaluació de l’estat ecològic (macroinvertebrats aquàtics, 

peixos i vegetació de ribera) i la connectivitat fluvial. 

► Custòdia del territori: conservació i restauració ecològica d’ecosistemes aquàtics. 

► Divulgació: activitats educatives, xerrades, ciència ciutadana.  

► Museu de ciències naturals: exposicions i col·lecció de ciències naturals. 

22/03/2017 
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Primera signatura acord: any 2009 
 

 25 km del riu Ter + afluents 
 75,9 ha 
 6 ajuntaments + DTES Gen. Catalunya 
 4 propietaris privats 

22/03/2017 



Riberes del Ter 

5 

Valors naturals: 
 Geomorfologia: meandres i illes fluvials 
  Hàbitats: verns, salzes i freixes de fulla gran, basses 

temporànies i comunitats de fonts d’aigües calcàries 
(Dir. 92/43/CEE i 97/62/CE) 

  Espècies: barb de muntanya (Barbus meridionalis), 
bagra catalana (Squalius laietanus), martinet de nit 
(Nycticorax nycticorax), etc. 

Valors culturals: 
 Masies centenàries i antigues fàbriques tèxtils  
 Referències literàries de Jacint Verdaguer.  
 Itineraris naturalístics. 

22/03/2017 

Pressions i impactes: 
20 rescloses  en 25 km de riu  (1 resclosa/ 0.8 km), 

deixant  trams pràcticament secs. 
Ramaderia i agricultura intensives. 
 Urbanització. 
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Accions 

Conservació de la vegetació de 
ribera 

Sensibilització ciutadana 

1. Borgonyà (Sant Vicenç de Torelló) 

Propietat pública 

  Combina la conservació del 
patrimoni cultural i natural 

22/03/2017 
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2. La Bardissa i la riba del riu Ter (Torelló) 

Propietat pública i privada 

Superfície de l’acord: 3,9 ha 

 

 Accions 

Conservació de la vegetació de 
ribera 

Sensibilització ciutadana 

22/03/2017 
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4. Espai natural dels meandres i illes de les Gambires i Gallifa (les Masies de Voltregà) 

 Itinerari naturalístic 

Accions 

Manteniment de l’itinerari 

Difusió i sensibilització ambiental 

 Instal·lació de panells 

22/03/2017 
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3. Finca de les Gambires (Torelló) 
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Propietat privada 

Superfície acord: 6 ha 

 

 Accions 

Restauració de vegetació de ribera 

Millores hidromorfològiques i 
diversificació dels hàbitats 

22/03/2017 
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3. Finca de les Gambires (Torelló) 

Aportació de material groller a la llera (83m3; 30mx5mx0.5m) per 
reactivar el braç esquerre del riu. Setembre de 2010 

 

Modificació prevista del calat del riu Ter a partir de la simulació d’un període de retorn 

d’avingudes ordinàries (2,3 anys) (Font: Agència Catalana de l’Aigua, adaptat pels autors)  

22/03/2017 
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5. Finca i illa del Sorral o de Gallifa (les Masies de Voltregà) 

 Propietat privada 

 Superfície acord: 26,4 ha (inscrites al  
Reg. Prop. per 30 anys) 

Accions 

 Substitució d’una pollancreda per 

una restauració experimental de 

vegetació de ribera 

22/03/2017 
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5. Finca i illa del Sorral o de Gallifa (les Masies de Voltregà) 
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Monitoratge, seguiment i recerca 

Illa del Sorral o de Gallifa (Les Masies de Voltregà) 

22/03/2017 
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Monitoratge, seguiment i recerca 

Illa del Sorral o de Gallifa (Les Masies de Voltregà) 

Any 2012 Any 2015 

Espècie Any 2010 Any 2012 Any 2015 

Salix alba 587 421 343 

Salix elaeagnos 338 5 0 

Salix purpurea 300 125 84 

Alnus glutinosa 113 6 3 

Fraxinus excelsior 121 15 9 

Acer campestre 20 6 4 

Acer monspessulanum 11 1 1 

Quercus humilis 83 2 2 

Corylus avellana 27 2 1 

Total 1600 583 447 

Diagrama de caixes que compara l’abundància d’arbres autòctons (per 

cada subparcel·la) de cada hàbitat l ’any 2015. 

22/03/2017 
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Accions 

 Restauració de vegetació de ribera 

 Protecció d’una colònia d’ocells 

nidificants (+400 nius d’ardeids) 

 Propietat privada 

 Superfície acord: 10,4 ha 

6. Espadamala de Baix (Torelló) 

22/03/2017 
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7. Meandre del Despujol 
(les Masies de Voltregà) 

  Itinerari naturalístic 

Accions 

  Manteniment de l’itinerari 

  Difusió i sensibilització ambiental 

  Instal·lació de panells 

N

22/03/2017 
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Accions 

 Restauració de vegetació de ribera 

 Difusió i sensibilització ambiental 

 Propietat municipal 

8. Platja del Dolcet (Manlleu) 

22/03/2017 
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9. Resclosa de la Teula (Manlleu) 

 Propietat pública (municipal)  

 Resclosa de 90 m ample x 2,8 m alt 

Accions 

 Construcció d’una rampa per a 

peixos (també per a la sensibilització 

d’altres concessionaris), de 72,7 m x 

10 m i pendent del 3,9 %.  

 

Millora de la connectivitat ecològica –sobretot per als 
peixos- al riu Ter, mitjançant la construcció d’una rampa 
per a peixos a la resclosa de la Teula, inici del canal 
industrial de Manlleu. 

22/03/2017 
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Monitoratge, seguiment i recerca 
RESULTATS 
Estimació in situ de l’eficàcia del dispositiu de pas per a peixos: 

La part superior 
mostra les talles dels 
individus pescats 
mitjançant pesca 
elèctrica al tram del 
riu situat aigua avall 
de la rampa, i la part 
inferior les dels 
capturats al parany 
instal·lat aigua 
amunt de la rampa.  

22/03/2017 
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11. Meandre del Gelabert (Manlleu) 

 Propietat pública (municipal)  

 Superfície acord: 10 ha 

Accions 

 Restauració de vegetació de ribera 

 Difusió i sensibilització ambiental 

22/03/2017 
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 Propietats públiques y privades 

Accions 

 Nous acords en Domini Públic 

Hidràulic 

 Restauració hidromorfològica i de la 

vegetació de ribera 

 Educació ambiental y sensibilització 

  

12. Riberes del Gurri (Vic) 

 Propietat privada 

 Superfície acord: 30,9 ha 

 Accions 

 Conservació de la biodiversidad  

 Protecció i vigilància incendis 

 Ús públic 

13. Bosc del Lleopart (St Julià de Vilatorta) 
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Monitoratge, seguiment i recerca 

Seguiment de l’estat ecològic dels cursos fluvials d’Osona 

Paràmetres a mesurar (Treball de camp + laboratori)

Comparació amb les 

condicions de referència

Determinació del 

tipus fluvial

ELEMENTS BIOLOGICS

Flora aquàtica, fauna invertebrada i peixos

Determimació del NIVELL DE QUALITAT per cada paràmetre

Molt bo Bo   Mediocre Deficient Dolent

Qualitat biològica

Qualitat hidromorfològica

Qualitat fisicoquímica

ESTAT ECOLÒGIC

Aplicació de mètriques 

(p.e. índexs biològics)

22/03/2017 
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Monitoratge, seguiment i recerca 

Seguiment de l’estat ecològic dels cursos fluvials d’Osona 

Qualitat fisicoquímica: 
• In situ: pH, CE, OD i Ta 
• Ex situ: nitrats, nitrits, amoni, 

fosfats, clorurs i sulfats 
 

Qualitat hidromorfològica: 
• QBR 
• IHG 
 

Qualitat biològica: 
• Macroinvertebrats (IBMWP) 
• Peixos (IBICAT) 
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