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0. PREÀMBUL
La funció bàsica dels espais naturals protegits és conservar –i si s’escau millorar– els valors
geològics, biològics, ecològics i paisatgístics que han motivat la seva creació. En aquelles
contrades en què l’acció humana és molt feble o nul·la, la gestió, aquí entesa
fonamentalment com a preservació, es redueix a la mínima expressió. Sovint, només té
caràcter preventiu (vigilància, ordenació del territori, etc.) o es focalitza en el monitoratge
d’alguns dels elements clau del patrimoni natural.
Això no obstant, els espais naturals protegits ubicats dins d’àrees humanitzades es
caracteritzen per presentar complexes relacions, sovint de diferent signe, entre la
conservació i les diferents activitats econòmiques que s’hi desenvolupen. Per altra banda, és
freqüent que bona part de la seva biodiversitat es degui precisament a l’existència i la
pervivència de les activitats humanes. Dins d’aquest context, els espais protegits
requereixen generalment una gestió activa, entesa aquí com l’execució d’un conjunt
d’accions dirigides a assolir uns objectius de conservació. A més, sovint s’hi afegeixen
altres accions que tenen una dimensió social (sensibilització, difusió, formació, etc.), fet
que afavoreix la implicació dels agents socioeconòmics i la coparticipació en la gestió.
Per tots aquest motius, els instruments de planificació i de gestió, especialment els de caire
normatiu, constitueixen eines essencials per al desenvolupament dels espais naturals
protegits. La seva funció bàsica consisteix en vertebrar les diferents estratègies de
conservació que s’han de portar a terme a mig i llarg termini dins el marc d’una planificació
més general del territori, tant en l’àmbit urbanístic com en el dels aprofitaments dels
recursos naturals.
Segons la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, els espais naturals de protecció
especial a Catalunya disposen de dos tipus d’instruments normatius d’ordenació i
planificació dels usos i de la gestió. Els Plans especials de protecció del medi natural i
del paisatge tenen per objecte definir les principals línies d’actuació per a la conservació
del patrimoni natural i per al desenvolupament sostenible de l’espai, i inclou en les normes
generals d’ordenació i de regulació dels usos (urbanístics, aprofitaments dels recursos
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naturals, etc.). Per tant, es tracta d’un instrument de planificació transversal, l’aprovació del
qual requereix els informes previs de l’Òrgan Rector de l’espai, del Consell de Protecció de
la Natura i dels departaments i ajuntaments afectats. Finalment, és aprovat pel Govern a
proposta del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH). El segon instrument,
l’anomenat Pla rector d’ús i gestió, programa les actuacions de gestió a mig termini dins
l’espai natural protegit, d’acord amb el Pla especial de protecció.
Actualment, la responsabilitat de la gestió activa dels espais naturals del baix Ter recau en
els ajuntaments que hi estan implicats i la gestió preventiva recau en el DMAH en tant com
a responsable de la xarxa Natura 2000. Per part dels ajuntaments, fruit d’aquesta
responsabilitat en la gestió han estat els diferents projectes Life-Natura finançats en part per
la Unió Europea. Entre els anys 1999 i 2003 es desenvolupà el primer projecte Life-Natura
“Restauració i ordenació de les llacunes i sistemes costaners del baix Ter” (Life Ter VellPletera; ref: LIFE99NAT/E/006386) (http://www.torroella.org), promogut per l’Ajuntament
de Torroella de Montgrí, amb la finalitat de recuperar l’estat ecològic dels ambients
costaners del Ter Vell i la Pletera, així com de millorar l’estat de les poblacions de Fartet
(Aphanius iberus) a la zona. Un segon projecte Life-Natura “Recuperació de l’hàbitat
d’amfibis i d’Emys orbicularis al baix Ter” (Life Emyster; ref: LIFE04NAT/ES/000059)
(http://www.lifeemyster.com/), promogut pels Ajuntaments de Torroella de Montgrí i de
Pals, es desenvolupa entre els anys 2005 i 2008. Aquest segon projecte Life busca la
millora dels ecosistemes aquàtics d’aigua dolça, temporània i permanent, i la reintroducció
de la tortuga d’estany (Emys orbicularis), antiguament molt abundant a la zona, però
recentment gairebé desapareguda.
Precisament, una de les accions previstes en el projecte Life Emyster és la redacció
d’aquest pla de gestió (Acción C1: Elaboración de los planes de usos del territorio y de los
planes de gestión del espacio”). Tal com es diu a la proposta del projecte Life, el pla de
gestió hauria d’incloure el disseny de les actuacions a realitzar durant el projecte i
l’establiment dels criteris i objectius per a la gestió futura de l’espai. El pla d’usos hauria
d’incloure l’ordenació i reglamentació dels usos a la zona.
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Posteriorment a l’inici del projecte Life Emyster, el Govern de la Generalitat, al novembre
de 2007, va iniciar els tràmits per la declaració d’un parc natural que inclogui els
aiguamolls del baix Ter, sota el nom de Parc Natural del Montgrí-Medes- baix Ter, i l’espai
està regulat normativament per les pròpies d’un espai del PEIN i de la xarxa Natura 2000.
En data 11 de juliol de 2008, s’ha publicat l’Anunci d’informació pública de
l'Avantprojecte de llei de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el baix Ter,
així com la memòria justificativa i la cartografia complementària. L’elaboració d’un Pla
especial de protecció del medi natural i del paisatge al Parc Natural del Montgrí-Medesbaix Ter està pendent de l’aprovació definitiva d’aquest Parc. En aquest context, qualsevol
document normatiu que reguli els usos i gestió de l’espai està supeditat a la creació del Parc
i a l’aprovació definitiva del seu Pla Especial.
La gestió de l’espai presenta una alta complexitat, ja que els usos existents a l’espai
(turisme, caça, pesca, agricultura, etc.) són múltiples i, sovint, interdependents, a més, de
l’elevat nombre d’actors socioeconòmics implicats, tant públics com privats. D’altra banda,
l’elevada densitat de població a la zona fa necessària una gestió activa dels espais naturals,
per tal d’evitar un deteriorament posterior dels espais naturals restaurats o la pèrdua dels
valors naturals existents. Des d’aquesta perspectiva, els ajuntaments de Pals i Torroella de
Montgrí han optat per elaborar un document previ, que pot servir de base per a una
planificació de la gestió, en el qual es defineixen els objectius i les directives de gestió a
desenvolupar pels propis ajuntaments a curt i mig termini. Tot i no tenir rang normatiu,
pretén ser un vehicle de participació, discussió i consens entre els diferents actors
socioeconòmics.
La redacció d’aquest document, que anomenem Pla de gestió, s’inicià el 2006 i és el fruit
dels treballs realitzats conjuntament entre l’equip tècnic del projecte Life Emyster i tècnics
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. L’aprovació
del Parc Natural del Montgrí-Medes-baix Ter implicaria també la necessitat d’elaborar un
Pla Rector d´Ús i Gestió de l’espai. El Pla de gestió desenvolupat i aprovat en el marc del
projecte Life Emyster hauria de servir com a base per a l’elaboració d’aquest Pla de gestió
del Parc, en l’àmbit dels aiguamolls, a l’espera de la redacció del necessari Pla especial de
protecció del medi natural i del paisatge.
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El procediment que s’ha seguit per a l’elaboració del Pla de gestió ha estat el següent:
1) identificació dels elements claus de conservació (espècies, hàbitats, etc.),
2) avaluació de l’estat de conservació d’aquests,
3) establiment d’uns objectius de conservació a llarg termini (objectius finals),
4) definició dels objectius de conservació durant el període d’execució del pla (objectius a
mig termini, secundaris o operatius) i,
5) planificació d’un conjunt de recomanacions o actuacions per tal d’assolir els objectius
secundaris, generalment mitjançant programes anuals d’actuacions.
Per tant, el Pla de gestió esdevé una eina que té un període de vigència ben definit (des de
l’actualitat fins el 2011), passat el qual cal obrir un procés d’avaluació, tant del grau de
compliment de les accions proposades com de la seva eficàcia en relació amb els objectius
marcats. La voluntat bàsica del present Pla de gestió és establir uns objectius de
conservació del patrimoni natural i identificar les limitacions que condicionen l’assoliment
d’aquests objectius –naturals o antròpics– i planificar unes accions per a portar a terme
durant els propers anys. A efectes d’aquest pla es considera àmbit d’actuació les zones
humides del baix Ter que estan incloses dins dels límits de l’espai de la xarxa Natura 2000 i
del PEIN anomenat Montgrí – Medes – baix Ter amb codi de l’espai ES5120016 (veure
cartografia mapes 2 i 3).
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1. INTRODUCCIÓ
Els sistemes naturals del litoral mediterrani constitueixen un patrimoni de gran valor
ecològic amb un gran nombre d'espècies i comunitats pròpies, adaptades a les condicions
extremes imposades per la inundació periòdica, la tipologia del substrat, la salinitat, etc.
Constitueixen també una unitat d'interès cultural pel seu valor paisatgístic dins d'un medi, el
litoral, enormement modificat per la mà de l'home en el transcurs de la història.
Durant la segona meitat del segle XX, aquests sistemes han sofert una forta regressió a
causa de la forta pressió urbanística i turística que s'ha donat al litoral. Això ha comportat
una forta regressió dels ecosistemes propis de les maresmes i aiguamolls costaners, i un
progressiu aïllament dels que encara es conserven. Per aquest motiu, una part important
dels ecosistemes litorals del nostre país gaudeixen de figures de protecció legal destinades a
la seva preservació. Aquest és el cas dels Aiguamolls del Baix Empordà, un conjunt de
zones humides, maresmes, llacunes i platges que es troben inclosos dins el Pla d'Espais
d'Interès Natural de Catalunya i de la xarxa Natura 2000.
Dins l'àmbit d'aquest pla de gestió és possible tractar quatre espais ben diferenciats,
separats per la desembocadura del riu Ter: el Ter Vell i La Pletera al nord, i la zona de Mas
Pinell i les basses d’en Coll al sud.
El Ter Vell és un sistema de llacunes i aiguamolls amb una hidrologia que depèn tant de
l'entrada superficial d'aigües dolces procedents de l'escorrentia de la plana adjacent, com de
l'entrada d'aigües marines. Fins a l’any 2001 el règim hídric del Ter Vell depenia de les
entrades provinents dels escòrrecs de regadiu de la plana. També havien estat freqüents els
abocaments d’aigües residuals, fet que ha afectat considerablement la qualitat de l’aigua de
la llacuna. En els anys 1999 a 2003 es van realitzar diverses actuacions de restauració, com
el dragatge de sediments i la creació d’una zona de laminació d’aigües, desenvolupades en
el marc d’un projecte Life
La Pletera constitueix una banda paral·lela a la línia de costa d'uns 1500 per 250 m que
s'extén des dels Griells fins a la desembocadura del riu Ter. Fins a la dècada dels 80 aquest
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espai estava íntegrament ocupat per maresmes i llacunes d'aigües salobres. Posteriorment, a
finals dels 80, amb la urbanització d'una part de l'espai, l'àrea de maresma es va reduir
notablement, i van desaparèixer gran part de les llacunes. L’any 1999 l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí va requalificar els terrenys com a no urbanitzables, dins la tipologia
de “sistema litoral” i qualificant la llacuna de Fra Ramon com a zona de “protecció
ecològica”. Contra aquest procés diversos propietaris van interposar un contenciós
administratiu al Tribunal Superior de Justícia. L’Audiència Nacional el setembre de 2007
va reafirmar la inclusió d’aquests terrenys al Domini Públic Marítim-Terrestre confirmant
la protecció de l’espai. Actualment hi ha previst el desenvolupament del “Projecte de
Restauració Ambiental dels Ecosistemes Costaners de la Pletera a l’Estartit (TM Torroella
de Montgrí)” per part del Ministerio de Medio Ambiente.
Pel que fa a la zona de Mas Pinell està constituïda per un mosaic de terrenys inundables i
petits turons, que el fan un espai ideal per a la tortuga d’Estany (Emys orbicularis), que
necessita hàbitats amb aigües permanents i zones elevades on reproduir-se. Actualment
però aquests hàbitats estan fragmentats, les masses d’aigua amb inundació permanent estan
degradades o soterrades per runes i restes vegetals, i en els terrenys elevats hi ha problemes
de freqüentació per persones i vehicles.
Les Basses d’en Coll són una llacuna litoral que s’alimenta principalment d’aigua dolça
procedent de les escorrenties dels camps d’arròs del seu voltant. L’activitat turística i
agrícola s’estén per tot l’entorn de la llacuna augmentant la complexitat de la gestió i
conservació dels valors naturals de l’espai, generant pertorbacions com l’afectació a la
connectivitat amb altres espais propers, com els boscos de ribera de l’estuari del riu Daró.
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2. DESCRIPCIÓ I DIAGNOSI DE L’ESPAI NATURAL
Informació general
2.1.

Localització i delimitació de l'espai natural

2.1.1. Localització
L’àmbit d’aplicació del present pla de gestió es situa al sector costaner de la plana del riu
Ter, entre els massissos del Montgrí i de Begur (Baix Empordà, NE de la Península
Ibèrica), dins dels termes municipals de Torroella de Montgrí i Pals (veure cartografia.
Mapa 1. Situació).
2.1.2. Estatus actual i límits
L'àrea coincideix amb els espais terrestres que pertanyen a la xarxa Natura 2000 (DOGC
núm. 4617, de 20/04/2006) en aquesta plana costanera del baix Ter (veure Mapa 7. Espais
naturals protegits), que inclou unes 466,60 ha., de les quals 354,4 ha. (75%) corresponen al
terme municipal de Torroella de Montgrí, i unes 112,2 ha (25%) a Pals. L’Acord de Govern
de juliol de 2006 (GOV/112/2006), pel qual es designen zones d'especial protecció per a les
aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC), que configuren
la xarxa Natura 2000 a Catalunya, unifica els tres espais del PEIN del Montgrí, les Medes i
el baix Ter en un de sol.
Els mateixos espais que formen la xarxa Natura 2000 són considerats Espais d’Interès
Natural i, per tant, estan regulats pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova
el Pla d'espais d'interès natural.
La majoria de les zones humides de l’espai estan incloses a l’Inventari de les Zones
Humides de Catalunya (DMAH, juny 2000), concretament el Ter Vell (0390400), la Bassa
de l’Ànser (0190400), les Basses d’en Coll (0160400), la bassa de Fra Ramon (0110400),
les closes de la Fonollera (0250400), La Pletera (0860400) i la Bassa de la Mota de l’Om
(0060400). Cal remarcar que el mateix inventari preveu un àmbit addicional que inclouria
gran part dels aiguamolls del baix Ter.
Tots aquests espais han estat catalogats com a sòl d’especial protecció en el Pla Director
Territorial de l’Empordà (aprovat per acord de govern el 3/10/2006, DOGC núm. 4744 de
20/10/06) (Generalitat de Catalunya, 2006), tant sigui perquè estan inclosos a la xarxa
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Natura 2000, com per el seu valor per a la connectivitat ecològica i paisatgística. Així
mateix, els espais litorals estan catalogats com a sòl no urbanitzable costaner inclòs en el
PEIN en els documents del Pla Director Urbanístic del sistema Costaner (Generalitat de
Catalunya, 2005) per raó de la incompatibilitat de llur transformació amb aquests objectius,
de conformitat amb allò establert a l’apartat a) de l’article 32 de la Llei d’urbanisme, per
concórrer els valors, la protecció dels quals són objectiu del PEIN. També al PGOUM de
Torroella de Montgrí la major part dels terrenys estan classificats com de protecció
ecològica.
2.1.3. Descripció
L'espai del baix Ter pertany a la plana quaternària delimitada pels massissos del Montgrí
(al nord) i de Begur (al sud) originada per la interacció entre els aports fluvials dels rius Ter
i Daró i l'acció del mar. El relleu és summament suau, amb cotes topogràfiques per sota
dels 5 m s.n.m., només superades en alguns petits afloraments rocosos. Això facilita la
presència d'un nivell freàtic proper a la superfície i la inundació d'extensos espais durant les
èpoques plujoses o fruit de les entrades d'aigua marina en els temporals de mar.
La vegetació de la plana és fonamentalment de caràcter edafogènica (aquella establerta en
resposta a les característiques especials o limitants del sòl) ateses les especials
característiques edàfiques (nivell freàtic aflorant o superficial, sòls salins, substrats
sorrencs, etc.). Les petites elevacions aflorants presenten una vegetació de caràcter
esclerofil·la d'acord amb el clima mediterrani dominant a la zona. La fauna vertebrada, de
la qual es té un coneixement parcial, inclou nombrosos grups d'aus i una diversitat notable
de mamífers, peixos, amfibis i rèptils.
Cal destacar la presència de nombrosos hàbitats de caràcter psammòfil (a les platges,
cordons dunars i sorrals fixats), halòfils (a les maresmes i llacunes salabroses), higròfils (als
aiguamolls i llacunes d'aigua dolça) i de ribera (al llarg dels cursos fluvials).
Els espais, especialment aquells situats a l’entorn dels límits del Pla, es troben sotmesos a
una intensa explotació agrícola, sobretot amb conreus intensius de regadiu (herbacis i
llenyosos) i arrossars. Els espais litorals han rebut i reben un intens ús i freqüentació
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turística que comporten una intensa ocupació urbanística al litoral, sobretot als dos extrems
de l'espai.
2.1.4. Resum històric de l’espai
D'ençà que aquests espais litorals van començar a ser vistos com zones amb un valor
ecològic destacat, diverses actuacions han contribuït a la preservació i millora dels espais
naturals del baix Ter. Les campanyes ciutadanes per evitar la pèrdua d’hàbitats, que estaven
afectats per greus impactes i projectes urbanístics que anaven minvant la superfície de
zones humides i d'alt valor ecològic, com la marina de les basses d’en Coll, no es varen
veure complagudes amb la llei de creació del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà,
l'any 1983, amb el qual es van deixar fora del seu àmbit de protecció els aiguamolls del
Baix Empordà.
Cal destacar algunes iniciatives de recuperació de la zona de Ter Vell als anys 90,
promogudes per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i el Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya (Giró et al., 1988). S'iniciaren una sèrie d’actuacions per a
l’arranjament i condicionament de la llacuna del Ter Vell, s’excavaren diverses llacunes, es
va delimitar i tancar el perímetre total del Ter Vell per evitar els abocaments incontrolats,
es va construir un mirador i un observatori i s’instal·laren comportes per regular el nivell de
l’aigua de la llacuna. Aquestes actuacions van aconseguir frenar-ne el rebliment, però van
quedar pendents la millora de la qualitat de l’aigua i la reducció de la càrrega orgànica de la
llacuna.
L'any 1993, amb l'aprovació del Pla d'Espais d'Interès Natural, es va protegir els tres espais
més emblemàtics: el Montgrí, una part dels aiguamolls del Baix Empordà i la part emergida
de les illes Medes (veure Mapa 7. Espais d’interès natural). El Pla ja preveu, en les seves
determinacions, la integració en una única unitat del Montgrí i les Medes, zones litorals
adjacents i zona marina, deixant la possibilitat d'incloure els terrenys de l'antic estany de
Bellcaire d'Empordà en la delimitació definitiva. En aquest pla però, només s’han inclòs els
espais dels aiguamolls del baix Ter inclosos a la XN2000 (ES5120016- El Montgrí-Illes
Medes-platja de Pals). Finalment l’any 2006, es va declarar tot l’espai PEIN com a zona
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LIC (Lloc d’Interès Comunitari) per entrar a formar part de la xarxa Natura 2000. La
gestió d’aquests espais està pendent de la declaració de Parc Natural.
L'espai de les Basses d'en Coll, també inclòs dins el PEIN i la XN2000, està gestionat en
part pels propietaris dels terrenys, l’empresa immobilària, Arenales de Mar, S.A. El 1992,
en el mateix moment que es va incloure l’espai al PEIN, es va signar un primer conveni
“Protocol per a la consolidació i conservació de la zona de les Basses d’en Coll” entre la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Pals i l’empresa. L’any 2000 es va signar un nou
conveni “de col·laboració per a la protecció, conservació i millora de Les Basses d’en
Coll”, ja caducat, centrat en la potenciació de l’ús públic i la realització de tasques
relacionades amb l’educació ambiental, essent un dels poc casos existents d’espai natural
gestionat per una empresa privada.
Les accions de restauració i ordenació més importants s'han portat a terme més recentment,
amb l'execució de dos projectes LIFE. El primer de Restauració i ordenació de les llacunes
i sistemes costaners del baix Ter (LIFE 99 NAT/E/00 6386), desenvolupat entre 1999 i
2003, i el segon de Recuperació de l’hàbitat d’amfibis i de tortuga d’estany al baix Ter
(LIFE 04 NAT/ES/000059) iniciat el 2005 i que ha de durar fins a finals de 2008.
Els projectes han estat impulsats per l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, conjuntament
amb l’Ajuntament de Pals en el cas del segon Life, cofinançats per la Unió Europea i
gestionats conjuntament amb la Universitat de Girona, el Servei de Control de Mosquits de
la Badia de Roses i del baix Ter i l’Escola Taller de les Gavarres. També hi han participat
la Fundació Territori i Paisatge de l’Obra Social de Caixa de Catalunya, la Direcció
General de Costes del Ministeri de Medi Ambient, el Departament de Medi Ambient i
Habitatge i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, el Consorci de la Costa Brava i la Diputació de Girona. Els projectes Life han
tingut com a objectiu la recuperació dels valors ecològics d’aquests espais. Coincidint amb
el desenvolupament dels projectes, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí aprovà la revisió
del Pla general d’ordenació urbanística, on es feia la requalificació de les superfícies no
construïdes de la urbanització de la Pletera com a maresma no urbanitzable i la Direcció

Pla de Gestió dels espais naturals del baix Ter

15

General de Costes va incloure aquests terrenys dins del domini públic maritimo-terrestre.
És en el marc del segon projecte Life que es desenvolupa el present Pla de gestió.

Característiques físiques
2.2.Climatologia
La zona d’estudi s’inclou en una regió de clima mediterrani xerotèric marítim, caracteritzat
per temperatures suaus, per la presència d’un període àrid estival de 2-3 mesos i per una
distribució irregular de la precipitació amb màxims primaveral i tardoral.
L’Estartit presenta una temperatura mitjana anual d’uns 15ºC, essent els mesos de juliol i
agost els més càlids (22,8 i 22,9ºC de mitjana respectivament) i febrer el més fred (8,8ºC de
mitjana).
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Pel que fa a les precipitacions, la mitjana anual es troba entorn dels 600 mm, essent el mes
d’octubre el més plujós (amb 96,6 mm de mitjana) i juliol el més àrid (21,2 mm). La pluja
sol ser la principal causa de les majors inundacions, en extensió i volum d’aigua, i té una
funció vital en el modelatge dels sistemes naturals de l’espai.
Els vents dominants són de component nord (tramuntana), en especial durant els mesos
hivernals. També el garbí (S) i el llevant (E) (Pascual & Flos, 1984), aquest darrer
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d’especial rellevància per la seva relació amb els temporals marins que provoquen la
inundació de les àrees de maresma.
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L’Estartit disposa d'una estació meteorològica amb una llarga sèrie de dades (1966-2008)
on hom pot disposar de dades climàtiques locals precises de les darreres dècades
(http://www.meteoestartit.cat/).
2.3. Geologia i geomorfologia
2.3.1. Emmarcament territorial
Els aiguamolls del baix Ter es troben situats al nord de la comarca del Baix Empordà i
s’inscriuen en la unitat geomorfològica de la plana al·luvial del baix Ter. Aquesta plana
queda emmarcada per diferents unitats de relleu: el massís del Montgrí i el terraprim
d’Empordà al nord, el massís de Begur i els relleus de les pre-Gavarres (serres de Boada,
Fontanilles, Gualta, Ullastret i Masos de Pals) al sud, les platges de l’Estartit a Pals a l’est i
els relleus terciaris que segueixen la línia de Colomers a Parlavà a l’oest. La plana del baix
Ter s’estén cap els corredors d’Albons al nord i de Palafrugell al sud i cap a la vall del Daró
al sud-oest.
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La plana del baix Ter ocupa una superfície d’uns 150 km2 amb una altitud màxima de 20
m.s.n.m, en el sector de Colomers-Parlavà. Es tracta d’una zona molt planera amb un
gradient topogràfic inferior al 0,2% i amb un drenatge vers al mar que s’efectua a través
dels rius Ter i Daró i de les rieres de Peratallada i Pals, a més de nombrosos canals i recs.
Dins la unitat geomorfològica de la plana del baix Ter es poden diferenciar les següents
unitats, que conformen els principals trets del seu paisatge:
• la plana al·luvial, en l’estricte sentit, formada per l’acció fluvial dels rius Ter i Daró, i les
rieres de Pals i Peratallada,
• les zones marginals de la plana, formades per dipòsits col·luvials procedents dels
vessants dels relleus principals circumdants, com el massís del Montgrí, el massís de
Begur i els turons de les pre-Gavarres,
• les àrees humides interiors, com els estanys de Sobrestany, Ullastret, Pals i FontanillesBoada, i finalment
• la franja costanera amb les zones humides litorals (Ter Vell, La Pletera i les Basses d’en
Coll), els cordons de dunes i la platja.
Els aiguamolls del baix Ter formen part de la franja costanera, i constitueixen la part distal
o progradant de la plana al·luvial del baix Ter.
2.3.2. Context geològic
A nivell d’unitats de relleu, la plana del baix Ter es troba situada en l’anomenada depressió
de l’Empordà, que s’estén de nord a sud, des del Pirineu Oriental fins a Les Gavarres, i
d’oest a est, des de la Serralada Transversal fins al Mediterrani. La part central de la conca
presenta petits relleus, com són la unitat al·lòctona mesozoica del Massís del Montgrí i els
relleus paleògens de la Serra de Valldevià, que permeten diferenciar la conca en dues parts:
la sud, o domini dels rius Ter i Daró, i la nord, o domini dels rius Fluvià i Muga (veure
Cartografia. Mapa 4. Geologia època).
Aquesta depressió s’originà durant els moviments tectònics, de caràcter distensiu,
corresponents a les fases tardanes de l’orogènia alpina. Estructuralment, aquesta conca
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s’enfonsa progressivament de l’oest cap a l’est com a conseqüència d’importants falles
normals esglaonades de direcció predominantment NW-SE i, en menor proporció, falles de
direcció SW-NE. El conjunt d’ambdós grups de falles van deixar l’Empordà
compartimentat en diversos horsts i grabens i una configuració orogràfica dominada per la
presència d’una conca sedimentària oberta a l’est.
El progressiu rebliment d’aquesta conca es va efectuar a partir de la deposició de materials
sedimentaris procedents de diversos ventalls al·luvials i deltaics d’edat neògena i
quaternària, dipositats per l’acció dels dominis paleohidrogràfics del Ter i Daró, en el
sector meridional, i del Fluvià i Muga, en el sector septentrional. Durant els diferents
episodis sedimentaris, alguns d’aquests ventalls al·luvials van evolucionar fins el litoral
propiciant-se un trànsit i/o progradació sobre sediments de transició continental-marí i/o
marí. El conjunt neogen es diposità discordantment sobre la sèrie estratigràfica paleògena
subjacent i, ocasionalment, en els marges de conca, sobre el substrat rocós paleozoic.
Durant el Quaternari, la dinàmica sedimentària de la conca empordanesa va estar lligada a
l’evolució de les xarxes hidrogràfiques i a la seva relació amb les diferents oscil·lacions del
nivell del mar. El registre sedimentari quaternari està representat per la formació de
terrasses al·luvials ben desenvolupades en els trams mitjans dels cursos fluvials, mentre que
en el tram baix dels rius es dipositen unitats de plana al·luvial, plana d’inundació i dipòsits
de trànsit continental-marí. Per altra banda, en els vessants dels relleus topogràfics
principals, s’hi desenvolupen dipòsits col·luvials de certa importància.
2.3.3. Geologia de la plana del baix Ter
La plana del baix Ter ha estat modelada a partir de la confluència fluvial dels rius Ter i
Daró i de les rieres de Peratallada i de Pals. La dinàmica fluvial que ha permès la formació
recent de la plana es pot reconstruir a partir de l’observació i estudi del traçat dels antics
braços del Ter i del Daró, de la morfologia dels antics estanys de Pals, Boada i Ullastret i, a
la franja costanera, a partir dels cordons litorals de dunes i les zones de maresma.
A finals del Pleistocè, la paleomorfologia de la zona que avui coneixem com a plana del
baix Ter, corresponia a una antiga vall que es va amotllar damunt dels dipòsits paleògens i
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neògens que actualment formen part dels relleus circumdants i els turons emergents de la
plana.
La direcció predominant de les aportacions de sediment en aquesta paleovall ha estat, en tot
moment, semblant a l’actual, és a dir, d’oest a est. No obstant, a l’alçada de Canet de
Verges i segons el règim que presentava el riu, les aportacions podien derivar-se cap a
l’estret d’Albons-Bellcaire. Els dipòsits al·luvials que han reblert aquesta vall presenten
gruixos de l’ordre de 20 m, en el sector de Colomers, mentre que en les zones més distals
els gruixos són superiors als 50 m (Montaner et al., 1991)
Aquests dipòsits al·luvials s’ordenen en dues seqüències sedimentàries, la inferior i la
superior, limitades per una discordança erosiva. Cadascuna d’aquestes seqüències s’ordena
de la manera següent: a la base, sediments de mida de gra grollera, graves i sorres
dipositades en un ambient fluvial anastomosat; cap a sostre aquests sediments evolucionen
gradualment a materials sorrencs i llimosos dipositats per corrents fluvials meandriforme. A
les parts més properes a la línia de costa, el sostre de la seqüència superior de la plana
al·luvial s’interdigita amb dipòsits de maresma de la franja litoral (Montaner et al., 1995.).

Esquema de les seqüències de rebliment de la plana del baix Ter (Montaner et al. 1995)

En superfície, la progressió de la plana es presenta com una morfologia lobulada amb
llacunes orientades perpendicularment a la costa (Ter Vell, La Platera i les Basses d’en
Coll) que reflecteixen l’existència d’antics braços del Ter i del Daró, els quals, degut a la
Pla de Gestió dels espais naturals del baix Ter

20

progradació recent de la plana al·luvial, han quedat inactius darrera dels cordons de dunes
litorals actuals (Martinez Gil, 1972; Mas et al., 1989).
La dinàmica dels darrers estadis de rebliment de la plana al·luvial interior es va
caracteritzar per la presència dels ambients sedimentaris propis d’una plana d’inundació. En
produir-se els desbordaments dels cursos fluvials, aquelles àrees que no rebien prou
sediments per a ser colmatades o bé restaven protegides pels relleus preexistents, van
quedar progressivament deprimides respecte a la superfície topogràfica de la plana al·luvial
que s’anava construint donant lloc zones endorreiques corresponents a la formació
d’ambients sedimentaris de tipus palustre (Montaner et al.,2006). Alguns exemples
d’aquesta dinàmica són els estanys d’Ullastret, Fontanilles-Boada i Sobrestany.
Litològicament, aquestes àrees palustres interiors estan constituïdes per sediments fins,
argiles i llims negres, amb presència important de matèria orgànica.
A la franja litoral, els darrers estadis de rebliment de la plana del baix Ter es caracteritzen
per una confluència entre la progradació de la plana al·luvial i els processos litorals (eòlics,
d’onatge, i per corrents marins).
La dinàmica sedimentària que s’estableix a la franja litoral permet diferenciar tres unitats,
que en definitiva composen l’actual àmbit dels aiguamolls del baix Ter:
(1) dipòsits de platja (sorres), resultat del retreballament dels sediments fluvials que arriben
a la línia de costa, per part de l’onatge i els corrents marins;
(2) cordons litorals de dunes, producte dels processos eòlics i que afecten als sediments de
la platja; i,
(3) zones de maresma que es troben situades darrera dels cordons de dunes i que de forma
recurrent queden inundades per aigües marines i continentals formant les àrees humides que
hom reconeix paral.lelament a la costa des de l’Estartit fins a la platja de Pals.
En determinats llocs d’aquesta banda litoral, les zones de maresma han estat travessades per
antics cursos de desbordament del Ter i Daró, que conforme han anat quedant abandonats,
han donant lloc a algunes llacunes actuals perpendiculars a la vora litoral. Aquest és el cas
de les llacunes del Ter Vell, Fra Ramon i basses d’en Coll.
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2.3.4. Edafologia de la plana del baix Ter
El present document és una síntesi del mapa de sòls E 1:25.000 de Catalunya del Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, segons les
cartografies del marge esquerre del baix Ter (Margarit et al, 1993) i del mapa de sòls del rec
del Molí de Pals (Palou & Boixadera, 2002). La única modificació efectuada a l’apartat de la
llegenda explicativa, és l’actualització de la classificació segons la darrera versió de la Soil
Taxonomy (SSS, 2006).
La profunditat
L'aparició de capes de materials geològics més o menys durs a poca profunditat limiten
extraordinàriament el volum de sòl explorable per les arrels. Aquestes capes no tenen perquè
ser extraordinàriament dures per limitar el creixement de les arrels. Aquest problema però no
es presenta en els sòls de la plana al·luvial. No obstant en aquesta zona cal indicar que en els
sòls de la sèrie Sorres la presència d'una capa contínua d'arena sota de l'horitzó Ap encara que
no limita físicament el creixement de les arrels, si ho fa degut a l'escassa retenció d'aigua i de
nutrients que presenta l'arena, que el converteix en un material inert per al creixement de les
plantes.
La textura
La textura del sòl és un concepte que es refereix a la distribució de grandàries de les partícules
de la fracció mineral del sòl. Dintre de la textura només es tenen en compte el que s'anomena
com terra fina, és a dir, les partícules que tenen una grandària inferior a 2 mm de diàmetre.
Sobretot en la unitat de la plana al·luvial trobem un ampli ventall de textures, des de sòls
constituïts quasi exclusivament per arena, (Caràcter psammèntic) fins a sòls que presenten una
quantitat d'argila molt elevada i molt poca quantitat d'arena. De forma general, es pot afirmar
que la família textural que es presenta amb més freqüència són sòls de textures mitjanament
grosses (franca grossa), que en general plantegen pocs problemes de cara a la seva utilització
agrícola.
Els sòls amb textures grosses (arenosa o arenofranca), tenen una capacitat de retenció d'aigua
(CRAD) molt baixa, a més com pràcticament no contenen argila la seva capacitat d'intercanvi
catiònic també és molt baixa.
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L'hidromorfisme
Dintre de la unitat fisiogràfica de la plana al·luvial degut al seu origen geològic, així com la
seva posició geomorfològica i la poca diferència de cota respecte al nivell del mar apareixen
molts problemes d'hidromorfisme provocats per la presència d'una capa freàtica que sovint al
llarg de l'any satura per complet el sòl.
Així utilitzant com a criteri la presència de taques d’oxidoreducció es pot dir que la gran part
dels sòls de la plana són imperfectament drenats, tan sols apareixen sòls ben drenats o
moderadament ben drenats en les zones pròximes al riu Ter que actua com a drenatge
d'aquests sòls, però les zones més apartades tenen totes problemes. En les zones una mica
deprimides i que presenten textures fines la situació és més greu encara, ja que el drenatge es
veu limitat per la posició geomorfològica i per la presència d'horitzons subsuperficials amb
molt mala estructura, i per tant, amb molt baixa conductivitat hidràulica. La presència d'una
capa freàtica elevada provoca que en el sòl no hi hagi gens d'aire, i per tant, l’absència total
d'oxigen que impedeix el creixement de la vegetació i la vida aeròbica del sòl.
La salinitat
Un contingut important de sals solubles en el sòl provoca l'augment de la pressió osmòtica, fet
que té una incidència negativa en el creixement de la majoria de les plantes. L'excés de sals
obliga a la planta a invertir el flux hídric normal (sòl-planta-atmosfera) per a intentar
contrarestar l'acció agressiva de la dilució, la qual provoca una sequera fisiològica.
Per una altra banda la presència d'una quantitat excessiva de sals en un sòl pot provocar
problemes de fertilitat per antagonismes entre determinats nutrients, així com problemes de
toxicitat d'algun ió respecte a una espècie vegetal concreta. L'existència de determinats tipus
de cations pot arribar a modificar la composició del complex de canvi, originant greus
alteracions de les característiques físiques i físico-químiques del sòl. Aquest és el cas d'una
presència excessiva de sodi que pot provocar una sodificació (pH<8,5) o alcalinització
(pH>8,5) amb la corresponent destrucció de l'estructura. Porta et al., (1987).
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Dit això, podem afirmar que els sòls de la plana són en general sòls salins, fins a nivell alts o
extrems, als que sovint s’hi afegeixen problemes de salinitat. Aquests sòls es dediquen a la
pastura o són prats de Gaudinia fragilis o constitueixen salicorniars.
Unitats cartogràfiques de sòls dins l’espai del pla de gestió
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Llegenda explicativa del mapa de sòls: Sòls de la plana al·luvial
Ek.-Gola, franco-argilosa, fortament salina, fortament sòdica: Sòls moderadament
profunds, escassament drenats, de textura moderadament fina sobre grossa i sense elements
grossos, pendent < 1%. Xerofluvent àqüic, franca sobre arenosa, mesclada (calcària),
semiactiva, tèrmica.
Eo2.-Les Vernedes, franco-arenosa: Sòls profunds, imperfectament drenats, de textura
moderadament grossa i sense elements grossos, pendent < 1%. Xerofluvent oxiàqüic, franca
grossa, mesclada (calcària), semiactiva, tèrmica.
Eq2.-Cinclaus, franca, lleugerament salina: Sòls profunds, imperfectament drenats, de
textura mitjana o moderadament fina i sense elements grossos, pendent < 1%. Xerofluvent
oxiàqüic, franca fina, mesclada (calcària), semiactiva, tèrmica.
Et4.-Palomeres, franco-arenosa, moderadament salina: Sòls profunds, imperfectament
drenats, de textura mitjana o moderadament grossa sobre grossa i sense elements grossos,
pendent < 1%. Xerofluvent oxiàqüic, franca grossa sobre arenosa, mesclada (calcària),
tèrmica.
Ew2.-Sorres, arenofranca: Sòls profunds, imperfectament o moderadament ben drenats, de
textura grossa i sense elements grossos, pendent < 1%. Xeropsamment oxiàquic, mesclada
(calcària), semiactiva, tèrmica.
Ew3.-Sorres, arenosa: Sòls profunds, imperfectament o moderadament ben drenats, de
textura grossa i sense elements grossos, pendent < 1%. Xeropsamment oxiàquic, mesclada
(calcària), semiactiva, tèrmica.
Ewt-Complex Sorres-Palomeres, franco-arenosa: Sòls profunds, imperfectament drenats,
de textura grossa o mitjana sobre grossa i sense elements grossos, pendent < 1%. Complex de
Xeropsaments oxiàqüics i Xerofluvents oxiàqüics.
Ebb .- Zones inundables.
Ecc .-Cordó de dunes litorals: Sòls profunds, de textura grossa. Xeropsament típic,
mesclada, tèrmica.
02, 07, 08, 09. Àrees miscel·lànies o no sòls
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2.3.5. Diagnosi i recomanacions
Dins del context geològic del baix Ter hi ha certs elements i formacions que destaquen per
la seva singularitat, importància, raresa o per les dificultats en la seva conservació.
2.3.5.1. Elements d'interès
Les platges i les formacions de dunes de l’Estartit, especialment davant La Pletera, de la
Fonollera i de Pals formen un element geomorfològic i paisatgístic destacable (veure
Cartografia. Mapa 11. Zonificació).
2.3.5.2. Definició de requeriments de protecció i recomanacions
Cal preservar el front litoral d'aquest espai, especialment les platges, de qualsevol tipus
d'actuació que en pugui malmetre la seva estructura i la qualitat paisatgística, i ordenant les
activitats que s’hi realitzen. Cal considerar que l’excessiva freqüentació humana d’algunes
àrees especialment fràgils provoca l’alteració dels ecosistemes de dunes i de reredunes a
causa dels usos recreatius, els aparcaments de la platja, o la simple acció de la neteja
mecànica de les platges.
Cal considerar que s’ha observat una variació de l'amplada del tram de platja durant les
últimes dècades, amb un augment al sector nord del Ter Vell i una disminució al sud a
causa de l'efecte conjunt d’una disminució dels aports de sediments del riu Ter a causa del
represament del riu i la disminució de cabal, i de la construcció de l’espigó del port de
l'Estartit. En aquest sentit qualsevol política de millora dels aports de sediments del riu Ter
afavoririen el manteniment de les platges de l’espai. Cal preveure la situació problemàtica a
llarg termini de la reducció de les platges més al sud de l’espai.
En alguns casos de desviament acusat de la gola en sentit nord, els tamarius de la mota de
llevant (paral.lela al mar) han evitat que aquesta colmatés i s’enfonsés, pel que cal
considerar la revegetació com una mesura de manteniment dels ecosistemes de la platja.
Els sòls de la plana són en general sòls salins, fins a nivell alts o extrems, als que sovint s’hi
afegeixen problemes de salinitat. Aquests sòls es dediquen a la pastura o són prats o
constitueixen salicorniars, i si es conreen és fàcil observar la degradació de l'estructura del sòl.
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2.3.5.3. Definició i delimitació d'àrees d'atenció especial
Front litoral
A causa de la seva qualitat paisatgística, geomorfològica i ecològica el front litoral de l'espai
mereix la consideració d'àrea d'atenció especial. Especialment rellevant és el front litoral a
l’entorn de la gola del Ter, és a dir, les platges de la Fonollera, les platges de la Pletera i la
platja de Pals davant de Radio Liberty (veure Cartografia. Mapa 11. Zonificació).
Cal dedicar especial atenció a millorar el coneixement geomorfològic del litoral de la platja,
especialment el seu funcionament i dinàmica, doncs la seva evolució natural podria afectar
a la conservació d’aquestes àrees d’atenció especial.
Interior
El Puig de la Fonollera té un rellevant interès paisatgístic i geomorfològic com a zona
elevada enmig d’una plana inundable.
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Desplaçament de la linia de costa durant la segona meitat del s. XX. S'observa un clar avanç a l'extrem
septentrional, en detriment de la pèrdua de platja a la zona sud (Font: Josep Pascual).
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2.4. Hidrologia
2.4.1. Aigües superficials
La zona d’estudi pertany al tram baix de la conca hidrogràfica del Ter i del Daró. A més
d’aquests cursos fluvials, existeixen les rieres de Peratallada i de Pals, i una complexa xarxa
anastomosada de recs principals o secundaris, de sèquies (de drenatge) i branques
(distribució) que solquen la plana agrícola del baix Ter.
El riu Ter és un riu de caràcter mediterrani que neix als Pirineus i desemboca a uns tres
quilòmetres de l'Estartit, entre el cap de la Barra i el cap de Begur. Està canalitzat per motes
i dirigit en línia gairebé recta des del pont de Torroella fins el paratge anomenat la gola on
el Ter desemboca al mar. És un riu mediterrani amb una conca de 3.010 km2 i 208 km. de
recorregut, que aboca al mar una mitjana de 0,480 km3 d’aigua a l’any amb una gran
variabilitat anual. La part baixa del riu Ter ha estat altament artificialitzada, amb la
definició d’un curs lineal i una marges amb motes de contenció i esculleres de roca per
contenir les avingudes. La part final, la gola del Ter funciona com un estuari barreja entre el
riu i el mar que crea unes condicions especials generant comunitats ecològiques
dinàmiques. El poc cabal que porta el riu en determinades èpoques dificulta sovint la
sortida directa al mar, formant una barra de sorra i desplaçant la desembocadura cap al
nord. El riu Daró desemboca més al sud i recull l’aigua de diversos recs que s’utilitzen per
al regadiu.
Pel que fa a les llacunes, se'n conserven diverses dins el sistema llacunar de Ter Vell, a la
Pletera (Fra Ramon i Bassa del Pi), Mas Pinell i al Daró (Basses d’en Coll).
El Ter Vell és una llacuna costanera que fins a l’any 2001 rebia importants entrades d’aigua
dolça superficial durant tot l’any procedents de l’excedent del regadiu de la plana agrícola
adjacent (amb una conca important). Els aports d’aigües dolces a l’estiu (excedent de
regadiu) causaven un important descens de la salinitat en aquesta època, de manera que
s’invertia el patró natural que contemplaria una concentració de sals a l’estiu per efecte de
l’evaporació. Actualment amb la nova canalització del sistema de regadiu s’ha reduït
considerablement les pèrdues d’aigua cap als recs. Per aquest motiu la llacuna presenta un
règim hídric més natural amb entrades d’aigua per l’escorrentia de les aigües de
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precipitació en la seva conca, amb importants fluctuacions en períodes de sequera. Les
entrades d’aigua marina només es donen puntualment, coincidint amb els temporals de
llevant importants.

Cabal d'entrada a Ter Vell de 1999 a 2003 observant el canvi en el sistema d’irrigació a partir de
novembre de 2001 (Gràfica A). També s’indica el nivell de l’aigua i la precipitació durant el mateix
període (Gràfica B). Els símbols ST indiquen els temporals (Badosa, 2007).

La Pletera, en canvi, constitueix una àrea de maresma halòfila que manté una relació molt
més directa amb el mar i que no rep fluxos superficials d’aigua dolça. Les llacunes que
acull (Fra Ramon i bassa del Pi) presenten aigües amb una conductivitat sovint superior a la
del mar. Segueixen un règim mediterrani, amb entrades d’aigua molt puntuals, d’intensitat i
freqüència irregulars que es relacionen amb precipitacions intenses, intrusió marina
(temporals de llevant) o entrades freàtiques.
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Conductivitat de l'aigua a Ter Vell i a Fra Ramon (Quintana et al., 2000).

Els aiguamolls de la gola del Ter i de Mas Pinell estan formats per un recull de zones
humides, d’inundació permanent o temporània, vinculades a l’aqüífer del Ter i al conjunt
de canals d’escorrentia dels camps de conreu adjacents. Alguns d’ells són salobres, a causa
de la proximitat del mar. D’altres són coberts amb bosc de ribera i alternen amb turons més
elevats amb bosc xerofític, fet que li dona a l’entorn una diversitat paisatgística molt gran.
La hidrologia de “les Basses d’en Coll” és artificial i està condicionada per la gestió de
l’aigua als arrossars. Les principals entrades d’aigua són de maig a setembre coincidint amb
el cicle de l’arròs, i per tant presenta un patró hidrogeològic invertit a l’esperat en una
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llacuna litoral mediterrània. Les entrades d’aigua es produeixen per tres canals de reg, un
procedent del rec del Molí, el rec dels Fesols i el rec de les Bassetes. Puntualment es
produeixen pujades de nivell d’aigua dolça, quan la desembocadura natural al mar del Daró
es tanca de forma natural per un increment del nivell del mar o per l’acumulació de sorres a
la gola. Aquest fenomen, conegut com a “plenes” causa puntualment increments destacats
del nivell de l’aigua de la llacuna.

Evolució del nivell de la columna d’aigua i dels cabals d’entrada a les Basses d’en Coll. Les fletxes
negres indiquen les plenes i la blanca l’inici del conreu de l’arròs.

El seguiment dels nivells d’aigua de cada llacuna permet a cada moment conèixer la
situació hidrològica en què es troba el sistema. Es poden relacionar les entrades i sortides
d’aigua, com aquestes es mantenen en l’espai i en el temps, com i quan es produeixen les
inundacions, etc. Amb les dades disponibles es pot comparar el manteniment dels nivells
d’aigua de tres sistemes de llacunes: la bassa de Fra Ramon, el Ter Vell i les Basses d’en
Coll. El comportament dels nivells de Fra Ramon està sotmès al règim hídric natural,
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típicament mediterrani, on les principals entrades d’aigua són puntuals i de freqüència
relativament irregular, causades per precipitacions intenses o intrusions marines durant els
temporals de mar forts. Els nivells a Ter Vell i les Basses d’en Coll han estat, durant uns
anys, directament relacionats amb el cabal d’entrada d’aigua del regadiu de la plana
agrícola, en règim artificial, en el sentit de no estacional, de molt aleatori i amb fortes
variacions diàries.
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Oscil·lacions del nivell d’aigua a la bassa de Fra Ramon

El coneixement exhaustiu del funcionament entre juliol del 1999 i el juliol de 2003 (Font:
Martinoy et al.).hidrològic de tot aquest complex tramat de canals i recs és insuficient, i es

manca d’una visió global de la plana baix empordanesa, malgrat que és de vital importància
per a una correcta conservació i gestió dels sistemes aquàtics del litoral, tant pel que fa al
manteniment del nivell d’aigua i les comunitats vegetals associades, com pel que fa a la
seva qualitat. El fet que el sistema funcioni en base a les necessitats del reg agrícola
provoca alteracions del règim natural de moltes de les llacunes i zones humides del baix
Ter.
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Oscil·lacions del nivell d’aigua del Ter Vell en dos punts (TV3 i TV4) entre juliol del 1999 i el
juliol de 2003 (Font: Martinoy et al.).

2.4.2. Hidrogeologia
Les característiques litològiques i la distribució espacial del rebliment quaternari de la plana
del baix Ter permet la diferenciació de dos aqüífers principals: un aqüífer superficial i un
aqüífer profund.
L’aqüífer superficial és de tipologia lliure, i s’estén per tota la plana. El nivell freàtic és
molt som i en la zona costanera arriba a emergir en les llacunes litorals que formen part
dels aiguamolls. Dins l’àmbit circumdant a aquests, aquest aqüífer s’explota mitjançant
diversos pous particulars. Són pous a profunditats inferiors a 10 m de profunditat i que
bàsicament s’utilitzen per a reg de petites zones d’horta, i per a l’abastament i ús domèstic
d’alguns masos i granges. Una bona part d’aquest aqüífer està salinitzat com a
conseqüència de la configuració i distribució natural dels sediments, tot i que durant
èpoques anteriors, aquesta salinització també va ser incrementada per l’extracció dels antics
pous d’abastament de l’Estartit (Montaner et al., 1991).
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L’aqüífer al·luvial profund és de tipologia confinat, i es troba a una profunditat d’entre 30 i
50 m. Aquest aqüífer ha estat reconegut relativament lluny de la zona litoral, en el sector
comprés entre Gualta i Canet de Verges. Es desconeix la seva connexió distal amb el mar i
amb l’àrea dels aiguamolls litorals, tot i que treballs de recents execució permetran
hipotetitzar millor sobre aquest qüestió. És un aqüífer format per graves i sorres grolleres,
molt permeables i que permeten l’extracció d’importants cabals d’aigua. Per aquest motiu,
són diversos els pous que exploten les seves aigües per a abastament municipal, com per
exemple els d’abastament de la Mancomunitat de Palafrugell, Pals, Begur i Regencós, o els
municipals de Torroella de Montgrí, entre d’altres. En ambdós casos, la continuada
sobrextracció ha provocat un important descens del nivell piezomètric de la zona, i ha
acabat provocant un augment de la salinitat en l’aqüífer (Montaner et al., 1991), i la
conseqüent necessitat d’anar desplaçant terra endins els punts de captació.
Ambdós aqüífers es troben separats per una unitat hidrogeològica intermèdia, amb gruixos
de l’ordre de 15 m i de molt baixa permeabilitat, formada per llots i llims argilosos i que es
comporta hidràulicament com a un aqüitard.
La hidrodinàmica subterrània de la plana del baix Ter està lligada a les característiques
piezomètriques dels aqüífers descrits en la zona. Aquests es caracteritzen per un nivell
freàtic corresponent a l’aqüífer superficial i un nivell piezomètric que representa el
potencial de confinament de l’aqüífer profund. La cota freàtica i la piezomètrica és força
similar, de manera que a nivell regional es poden considerar indiferenciables.
Exceptuant les zones de sobreexplotació abans comentades, a on el nivell de l’aigua
assoleix cotes piezomètriques superiors als -20 m.s.n.m., el flux subterrani regional
presenta una orientació oest a est, i convergeix distalment fins a les llacunes litorals dels
aiguamolls del baix Ter. En aquest sector, els gradients són inferiors al 0,20% (Figures 4 i
5).
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Figura 4. Mapa piezomètric i fluxos dels aiguamolls del marge esquerre de la plana del baix Ter
(Geoservei, 2000).

La qualitat de les aigües subterrànies en el sector dels aiguamolls del baix Ter es
caracteritza per la presència de fàcies hidroquímiques bicarbonatades càlciques i
bicarbonatades calcico-magnèsiques. Les aigües de pitjor qualitat coincideixen amb les
zones que presenten problemes de sobreexplotació o aquelles zones que, reben influència
litoral, presentant fàcies hidroquímiques clorurades-sòdiques, sulfatades-sòdiques i
clorurades-magnèsiques.
Un altre aspecte a tenir en compte són els fenòmens de reducció de sulfats, presència de
ferro i manganès i gas sulfhídric. Manifestacions lligades a l’existència d’ambients
palustres i de maresma fortament reductors (dipòsits de fangs negres rics amb matèria
orgànica).
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Figura 5. Mapa piezomètric i fluxos dels aiguamolls del marge dret de la plana del baix Ter (Font:
Geoservei).
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2.4.3. Diagnosi i recomanacions
2.4.3.1.

Elements hidrològics d'interès

Tots els elements hidrològics presents a la zona del baix Ter són romanents i exemples
d’antics sistemes aquàtics que ocupaven àmpliament la plana d’inundació empordanesa. Les
llacunes d’aigua dolça, les maresmes, els recs i rieres, les zones inundables, tot conformava un
complex entramat hidrològic entre meandres i braços fluvials a la desembocadura dels rius Ter
i Daró. Tots els elements actuals tenen interès pel que representen una mostra encara prou
representativa de la diversitat d’ambients aquàtics.
a) Les llacunes litorals
Les desembocadures del riu Ter i del Daró han patit constants modificacions al llarg del temps
que han anat originant, en perdre la connexió amb el riu principal, llacunes de formes
allargades i perpendiculars al litoral. Al litoral del Baix Empordà hi ha bona mostra d’aquests
sistemes singulars, cada un amb unes particularitats específiques, des de les llacunes d’aigua
dolça del Ter Vell, a basses amb elevada salinitat com Fra Ramon, o aquelles que recullen
aigües de regadiu com les Basses d’en Coll.
b) La maresma
Espais com la maresma de La Pletera són d’elevat interès hidrològic, i de retruc ecològic,
doncs intervenen en el flux d’aigua en ambdues direccions, tant de l’aigua salada de mar cap a
terra en cas de temporal, com el pas de terra cap a mar quan hi ha fortes pluges i avingudes
dels rius.
c) Cursos hídrics
El riu Ter, i la gola concretament, per la seva capacitat i la seva hidrologia és un element
singular de l’espai, el catalitzador de la creació de diversitat d’hàbitats aquàtics, des de
llacunes, o zones inundables. Aquest paper actualment està molt limitat a causa de l’existència
de les motes de contenció que voregen el riu en els quilòmetres finals. El cabal que actualment
circula pel riu és molt baix a causa de l’aprofitament de l’aigua del Ter que es realitza aigües
amunt (sistema embassaments Sau-Susqueda-Pasteral).
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Cal nombrar també el Daró, que tot i que amb menys força, és també un element modelador
del paisatge, i que recull aigua dels regadius de la zona. El Daró desemboca al sud de mas
Pinell, tot i que actualment gran part de la seva aigua es deriva cap al Ter a través d’un canal
de formigó.
A tot això cal afegir un complex tramat de recs, sèquies i branques que deriven l’aigua del Ter
i del Daró riu amunt, circulen per zones agrícoles de regadiu i camps d’arròs per acabar
desembocant altre cop prop del mar en canals i llacunes d’aigua dolça. Alguns d’aquests
cursos hídrics també recullen les aigües de fonts o surgències d’aigua subterrània de bona
qualitat que cal gestionar correctament.
Aquests recs d’origen artificial fan actualment la funció de connexió hídrica entre les diferents
masses d’aigua, funció que antigament feien els meandres i braços fluvials.
d) Zones inundables interiors
La restauració l’any 2006 de les llacunes de Mas Pinell (Projecte Life “Recuperació de
l’hàbitat d’amfibis i de tortuga d’estany al baix Ter”, 2005) en una zona on antigament
havien existit unes llacunes, actualment camps de conreu drenats, ha permès recuperar espais
d’inundació permanent i temporal, uns hàbitats singulars d’elevat interès per la fauna.
Existeixen altres espais interior a la plana que són totalment inundables de forma temporània
en episodis de pluja normals com els camps del Mas de la Terrera o els camps de Mas
Marquès.
2.4.3.2.

Riscos geològics i hidrològics

a) Les inundacions
El risc hidrogeològic més important en l'àmbit considerat és el risc d'inundació, que afecta
gairebé a la totalitat de l’espai inclòs.
La zona del baix Ter és una zona de confluència de dos cursos fluvials que en moments
puntuals de pluges torrencials, fenòmens propis de la zona mediterrània, poden suposar un
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elevat risc d’inundació per tota la plana. Un altre factor de risc son les llevantades que també
influeixen positivament en elevar el nivell d’aigua dels terrenys més propers al litoral.
Els riscos directes de les inundacions poden afectar diferents infraestructures que, de mica en
mica, han anat envaint els terrenys de la plana al·luvial. De fet, la construcció i la urbanització
en zones inundables o properes a sistemes aquàtics, i fins i tot el canvi en la gestió agrícola
dels canals, han provocat de retruc un augment del risc per inundació a la plana
baixempordanesa.
La conservació de les zones inundables que encara resten és especialment important per a
minimitzar els efectes de les inundacions.
b) Contaminació de les aigües
L’elevada càrrega de nutrients de les aigües d’escorrentia dels canals i regs de la plana
agrícola poden accelerar els fenòmens d’eutrofització i rebliment de les llacunes litorals com
el Ter Vell o les Basses d’en Coll.
Un altre fenomen a tenir en compte són les aportacions d’aigües residuals urbanes directes o
difuses de petits nuclis rurals, urbanitzacions o masos aïllats, que acaben aportant una gran
quantitat de matèria orgànica i contaminants als cursos d’aigua del tram baix del Ter i del
Daró, afectant a la qualitat de l’aigua dels ambients aquàtics.

b) La sequera i el canvi climàtic
Els efectes del canvi climàtic en anys excepcionals poden provocar sequeres importants
com les del període 2007-2008 que generen no només problemes per al regadiu i els
conreus basats en l’aigua com l’arròs, sinó que també afecten greument els aiguamolls i
altres zones humides que depenen de l’aigua de pluja o dels excedents del regadiu. La
sequera pot provocar una disminució de la superfície inundada, una reducció de refugis per
a la fauna, un augment de la vegetació terrestre que colonitza aquests espais secs i una
pèrdua de la qualitat de l’aigua estancada. A la problemàtica de la sequera cal afegir
l’insuficient cabal del riu Ter, degut a la captació d’aigua del transvasament Ter-Llobregat,
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que provoca que la quantitat d’aigua del riu en arribar a la gola del Ter sovint no sigui
suficient ni per arribar al mar.
En aquest sentit la problemàtica és complexa i s’escapa de l’abast d’aquest pla. Ara bé, cal
atenuar aquests riscos mitjançant l'establiment de mesures d’estalvi i millora en la gestió de
l’aigua com ara la recuperació de pous o la millora de l’eficiència dels sistemes de reg,
fonamentats en l’apronfundiment del coneixement hidrològic de la zona, així com vetllar
per a la recuperació del cabal ecològic del riu Ter a la desembocadura. Un altre línea
d’actuació en aquest sentit seria la reconversió parcial de zones amb conreu de regadiu a
conreu de secà.

2.4.3.3.

Definició de requeriments de protecció i recomanacions

Les activitats humanes han promogut sovint la transformació de terrenys inundables primer
per a l’agricultura, i posteriorment per a l’edificació. Actualment molts espais
potencialment inundables han estat coberts de runes, i moltes closes inundables han estat
modificades, especialment en la zona del Ter Vell i la Pletera. Caldria iniciar accions per a
recuperar la funcionalitat hidrològica de molts d’aquests espais d’aiguamolls i
potencialment inundables.
La conservació de l'espai com a zona humida depèn del manteniment de la seva dinàmica
natural. Un dragat generalitzat de sèquies i canals, o una canalització excessiva, poden
alterar la dinàmica hidrològica. Actualment el règim hídric d’aquests canals està
completament condicionat a les necessitats agrícoles i no es tenen en compte els possibles
efectes que aquesta gestió pugui tenir sobre els diferents components biològics i ecològics
presents. Caldria establir protocols de col·laboració amb usuaris i gestors d’aquest sistema
per buscar solucions possibles factibles per una gestió integral de l’aigua. En aquest sentit,
fins i tot caldria plantejar-se la restauració d’antics canals de regadiu degradats o
abandonats.
La millora en el coneixement del complex sistema hidrològic de la plana baixempordanesa
hauria de ser una prioritat per tal de determinar les necessitats de gestió i per buscar
fórmules que facin compatible la seva utilització agrícola amb la regeneració i alimentació
dels sistemes hídrics naturals. Cal que la gestió hídrica dels sistemes de regadiu no es basi
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únicament en criteris de producció agrícola sinó que es considerin també criteris
paisatgístics i ecològics de conservació de les espècies de flora i fauna que colonitza el
sistema de recs, com seria el cas d’espècies protegides com els mol·luscs bivalves
autòctons.
Caldria tendir a la naturalització dels cursos fluvials i aiguamolls per tal de recuperar la
seva funcionalitat natural. La construcció de motes de terra al costat del riu Ter i de certes
zones d’aiguamolls i llacunes per evitar la inundació dels terrenys del seu voltant produeix
un efecte negatiu sobre la dinàmica natural del riu o de l’espai que necessita dels cicles
naturals d’avingudes per regenerar la qualitat del sòl de la plana al·luvial. Aquests elements
també causen problemes de connectivitat natural entre espais dificultant la dispersió natural
de la fauna, pel que caldria restaurar en la mesura del possible el seu estatus original,
eliminant directament aquests elements o disminuint el seu efecte.
Per a la millora de la qualitat de l’aigua cal afavorir la implantació de mesures
agroambientals que redueixin la càrrega de nutrients de les aigües d’escorrentia del regadiu,
així com controlar els abocaments difusos de contaminants. Afavorint la creació de zones
de retenció i laminació d’aigua en closes i camps inundables es pot alleujar l’impacte de les
inundacions i es pot afavorir la retenció de nutrients i la disminució de la càrrega orgànica.
El canvi climàtic està provocant un augment del nivell del mar a l’Estartit mesurat en 4
mm/any (Pascual, 2003). Això fa preveure que en un futur les zones que periòdicament
s’inunden a causa dels temporals de mar quedin inundades amb major freqüència. Cal
preveure una estratègia a llarg termini per a la conservació de l’equilibri natural dels
ecosistemes i els efectes sobre el litoral dels municipis afectats.
2.4.3.4.

Definició i delimitació d'àrees d'atenció especial

Les àrees d’atenció especial pel seu valor hidrològic en la seva major part han estat incloses
a l’inventari de Zones Humides de Catalunya, malgrat tot, alguns d’aquests espais de recent
recuperació, com la closa d’en Mascort encara no disposen d’aquests reconeixement. La
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majoria es poden trobar delimitades a la cartografia (veure Mapa 7. Espais naturals
protegits) o anomenades pel topònim (veure Mapa 11. Zonificació).
• Llacunes litorals: Ter Vell i Basses d’en Coll
• Maresma de La Pletera
• Aiguamolls de Mas Pinell i la Bassa de la Mota de l’Om
• Cursos fluvials: El Ter fins a la gola, el Daró i canals de regadiu de la zona.
• Closes i zones agrícoles inundables: Closa d’en Mascort.
Característiques ecològiques i biològiques
2.5.

Unitats ecològiques, hàbitats, vegetació i processos ecològics

La zona d’estudi presenta una diversitat d’ecosistemes molt important, entre els quals cal
destacar els relacionats amb els ambients litorals (sorrals costaners, dunes interiors,
maresmes, llacunes hiperhalines) i les zones humides (aiguamolls, llacunes, cursos
d’aigua).
La xarxa Natura 2000 estableix unes directrius per a la conservació dels hàbitats (veure
Acord de govern GOV/112/2006, de 5 de setembre de 2006 pel qual es designen zones
d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància
comunitària (LIC) . DOGC núm. 4735 de 06-10-06). Aquestes directrius determinen que la
gestió i les regulacions que es realitzin en els espais d’aiguamolls litorals caldrà que
garanteixin un estat de conservació favorable dels hàbitats de conservació següents:
Hàbitats objectiu de conservació en aiguamolls litorals:
Codi

Hàbitat

1240

Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb
ensopegueres (Limonium spp) endèmiques

Prioritari
No prioritari

1510

Comunitats halòfiles dels sòls d’humitat molt fluctuant

Prioritari

2270

Dunes amb pinedes de pi pinyer o de pinastre

Prioritari

5330

Matollars termomediterranis i predesèrtics

No prioritari

92D0

Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (NerioTamaricetea)

No prioritari

9340

Alzinars i carrascars

No prioritari

9540

Pinedes mediterrànies

No prioritari

9330

Suredes

No prioritari
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En alguns d’aquestes comunitats les directrius són fins i tot més específiques com en el cas
de les dunes fixades amb pi pinyer o pinastre. A les àrees amb presència d’aquest hàbitat
s’aplicaran les següents mesures: Caldrà garantir la conservació d’aquest hàbitat en la seva
integritat. Es promourà l’ús didàctic i d’educació ambiental en aquest sector com a
elements configurador d’un paisatge propi de la zona i amb un valor natural elevat.
Es cercarà mecanismes de concertació amb les activitats extractives de sorres adjacents per
tal de vincular les activitats de restauració a la potenciació d’aquest tipus d’ambients.
Atenent la cartografia disponible, a la zona es poden distingir les següents unitats
ecològiques (hàbitats Corine) (veure Mapa 9. Hàbitats).
15 MATOLLARS I FORMACIONS HERBÀCIES DE SÒLS SALINS O GUIXENCS
(Llegenda Mapa 9. Hàbitats: Vegetació de sòls salins, poc o molt humits, sovint inundats)
• 15.1133 Salicornars herbacis de Salicornia patula, de sòls salins, breument inundats, del
litoral mediterrani
• 15.12 Comunitats herbàcies de Frankenia pulverulenta, Salsola soda, Hordeum
marinum..., nitròfiles, de sòls salins
• 15.13 Pradells de teròfits, amb Sagina maritima, de sòls poc o molt salins del litoral
• 15.51 Jonqueres de Juncus maritimus, de sòls poc salins, llargament inundats, del litoral i
de les contrades interiors
• 15.53 Prats dominats per plantes carnoses (Plantago crassifolia...) o junciformes
(Schoenus nigricans, Juncus acutus...), de sòls salins, generalment arenosos i poc humits
• 15.55 Prats amb Puccinellia festuciformis i Aeluropus littoralis, de maresmes i sòls
humits, salins, del litoral
• 15.56 Comunitats de soses i salats anuals (Suaeda maritima, Salsola soda), nitròfiles, de
sòls salins humits i temporalment inundats
• 15.572 Prats d'Elymus spp.
• 15.612 Salicornars (matollars d'Arthrocnemum fruticosum) de sòls argilosos salins,
temporalment inundats, del litoral
• 15.616 Matollars baixos d'Atriplex portulacoides, de sòls argilosos molt salins, no gaire
humits, del litoral
• 15.618 Matollars de salsona (Inula crithmoides), de sòls moderadament salins, no gaire
humits
• 15.81 Comunitats d'ensopegueres (Limonium spp.), de sòls salins, molt secs a l'estiu
16 PLATGES ARENOSES I DUNES
(Llegenda Mapa 9. Hàbitats: Dunes i zones interdunars amb vegetació natural no nitròfila,
Dunes litorals plantades de pins al litoral, i platges arenoses nues o amb vegetació nitròfila
de teròfits)
• 16.111 Platges arenoses supralitorals sense vegetació
• 16.12 Comunitats de teròfits, amb Cakile maritima (rave de mar), Salsola kali (barrella
punxosa), Euphorbia peplis, Atriplex tornabenei..., nitròfiles, de les platges arenoses
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• 16.2112 Dunes embrionàries amb comunitats obertes d'Elymus farctus (jull de platja),
Sporobolus pungens..., de les platges arenoses
• 16.2122 Dunes movents, amb comunitats de borró (Ammophila arenaria), de les platges
arenoses
• 16.223 Dunes estabilitzades, amb comunitats de Crucianella maritima, Ononis natrix
subsp. ramosissima (gavó marí ), Thymelaea hirsuta (bufalaga marina)..., de les platges
arenoses
• 16.2982 + 16.2983 Dunes residuals plantades de pins (Pinus pinea, P. pinaster), al litoral
21 LLACUNES LITORALS
(Llegenda Mapa 9. Hàbitats: Basses i estanyols d’aigües salabroses o salines)
• 21.11 Llacunes litorals sense poblaments de carofícies
• 21.211 Llacunes litorals amb comunitats submerses de Ruppia, Potamogeton pectinatus
(espiga d'aigua)...
22 AIGÜES DOLCES ESTAGNANTS
(Llegenda Mapa 9. Hàbitats: Canyissars)
• 22.13 Aigües dolces estagnants eutròfiques
• 22.3418 Altres comunitats de petites herbes (Juncus bufonius, Lythrum spp....), de llocs
temporalment xops o humits de terra baixa
• 22.422 Comunitats submerses d'herbes petites o mitjanes (Potamogeton densus i altres
espigues d'aigua, Elodea, Najas, Zannichellia, Ceratophyllum...), d'aigües dolces
estagnants
• 22.441 Poblaments submersos d'asprelles (Chara spp.), de basses i estanys d'aigües
carbonàtiques
• 22.5 Basses i estanys temporers
24 AIGÜES CORRENTS
(Llegenda Mapa 9. Hàbitats: Regió fluvial inferior o dels mugílids)
• 24.44 Comunitats submerses, amb Potamogeton nodosus (espiga d'aigua), Zannichellia
palustris..., de corrents d'aigua eutròfics
31 BOSQUINES I MATOLLARS DE MUNTANYA I D'AMBIENTS FRESCALS DE
TERRA BAIXA
• 31.891 Bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia), esbarzer (Rubus ulmifolius)..., de
terra baixa (i de l'estatge montà)
32 BOSQUINES I MATOLLARS MEDITERRANIS I SUBMEDITERRANIS
(Llegenda Mapa 9. Hàbitats: Boscos mixts d’alzines i pins)
• 32.1131 Màquies d'alzina (Quercus ilex), calcícoles, de terra baixa i de la muntanya
mediterrània
34 PRATS (I ALTRES FORMACIONS HERBÀCIES) BASÒFILS, SECS, DE TERRA
BAIXA I DE LA MUNTANYA MITJANA
• 34.36 Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia serrata, Galium
lucidum (espunyidella blanca)..., xeromesòfils, de sòls profunds de terra baixa i de la
baixa muntanya mediterrània
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• 34.37 Prats o poblaments de Plantago albicans, de sòls argilosos secs de terra baixa
• 34.5131 Prats de teròfits, calcícoles, de terra baixa, a la Mediterrània occidental
• 34.6321 Prats oberts amb dominància de ripoll (Oryzopsis miliacea), dels camps
abandonats, terres remogudes..., de terra baixa
• 34.81 Prats subnitròfils de teròfits (o cardassars), amb Aegilops geniculata (traiguera),
Bromus rubens, Medicago rigidula, Carthamus lanatus..., de terra baixa
37 HERBASSARS, JONQUERES I PRATS HUMITS
(Llegenda Mapa 9. Hàbitats: Jonqueres de Juncus marítimus de sòls poc salins)
• 37.4 Jonqueres mediterrànies
38 PRATS DE DALL I PASTURES GRASSES
• 38.24 Prats dalladors, generalment amb Gaudinia fragilis, de la terra baixa plujosa
42 BOSCOS ACICULIFOLIS
(Llegenda Mapa 9. Hàbitats: Pinedes de pi blanc amb sotabosc de màquies)
• 42.8315 Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de
bosquines acidòfiles, de la terra baixa catalana
• 42.8413 Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues
d'alzinar o de carrascar
44 BOSCOS I BOSQUINES DE RIBERA O DE LLOCS MOLT HUMITS
(Llegenda Mapa 9. Hàbitats: Alberedes i pollancredes amb lliri pudent)
• 44.612 Alberedes (i pollancredes) amb lliri pudent (Iris foetidissima), del territori
ruscínic i dels Prepirineus centrals
• 44.8131 Tamarigars, de sòls salabrosos
53 VORES D'AIGUA I HÀBITATS INUNDABLES
(Llegenda Mapa 9. Hàbitats: Canyissars)
• 53.111 Canyissars sempre inundats
• 53.113 Canyissars de Phragmites australis subsp. chrysanthus
• 53.13 Poblaments de balques (Typha spp.)
• 53.17 Poblaments de jonques (Scirpus spp.), d'aigües salabroses
• 53.18 Comunitats de Iris pseudacorus (lliri groc), Polygonum salicifolium..., de les vores
d'aigua de terra baixa
• 53.62 Canyars (d'Arundo donax), de vores d'aigua
82 CONREUS HERBACIS
(Llegenda Mapa 9. Hàbitats: Conreus herbacis extensius de secà, conreus herbacis
extensius de regadiu i Arrossars)
• 82.31 Conreus herbacis extensius de sòls humits (sovint de regadiu o de contrades molt
plujoses)
• 82.32 Conreus herbacis extensius de secà, de terra baixa
• 82.41 Arrossars
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83 CONREUS LLENYOSOS I PLANTACIONS D'ARBRES
(Llegenda Mapa 9. Hàbitats: Fruiterars, principalment de regadiu)
• 83.11 Camps d'oliveres (Olea europaea subsp. europaea)
84 FILERES D'ARBRES, TANQUES VIVES, BOSQUETS
(Llegenda Mapa 9. Hàbitats: Plantacions de pollancres, plàtans i altres planifolis)
• 84.11 Fileres d'arbres perennifolis (paravents de xiprers...)
• 84.12 Fileres d'arbres caducifolis
85 PARCS URBANS I JARDINS
(Llegenda Mapa 9. Hàbitats: Grans parcs i jardins)
• 85.14 Parterres, pèrgoles i matollars dins de grans parcs o jardins
• 85.2 Petits parcs i places públiques amb vegetació
86 CIUTATS, POBLES, ÀREES INDUSTRIALS
(Llegenda Mapa 9. Hàbitats: Àrees urbanitzades amb claps importants de vegetació natural
i àrees urbanes i industrials)
• 86.2 Viles i pobles (i petites ciutats)
• 86.43 Vies i nusos de comunicacions i altres espais oberts
87 CAMPS ABANDONATS, ERMOTS I ÀREES RUDERALS
• 87.21 Comunitats ruderals de terra baixa
89 PORTS, BASSES I CANALS ARTIFICIALS
• 89.22 Sèquies i petits canals d'aigua dolça
• 89.24 Basses i estacions depuradores d'aigües residuals
2.5.1. La vegetació i la flora
Pel que fa a la vegetació, s’hi reconeixen una quarantena de sintàxons, que comprenen
formacions aquàtiques, higròfiles, halòfiles, psammòfiles, forestals, ruderals, etc. A grans
trets, aquestes comunitats ocupen dues grans unitats morfològiques i paisatgístiques: un
sector litoral amb maresmes i sorrals amb una important influència marina, i una gran plana
fluvial ocupada per aiguamolls, cursos fluvials i conreus amb petits retalls de boscos
mediterranis als petits turons eocènics.
La vegetació psammòfila i de les maresmes
Els sorrals costaners formen gairebé una unitat contínua en tot el litoral de l’espai, on s’hi
desenvolupen comunitats vegetals ben constituïdes, especialment a la platja de Pals, a
Radio Liberty, a la Fonollera, a la gola de Ter i a la Pletera. La vegetació psammòfila
inclou, des de mar cap a l’interior, la comunitat de barrella punxosa (Salsolo-Cakiletum) a
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les sorres riques en aportacions orgàniques, la de jull de platja (Cypero-Agropyretum) a les
dunes embrionàries i al front dunar, la de borró (Ammophiletum arundinaceae) a la cresta
de les dunes i la de crucianel·la marina (Crucianelletum maritimae) en ambients més
estables de rereduna. Terra endins es poden trobar dunes interiors colonitzades per pinedes,
sobretot de pi pinyer (Pinus pinea). Cal destacar la presència de bons representants de les
comunitats de cresta de duna i de rereduna, notablement conservades a l’espai.
La sal limita la vida vegetal en molts ambients litorals, on només es desenvolupa la
vegetació halòfila. Aquesta apareix especialment a banda i banda de la gola del Ter on
apareixen extensos salicornars arbustius. Depenent de la composició del sòl i de la
inundabilitat poden aparèixer altres comunitats halòfiles com ara jonqueres, prats halòfils,
salicornars herbacis, etc.
Aquests ambients halòfils i psammòfils acullen un conjunt de tàxons que cal destacar per la
seva raresa al nostre país, com ara Arthrocnemum perenne. Limonium girardianum,
Atriplex rosea, Elymus pycnanthus, Helianthemum ledifolium, etc., i per la seva singularitat
com Astragalus tragacantha que aquí tant es desenvolupa en substrat rocós com damunt de
la sorra.
Les comunitats aquàtiques
Les plantes aquàtiques i higròfiles ocupen les llacunes, els aiguamolls i terrenys humits. A
les llacunes salabroses de la Pletera es mantenen les úniques poblacions de Ruppia cirrhosa
de tot l’espai. Pel que fa a les llacunes d’aigua dolça es combinen les formacions higròfiles
dels aiguamolls mediterranis (dominants) amb altre tipus de vegetació. Les aigües netes i
transparents poden allotjar plantes submergides o de fulles surants com els Myriophyllum,
les espigues d’aigua (Potamogeton) o diferents carofícies, mentre que les més eutròfiques
solen presentar comunitats de petites plantes flotants (Lemna). Entre les comunitats
higròfiles cal destacar l’extensió actual dels canyissars i la presència de poblacions d’una
subespècie de canyís molt rara al nostre país (Phragmites australis subsp. chrysanthus).
Aquesta comunitat pot aparèixer conjuntament amb balcars i jonqueres, mentre que en sòls
menys inundats s’hi formen comunitats de grans càrexs, de lliri groc i jonqueres de jonc
boval.
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Les formacions forestals
El bosc de ribera ressegueix fragmentàriament els cursos d’aigua de més entitat com el Ter,
el Daró i alguns canals i recs artificials, amb espècies típiques de ribera com els àlbers, els
freixes, els oms i els salzes.
Els alzinars (i els boscos mixts d’alzines i pins) estan restringits als petits turons on afloren
materials geològics eocènics que sobresurten enmig la plana. En aquelles zones on aquestes
comunitats han estat degradat poden aparèixer comunitats secundàries com ara garrigues,
matollars i prats secs.
La plana agrícola
Els conreus ocupen gran part de la plana fluvial, i per tant les comunitats vegetals naturals
hi són molt reduïdes. Les closes de pastura i dall que s’hi mantenen presenten un gran
interès ecològic però només apareixen en algunes zones properes al litoral. Sovint aquestes
closes, o altres espais agrícoles amb recs i canals, mantenen formacions en fila d’arbres de
ribera o tamarius. La majoria de comunitats que acompanyen l’activitat agrícola són
comunitats arvenses i ruderals. En els arrossars poden aparèixer formacions de créixens i
d’altres espècies aquàtiques d’aigües lèntiques.
Llistat de les comunitats vegetals presents a la zona d’estudi
Unitats de vegetació
vegetació aquàtica
vegetació higròfila

vegetació halòfila

Chaetomorpho-Ruppietum
Potamion
Typho-Schoenoplectetum tabernaemontani subas. typho-phragmitetosum
Typho-Schoenoplectetum tabernaemontani subas. phragmitetosum chrysanthi
Scirpetum maritimo-littorali
Cirsio-Holoschoenetum
Gaudinio-Arrhenatheretum festucetosum
Nanocyperion
Suaedo-Salicornietum patulae típic
Suaedo-Salicornietum patulae subas. suaedetosum maritimae
Junco-Parapholidetum
Puccinellio-Arthrocnemetum fruticosi típic
Puccinellio-Arthrocnemetum fruticosi subas. inuletosum crithmoidis
Puccinellio-Arthrocnemetum fruticosi subas. aeluropetosum
Artemisio-Limonietum virgati
Spartino-Juncetum maritimi subas. juncetosum maritimi
Junco-Iridetum spuriae subas. agropyretosum
Junco-Triglochinetum
Schoeno-Plantaginetum crassifoliae
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vegetació psammòfila

Cypero-Agropyretum juncei
Medicagini-Ammophiletum arundinaceae
Crucianelletum maritimae thymelaeetosum
vegetació nitro-psammòfila Salsolo kali-Cakiletum maritimae
vegetació ruderal i arvense Secalion mediterraneum
Panico-Setarion
Diplotaxion
Chenopodietum muralis
Carduo-Hordeetum leporini
Trifolio-Cynodontetum
Plantagini-Hordeetum maritimi
Silybo-Urticetum
Polygonion avicularis
Inulo-Oryzopsietum miliaceae
Arundini-Convolvuletum
vegetació esclerofil·la
Quercetum ilicis
prats mediterranis
Brachypodietum phoenicoidis
Salvio-Plantaginetum albicantis
vegetació de ribera
Rubo-Coriarietum
Populion albae
arbredes
Poblaments de tamarius
Poblaments/plantacions de pins (P. halepensis, P. pinea)

2.6.

Flora

2.6.1. Descripció
El catàleg provisional de plantes vasculars de l’espai inclou un total de 463 tàxons (fins a
rang subespecífic) que corresponen a 78 famílies diferents entre les quals les més abundants
són les Poaceae (66 tàxons), les Asteraceae (63 tàxons), les Papilionaceae (40 tàxons) i les
Caryophyllaceae (22 tàxons). L’espectre de formes vitals mostra un clar predomini dels
teròfits (178 tàxons, 38%) i els hemicriptòfits (142 tàxons, 31%). La resta de grups
presenten percentatges menors.
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14,25
13,61

Poaceae
Asteraceae
Papilionaceae
Caryophyllaceae
Brassicaceae
Cyperaceae
Chenopodiaceae
Apiaceae
Euphorbiaceae
Lamiaceae
Scrophulariaceae
Rubiaceae
Papaveraceae
Liliaceae
Juncaceae
Polygonaceae
Plantaginaceae
Cistaceae
Primulaceae
Convolvulaceae
Rosaceae
Ranunculaceae
Geraniaceae

8,64
4,75
3,46
3,02
3,02
2,81
2,59
2,38
2,16
1,94
1,73
1,73
1,73
1,51
1,51
1,51
1,30
1,30
1,08
1,08
1,08
0

2

% taxa

4

6

8

10

12

14

16

Distribució de tàxons per famílies botàniques (incloses només les que representen més de l’1% dels tàxons).
Font. Pep Gesti, 2007.

Pel que fa a la corologia general dels tàxons, hi ha un predomini de les espècies
pluriregionals (216 tàxons, 46,6%), el que s’ha de relacionar amb l’abundància d’ambients
antropitzats i espècies d’àmplia distribució. Les espècies que correspondrien específicament
a l’àmbit mediterrani també representen un percentatge elevat (169 tàxons, 36,5%), i
evidentment les que tenen un origen eurosiberià hi són escasses i localitzades en ambients
de boscos fluvials. Les espècies introduïdes són més abundants en les zones properes a
zones urbanitzades.
Les espècies rares i de més interès estan sempre lligades a ambients especials dels
aiguamolls i llacunes, de les maresmes, dels sistemes dunars, dels arrossars i de les closes i
prats de dall.
% taxa
7%

2%

plurireg.

8%

med.
46%

introd.
eur.
altres

37%

Percentatge de tàxons de cada grup corològic en tota la zona d’estudi. Font: Pep Gesti, 2008.
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2.6.2. Diagnosi i recomanacions
2.6.2.1.

Elements d’interès

Les comunitats vegetals i ecosistemes d’interès són aquells que constitueixen hàbitats
d’interès comunitari (HIC) recollits a la Directiva comunitària 92/43/CEE. Una part d’ells,
a més, tenen la consideració d’hàbitats prioritaris pel que cal promoure la seva conservació.
A la taula següent es llisten els HIC presents a la zona (amb un asterisc es marquen els que
són prioritaris) i la superfície que ocupen. La gestió ha de tendir a incrementar la superfície
d’aquests hàbitats a la zona (veure mapa 10. Hàbitats d’interès prioritari).
Codi
1150*
1310
1410
1420
1510*(HO)
2110
2120
2210
2270*(HO)
3140
3150
3170*
3260
6220*
6420
6510
92A0
92D0(HO)
9340(HO)
9540(HO)

HIC
Llacunes litorals
Comunitats de Salicornia i altres plantes anuals, colonitzadores de sòls argilosos o
arenosos salins
Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi)
Matollars halòfils mediterranis i termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosae)
Comunitats halòfiles dels sòls d'humitat molt fluctuant
Dunes movents embrionàries
Dunes movents del cordó litoral, amb borró (Ammophila arenaria)
Dunes litorals fixades, amb comunitats del Crucianellion maritimae
Dunes amb pinedes de pi pinyer o de pinastre
Aigües estagnants oligomesotròfiques, dures, amb vegetació bentònica de
carofícies
Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments
submersos d'espigues d'aigua (Potamion)
Basses i tolls temporers mediterranis
Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o
parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion)
Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia)
Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del MolinioHoloschoenion
Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion)
Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera
Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (NerioTamaricetea)
Alzinars i carrascars
Pinedes mediterrànies

Ha
6,43
3,20
27,56
18,32
2,13
3,71
4,97
11,98
7,21
0,64
7,16
0,72
2,05
0,71
0,90
0,10
13,06
14,12
0,36
4,35

*: HIC prioritaris (Dir. 92/43/CEE); (HO): Hàbitat objectiu de conservació dels espais del litoral de la xarxa
Natura 2000 (Acord de govern GOV/112/2006, de 5 de setembre de 2006).

Pel que fa a la flora hi ha diverses espècies que cal considerar d’especial interès.
Destaquen, per la seva raresa en el context de Catalunya, plantes com Astragalus
tragacantha, Helianthemum ledifolium, Triglochin maritimum, Limonium girardianum,
Ruppia cirrhosa, (planta aquàtica de les llacunes salobres com Fra Ramon), Euphorbia
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palustris (localitzada a les closes de Mas Pinell), Phragmites australis subsp. chrysanthus
(una subespècie de canyís molt més alta que l’habitual, molt abundant a Ter Vell), Atriplex
rosea subsp. tarraconensis (espècie d’ambients salins), Arthrocnemum perenne i un gran
nombre de plantes psammòfiles, halòfiles i higròfiles. També destaca Stachys maritima,
que hi presenta la població més meridionals de la Mediterrània occidental. Durant l’hivern
de 2007-08 es va realitzar una translocació d’Stachys maritima en perill en una pedrera, en
la qual es va crear una duna artificial per fer un banc de llavors de l’espècie (Dacosta et al.
2007).

Hi ha quatre espècies que apareixen al catàleg de flora amenaçada de Catalunya, decret
172/2008, de 26 d’agost. A l’annex 1 d’espècies catalogades en perill d’extinció hi ha
Stachys maritima, a l’annex 2 catalogada com a vulnerable es troba Euphorbia palustris, i
finalment a l’annex 3 d’espècies protegides estrictament pel Pla d’espais d’interès natural hi
ha Salvinia natans relacionada a l’EIN dels aiguamolls del Baix Empordà.
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2.6.2.2.

Anàlisi de l'estat de conservació de la vegetació i la flora

El poblament vegetal ha sofert uns canvis importants en les últimes dècades degut a la seva
transformació seguint els canvis d’usos del territori. La plana ha estat intensament
transformada en conreus agrícoles i el litoral afectat pel desenvolupament turístic provocant
una reducció en la superfície total i una discontinuïtat important en la vegetació pròpia
d’aquests ambients. Malgrat tot, es mantenen poblaments vegetals singulars, sensiblement
diferents dels que s’observen en altres contrades mediterrànies, gràcies a uns condicionants
ambientals particulars. La plana del baix Ter té un relleu suau amb un nivell freàtic alt i un
component fluvial important, pel que en moltes zones és habitual trobar-hi zones inundables
amb una vegetació pròpia d’aiguamolls i llacunes.
Els poblaments vegetals del litoral reben també molta pressió antròpica, degut al trepig de
persones i vehicles que circulen fora dels itineraris i camins marcats, però les zones que es
mantenen formen comunitats molt singulars amb una distribució reduïda a Catalunya. Els
sorrals, dunes i reredunes de la platja de Pals i de l’Estartit constitueixen una de les mostres
més extenses i ben conservades de sistemes dunars de Catalunya. Un cas singular es troba a la
zona de Radio Liberty on durant anys les comunitats vegetals s’han mantingut en bon estat de
conservació per la impossibilitat d’accedir al recinte tancat, i que d’acord amb el protocol de
col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí (MARM) i el DMAH
caldrà desenvolupar un projecte de gestió i manteniment així com la seva inclusió en l’àmbit
del futur parc natural.
2.6.2.3.

Definició de requeriments de protecció i recomanacions

Cal evitar el dessecament i la desaparició d’estanys i aiguamolls del baix Ter, així com
millorar la qualitat de l’hàbitat de les zones humides. D’aquesta manera la recuperació
d’espais actualment conreats o pasturats, especialment en la zona a l’entorn de Ter Vell i la
Pletera, però també en algun punt de l’entorn del rec del Molí, (Veure Mapa 11.
Zonificació) i la seva transformació en ambients aquàtics inundables o llacunes hauria de
ser una prioritat per a la gestió de l’espai. Caldria augmentar la superfície d’aquelles
comunitats vegetals incloses a la Directiva Hàbitats, especialment aquelles relacionades
amb els ambients aquàtics i ambients litorals.
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Sovint les comunitats vegetals es troben en una situació de degradació o alteració
important. Cal fomentar actuacions per a recuperar les comunitats vegetals potencials i
assolir estats òptims de maduresa estructural i de diversitat. En aquest sentit caldria
mantenir i millorar els hàbitats de maresmes, dunes i reredunes de l’Estartit fins a Pals, el
que representa una de les mostres més extenses de Catalunya d’aquests ambients. Algunes
actuacions amb aquesta finalitat han de ser la gestió i conservació de les comunitats
vegetals de Ràdio Liberty, i la restauració de la maresma de la Pletera. Cal fomentar
actuacions de restauració ambiental, especialment aquelles destinades a comunitats vegetals
d’interès.
Per aquelles espècies d’interès cal prendre accions per a la millora de la conservació de les
seves poblacions i plantejar actuacions per a ampliar la distribució d’aquelles que presenten
poblacions més reduïdes. Algunes d’aquestes espècies, especialment les localitzades en
ambients dunars, necessiten d’actuacions especials en l’ordenació dels accessos a la platja i
de les activitats recreatives que s’hi desenvolupen per evitar el trepig i la seva degradació.
Una de les problemàtiques més greus per a les comunitats vegetals de l’espai és l’aparició i
propagació d’espècies exòtiques (majoritàriament provinents d’abocaments directes de
restes vegetals de jardins en les zones més antropitzades), i més quan aquestes presenten un
caràcter invasor i quan són una veritable amenaça per a les espècies i hàbitats propis. Les
espècies invasores més problemàtiques i contra les quals caldria prendre mesures de gestió i
control són per ordre alfabètic i no d’importància: Amorpha fruticosa, Arundo donax,
Baccharis halimifolia, Carpobrotus edulis, Cortaderia selloana, Cuscuta campestris,
Lonicera japonica, Gleditsia triacanthos i Senecio inaequidens, així com preveure els
mecanismes detecció i seguiment de noves espècies invasores (com el cas d’Azolla sp. a
les aigües del Ter)
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2.7.

Fauna

2.7.1. Descripció
2.7.1.1. Invertebrats
Els coneixements que es tenen de la fauna d’invertebrats de la zona en general no provenen
d’estudis faunístics, sinó d’estudis ecològics realitzats majoritàriament en les llacunes
permanents, i per tant són invertebrats aquàtics. La riquesa de taxons de crustacis i insectes
citats als Aiguamolls de l’Alt i el Baix Empordà es pot resumir en una riquesa faunística de
125 taxons de crustacis i 295 taxons d’insectes aquàtics, segons el treball de Martinoy et al.
(2006). La riquesa trobada és comparable a la d’altres aiguamolls de la mediterrània
oriental (Camarga, delta de l’Ebre, Doñana). Entre els crustacis, anomòpodes ciclopoides i
harpacticoides són els grups amb major nombre de taxons. Pel que fa als insectes, destaca
la gran riquesa de coleòpters aquàtics i de dípters, que estan molt diversificats. Cal destacar
la presència d’un gran nombre d’odonats, espècies indicadores de la qualitat de l’entorn, i
de les nàiades, especialment Anodonta cygnea en canals i llacunes com el Ter Vell.
Grup
CRUSTACEA
Branchipoda

Taxons
41

Grup
INSECTA
Efemeroptera

Taxons
7

Copepoda

42

Plecoptera

1

Ostracoda

24

Odonata

36

Malacostraca

18

Heteroptera

25

Neuroptera

1

Coleoptera

129

Tricoptera

2

Díptera

94

Un dels grups d’invertebrats als quals cal tenir amb més consideració són aquells
representants de fauna exòtica naturalitzats en ambients aquàtics. La majoria s’han
convertit en una amenaça per a espècies autòctones de fauna, i per a les quals cal prendre
actuacions de control sempre que sigui possible. El cranc de riu americà (Procambarus
clarkii) està estès en totes les masses d’aigua dolça del baix Ter, causant problemes
importants sobre els amfibis, la resta de la fauna aquàtica i el conreu de l’arròs. Un altre cas
preocupant és l’expansió d’espècies de mol·luscs bivalves exòtics, com la Corbicula
fluminia que entra en competència amb els autòctons.
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2.7.1.2.Peixos
Fins ara, s’ha detectat la presència a la zona de 14 espècies de peixos, més un nombre
mínim de 12 espècies la presència de les quals és possible, ja sigui molt o poc probable,
però que no ha estat encara detectada (taula 1). Del total d’espècies amb presència
comprovada 7 són sedentàries d’origen limnètic (d’aigua dolça), 6 són sedentàrioestacionals o estacionals d’origen marí, i 1 és migradora anàdroma. D’entre les espècies
sedentàries 6 (85.7%) són introduïdes o al·lòctones, mentre que tan sols una (14.3%) és
autòctona. Finalment, cal afegir a la llista una quantitat indeterminada d’espècies
accidentals d’origen marí o d’espècies introduïdes d’origen limnètic però encara molt rares
a la zona.
El principal factor que determina la distribució de les espècies de peixos al baix Ter és la
seva tolerància a la salinitat, i les seves variacions. També hi ha un altre factor important
com és la velocitat de l’aigua, ja que les comunitats de peixos són diferents en sistemes
lòtics, rius i recs, principalment, i els lenítics, com les llacunes litorals.
La comunitat de peixos de les llacunes litorals, com Ter Vell i les Basses d’en Coll, està
marcada per una semblança a les comunitats dels recs i canals, on les llisses (Liza, Mugil)
són les espècies predominants, amb carpes (Cyprinius carpio), mirallets (Lepomis
gibbosus) i gambússies (Gambusia holbrooki) i on les espècies marines hi són més
escasses. A la gola del Ter i al Daró hi ha una major influència de les espècies marines on
aquestes hi són més regulars (veure taula).
Pel que fa al fartet (Aphanius iberus), s’ha conservat únicament a la Bassa de Fra Ramon i a
la Pletera. És una llacuna hipersalina, amb una salinitat gairebé sempre superior a la del
mar, i amb grans fluctuacions de nivell i de composició de l’aigua. Aquest marcada
variabilitat en l’hàbitat explica que el fartet sigui l’únic peix que hagi reeixit en mantenir
una població permanent a la Bassa de Fra Ramon. Això coincideix amb el que s’ha donat a
bona part de la seva àrea de distribució, on s’ha conservat sobretot en ambients hipersalins
que sovint han esdevingut els seus únics refugis, desapareixent majoritàriament dels
ambients amb una baixa salinitat, on es veu desplaçat per la gambússia (Gambussia
holbrooki). L’espècie ha estat objecte d’un projecte Life Natura de cria en captivitat i
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reintroducció (Life 99 NAT/E/00 6386, Quintana et al. 2000) al medi per a millorar el seu
estat de conservació, i crear nous nuclis reproductors evitant així el risc d’extinció.
La presència de l’espinós (Gasterosteus gymnurus), espècie autòctona que potencialment
podria ocupar la zona, és molt poc probable, ja que no ha estat detectada després de dos
períodes anuals de mostreig al Ter Vell. La seva presència podria ser més probable a la gola
del Daró. De les espècies migradores que potencialment podrien colonitzar el Ter Vell, les
Basses d’en Coll, i les llacunes de la Pletera, tan sols l’anguila (Anguilla anguilla) hi ha
estat detectada. Es fan captures comercials d’anguiles regulades pel Departament
d’Agricultura i Ramaderia. Espècies autòctones d’origen limnètic com la bagra (Squalius
cephalus), el barb de muntanya (Barbus meridionalis) i la bavosa de riu (Salaria fluviatilis)
són més habituals del tram baix del Ter, i ocasionalment podrien arribar a la gola, tot i que
no és habitual.
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Hàbitats
Espècie

Gola del Ter

Barb de muntanya (Barbus meridionalis)



Bagra (Squalius cephalus)



Autòctones Bavosa de riu (Salaria fluviatilis)

Ter Vell Basses Coll



Espinós o sorelló (Gasterosteus gymnurus)





Fartet (Aphanius iberus)





Gambússia (Gambusia holbrooki)















Anguila (Anguilla anguilla)





Saboga (Alosa fallax)





Joell o peix sense sang (Atherina boyeri)





Agulleta de riu (Syngnathus abaster)



Origen
limnètic
Carpa (Cyprinus carpio)
Carpí daurat (Carassius auratus)
Introduïd Gardí (Scardinius erythrophthalmus)
es
Barb de l’Ebre (Barbus graellsii)
Peix sol o mirallet (Lepomis gibbosus)

Migradors

Origen
marí

Pletera








Llobarro (Dicentrarchus labrax)





Orada (Sparus aurata) A





Palomida grossa (Lichia amia) A





Llissa calua (Liza ramada)







Llissa galta-roja (Liza aurata)







Llissa llobarrera (Mugil cephalus)

















Gòbit de sorra (Pomatoschistus microps)





Rèmol de riu (Platichtys flesus)







Llissa vera (Chelon labrosus)
Bavosa de mar o guilla (Salaria pavo)

A

Llenguado ver (Solea lascaris)








Espècies presents a la zona i hàbitats que ocupen. Llegenda:  presència segura;


presència probable; presència poc probable.


A

Espècies accidentals. (Font: Quintana i

Medir, 2004)
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2.7.1.3. Amfibis i rèptils
En la zona s’han citat 10 espècies d’amfibis (2 urodels i 8 anurs) i 15 espècies de rèptils (3
quelonis, 7 sauris i 5 ofidis). Cal comentar que existeix una citació molt dubtosa
d’Acanthodactylus erythrurus que un gran nombre d’herpetòlegs consideren errònia. De les
25 espècies que configuren la fauna herpetològica del baix Ter dues són espècies
introduïdes: l’anur Discoglossus pictus i el queloni Trachemys scripta. Malgrat que no
existeixin treballs que permetin conèixer l’estat de les poblacions d’hèrptils, si es coneix
que hi ha espècies amb poblacions molt reduïdes (p.e. Triturus helveticus i Chalcides
striatus) i s’ha constatat una reducció de diverses poblacions sobretot de les espècies
lligades al medi aquàtic com són els dos quelonis i algun anur (p.e. Alytes obstetricans,
Bufo bufo). Per tal de diferenciar les espècies més comunes de les rares, a la figura 1 es
mostra el nombre de citacions recollides en la base de dades de la Societat Catalana
d’Herpetologia.

30
25
20
15
10
5
0

Gràfic amb el nombre de citacions de cada espècie al baix Ter (Font: Quintana i Medir, 2004).

Totes les espècies autòctones de l’herpetofauna del baix Ter estan protegides per la
legislació catalana (menys la granota verda Pelophylax perezi) i 18 de les 23 espècies
autòctones estan incloses en el catàleg espanyol d’espècies amenaçades.
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Estatus de protecció internacional, europeu, espanyol i català de les espècies d’amfibis i rèptils del baix Ter.
Llegenda: Categories UICN (VU, vulnerable; NT, quasi amenaçat; LC, preocupació menor), Conveni de
Berna (II i III indiquen els annexos respectius), Directiva d’Hàbitats (II, IV i V indiquen els annexos
respectius), CNEA (IE, interès especial), Llei de protecció dels animals (C i D, categoria de l’espècie
protegida). Més detalls sobre les categories i annexos al peu de la taula.
Llei 3/1988
Directiva
Categoria
CNEAd RD
Conveni de
Protecció
c
Hàbitats
UICNa
Bernab
439/90
dels
92/43/CEE
animalse
Lissotriton helveticus
LC
III
IE
D
Triturus marmoratus
LC
III
IV
IE
D
Alytes obstetricans
NT
II
IV
IE
D
Discoglossus pictus
LC
II
IV
D
Pelobates cultripes
NT
II
IV
IE
D
Pelodytes punctatus
LC
III
IE
D
Bufo bufo
LC
III
D
Bufo calamita
LC
II
IV
IE
D
Hyla meridionalis
NT
II
IV
IE
D
Pelophylax perezi
LC
III
V
Emys orbicularis
Mauremys leprosa
Anguis fragilis
Chalcides striatus*
Tarentola mauritanica
Timon lepida
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Psammodromus hispanicus
Rhinechis scalaris
Coronella girondica
Malpolon monspessulanus
Natrix maura
Natrix natrix

VU
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

II, IV
II, IV
IV

IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE

B
C
D
D
D
C
D
D
D
D
D
D
D
D

a
La Unió Internacional per la Conservació de la Naturalesa adjudica els tàxons a una de les següents categories:
NE, tàxons no evaluats
DD, dades insuficients
LC, preocupació menor
EX, extingit
EW, extingit en estat silvestre
NT, quasi amenaçades
CR, en perill crític
EN, en perill
VU, vulnerable
b

Conveni de Berna: Annex II recull els tàxons “estrictament protegits”.Annex III recull els tàxons “protegits”.

c

Directiva comunitaria d’Habitats:
Annex II recull les espècies “d’interès comunitari” la conservació de les quals necessita que es designin “zones especials
de conservació”.
Annex IV recull les espècies “d’interès comunitari” que requereixen protecció estricta.
Annex V recull les espècies la recol·lecció de les quals pot ser objecte de mesures de gestió.

d

El “Catálogo Nacional de Especies Amenazadas” cataloga les espècies que requereixen mesures de protecció en dues
categories: PE, espècies i subespècies “en perill d’extinció” .IE, espècies i subespècies “d’interès especial”.

e

La llei 12/2006 del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient, cataloga les espècies protegides en 4
categories en funció de la rigorositat de la protecció: A, B, C i D (ordenades en rigorositat decreixent).
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Cal destacar les dues espècies de tortugues aquàtiques ja que estan considerades com a
“vulnerables” i, també, estan incloses en l’annex II de la Directiva comunitària d’Hàbitats
(fet que fa necessària la designació de “zones especials de conservació” per tal de protegirles). La tortuga d’estany (Emys orbicularis) tenia poblacions molt reduïdes a principis dels
anys noranta estimades en 12 exemplars a l’entorn de la gola el Ter, i fruit d’un programa
de recuperació i cria en captivitat dins el projecte Life Emyster es preveu la recuperació del
poblament original de l’espècie al baix Ter. A més, sis espècies d’amfibis estan catalogades
“d’interès comunitari” per la mateixa directiva. De fet, de la fauna herpetològica del baix
Ter únicament les dues tortugues i cinc espècies d’amfibis estan “estrictament protegides”
segons el Conveni de Berna. Algunes espècies com el gripau d’esperons (Pelobates
cultripes) presenten una distribució restringida i aïllada en unes poques localitats. La
majoria d’espècies d’amfibis estan millor adaptades als ambients temporanis, closes i
aiguamolls inundables, i en algunes llacunes d’aigua dolça.
Actualment s’està recopilant informació sobre la presència actual i històrica de la tortuga
babaua (Caretta caretta) en el litoral català, (espècie que és objectiu de conservació de la
xarxa Natura 2000). Caldria no descartar la possibilitat de la presència o, fins i tot, la
reproducció, d’algun exemplar d’aquesta espècie a les platges de l’entorn de la gola del Ter
i la Pletera de cara a la gestió futura de l’espai.
2.7.1.4. Aus
La fauna ornítica més interessant del baix Ter és aquella relacionada amb tots els sistemes
aquàtics, especialment en les llacunes litorals del Ter Vell i les Basses d’en Coll, i en els
arrossars. Dels reproductors estivals més interessants en aquests ambients destaca el
martinet menut (Ixobrychus minutus) i la boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus), i hi
són habituals tot l’any espècies com el collverd (Anas platyrhynchos), la fotja (Fulica atra),
la polla d’aigua (Gallinula chloropus), el martinet blanc (Egretta garzetta) o el bernat
pescaire (Ardea cinerea). Cal destacar la importància de les zones humides com a punt
d’alimentació o descans d’espècies que crien a les Illes Medes, com alguns ardeides, com
l’esplugabous (Bubulcus ibis), el martinet blanc (Egretta garzetta) i el martinet de nit
(Nyctocorax nyctocorax), i els gavians (Larus michahellis). El martinet ros (Ardeola
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ralloides) també és una espècie considerada prioritària i que nidifica a les Illes Medes,
utilitzant de forma molt habitual els aiguamolls del baix Ter per a la seva alimentació.
Durant l’hivern, o en els passos migratoris es poden observar un bon nombre d’espècies
d’anàtids, limícoles i passeriformes, dels que podem destacar el bitó (Botaurus stellaris),
habitual dels canyissars densos, l’agró roig (Ardea purpurea), possible nidificant a la zona,
i l’arpella vulgar (Circus aeruginosus).
Hi ha altres ambients amb poblacions d’ocells rellevants al baix Ter, com la petita colònia
nidificant de corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) a la platja, i que s’alimenta en
llacunes salobres del litoral.
Les poblacions d’ocells passeriformes són abundants en ambients heterogenis com en les
zones on conflueixen closes, boscos de ribera i ambients aquàtics, que sovint utilitzen com
a punts de descans en els seus viatges migratoris, com a zona d’hivernada, o una important
població d’ocells nidificants, presents tots l’any o només a l’estiu.
2.7.1.5. Mamífers
Els mamífers són un grup poc conegut en aquesta zona, sobretot els més petits (insectívors,
rosegadors i quiròpters), en canvi de les espècies més grans es disposa de dades
interessants. En ambients com les closes podem trobar el talpó comú (Microtus
duodecimocostatus), la musaranya vulgar (Crocidura russula) i la musaranya nana (Suncus
etruscus).
En aquestes àrees podem trobar encara algunes llebres (Lepus europaeus) i porc senglar
(Sus scrofa) que baixa de tant en tant del Montgrí o les Gavarres, o fins i tot, es refugia
habitualment a les zones humides del litoral (A la Fonollera i les motes del riu). Entre els
carnívors es troben espècies com la guilla (Vulpes vulpes), teixó (Meles meles), fagina
(Martes foina) gat mesquer (Genetta genetta), mostela (Mustela nivalis), llúdriga (Lutra
lutra), procedent de la campanya de reintroducció de la Generalitat (DMAH - PNAE, ACA,
DAR ) amb la col·laboració d’especialistes en aquest mamífer i el que potser és l’espècie
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més amenaçada, el turó (Mustela putorius), que té una distribució molt limitada a
Catalunya i que en l’actualitat està patint un retrocés molt important.
2.7.2. Diagnosi i recomanacions
2.7.2.1. Elements d'interès
Dels invertebrats cal destacar la presència d’espècies com les nàiades (Anodonta cygnea) que
necessiten de sediments fins i aigües netes i permanents on s’alimenten i viuen. Aquestes
espècies es veuen amenaçades pels projectes de noves canalitzacions de regadius, per la manca
d’un cabal regular als recs vells, així com per la presència de l’espècie exòtica Corbicula sp.
La població de fartet (Aphanius iberus) de la bassa de Fra Ramon és un dels elements d’interès
del baix Ter, molt importat per la seva situació estratègica degut a la distribució fragmentada
de l’espècie en el litoral català. Caldria també estudiar la presència d’espècies autòctones com
l’espinós (Gasterosteus gymnurus) i la bavosa de riu (Salaria fluviatilis).
Les platges de l’espai podrien ser un espai d’interès per a la recuperació o la cria d’espècies
com la tortuga babaua (Caretta caretta).
La majoria d’espècies d’amfibis i rèptils estan protegides, però cal destacar per la seva
sensibilitat dins l’espai les poblacions de:
• Tortuga d’estany (Emys orbicularis). Una espècie amb una distribució molt fragmentada,
amb greus problemes de conservació i que al litoral del baix Ter tenia una població que va
arribar a un estat crític de supervivència i competència per part de la tortuga de Florida.
• El gripau d’esperons (Pelobates cultripes) és una espècie de distribució reduïda a la zona
del baix Ter, amb poques localitats de cria conegudes.
Entre els ocells cal anomenar el corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), nidificant al
litoral i a les maresmes de l’espai, que pot veure afectada la seva cria per la presència de
visitant i trepig de les dunes, el bitó (Botaurus stellaris), antic nidificant de canyissars i
aiguamolls de l’Empordà, i el martinet ros (Ardeola ralloides), habitual a la zona procedent de
l’àrea de cría de les Illes Medes.
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Cal considerar també espècies interessants a tenir en compte en la gestió de l’espai, aquelles
espècies de fauna exòtica que han esdevingut invasores o perjudicials per l’entorn. Algunes
d’aquestes espècies són els bivalves d’aigua dolça com Corbicula fluminea, l’abundant cranc
de riu americà (Procambarus clarkii), la tortuga d’orelles vermelles (Trachemys scripta) i el
visó americà (Mustela vison), totes elles amb un impacte sever sobre poblacions autòctones
d’amfibis i tortugues. També cal preveure l’aparició de noves amenaces o plagues com la del
mosquit tigre (Aedes albopictus).
2.7.2.2. Estat de conservació
L’artificialització dels sistemes aquàtics, la substitució dels canals de rec per canalitzacions
fetes de materials durs i la pèrdua de la qualitat i la quantitat de l’aigua afecten negativament a
la majoria d’espècies d’ambients aquàtics, com les nàiades, els peixos, o els amfibis.
Les poblacions de fartet, malgrat que han estat incloses en projectes de recuperació i
conservació, pateixen problemes derivats de l’aïllament de les poblacions i de la manca
d’aigua. Les poblacions poden patir fortes fluctuacions derivades de la manca de temporals de
llevant i la progressiva pèrdua de salinitat de l’aigua dels ambients on viu, el que afavoreix
altres espècies exòtiques com la gambússia (Gambussia holbrookii). D’un any per l’altre, les
poblacions de fartet solen patir grans oscil·lacions en la seva grandària en funció de
l’evolució de les condicions ambientals del seu hàbitat, sense que això posi en perill la seva
persistència de forma normal. Malgrat això, el recent seguiment realitzat a la població de la
bassa de Fra Ramon durant dos períodes anuals separats mostra aquestes oscil·lacions
(figura 1), amb tendència a la davallada poblacional, i s’ha de destacar que actualment les
poblacions es podrien trobar en un estat crític. Actualment, és una població completament
aïllada i que, a més, presenta una distribució extremadament localitzada i reduïda.
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Evolució de la població total de fartets de la Bassa de Fra Ramon durant dos períodes diferents. S’han
representat les grandàries poblacionals estimades juntament amb els seus corresponents intervals de
confiança.

Pel que fa a les espècies de peixos autòctons d’aigua dolça, Barbus meridionalis, Squalius
cephalus, Gasterosteus gymnurus i Salaria fluviatilis, cal destacar la preocupant situació en
que es troben, ja que són molt escasses a l’espai, algunes per manca d’hàbitat i altres per
l’alteració dels ecosistemes i pel desplaçament degut a l’efecte de les espècies exòtiques.
Les poblacions de tortuga d’estany van arribar a un estat crític que conservació que va obligar
a la captura dels últims exemplars, una desena, per a la seva conservació i cria en captivitat en
un centre de fauna (Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera). Actualment algunes de
les causes de la seva desaparició poden haver disminuït, no és el cas de la pressió turística i
l’alta freqüentació a la zona, però cal garantir la recuperació de l’hàbitat de l’espècie, llacunes
i aiguamolls d’aigua dolça, i el manteniment de la qualitat de l’aigua.
El gripau d’esperons només s’ha localitzat com a reproductor a una zona inundada a la
Fonollera, entre el càmping i la gola del Ter. Caldria garantir el manteniment d’aquesta
població, la protecció de la zona, i buscar altres localitats adients per a l’espècie.
Algunes espècies d’ocells aquàtics estan subjectes a la caça com els collverds o les fotges. Els
ànecs collverds poden arribar a provocar alguns problemes per la seva alimentació en els
conreus d’arròs, talment com els senglars en certs zones conreades. Cal un control i marcar
unes directrius específiques per al control cinegètic d’aquestes espècies.
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2.7.2.3. Requeriments de protecció i recomanacions sobre gestió de l'hàbitat
Cal garantir el manteniment del sistema hídric natural a l’espai per tal de mantenir les
poblacions de fauna associada als sistemes aquàtics, especialment de grups com les
nàiades.
La conservació de les poblacions de fartet a la zona hauria de ser una prioritat,
especialment a Fra Ramon i La Pletera, mitjançat l’elaboració d’un pla de conservació de
l’espècie que garanteixi el manteniment d’un estoc de la població per cria en captivitat, i
un seguiment periòdic de les poblacions naturals.
Cal la recuperació d’ecosistemes aquàtics permanents i temporanis, des de llacunes, basses
i closes inundades, amb una qualitat d’aigua adient per a la reproducció d’amfibis i de
rèptils aquàtics. Per tant, augmentar la qualitat i quantitat dels medis aquàtics del baix Ter
és una mesura a prioritzar pel que fa a la protecció de la fauna herpetològica. En aquest
sentit una mesura a potenciar és la connexió entre els ambients aquàtics des del Ter Vell a
les basses d’en Coll, evitant la fragmentació d’aquesta àrea, o corregint-la mitjançant
passos de fauna. El 2008 s’ha elaborat una diagnosi de la connectivitat a Torroella de
Montgrí a tenir en compte, que més enllà de la memòria general, centra l’àmbit d’estudi en
dos punts: el sistema muntanya-plana i el sistema aiguamolls entre ells.
Per a avaluar l’evolució en el temps de les poblacions d’espècies o grups d’espècies
d’interès i bioindicadores s’han d’establir i/o consolidar mètodes de seguiment específic
estandarditzats. Algunes d’aquestes espècies o grups de fauna son : la llúdriga, les nàiades,
els odonats, les papallones i els ocells aquàtics. En alguns grups ja existeixen aquest tipus
de mesures com les estacions d’anellament científic d’ocells del programa Sylvia de
l’Institut Català d’Ornitologia, i d’altres que caldria iniciar (Seguiment d’amfibis de
Catalunya, CBMS- Seguiment de papallones diürnes de Catalunya, Quirorius- seguiment
de quiròpters aquàtics, etc...).
Cal fomentar polítiques a llarg termini per a la protecció d’espècies bandera com el bitó, o
la tortuga babaua, i garantir el manteniment de les poblacions d’espècies en situació crítica
com el fartet o la tortuga d’estany.
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Mantenir un programa d’actuacions per al control d’espècies invasores (Corbicula
fluminea, Trachemys scripta, Procambarus clarkii, Mustela vison,...)
2.8.

Evolució històrica del medi natural

El canvi en els usos del sòl constitueix un dels paràmetres clau per comprendre les causes
de les variacions històriques de qualsevol territori. Al baix Ter, que és un territori fortament
humanitzat des de molt antic, el paisatge actual també és fruit de la interacció entre els
processos naturals i els causats per l’home durant tot aquest temps. Però ha estat en el
darrer segle quan s'han succeït algunes de les transformacions amb més repercussió sobre
els diferents sistemes naturals de la plana i de la costa: l'homogeneïtzació del paisatge
agrari amb els conreus intensius i l'aprofitament turístic del litoral.
Els sistemes d'aiguamolls i llacunes d'aigua dolça
Tal i com s'esdevé a la resta de planes del litoral català, la superfície actual d'estanys al baix
Ter té ben poc a veure amb la que havia existit en el passat. Ja fos per raons de risc de
transmissió de malalties com el paludisme o bé per la creixent demanda de noves terres de
conreu i de pastura, l’home va iniciar els treballs de dessecació des de molt antic, però
especialment a partir de la revolució agrària del segle XVIII. També en temps moderns es
pot documentar la regressió soferta per les zones humides. Alguns casos exemplificatius
d'aquesta desaparició progressiva dels estanys el constitueixen els sistemes llacunars de Ter
Vell i de les Basses d'en Coll, que durant la segona meitat del segle XX ha experimentat
una transformació molt important relacionada amb la intervenció i els usos de l'home a la
zona.
Actualment, al baix Ter només trobem masses importants d'aigua dolça a les llacunes de
Ter Vell i a les basses d'en Coll. Cal destacar-hi també la presència d'un conjunt
d'aiguamolls que s’inunden després dels episodis de precipitacions, i d'una gran quantitat de
cursos d'aigua (rius, recs, canals) que formen un entramat d'hàbitats diversos i molt
interessants des del punt de vista ecològic i biològic.
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La zona litoral
El litoral del Baix Empordà ha sofert transformacions molt notables en la segona meitat del
segle XX, moltes d'elles estretament lligades al fenomen turístic. Així, una part important
de la façana litoral va ser ocupada per complexos residencials que es van instal·lar darrere
mateix de les formacions dunars, i que van ocupar antigues zones humides i de maresma. A
aquest procés urbanístic, actualment en consolidació, cal sumar-hi la implantació de
diversos càmpings que donen cabuda a un elevat nombre de visitants, especialment en els
mesos estivals. Aquest canvi dels usos del territori, la fragmentació originada per aquestes
instal·lacions i l'elevada freqüentació turística han estat els principals agents del canvi del
paisatge de la zona, però no han estat pas els únics. Efectivament, altres processos més
remots també han repercutit en la dinàmica del litoral del Baix Empordà. Així, la
disminució de sediments arrossegats pel riu Ter després de la construcció dels
embassaments de Sau, Susqueda i el Pasteral, o el canvi en els corrents marins causats pels
espigons artificials dels ports, han fet variar extraordinàriament la fisiognomia de les
platges. Així, per exemple, en els darrers 50 anys, mentre que a l'Estartit la platja ha
avançat un centenar llarg de metres, prop de la desembocadura del Ter n'ha sofert una
regressió de més de seixanta.
Unes i altres circumstàncies han provocat una forta alteració als ecosistemes del litoral,
amb una desaparició o fragmentació de les maresmes i de les formacions dunars que havien
ocupat aquesta façana marítima en el passat. En tenim un bon exemple a la maresma de la
Pletera, on el procés urbanístic va comportar el terraplenament de la major part de llacunes
i d'una part de la maresma, alhora que els canvis en la línia de costa van modificar
sensiblement la distribució de les comunitats del litoral.
De tota manera, en aquest sector empordanès s'han pogut conservar superfícies prou
importants d'aquests sorrals i maresmes que, avui per avui, constitueixin una zona d'altíssim
valor ecològic. Així, els sorrals, les dunes i reredunes de la platja de Pals i de l’Estartit
constitueixen una de les mostres més extenses i ben conservades de sistemes dunars de
Catalunya. Darrere d'aquesta primera línia de mar, les maresmes de la Pletera i de la
Fonollera acullen una diversitat molt important d'hàbitats propis dels sòls salins i de les
llacunes amb aigües salabroses.
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3.

OBJECTIUS

A partir de la diagnosi realitzada i al coneixement previ de l’espai s’han establert un
conjunt d’objectius per a tot l’espai. Es parteix d’un objectiu ideal a llarg termini a assolir
pel conjunt de l’espai i que resumeix en poques paraules el model d’espai natural que es vol
desenvolupar.
Després s’han descrit els factors limitants que afecten a aquest objectiu principal, a partir
del qual es desglossen els objectius operacionals. Aquests objectius operacionals estan
ordenats segons una categorització a dos nivells. En un primer nivell s’han llistat aquells
objectius d’àmbit general per a tot l’espai, i en un segon punt s’han descrit els objectius en
base a la zonificació establerta per aquest pla de gestió.
3.1.

Objectiu de base per a l'espai natural a llarg termini

Des d’un punt de vista global, l’objectiu principal és:
•

Garantir que els processos característics d’aquests ambients costaners, tant
hidrològics de circulació i distribució d’aigua, geomorfològics de transport i
acumulació de materials, com ecològics d’interaccions entre les espècies i el seu
hàbitat, tinguin lloc de manera natural, tendint a eliminar o reduir les limitacions o
regulacions que artificialitzen o degraden l’espai.

3.2.

Factors limitants o modificadors

3.2.1. Factors limitants o modificadors potencials dins de l'espai
Els principals factors limitants per a la consecució dels objectius ideals plantejats per a
l’espai tenen relació amb:
•

Presència d’infraestructures o elements artificials que dificulten el flux natural de
l’aigua, els materials i els organismes:
-

Urbanitzacions consolidades, on no és possible la presència de cap sistema natural.

-

Àrees semi-urbanitzades de la Pletera (passeig i parcel·les adjacents) i càmpings,
que interrompen la continuïtat del sistema i redueixen les àrees de possibles
corredors biològics entre els diferents hàbitats de l’espai. Actualment aquests espais
han estat declarats no urbanitzables amb sentències judicials en ferm, i que per tant
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són susceptibles de la seva restauració, i estan pendents de restaurar segons un
projecte del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural i Marino.
-

Motes de contenció presents en diferents punts de la platja i entorn de les llacunes
de Ter Vell i Fra Ramon, i de la gola del Ter.

-

Xarxa viària, en especial carreteres pavimentades situades sobre cotes elevades
respecte del terreny.

•

-

Modificació dels pendents d’alguns terrenys.

-

Abandonament de camins-torrents.

Excessiva freqüentació humana d’algunes àrees especialment fràgils:
-

Alteració dels ecosistemes de dunes i de reredunes a causa dels usos recreatius
(trepig i abocament de deixalles) de la platja: bany, esports nàutics, passejades a peu
i a cavall, pesca, etc. (vegeu document "Pla d'Usos del Ter Vell").

-

Circulació i estacionament de vehicles (quads, tot terrenys,...) dins l’espai de la
maresma i platja.

3.2.2. Factors limitants o modificadors potencials a l’exterior de l’espai
Els factors externs amb una influència més destacada són:
•

El règim hídric està modificat artificialment o controlat en la majoria de llacunes
litorals:
-

Règim hídric que no es correspon amb una llacuna mediterrània ja que els aports
estan regulats en funció dels usos derivats de les activitats humanes.

•

Aport de gran quantitat de nutrients a Ter Vell i les Basses d’en Coll procedents de
l'excés de fertilització de la plana agrícola que provoca l'eutrofització i la conseqüent
desaparició de la fauna i flora aquàtiques pròpies.

•

Manca de cabal ecològic dels rius Ter i Daró degut a les captacions d’aigua pel
transvasament Ter-Llobregat, i per les situacions de sequera, com les viscudes en el
període 2007-08.

•

Variació de l'amplada del tram de platja amb un augment al sector nord i una
disminució al sud a causa de l'efecte conjunt de:
-

Disminució dels aports de sediments del riu Ter a causa del represament del riu i la
disminució de cabal

-

Espigó del port de l'Estartit.
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3.3.

Objectius operacionals i zonificació

Considerant l’objectiu de base a llarg termini, i tenint en compte els factors limitants
esmentats, es descriuen a continuació els objectius operacionals sobre els quals s’ha de
regir el pla de gestió. Aquests objectius operacionals inclouen d’una banda objectius
d’àmbit global per a la totalitat de l’espai i d’altra banda objectius operacionals concrets per
sis àmbits o zones específics en que s’ha dividit l’àrea de gestió.
3.3.1. Zonificació
La zonificació de l’espai s’ha establert per tal de poder determinar de forma més precisa i
pràctica les actuacions necessàries a desenvolupar pel Pla de Gestió, doncs sovint les
necessitats d’actuacions són diferents segons la tipologia i característiques del territori. Cal
dir, doncs que en un entorn tan ric i variat en hàbitats i elements geològic i hidrològics com
el baix Ter cal establir unes unitats d’actuacions per a facilitar i optimitzar la gestió.
Els sis àmbits específics per als quals s’han determinat objectius específics s’han definit en
base a un conjunt de criteris. El criteri principal ha estat l’hidrològic. Considerant que el
principal repte en la gestió dels espais litorals del baix Ter està en la gestió hídrica s’ha
utilitzat com a criteri de base l’estudi hidrològic desenvolupat per Geoservei
“Caracterització del flux hidrològic en l’àmbit del futur parc natural del Montgrí, Les Illes
Medes i el baix Ter”.
En aquest treball es definien diverses zones hidrològiques que corresponen en gran mesura
a les determinades en aquest pla de gestió. Un primer sector seria el Ter Vell i tots els
terrenys del seu entorn les aigües del qual conflueixen cap a aquest antic desguàs del riu
Ter. El segon sector seria el de la Pletera que inclou la Pletera conjuntament amb tots els
terrenys agrícoles de la riba esquerra del riu Ter. El quart punt seria el de les closes de la
Fonollera, que inclouria les llacunes de Mas Pinell, i el cinquè seria el de la desembocadura
del rec del Molí, que inclouria la bassa de l’Ànser i el Cul de les Senyores, així com part de
les Basses d’en Coll.
Malgrat tot aquesta zonificació hidrològica no acaba de resoldre certes necessitats i agrupa
en diferents zones hàbitats i espais que tenen un funcionament similar i exclou altres
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ambients amb poc interès hidrològic però amb personalitat pròpia. Això obliga a fer una
segona zonificació en base a la que s’ha establert anteriorment on s’estableixen dos nous
àmbits específics com seria la zona de Radio Liberty, al considerar que forma una unitat
singular amb uns interessos i necessitats específics, i la platja que al englobar-la en una sola
unitat es poden establir criteris de gestió globals per a tot el baix Ter. S’ha considerat també
més pràctic per a la gestió modificar els límits de la zonació establerta per Geoservei en
base a criteris hidrològics, utilitzant el rec del Molí com a divisòria. De manera que els
espais entre la gola i el Rec del Molí formen un sol àmbit d’actuació (gola-Mas Pinell), i els
situats a la dreta del Rec del Molí un altre àmbit (Basses d’en Coll).
En resum aquestes són les 6 zones establertes (veure Mapa 11. Zonificació):
1. Platja i cordons dunars. Inclòs en aquest àmbit tot el litoral entre el Ter Vell i Radio
Liberty format per la primera línia de platja i els cordons dunars.
2. Sistema llacunar de Ter Vell. Conjunt de llacunes del Ter Vell i tot el seu entorn
incloses una gran extensió de closes inundables fins al límit de la zona urbana, al carrer de
la Tulipa.
3. Maresma de la Pletera. Closes i terrenys agrícoles inclosos entre el carrer de la Tulipa i
la gola del Ter a la riba esquerra, incloent l’emblemàtic espai de maresmes de la Pletera.
4. Mas Pinell-gola del Ter. Espai que inclou diferents ambients d’aiguamolls i llacunes
entre la riba dreta de la gola del Ter i el rec del Molí. Dins aquest àmbit caldria diferenciar
els ambients de les closes de la Fonollera i les llacunes i zones inundables de Mas Pinell
que estan lligats hidrològicament a la gola del Ter, amb les closes i zones inundables de la
llacuna de l’Ànser i el Cul de les Senyores estretament relacionats hidrològicament amb el
rec del Molí.
5. Les Basses d’en Coll. Zona de llacuna litoral, aiguamolls i arrossars, compresos a la riba
dreta d ela desembocadura del rec del Molí a Pals.
6. Radio Liberty. Àmbit d’actuació centrat en aquest espai delimitat, que forma una sola
unitat d’actuació amb unes necessitats molt específiques derivades de la singularitat de
l’emplaçament i pendent de la redefinició dels usos dels equipaments i espais existents.
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Mapa amb la zonificació proposada per a determinar les actuacions a desenvolupar en el Pla de
Gestió.
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3.3.2. Objectius d'àmbit global
Són aquells objectius d’abast general que es poden aplicar a la totalitat del territori protegit
amb una visió global a llarg termini i que estan agrupats en tres grans àrees: de patrimoni
natural, de gestió i d’ús públic i d’activitat econòmica.
Àrea de patrimoni natural
•

3.3.2.1. Establir un programa de monitoratge dels valors naturals del territori.

•

3.3.2.2. Establir un pla de manteniment dels espais naturals d’interès.

•

3.3.2.3 Fomentar mesures per a millorar el cicle hidrològic. Tendir cap a la lliure
circulació de l’aigua dolça i marina, tant a les llacunes d’aigua permanent com als
aiguamolls i terrenys d’inundació temporània. El flux d’entrada d’aigua dolça ha de
dependre majoritàriament del regim pluvial o fluvial i les fluctuacions importants en
el nivell de l’aigua han de ser causades per les pertorbacions hidrològiques naturals.
En relació a l’aqüífer del baix Ter, s’ha de mantenir el balanç hídric d’aquest
aqüífer per garantir que no s’està perdent nivell d’aigua en l’aqüífer superficial i per
garantir que no s’està incrementant la intrusió marina.

•

3.3.2.4. Gestionar activament la conservació i increment de les poblacions de
determinades espècies vegetals d’interès i diverses espècies de macròfits,
especialment les que es puguin veure afavorides per la inundació amb aigües
oligotròfiques d’origen subterrani o pluvial.

•

3.3.2.5. Conservar les llacunes costaneres salobres amb herbassars de Ruppia i les
d’aigua dolça, així com les poblacions d’espècies amenaçades com el fartet, la
tortuga d’estany i el bitó.

•

3.3.2.6. Conservar les closes i els prats inundables dins el futur parc natural i la seva
àrea d’influència. La potenciació de l’ús de prats de dall en aquests àmbits i la
conservació de les poblacions i de la diversitat d’espècies d’amfibis associades a
aquests ambients.

•

3.3.2.7. Conservar els ecosistemes dunars: de dunes fixades amb pins o amb
Thymelaea hirsuta, i de dunes mòbils litorals. La protecció de la nidificació del
corriol camanegre en aquests ecosistemes dunars.

•

3.3.2.8. En relació a les exòtiques eliminar les plantes introduïdes a tot l’àmbit del
futur parc natural, especialment d’aquelles espècies que tinguin caràcter
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d’invasores. També controlar les espècies de fauna exòtiques.
•

3.3.2.9. Garantir la connectivitat entre els espais del futur parc natural (especialment
els situats a la perifèria) i d’altres espais naturals propers.

Area de gestió i d’ús públic
•

3.3.2.10. Promoure actuacions de custòdia, cessions i compra de terrenys
encaminades a augmentar la biodiversitat.

•

3.3.2.11. Ordenar els usos del territori que es realitzin dins els límits del futur parc
natural i la seva àrea d’influència, ordenar en especial els accessos per tal de
minimitzar els possibles efectes negatius de la sobrefreqüentació.

•

3.3.2.12. Establir i adequar la xarxa d'itineraris a peu, en bicicleta, a cavall i amb
vehicle motoritzat dins de l'espai i en el seu entorn immediat.

•

3.3.2.13. Establir un programa de divulgació dels valors naturals del territori i de les
problemàtiques existents.

•

3.3.2.14. Integrar la planificació i gestió de l’espai en els criteris establerts per
documents normatius de referència (Plans Directors, planejament urbanístic,
legislació ambiental,...).

Àrea d’activitat econòmica
•

3.3.2.15. Incidir sobre els usos del sòl a tota la conca de recepció dels sistemes
aquàtics per tal de minimitzar la contaminació difusa, que actualment és un dels
principals problemes de qualitat de l’aigua dels aiguamolls del futur parc natural.
Això implica controlar l’aportació difusa de contaminants (nutrients i herbicides) al
medi aquàtic procedents de determinades activitats agrícoles, industrials o
turístiques.

•

3.3.2.16. Potenciar els conreus que afavoreixin l’increment de les poblacions de les
espècies d’interès: les closes i prats de dall a les conques de recepció de la Pletera,
Ter Vell i Mas Pinell i els arrossars a la conca de recepció de les Basses d’en Coll.
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3.3.3. Objectius operacionals
Són aquells objectius que poden o no tenir un abast general, però que són d’aplicació en un
espai concret del baix Ter per les seves necessitats específiques i segons una zonificació
prèviament establerta (veure punt 3.3.1). El compliment d’aquests objectius està previst
d’aconseguir a mitjà o curt termini.
3.3.3.1.
•

Objectius per a la Zona I: Platja i cordons dunars

3.3.3.I.1. Conèixer el funcionament geomorfològic del sistema dunar per tal de
regenerar-lo i restaurar la coberta vegetal a les àrees de platja més malmeses.

•

3.3.3.I.2. Ordenar l’accés al territori, l’ús públic i els sistemes de neteja de la platja.

•

3.3.3.I.3. Eliminar els elements que suposin una discontinuïtat morfològica del
sistema litoral per tal que sigui possible el flux natural d’aigua, materials i
organismes entre el mar, la platja i la maresma.

•

3.3.3.I.4. Conservar els ecosistemes dunars.

3.3.3.2.
•

Objectius per la Zona II: Sistema llacunar de Ter Vell

3.3.3.II.1. Assolir un règim hidrològic natural, evitant les fluctuacions d’origen
antròpic

•

3.3.3.II.2. Reduir la concentració de nutrients i de materials en suspensió.

•

3.3.3.II.3. Recuperar i mantenir les àrees amb vegetació halòfila.

•

3.3.3.II.4. Recuperar closes i aiguamolls com a zones d’inundació natural.

•

3.3.3.II.5. Recuperar les poblacions d’amfibis.

•

3.3.3.II.6. Ordenar l’accés i l’ús públic de la zona.

3.3.3.3.
•

Objectius per la Zona III: Maresma de la Pletera

3.3.3.III.1. Donar continuïtat morfològica al conjunt de l’ecosistema, retirant els
elements artificials que impedeixen el flux natural d’aigua, materials i organismes i
la constitució d’un gradient natural d’hàbitats.

•

3.3.3.III.2. Restaurar les comunitats vegetals halòfiles i les poblacions piscícoles de
fartet.

•

3.3.3.III.3. Ordenar l’accés i l’ús públic del territori.
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3.3.3.4.
•

Objectius per la Zona IV: Mas Pinell-gola del Ter

3.3.3.IV.1. Restaurar els diferents hàbitats naturals a la riba dreta de la gola del Ter,
closes, basses, canyissars, boscos de ribera,...

•

3.3.3.IV.2. Recuperar la població original de tortuga d’Estany (Emys orbicularis) al
baix Ter.

•

3.3.3.IV.3. Ordenar l’accés i l’ús públic del territori.

3.3.3.5.
•

Objectius per la Zona V: Basses d’en Coll

3.3.3.V.1. Restaurar els hàbitats naturals l’entorn de la llacuna de les Basses d’en
Coll com ara canyissars i zones d’inundació temporal.

•

3.3.3.V.2. Potenciar la reconversió dels arrossars en comunitats naturals .

•

3.3.3.V.3. Recuperar la població original de bitó i altres espècies amenaçades.

3.3.3.6.

Objectius per la Zona VI: Radio Liberty

•

3.3.3.VI.1. Conservar els hàbitats naturals de la zona i restaurar les àrees alterades.

•

3.3.3.VI.2. Ordenar l’accés i l’ús públic del territori.

•

3.3.3.VI.3. Potenciar l’estructura de gradient d’ecosistemes dunars actualment
existent, des de les dunes mòbils litorals fins a les pinedes sobredunes a l’interior.
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4.

PROGRAMA D’ACTUACIONS

A partir dels objectius determinats per a la gestió d’aquest espai natural s’han elaborat un
conjunt d’actuacions i recomanacions a desenvolupar a curt i mitjà termini. La majoria
d’aquestes actuacions o recomanacions s’han establert en base als objectius operacionals,
però tot i això hi ha un grup d’aquests que fan referència a objectius més globals i que són
els que es tractaran en primera instància.
S’han establert dos tipus de propostes: les actuacions i les recomanacions.
• Actuacions: Són aquelles propostes d’activitats, projectes, obres o iniciatives que es
preveuen realitzar a curt i mitjà termini, i que són viables. Com a viables entenem:
aquelles actuacions que són competència de les administracions implicades en el
desenvolupament del pla de gestió actual, que tenen un cost econòmic determinat i que
són assumibles pels organismes responsables.
• Recomanacions: Són aquelles actuacions que són necessàries i que es voldrien realitzar
a curt i mitjà termini, però que no es poden executar en l’actualitat, sigui perquè aquestes
actuacions no son competència de les administracions implicades en el desenvolupament
del pla de gestió actual (per tant no les pot executar), perquè el seu cost no és assumible,
o perquè les actuacions no tenen un nivell prou concret com per ser executades de forma
efectiva.
Cada proposta té una fitxa amb un contingut determinat segons si són una recomanació o
una actuació pròpiament dita:

R.4.1.1.1. Recomanació
Objectiu:
Referències.

Directrius.
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A.4.1.1.1. Actuació
Objectiu:
Priorització.
Referències.

Directrius.

Promotor:
Cost estimat :
Calendari :

Estat:

Indicadors:
Tipus d’actuacions:

La realització de les actuacions d’aquest programa quedaran supeditades a l’obtenció de les
autoritzacions i informes favorables de les administracions competents d’acord amb la
normativa vigent.
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4.1.

Estratègies d’actuació d’àmbit global i/o a llarg termini.

A partir dels objectius que s’han plantejat a nivell global s’han elaborar una sèrie de
recomanacions i actuacions a desenvolupar en l’espai natural. Per a una millor comprensió
d’aquestes propostes s’han organitzat en quatre línies estratègiques.
4.1.1. Foment del coneixement i la recerca aplicada, la divulgació i l’avaluació .
En aquesta línia estratègica es recullen algunes recomanacions i actuacions proposades
relacionades amb la millora del coneixement dels valors naturals i del funcionament dels
ecosistemes i les seves interrelacions.
Recomanacions

R.4.1.1.1. Posar en funcionament un programa de monitoratge d’aquelles espècies i
hàbitats que requereixen especial protecció, per tal que es pugui avaluar a curt i llarg
termini el seu estat de conservació a la zona.
Objectius: 3.3.2.1. i 3.3.2.13.
Referències: Projecte de cria del Fartet (Projecte LIFE NATURALEZA (LIFE 99 NAT/E/00
6386). 2003. Restauració i ordenació de les llacunes i dels sistemes costaners del baix Ter).
Projecte LIFE 04 NAT/ES/000059 de recuperació de l’hàbitat d’amfibis i Emys orbicularis al baix
Ter.
Directrius:
• Les espècies que necessiten d’un monitoratge específic serien entre altres: la tortuga d’estany
(Emys orbicularis), la llúdriga (Lutra lutra), el fartet (Aphanius iberus), les nàiades (Anodonta
cygnea), el gripau d’esperons (Pelobates cultripes), plantes com Stachys maritima, i ocells com
el corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) i el bitó (Botaurus stellaris).
• Aplicació d’estudis de seguiment estandarditzats com els que s’estan desenvolupant a la resta
d’espais naturals protegits de Catalunya com: una estació del SAC (Seguiment d’amfibis de
Catalunya http://www.projectesac.org/), una estació del BMS (Butterfly Monitoring Scheme,
seguiment de ropalòcers diürns de Catalunya- http://www.catalanbms.org/), un SLIC seguiment
dels odonats (www.oxygastra.org), una estació d’anellament Sylvia (ICO-Institut Català
d’Ornitologia www.ornitologia.org), itineraris del SOCC (Seguiment d’ocells comuns de
Catalunya), etc.
• Campanya de difusió per explicar els valors naturals de l’espai i la situació de les espècies més
rellevants.
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R.4.1.1.2a. Establir un programa de recerca i aplicació en la gestió dels coneixements
hidrològics del territori per elaborar uns criteris per a la gestió de la hidrologia superficial.
Objectiu: 3.3.2.3. i 3.3.2.15.
Referències: Estudi sobre la caracterització hidrològica de la plana del baix Ter (Geoservei, 2007).
Directrius:
•

La circulació d’aigua pels recs i canals d’alimentació ha d’estar determinada bàsicament per la
pluviometria o pel cabal del riu, amb màxims a la primavera i tardor, i mínims a l’estiu.

•

S’ha de garantir la lliure circulació de l’aigua de mar superficial a la maresma durant els
temporals, així com la lliure distribució de les zones d’excavació o d’acumulació de material
sorrenc que aquests temporals originin. Cal facilitar l’expansió (i reducció) de la superfície
d’inundació de les llacunes de la maresma.

•

En relació a les aigües subterrànies que provenen del Montgrí, cal identificar les surgències
d’origen càrstic i potenciar la inundació de determinades zones amb aquestes aigües, que
generarien aiguamolls d’aigües oligotròfiques, de gran interès ecològic. És important que les
àrees inundades amb aquest tipus d’aigües es mantinguin independents d’altres àrees que
s’inundin amb les aigües més eutròfiques procedents de la plana. Les zones de l’estany de
Bellcaire d’Empordà i de les closes del mas Marquès (aquestes últimes actualment fora dels
límits del futur parc natural) semblen a priori les més adequades per aquesta finalitat.
Aquestes àrees podrien també rebre aigua de l’escorrentia superficial del Montgrí, sense que
això suposi una pèrdua important dels seus valors ecològics, però no haurien de rebre aigua (o
rebre la mínima possible) procedent de l’escorrentia de la plana o de l’escorrentia de zones
urbanes.

•

A la plana existeixen també surgències d’aigües més eutròfiques, associades a l’aqüífer del riu
o a altres aigües de plana. Antigament, aquestes surgències eren molt abundants, però moltes
han desaparegut. Actualment aquestes surgències són molt escasses i estan en un estat de
conservació molt precari, malgrat que poden tenir denses poblacions de macròfits i una
comunitat aquàtica associada de gran interès. Cal l’inventari i la conservació de les masses
d’aigua d’aquestes característiques encara existents.

R.4.1.1.2.b. Establir un programa de recerca i aplicació en la gestió dels coneixements
hidrològics del territori per elaborar uns criteris per a la gestió de la hidrologia subterrània.
Objectiu: 3.3.2.3.
Referències: Estudi sobre la caracterització hidrològica de la plana del baix Ter (Geoservei, 2007).
Directrius:
En relació a l’aqüífer del baix Ter, s’ha de mantenir el balanç hídric d’aquest aqüífer per garantir
que no s’està perdent nivell d’aigua en l’aqüífer superficial i per garantir que no s’està incrementant
la intrusió marina. El balanç entre les aportacions d’aigua pel riu i les extraccions d’aigua potable
per a usos humans és determinant en aquest context.
•

És necessari afavorir les pràctiques que afavoreixen la recàrrega de l’aqüífer, com poden ser
els sistemes de drenatge de les zones urbanes.
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R.4.1.1.2.c. Establir un programa de recerca i aplicació en la gestió dels coneixements
hidrològics del territori per definir els criteris de gestió de les zones humides en base a la
inundabilitat i la funcionalitat en el control d’avingudes.
Objectiu: 3.3.2.3.
Referències: Estudi sobre la caracterització hidrològica de la plana del baix Ter (Geoservei, 2008).
Directrius:
•

Les zones inundables del futur parc natural i de les àrees adjacents han d’actuar com a
reservoris d’aigua durant les avingudes, però tendir a la sequera en períodes secs, amb
gradients de més o menys temporaneïtat, segons les característiques del substrat i
topogràfiques.

•

S’ha de potenciar l’alentiment de l’escorrentia a tota la conca de recepció. El model
d’escorrentia superficial no ha de basar-se en la ràpida evacuació de l’aigua de pluja cap als
ecosistemes aquàtics situats a la part més baixa de la conca. Aquest model d’escorrentia ha de
potenciar la retenció de l’aigua a les cotes més altes. S’ha de tendir a substituir les
canalitzacions profundes per un sistema d’evacuació format per un rosari de basses
connectades per canals més amplies. Aquest sistema suavitza les inundacions a la part baixa,
redueix les aportacions difuses de contaminants als ecosistemes receptors i afavoreix la
recàrrega dels aqüífers.

R.4.1.1.3. Buscar fórmules d’aplicació de les mesures i dels criteris determinats per
garantir una correcta gestió hídrica consensuada amb tots els agents.
Objectiu: 3.3.2.3.
Referències: Consells de conca de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Directrius:
•

Cercar polítiques de consens en la gestió de l’aigua entre totes les entitats implicades, des de
la comunitat de regants, l’Agencia Catalana de l’Aigua, ajuntaments, comunitat científica i
gestors de l’espai natural.

•

Reforçar la creació de la comunitat d’Usuaris de l’Aigua del baix Ter.

•

Aplicació al territori de les directrius i mesures previstes segons l’actuació A.4.1.1.2.

•

Desenvolupar les conclusions adoptades pel procés de participació i els resultats de l’aplicació
de la Directiva Marc de l’Aigua a la conca del Ter.
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Actuacions
A.4.1.1.1. Inici del monitoratge dels nivells i fluxes d’aigua de les zones amb llacunes i
aiguamolls.
Objectiu: 3.3.2.3., 3.3.3.II.1., 3.3.3.II.4. i 3.3.3.V.1.
Priorització: Alta
Referències: Acció D.1. Projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de l’hàbitat d’amfibis
i Emys orbicularis al baix Ter.
Directrius:
•

Seguiment periòdic dels nivells i fluxes d’aigua per dur un control de la hidrologia de les
diferents àrees d’inundació, siguin temporals o permanents, per garantir una correcta gestió.

•

Gestió hídrica de l’àrea afectada pel projecte que garanteixi la funcionalitat i l’evolució
desitjada dels sistemes d’aiguamolls, naturals i artificials afectats.

•

El seguiment s’ha de continuar en el futur, un cop acabat el projecte.

•

El monitoratge, mitjançant el seguiment dels nivells i fluxes d’aigua, es realitzarà en les zones
següents:
- les àrees d’inundació temporal dels voltants de Ter Vell
- la llacuna de “les Basses d’en Coll”
- els terrenys inundables que envoltaran la llacuna
- el sistema d’aiguamolls de depuració
- les llacunes de nova creació i les zones inundables adjacents de la zona de “Mas Pinell”

Promotor: Ajuntament de Torroella de Montgrí i Ajuntament de Pals
Cost estimat: 6.250 €/any
Calendari: Anual

Estat: Executant-se des de 2007

Indicadors: Veure taula apartat 5 “Avaluació i seguiment”.
Tipus d’actuacions: Seguiment, registre, monitoreig, recull i anàlisi de dades de camp.
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A.4.1.1.2. Estudi del funcionament hidrològic de la plana.
Objectiu: 3.3.2.3., 3.3.3.II.1., 3.3.3.II.4. i 3.3.3.V.1
Priorització: Alta
Referències: Projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de l’hàbitat d’amfibis i Emys
orbicularis al baix Ter.
Directrius:
Elaboració d’un document amb tota la informació disponible sobre el funcionament hidrològic
de la plana empordanesa, incloent els cabals que circulen pels aqüífers subterranis i els sistemes
d’aigües superficials, així com el seu ús (actual o potencial) i la seva qualitat.
•

Redacció d’un Estudi sobre el funcionament hidrològic de la plana del baix Ter, titulat:
“Estudi sobre la caracterització hidrològica de la plana del baix Ter (Geoservei, 2008)”.

•

Aquest estudi recull:
o

tota la informació disponible sobre hidrologia superficial i subterrània, de la zona,

o

relacions entre els fluxes,

o

models de recàrrega,

o

cabals i qualitat,

o

usos actuals i potencials.

Determinació dels criteris tècnics per a la gestió de l’aigua al baix Ter en base a les necessitats
ecològiques dels sistemes aquàtics de l’àmbit del projecte (maresmes, llacunes costaneres,
estanys interiors, closes, etc.).
Promotor: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
Executor: Geoservei, projectes i gestió ambiental S.L.
Cost: 15.000 € previstos (executat per contracte realitzat pel DMAH – DGMN)
Calendari: 2007-08

Estat: Executat el setembre de 2008

Indicadors: Veure taula apartat 5 “Avaluació i seguiment”.
Tipus d’actuacions: Elaboració d’un recull de criteris tècnics per a la gestió hídrica de l’espai.
Redacció d’un estudi. Recull, integració i avaluació d’informació.
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A.4.1.1.3. Estudi de la connectivitat entre els aiguamolls i zones humides del baix Ter.
Objectiu: 3.3.2.9.
Priorització: Alta
Referències: Guia metodològica per a la millora de la connectivitat a la demarcació de Girona
(Diputació de Girona).
Catàleg d'espais d'interès natural i paisatgístic de la Costa Brava (Diputació de Girona).
Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de Catalunya (Departament de Medi
Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya).
Avantprojecte de llei del parc natural del Montgrí, les Medes i el baix Ter (Informació Pública a
Juny 2008).
Directrius:
•

Redacció d’un document d’estudi, avaluació i proposta de millora de la connectivitat entre
els aiguamolls i zones humides del baix Ter i els espais naturals propers.

•

El contingut mínim del document respondrà als requeriments dels dos documents de
referència esmentats. En tot cas, i com a mínim:
o
o
o

Descriurà la situació actual de la connectivitat ecològica, paisatgística i social
de l’àmbit d’estudi del projecte respecte els espais naturals propers.
Valorarà l’estat de conservació dels diversos elements connectors.
Determinarà les zones crítiques on cal aplicar algun tipus de mesura per millorar
la connectivitat.

o

Determinarà les zones a conservar o protegir.

o

Redactarà una proposta d’actuacions de millora, planificada i pressupostada.

Promotor: Ajuntament de Pals i Ajuntament de Torroella de Montgrí, Diputació de Girona.
Cost estimat: 29.000 €: 17.000 € per Torroella de Montgrí i 12.000 € per Pals
Calendari: 2008

Estat: Executat juny 2008

Indicadors: Veure taula apartat 5 “Avaluació i seguiment”.
Tipus d’actuacions: Redacció d’un estudi de connectivitat.
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A.4.1.1.4. Elaboració d’un estudi de la inundabilitat de la plana.
Objectiu: 3.3.2.3 i 3.3.2.6.
Priorització: Mitja
Referències: Directiva Marc de l’Aigua (Directiva 2000/60/CE del Parlament europeu i del
Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en
l’àmbit de la política d’aigües).
Delimitació de zones inundables per a la redacció de l'INUNCAT. Conques Internes. Agència
Catalana de l’Aigua (Juny 2001).
Directrius:
Elaborar un document que analitzi el funcionament hidromorfològic actual de la plana del baix
Ter i determini:
- les superfícies més adequades per al seu ús com a àrees de laminació d’aigües durant els
aiguats.
- les zones inundables amb un període de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys
- les barreres actuals que limiten la laminació d’avingudes
- el comportament hidràulic en cas de supressió d’aquestes barreres (zones inundables en
aquest cas amb un període de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys).
L’estudi ha d’incloure:
Un model d’evacuació de l’aigua durant els aiguats que redueixi al màxim els riscos
d’inundació, potenciant la inundació de superfícies inundables com a reservoris d’aigua.
Una priorització de les superfícies que s’han de desaiguar en cas d’inundacions generalitzades.
Un protocol d’actuació en cas d’inundacions.
Unes directrius de gestió dels principals escòrrecs i un cronograma congruent de realització
d’actuacions
Promotor: Ajuntament de Pals i Ajuntament de Torroella de Montgrí , consultors externs
Cost estimat: 10.000 €
Calendari : 2009
Indicadors: Veure taula apartat 5 “Avaluació i seguiment”.
Tipus d’actuacions: Elaboració d’un estudi d’inundabilitat.
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4.1.2. Programa de manteniment
En aquesta línia estratègica es recullen algunes recomanacions i actuacions proposades
relacionades amb el manteniment i neteja de les instal·lacions i dels ambients naturals.
Recomanacions
R.4.1.2.1. Conservar l’estat de les instal·lacions i dels espais naturals de propietat pública.
Objectiu: 3.3.2.2.
Referències: Actuacions de manteniment realitzades en el marc el Projecte LIFE 04
NAT/ES/000059, de recuperació de l’hàbitat d’amfibis i Emys orbicularis al baix Ter.
Directrius.
•

Establir un programa de manteniment anual que inclogui totes les actuacions que actualment ja
es desenvolupen, i altres no previstes.

•

Hauria d’incloure el manteniment tant de les instal·lacions, la senyalització d’itineraris, els
canals, i els recs...

•

Controlar la neteja dels canals i recs per part de la comunitat de regants i l’Agència Catalana de
l’aigua, i aplicar les mesures i recomanacions derivades de l’actuació A.4.1.1.2.
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Actuacions
A.4.1.2.1. Aplicació d’un Programa de manteniment de la vegetació i de les
infraestructures dels espais recuperats.
o Subactuació: A.4.1.2.1.a. Manteniment de la vegetació, senyalització,
itineraris, estaques de platja.
o Subactuació: A.4.1.2.1.b. Programa per les closes i camps recuperats al Ter
Vell.
o Subactuació: A.4.1.2.1.c. Bassa de cria d’Emys orbicularis.
o Subactuació: A.4.1.2.1.d. Programa per les llacunes de Mas Pinell.
o Subactuació: A.4.1.2.1.e. Programa pel sector del Cul de les Senyores.
o Subactuació: A.4.1.2.1.f. Manteniment a les basses d’en Coll.
o Subactuació: A.4.1.2.1.g. Manteniment d’altres espais naturals de propietat
privada amb acords de custòdia
A.4.1.2.1. Programa de manteniment de la vegetació i de les infraestructures dels espais
recuperats.
Objectiu: 3.3.2.2. i 3.3.2.8.
Priorització: Alta
Referències: Informe Programa de manteniment dels Ajuntaments de Torroella de Montgrí i
Pals.
Directrius:
Manteniment i restauració de les infraestructures, tant de les ja existents com les de nova
instal·lació (tanques de limitació d’accés, panells informatius, senyalitzacions d’itineraris,
bancs, miradors, etc.).
- Neteja i gestió de la vegetació en els camins d’accés, les motes i els itineraris.
- Control i reposició de la vegetació implantada en la restauració dels boscos de ribera i zones
humides.
- Programa de vigilància per al control periòdic de l’estat de les infraestructures.
- Eliminar espècies de flora exòtica i control dels rebrots en zones on ja s’ha actuat.
Promotor: Ajuntament de Torroella de Montgrí i Ajuntament de Pals
Cost estimat: 25.900 € (suma de les subactuacions)
Calendari: Anual

Estat: En execució des de 2007

Indicadors: Veure taula apartat 5 “Avaluació i seguiment”.
Tipus d’actuacions: Treballs de control i neteja de vegetació, revisió i control de l’estat de les
infraestructures, senyalització i mobiliari urbà.
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Subactuació: A.4.1.2.1.a. Manteniment de la vegetació, senyalització, itineraris, estaques de
platja.
ZONA

FEINES

PERIODES

COST

Itineraris

Podar tamarius

Tot l’any

Control i reparació

(intensificar els controls en

d’estaques cordes i

temporada turística )

passeres
Bassa Fra Ramon

Desbrossament passera i

15.000 euros
Tot l’any

anuals

zona d’observació

(Contracte amb

Control estaques a la zona

empresa que

de recuperació de la

periòdicament faci

vegetació halòfila

les desbrossades a
mà o amb

Entorn Ter Vell

Pàrquing gola

Desbrossament passera i

Tot l’any

maquinària de tots

entorn. Manteniment

aquests llocs,

miradors, depuradora,

almenys 4 cops

ponts i estaques.
Control accessos i

l'any)
Tot l’any

estaques
Dunes platja Ter vell

Control d’estaques cordes

Tot l’any

i cartells informatius

Subactuació: A.4.1.2.1.b. Programa per a les closes i camps recuperats al Ter Vell.
ZONA

FEINES

PERIODES

Basses closa Mascort

Dall del prat

2 actuacions:

COST

Maig-juny

800 euros anuals

Final setembre-principi octubre
(segons l’estat de la vegetació)
Possibilitat

de

pastura

amb

bestiar a la tardor i hivern
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Subactuació: A.4.1.2.1.c. Manteniment de la bassa de cria d’Emys orbicularis.
ZONA

FEINES

PERIODES

Bassa cria

Desbrossament

de

Tardor

d’Emys orbicularis

vegetació

al

Hivern

ruderal

voltant de la bassa i
l’observatori

COST

500 euros anuals

Primavera i estiu actuar si
cal, però a primera hora del

Manteniment observatori

matí. Cal vigilar les postes
de tortugues.

Subactuació: A.4.1.2.1.d. Programa per a les llacunes de Mas Pinell.
ZONA

FEINES

PERIODES

Basses Mas Pinell

Desbrossament

Tardor (finals setembre - octubre)

selectiu

sobre

la

vegetació ruderal per
evitar

que

aquesta

envaeixi els arbres

COST

Primavera (començament març).

(1.650 euros per

La resta de la primavera i l’estiu no

actuació)

actuar per ser època de nidificació.

Total:
3.300 euros

autòctons

anuals

Subactuació: A.4.1.2.1.e. Programa per al sector del Cul de les Senyores.
ZONA

FEINES

PERIODES

COST

Cul de les Senyores

Desbrossament al voltant

Dalla del prat a principis de

1.650 euros per

de les noves basses

primavera i a finals de l’estiu

actuació

Manteniment dels Arbres.

Total: 3300 euros

Dallar el prat
Control d’exòtiques
Seguiment tàxons
d’interès: Euphorbia
palustris, etc.
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Subactuació: A.4.1.2.1.f. Manteniment a les Basses d’en Coll.
ZONA

FEINES

PERIODES

COST

Basses d’en Coll

Desbrossament al voltant

2 actuacions:

1500 euros per

de les zones inundades

Estiu (finals )

actuació

Primavera (març - abril)

Total: 3000 euros

Subactuació: A.4.1.2.1.g. Manteniment d’altres espais naturals de propietat privada amb
acords de custòdia
ZONA

FEINES

PERIODES

COST

Terrenys privats amb

Desbrossament i

2 actuacions:

A concretar

acords de custòdia

manteniment de la

Estiu (finals )

segons el terreny

vegetació

Primavera (març - abril)

i propietari

Control espècies
exòtiques

A.4.1.2.2. Programa de manteniment de l’estat dels canals i recs del Sistema
d’aiguamolls construït (SAC) del Ter Vell.
Objectiu: 3.3.2.2.
Priorització: Mitja
Referències: Informe Programa de manteniment dels Ajuntaments de Torroella de Montgrí i
Pals.
Directrius:
- Manteniment de l’estat dels canals i recs dels aiguamolls de depuració de la closa del Mas
d’en Bou al Ter Vell.
- Revisió i restauració del sistema de tubs, canalitzacions i manteniment de comportes i de
l’estat dels canals de la zona
Promotor: Ajuntament de Torroella de Montgrí, per contractació a empresa externa
Cost estimat: 1.000 euros
Calendari: Anual

Estat: En execució des de 2007

Indicadors: Veure taula apartat 5 “Avaluació i seguiment”.
Tipus d’actuacions: Treballs de manteniment manuals i amb maquinària.
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A.4.1.2.3. Control i eradicació de plantes exòtiques invasores.
A.4.1.2.3. Control i eradicació de plantes exòtiques invasores.
Subactuació A.4.1.2.3.a.: Eliminació de Cortaderia selloana.
Objectiu: 3.3.2.8.
Priorització: Alta
Referències: Acció A.2., C.5. i D.2. del projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de
l’hàbitat d’amfibis i Emys orbicularis al baix Ter.
Informe “Eliminació d’espècies vegetals invasores al baix Ter”.
Treballs i metodologia realitzats pel DMAH ( SSTT i Servei de Parcs).
Directrius:
Eliminació d'individus o poblacions naturalitzades de Cortaderia selloana.
a) Espais d'actuació
Les zones d'actuació corresponen a les parcel·les on s'ha detectat la presència de Cortaderia
selloana naturalitzada dins de l'àrea del baix Ter (Torroella de Montgrí-l'Estartit i Pals) (veure
figura a continuació de la fitxa d’actuació).
b) Època d'execució
La retirada d'exemplars adults s'ha de realitzar preferentment entre l'hivern i l'inici de l'estiu,
abans que es doni la floració, per tal d'evitar la disseminació involuntària de llavors i per
minimitzar l'efecte sobre la flora i la fauna autòctons. Els exemplars immadurs es poden retirar
en qualsevol moment de l'any. Cal preveure la gestió del residu (Abocament, incineració,
compostatge,...) i en cas de cremar fer-ho dins l’època autoritzada.
c) Procediment de retirada
▪ Exemplars adults: retirada mecànica de la part aèria i de la totalitat de les estructures
subterrànies. Es procurarà afectar el mínim possible l'entorn proper de la zona d'actuació, evitant
els moviments/acúmuls de terra no indispensables, la compactació del sòl o el trànsit de
maquinària fora dels espais establerts.
▪ Exemplars juvenils: retirada manual de la part aèria i subterrània
d) Destí del material vegetal
Les restes vegetals de Cortaderia selloana es portaran a un gestor autoritzat o s'eliminaran per
mecanismes adequats, posant especial atenció a evitar la disseminació involuntària de diàspores
durant el transport o l'eliminació.
e) Restauració dels espais després de la retirada de Cortaderia selloana
En cas de retirades massives (poblacions molt nombroses i/o denses) es produirà una notable
alteració del substrat i de la vegetació, per la qual cosa pot ser necessari emprendre accions de
restauració que es valoraran en cada cas i que aniran dirigides a restaurar les condicions del sòl i
de la coberta vegetal.
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Substitució d'individus plantats de Cortaderia selloana per espècies autòctones.
a) Espais d'actuació
Les zones d'actuació corresponen a zones d'enjardinament, públic o privat, on ha estat plantada
Cortaderia selloana. Aquestes zones es situen principalment a l'àrea urbanitzada més propera al
litoral, encara que es pot trobar aquesta planta pràcticament a qualsevol dels nuclis i
urbanitzacions dels municipis de Torroella de Montgrí i Pals.
b) Època d'execució
La retirada s'ha de realitzar preferentment a l'hivern o la primavera, abans que es doni la
floració, per tal d'evitar la disseminació involuntària de llavors i per minimitzar l'efecte sobre la
flora i la fauna.
c) Procediment de retirada
Retirada mecànica o manual de la part aèria i de la totalitat de les estructures subterrànies.
d) Destí del material vegetal
Les restes vegetals de Cortaderia selloana es portaran a un gestor autoritzat o s'eliminaran per
mecanismes adequats, posant especial atenció a evitar la disseminació involuntària de diàspores
durant el transport o l'eliminació.
e) Substitució per espècies autòctones
Es proposa substituir els peus de Cortaderia selloana per altres d'espècies autòctones amb
l'objectiu de mantenir la funció estètica de l'enjardinament i com a incentiu per als propietaris
particulars de finques on es desenvolupi l'actuació.
Mesures complementàries
▪ Seguiment periòdic de les zones d'actuació per eliminar possibles rebrots.
▪ Eliminació precoç d'individus de nova colonització: cal tenir en compte que l'eliminació de
plàntules és molt menys costosa que la d'individus adults.
▪ Promoure la redacció i aprovació d’ordenances municipals relatives a l'enjardinament d'espais
públics i privats, restauració d'espais naturals i zones verdes, obra pública, etc.: que prohibeixin
la utilització de Cortaderia selloana.
▪ Correcta gestió de restes de poda o de jardineria.
▪ Formació dels professionals de la jardineria, agents rurals, tècnics municipals.
▪ Sensibilització ciutadana.
Promotor: Ajuntament de Pals i Ajuntament de Torroella de Montgrí, empresa externa.
Cost estimat: 1.000 euros
Calendari: Anual

Estat: En execució des de 2007

Indicadors: Veure taula apartat 5 “Avaluació i seguiment”.
Tipus d’actuacions: Eliminació manual d’espècies invasores i gestió dels residus. Seguiment i
control de l’evolució posterior de l’espècie.
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Nuclis

de

presència

de

Cortaderia

selloana subespontània o naturalitzada
(cercles vermells) i cultivada (triangles
grocs).
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A.4.1.2.3. Control i eradicació de plantes exòtiques invasores.
Subactuació A.4.1.2.3.b.: Eliminació de Carpobrotus edulis.
Objectiu: 3.3.2.8.
Priorització: Alta
Referències: Informe “Eliminació d’espècies vegetals invasores al baix Ter” del projecte LIFE
04 NAT/ES/000059, de recuperació de l’hàbitat d’amfibis i Emys orbicularis al baix Ter.
Treballs i metodologia realitzats pel DMAH ( SSTT i Parcs Naturals).
Directrius:
Eliminació de Carpobrotus edulis mitjançant mètodes físics i manualment.
Zona d’actuació: sistemes dunars i ambients alterats de la zona litoral.
Mesures complementàries:
▪ Seguiment periòdic de les zones d'actuació per eliminar possibles rebrots.
▪ Eliminació precoç d'individus de nova colonització: cal tenir en compte que l'eliminació de
plàntules és molt menys costosa que la d'individus adults.
▪ Promoure la redacció i aprovació d’ordenances municipals relatives a l'enjardinament d'espais
públics i privats, restauració d'espais naturals i zones verdes, obra pública, etc.: que prohibeixin
la utilització de Carpobrotus edulis.
▪ Avantprojecte i memòria de llei del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el baix Ter (Juny
2008)
▪ Correcta gestió de restes de poda o de jardineria.
▪ Formació dels professionals de la jardineria, tècnics municipals, col·lectius interessats.
▪ Sensibilització ciutadana.
Promotor: Ajuntament de Pals i Ajuntament de Torroella de Montgrí a través d’una empresa
externa
Cost estimat: 1.000 euros
Calendari: Anual

Estat: En execució des de 2007

Indicadors: Veure taula apartat 5 “Avaluació i seguiment”.
Tipus d’actuacions: Eliminació manual d’espècies invasores i gestió dels residus. Seguiment i
control de l’evolució posterior de l’espècie.
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A.4.1.2.3. Control i eradicació de plantes exòtiques invasores.
Subactuació A.4.1.2.3.c.: Eliminació d’altres espècies exòtiques.
Objectiu: 3.3.2.8.
Priorització: Mitja
Referències: Informe “Eliminació d’espècies vegetals invasores al baix Ter” del projecte LIFE
04 NAT/ES/000059, de recuperació de l’hàbitat d’amfibis i Emys orbicularis al baix Ter.
Treballs i metodologia realitzats pel DMAH ( SSTT i Parcs Naturals)
Directrius:
Eliminació d’espècies introduïdes invasores.
Zona d’actuació: àmbit del futur parc natural natural.
Espècies a eradicar: veure taula a continuació de la fitxa de l’actuació.
Mètode d’eliminació: segons espècie.
Època d’intervenció: segons espècie, sempre en l’època anterior al seu període de floració i
dispersió. Preferentment a l’hivern.
Mesures complementàries:
▪ Seguiment periòdic de les zones d'actuació per eliminar possibles rebrots.
▪ Eliminació precoç d'individus de nova colonització: cal tenir en compte que l'eliminació de
plàntules és molt menys costosa que la d'individus adults.
▪ Promoure la redacció i aprovació d’ordenances municipals relatives a l'enjardinament d'espais
públics i privats, restauració d'espais naturals i zones verdes, obra pública, etc.: que prohibeixin
la utilització de plantes amb potencial invarsor.
▪ Correcta gestió de restes de poda o de jardineria.
▪ Formació dels professionals de la jardineria, agents rurals, tècnics municipals.
▪ Sensibilització ciutadana.
Promotor: Ajuntament de Pals i Ajuntament de Torroella de Montgrí a través d’una empresa
externa
Cost estimat: 1.000 euros
Calendari: Anual
Indicadors: Veure taula apartat 5 “Avaluació i seguiment”.
Tipus d’actuacions: Eliminació manual d’espècies invasores i gestió dels residus. Seguiment i
control de l’evolució posterior de l’espècie.
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Nom
científic
Cortaderia
selloana

Família

Poaceae

Origen

Forma
vital

Mecanisme
d'introducció
local

Hàbitat

Amèrica
S

Hemicriptòfit

Estès a partir de
plantes
cultivades en
jardineria

Vorades de
camins i
carreteres,
terrenys
oberts

Molt freqüent a
tot el baix Ter,
esp. al litoral;
amb nuclis molt
importants a la
Fonollera

Estès a partir de
plantes
cultivades en
jardineria

Sorres i
ambients
alterats

Molt freqüent a
tota la
zona
litoral

Estès a partir de
plantes
cultivades en
jardineria

Terrenys
pertorbats,
vorades i
bardisses

Freqüent a
zona litoral

2-5 m

Estès des de la
plana agrícola

Vorades de
camps i de
cursos
d'aigua

Molt freqüent a
tot el baix Ter

Desconegut

Formacions
de ribera de
cursos
d'aigua

Poc
freqüent;
Basses d'en Coll i
Desembocadura
riu Daró

Dispersió
pròpia/accidenta
l des de territoris
veïns

Terrenys
oberts,
sovint
sorrencs

Freqüent a tot el
baix Ter

2-4 m

Carpobrotus
edulis

Aizoaceae

Àfrica S

Camèfit
suculent
0,2-0,4 m
Liana

Distribució al
baix Ter

Lonicera
japonica

Caprifoliaceae

Àsia E

Arundo
donax

Poaceae

Àsia

Amorpha
fruticosa

Papilionaceae

Amèrica
N

Faneròfit

Senecio
inaequidens

Asteraceae

Àfrica S

Camèfit

Gleditsia
triacanthos

Papilionaceae

Amèrica
N

Faneròfit
3-10 m

Desconegut

Boscos de
ribera i
vorades
humides

Poc
freqüent;
amb
nuclis
importants a mas
Pinell

Cuscuta
campestris

Convolvula
ceae

Sud
Àfrica

Teròfit
paràsit

Estès des de la
plana agrícola

Vorades de
camps

Poc freqüent. La
Fonollera.

Baccharis
halimifolia

Compositae

NE
d’Amèri
ca

Faneròfit

Dispersió pel
vent

Maresmes

Poc freqüent

1-5 m
Faneròfit

1-5 m

0,5-1 m
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A.4.1.2.4. Programa de retirada de residus.
Objectiu: 3.3.2.2.
Priorització: Alta
Referències: Acció D.3. del projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de l’hàbitat
d’amfibis i Emys orbicularis al baix Ter.
Directrius:
- Neteja periòdica d’abocaments, vessament i acumulacions de runes i brossa.
- Zona d’aplicació: tot l’àmbit del projecte, amb més incidència en les àrees de major
freqüentació.
- Seguiment d’uns itineraris de neteja predeterminats (veure mapes)
- Freqüència de neteges en les zones dels itineraris:
o

De 3 de desembre de 2007 a 2 de març de 2008: 1 cop setmanal.

o

De 3 de març de 2008 a 2 de novembre de 2008: 2 cops setmanals.

o

De 3 de novembre de 2008 a 31 de desembre de 2008: 1 cop setmanal.

- Freqüència de neteges en la resta de les zones, a determinar.
Promotor: Ajuntament de Pals i Ajuntament de Torroella de Montgrí i execució a través d’una
empresa externa
Cost estimat: 12.000 €
Calendari: Anual

Estat: En execució des de 2007

Indicadors: Veure taula apartat 5 “Avaluació i seguiment”.
Tipus d’actuacions: Neteja manual i mecànica d’abocaments, runes i deixalles.
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Itineraris al nord del Riu Ter, municipi de Torroella de Montgrí.

Itineraris al sud del riu Ter, municipi de Torroella de Montgrí.
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Itineraris al sud del riu Ter, municipi de Pals.
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4.1.3. Gestió i ordenació dels usos públics, turístics i recreatius
Les propostes desenvolupades en aquesta línia estratègica fan referència a aspectes
essencials per a la ordenació dels usos públics, turístics i recreatius.
Recomanacions
R.4.1.3.1. Gestionar les activitats humanes i els accessos als espais naturals del baix Ter.
Objectiu: 3.3.2.11.
Referències: Projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de l’hàbitat d’amfibis i Emys
orbicularis al baix Ter.
Pla d’usos dels sistemes costaners del baix Ter, zona del Ter Vell i la Pletera i àrea d’influència,
2004.
Directrius:
•

Ordenar de forma específica els accessos i els aparcaments a les platges, aplicant mesures de
conservació dels ecosistemes dunars, i utilitzant passeres de fusta i tanques per delimitar
accessos, aparcaments i camins vora mar.

•

Ordenar les activats recreatives a la platja i als sistemes aquàtics del litoral utilitzant els criteris
per a la redacció dels Plans d’Usos de les Platges.

•

Aplicar criteris de conservació en la gestió de la pesca i la caça.

•

Establir uns criteris per a la col·locació de concessions d’activitats a la platja.

R.4.1.3.2. Creació d’una xarxa d’itineraris.
Objectiu: 3.3.2.11. i 3.3.2.12.
Referències: Portal de turisme del Consell comarcal del Baix Empordà: http://www.baixempordacostabrava.org/ca/
Plànol guia editat per l’Ajuntaments de Torroella de Montgrí, el Patronat del Montgrí, i per
l’Ajuntament de Pals.
Directrius:
•

Enllaçar diferents itineraris, i oferir una diversitat de rutes per l’espai de diferent dificultat i
nivell.

•

Ordenar les activitats establint itineraris a peu, a bicicleta, a cavall, i amb vehicle motoritzat
per l’espai.

•

Diversificar la pressió turística sobre els espais naturals del baix Ter, i conservar aquells espais
de major interès ecològic.

•

Divulgar el patrimoni natural de la regió amb el pas d’itineraris pels punts de més interès
natural, ecològic i social.
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R.4.1.3.3. Catalogació del domini públic hidràulic del riu Ter.
Objectiu: 3.3.2.3.
Referències: Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del domini
públic hidràulic.
Directrius:
La catalogació del domini públic hidràulic, l’atermenament, ha de permetre una millor gestió dels
espais de l’entorn del riu Ter.
Elaboració d’una cartografia digital de l’atermenament del riu Ter de consulta pràctica per als
gestors de l’espai.

R.4.1.3.4. Vetllar per a la coordinació amb el pla especial dels càmpings.
Objectiu: 3.3.2.11.
Referències: Pla especial del càmping el Delfin Verde, Ajuntament de Torroella de Montgrí.
Directrius:
•

Assegurar la coordinació amb els plans especials dels càmpings, entre els quals hi ha els del
Delfín Verde, el Molino, Playa Brava, La Sirena i Ter-Mar, incidint especialment en la seva
ocupació de zones inundables i el seu efecte sobre el sistema hidrològic.

R.4.1.3.5. Vigilància de l’espai.
Objectiu:. 3.3.2.11.
Referències: Avantprojecte i memòria de llei del parc natural del Montgrí, les Medes i el baix Ter
(Juny 2008)
Directrius:
•

Controlar les activitats recreatives a l’entorn i dins els espais naturals, especialment d’activitats
conflictives com l’acampada i l’establiment de rulots a zones com La Pletera o la Fonollera.

•

Control efectiu de la caça i la pesca a la zona segons normativa sectorial.

•

Controlar l’accés motoritzat als camins i pistes de l’espai.

•

Controlar la introducció d’espècies exòtiques, especialment aquelles més invasives com les
tortugues d’aigua (Trachemys scripta), la cloïssa asiàtica (Corbicula fluminea) i el cranc
americà (Procambarus clarkii) pel que fa a la fauna i la Cortaderia selloana i el Carpobrotus
edulis pel que fa a la flora.
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R.4.1.3.6. Zonificar i establir criteris per a la gestió de la caça a l’espai XN2000.
Objectiu: 3.3.2.11.
Referències: Mapa “Regulació de l’activitat cinegètica en l’àmbit del baix Ter”
Avantprojecte i memòria de llei del parc natural del Montgrí, les Medes i el baix Ter (Juny 2008)
Directrius:
• La caça és una activitat compatible en l’àmbit i que cal considerar com a recurs i com una
activitat esportiva que cal gestionar. Cal gestionar la caça dins l’espai XN2000 segons la
normativa actual i el mapa de referència elaborat.
• Establir uns criteris per a la gestió de la caça dins l’espai XN2000 zonificant l’espai i permetre
o no la caça segons l’interès ecològic i la presència d’espècies de fauna d’interès.
• Coordinació i l’adequació dels Plans Tècnics de Gestió Cinegètica i que s’harmonitzin tots els
aspectes que tenen a veure, a la vegada, amb la gestió cinegètica i amb la conservació i millora
de les poblacions de fauna i dels seus hàbitats.
• Fomentar un pla cinegètic conjunt pel que fa a la caça major i potenciar aspectes com
l’ecologia de poblacions o la millora de l’hàbitat (seguint per exemple les experiències que
s’estan realitzant per part de l’Àrea Local de Caça del Montgrí).
• Analitzar el seguiment específic dels danys ocasionats als conreus per espècies com l’ànec
collverd o el senglar i es promouran mesures preventives i de gestió per minimitzar els danys.
• Augmentar la vigilància de les activitats.
• Augmentar la superfície de reserva de fauna salvatge.

R.4.1.3.7. Integrar la planificació i gestió de l’espai en els criteris establerts pels
documents normatius de referència existents.
Objectiu: 3.3.2.14.
Referències: Les que apareixen a les directrius
Directrius:
Integrar a la planificació i gestió de l’espai els criteris establerts pels següents programes
normatius de legislació bàsica i complementària.
Documents corresponents a la legislació de l’espai natural
- Directiva aus, hàbitats. Directiva 92/43/CEE relativa a la conservació dels hàbitats naturals i
de la fauna i flora silvestres.
- Directrius de la XN 2000 a Catalunya acord de govern GOV/112/2006, de 5 de setembre de
2006 pel qual es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta
de llocs d'importància comunitària (LIC) . DOGC núm. 4735 de 06-10-06.
- Normativa PEIN (Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais
d'interès natural).
- Legislació espais naturals a Catalunya amb la llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals
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modificada per Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de
modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei
12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei
4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental.
- Legislació espais naturals a Espanya amb la llei 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad.
- Inventari de Zones Humides de la Generalitat de Catalunya. DMAH, juny 2000),
- Avantprojecte de llei, memòria i cartografia del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i
del baix Ter. 2008. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya.
Documents corresponents a la legislació complementària:
- Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2000 pel
que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües.
- Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
- Catàleg del paisatge de les Comarques Gironines (pendent d’aprovació definitiva).
- Guia metodològica per a la millora de la connectivitat a la demarcació de Girona
(Diputació de Girona, 2005).
- Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de Catalunya (Departament de Medi
Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, 2006).
- Pla Director Urbanístic del sistema Costaner (Generalitat de Catalunya, 2005).
- Pla Director Territorial de l’Empordà (aprovat per acord de govern el 3/10/2006, DOGC
núm. 4744 de 20/10/06) (Generalitat de Catalunya, 2006),
- Planejament urbanístic del municipi de Torroella de Montgrí. (PGOU)
- Planejament urbanístic de Pals. (PGOU)

Pla de Gestió dels espais naturals del baix Ter

105

Actuacions
A.4.1.3.1. Creació d’un itinerari senyalitzat i adequació dels accessos a la platja.
Objectiu: 3.3.2.11., 3.3.2.12., 3.3.2.7. i 3.3.3.I.2 .
Priorització: Alta
Referències: Accions A.3. i C.9. del projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de
l’hàbitat d’amfibis i Emys orbicularis al baix Ter.
Pla d’usos a redactar segons l’actuació A.4.1.1.4.
Directrius:
Construcció dels itineraris dissenyats pel projecte, document que s’ha de redactar en base a les
directrius de l’actuació A.4.1.1.4.
La construcció dels itineraris inclou:
- Moviments de terra, compactació i neteja.
- Construcció d’un nou pont sobre el rec del Molí
- Instal·lació de tanques de protecció reforçades per limitar el pas de vehicles motoritzats.
- Instal·lació de tanques per protegir la vegetació dels sistemes dunars i canalitzar els accessos
peatonals a la platja.
- Instal·lació de panells informatius i documentació gràfica per a una millor guia de les visites.
- Instal·lació de senyalitzacions direccionals als itineraris (segons manual tècnic de
senyalització en ENP)
- Habilitació de miradors, protegits amb pantalles per no destorbar ni foragitar els animals, en
els punts de major interès (Basses d’en Coll i noves llacunes de Mas Pinell).
Promotor: Ajuntament de Pals i Ajuntament de Torroella de Montgrí a través d’una empresa
externa
Cost estimat: 305.000 €
Calendari: 2008

Estat: En execució el 2008

Indicadors: Veure taula apartat 5 “Avaluació i seguiment”.
Tipus d’actuacions: Construcció dels itineraris i instal·lació de les infraestructures associades.
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A.4.1.3.2. Elaboració de directrius i recomanacions pel Pla Especial de protecció del
medi natural i del paisatge del futur Parc natural.
Objectiu: 3.3.2.11. i 3.3.2.12., 3.3.3.I.2., 3.3.3.II.6., 3.3.3.III.3., 3.3.3.IV.3. i 3.3.3.VI.2.
Priorització: Alta
Referències: Projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de l’hàbitat d’amfibis i Emys
orbicularis al baix Ter.
Pla d’usos dels sistemes costaners del baix Ter, zona del Ter Vell i la Pletera i àrea d’influència
(novembre 2003).
Plànol guia del baix Ter.
Directrius:
Elaboració d’un mapa d’usos i redactat de recomanacions i directrius per a la gestió de l’ús
públic en l’àmbit del projecte.
Assolir un consens de les recomanacions amb les entitats públiques i privades amb interessos a
la zona.
Contingut del treball:
•

Inventari del usos actuals existents i descripció dels seus impactes.

•

Zonificació de l’espai en funció de la tipologia d’usos que el medi pot assumir.

•

Determinació dels usos compatibles, compatibles amb limitacions o incompatibles amb les
característiques de cada espai i la preservació i millora dels ecosistemes.

•

Redacció de recomanacions i directrius respecte els usos més adients a l’espai i les seves
limitacions.

•

Proposta d’accessibilitat a l’espai per a vehicles motoritzats.

•

Proposta d’itineraris a peu, bicicleta i cavall i per a persones discapacitades.

- El disseny de la xarxa d’itineraris es realitzarà en base a la xarxa de comunicacions actual, i es
buscarà la connexió entre rutes existents.
- Es restringirà l’accés de vehicles motoritzats a les zones de major interès natural, tot i que es
mantindran alguns recorreguts per vehicles autoritzats (propietaris, tasques de gestió i
manteniment).
- Ubicació d’accessos peatonals a la platja, coincidint amb els més freqüentats actualment.
•

Al sector dels aiguamolls temporals dels voltants del Ter Vell, la ordenació dels accessos
s’adequarà a la xarxa d’itineraris ja existent, delimitada en l’anterior projecte LIFE. Es
canalitzarà la freqüentació de la zona de manera que es garanteixi la màxima protecció dels
sistemes recuperats i s’estableixi un zona de connexió entre el Ter Vell i la Pletera.

Promotor: Ajuntament de Torroella de Montgrí, l’Ajuntament de Pals i el Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Cost estimat: 18.000 €
Calendari : 2009
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Indicadors: Veure taula apartat 5 “Avaluació i seguiment”.
Tipus d’actuacions: Elaboració d’un pla d’usos. Elaboració d’un document de recomanacions
per a la gestió de l’ús públic.

A.4.1.3.3. Inclusió de les directrius d’aquest Pla de gestió en el PRUG i Programa
d’actuació anual del futur parc natural natural del Montgrí-Medes-baix Ter.
Objectiu: Complir amb totes els objectius previstos també en el futur parc natural
Priorització: Alta
Referències: Avantprojecte i memòria de llei del parc natural del Montgrí, les Medes i el baix
Ter (Juny 2008)
Directrius:
Desenvolupar les gestions necessàries per tal de promoure la inclusió de les recomanacions,
objectius, directrius i actuacions no desenvolupades del present Pla de Gestió dels espais
naturals del baix Ter en el Pla Rector d’Us i Gestió (PRUG) i en el corresponent Programa de
Gestió del Parc Natural del Montgrí Medes.
Promotor: Ajuntament de Pals i Ajuntament de Torroella de Montgrí
Cost estimat : Calendari : 2009
Indicadors: Veure taula apartat 5 “Avaluació i seguiment”.
Tipus d’actuacions: Reunions de treball amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge i els
Ajuntaments presents en l’àmbit del projecte.

Pla de Gestió dels espais naturals del baix Ter

108

4.1.4. Difusió i sensibilització
Actuacions destinades a la difusió dels valors naturals de l’espai natural i de difusió i
sensibilització de la població local sobre les actuacions que s’estan realitzant per a la
recuperació i manteniment del patrimoni natural del baix Ter.
Actuacions
A.4.1.4.1. Realització d’una campanya de sensibilització per evitar l’alliberament
d’exemplars de tortugues exòtiques.
Objectiu: 3.3.2.13.
Priorització: Alta
Referències: Acció E.2. del projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de l’hàbitat
d’amfibis i Emys orbicularis al baix Ter.
Directrius:
Disseny i realització d’una campanya de difusió consistent, en:
- Realització de xerrades periòdiques i vistes guiades.
- Edició d’adhesiu, tríptic, banderoles informatives, i un conte infantil
- Establiment d’un circuit de recollida d’exemplars
- Continguts:
o

Les característiques de les espècies autòctones i al·lòctones.

o

El programa d’introducció d’Emys orbicularis.

o

Els efectes negatius de l’alliberament d’espècies introduïdes sobre la població
autòctona.

o

El procediment a seguir per a desprendre’s d’una “mascota” i els centres on s’han
de lliurar aquests exemplars.

- Els fulletons es distribuiran pels canals habituals (càmpings, equipaments turístics, botigues
d’animals ) amb especial incidència a les escoles.
Promotor: Ajuntament de Pals i de Torroella de Montgrí. Execució a través d’una empresa
externa.
Cost estimat: 31.000 €
Calendari: 2007 - 2008

Estat: En execució el 2008

Indicadors: Veure taula apartat 5 “Avaluació i seguiment”.
Tipus d’actuacions: Disseny de la campanya de difusió. Disseny i impressió dels materials
divulgatius. Distribució dels materials. Realització de xerrades.
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4.1.5. Gestió de les zones agrícoles i de pastura
Recomanacions
R.4.1.5.1. Promoure la recuperació de les closes i la transformació dels usos agrícoles del
territori a l’entorn del Ter Vell i altres zones humides.
Objectiu: 3.3.2.6. i 3.3.2.16.
Referències: Projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de l’hàbitat d’amfibis i Emys
orbicularis al baix Ter.
Directrius:
Aquestes actuacions s’haurien de concentrar en les zones d’especial interès a l’entorn més proper a
les zones humides del Ter Vell, La Pletera, Rec del Molí i Basses d’en Coll.
Promoure incentius econòmics o ajudes agroambientals per a la transformació de conreus de
regadiu o intensius en closes.

R.4.1.5.2. Gestionar els recursos agrícoles per evitar un impacte sobre els fràgils sistemes
aquàtics del baix Ter.
Objectiu: 3.3.2.3. i 3.3.2.15.
Referències:
Directrius:
Establir un sistema de control del reg per gestionar correctament l’excedent d’aigua de regadiu per
tal que no generi un impacte sobre els espais naturals.

R.4.1.5.3. Promoure les Bones Pràctiques agrícoles i un millor ús dels adobs i pesticides a
l’àrea.
Objectiu: 3.3.2.15.
Referències:
Codi de Bones Pràctiques agrícoles (http://www.gencat.net/darp/c/camp/nitrogen/cnitro07.htm) i
experiències recollides en els plans pilots realitzats al Baix Empordà ( DAR, Mas Badia, etc.)
Directrius:
Aplicació del Codi de Bones Pràctiques agrícoles a l’interior i zones d’influència de l’espai.
Disminuir l’ús de pesticides i adobs.
Desenvolupar les experiències recollides en els plans pilots realitzats al Baix Empordà.
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R.4.1.5.4. Fomentar el programa d’ajudes agroambientals als agricultors per recuperar
zones d’interès ecològic.
Objectiu: 3.3.2.16.
Referències:
Directrius:
• Facilitar l’accés a les ajudes agroambientals a aquelles finques que apliquin criteris de gestió
sostenible i de conservació de l’entorn.
• Potenciar o afavorir la transformació d’alguns conreus a sistemes d’agricultura i ramaderia
ecològica.

R.4.1.5.5. Fomentar els Contractes Globals d’Explotació i la custòdia del territori en
finques d’interès ecològic.
Objectiu: 3.3.2.16, 3.3.2.10, 3.3.3.II.4 i 3.3.3.V.2.
Referències: Contracte Global d’Explotació
(http://www.gencat.net/darp/c/serveis/contract/ccontr00.htm)
Xarxa Custòdia del Territori (www.custodiaterritori.org)
Directrius:
• Fomentar els Contractes Globals especialment en zones d’interès ecològic, arrossars, closes,...
• Aplicar polítiques de custòdia del territori en espais d’interès.
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4.2.

Recomanacions i/o actuacions per zones

A partir de la zonificació de l’àrea d’influència d’aquest pla de gestió s’han elaborat un
conjunt de recomanacions i actuacions previstes per cada una d’aquestes zones en funció
dels seus valors naturals i les seves necessitats específiques de gestió.
4.2.1. Zona I: Platja i cordons dunars
Recomanacions
R.4.2.1.1. Aplicar el Programa de manteniment per assegurar la neteja habitual de les
deixalles de la platja.
Objectiu: 3.3.2.2. i 3.3.3.I.2.
Referències: Acció D.3. del projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de l’hàbitat
d’amfibis i Emys orbicularis al baix Ter.
Directrius:
•

Utilitzar criteris de neteja de la platja que considerin diferents tractaments segons la zonificació
proposada en el pla d’usos del Life anterior i que prenguin en consideració els treballs i les
propostes que sorgeixen en relació a la recuperació i millora de les morfologies dels sistemes
dunars.

•

Controlar la presència de rastres de tortuga babaua (Caretta caretta) a la platja durant l’època
de cria, i la nidificació del corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) .

•

Neteja pràctica i ràpida d’abocaments de deixalles puntuals per evitar les zones d’abocaments
incontrolats.

•

Coordinació amb els plans d’emergència per vessaments, temporals, etc.
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R.4.2.1.2. Garantir el natural funcionament dels ecosistemes de la platja.
Objectiu: 3.3.2.I.1, 3.3.3.I.3. i 3.3.3.I.4.
Referències: Pla d’usos a redactar segons l’actuació A.4.1.1.4.
Pla d’usos de les platges per cada terme municipal (en redacció el de l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí el 2008).
Directrius:
•

Control de l’amplada de la platja i de l’evolució de la seva estructura i morfologia al llarg de
tota la zona del pla.

•

Conèixer la dinàmica morfològica de la platja i preveure actuacions que evitin la degradació i
permetin la recuperació del cordò dunar i les diferents morfologies associades.

•

Manteniment dels cordons dunars a tot l’espai.

•

Avaluar la disminució de l’amplada de la platja descrita en diversos estudis al sud de la gola
del Ter, i l’augment al nord de l’espai.

•

Estudiar l’efecte del port de l’Estartit sobre la platja.

•

Eliminar elements que suposin una discontinuïtat morfològica del sistema litoral.

•

Proposar la regulació d’activitats específiques en aquests ambients, si ho requereixen, com el
règim de filmacions de cinema o publicitat.
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Actuacions
A.4.2.1.1. Adequació i manteniment dels accessos a la platja.
Objectiu: 3.3.2.2., i 3.3.3.I.2.
Priorització: Mitja
Referències: Acció A.3., E.3. i C.9. del projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de
l’hàbitat d’amfibis i Emys orbicularis al baix Ter.
Pla d’usos a redactar segons l’actuació A.4.1.1.4.
Pla d’usos de les platges per cada terme municipal (en redacció el de l’Ajuntament de Torroella
de Montgrí el 2008).
Directrius:
Adequació i manteniment dels accessos a la platja de forma coordinada amb el projecte
d’itineraris (Actuació A.4.1.3.1. Creació d’un itinerari senyalitzat i adequació dels accessos a la
platja).
Manteniment d’aquests accessos i adequació de nous accessos, o recuperació d’antics, en zones
problemàtiques determinades segons el Pla d’usos a redactar.
Augment de la vigilància d’aquests espais per controlar la destrucció de la senyalització i
incompliment de la normativa.
Determinació de l’existència legal d’alguns vials propers al litoral, com el vial paral·lel al mar a
la zona del Mas Pinell inclòs dins zona marítimo terrestre i on es permet la circulació rodada.
Promotor: Ajuntament de Pals i Ajuntament de Torroella de Montgrí
Cost estimat : 2.500 euros anuals
Calendari : 2009-2011
Indicadors: Veure taula apartat 5 “Avaluació i seguiment”.
Tipus d’actuacions: Tasques de manteniment i adequació d’infraestructures i mobiliari urbà.
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4.2.2. Zona II: Sistema llacunar de Ter Vell
Recomanacions
R.4.2.2.1. Recuperació de les zones inundables a l’entorn del Ter Vell.
Objectiu: 3.3.2.6., 3.3.3.II.1. 3.3.3.II.3. i 3.3.3.II.4.
Referències: Acció C.1. del projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de l’hàbitat
d’amfibis i Emys orbicularis al baix Ter.
Directrius:
Establir un programa d’actuacions per a garantir la dinàmica hídrica natural del sistema de Ter Vell
i afavorir la recuperació dels ambients inundables del seu entorn, closes, erms, camps i aiguamolls.

R.4.2.2.2. Recuperació de closes inundables, millora del drenatge i control hídric per a la
creació de zones de laminació d’aigua (zona de closes entre Ter Vell i la Pletera).
Objectiu: 3.3.2.6. i 3.3.3.II.4.
Referències: Acció C.1. del projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de l’hàbitat
d’amfibis i Emys orbicularis al baix Ter.
Directrius:
Promoure la conversió dels terrenys inundables entre el Ter Vell i la Pletera en zones de laminació
d’aigua durant avingudes. Promoure la progressiva substitució dels usos actuals per zones
inundables o per closes , compatibles amb la inundació durant avingudes.
- Fase 1 (Actuació 1): Facilitar la inundabilitat en terrenys de titularitat pública
- Fase 2 (Actuació 2): Facilitar la inundabilitat en els terrenys adjacents a la llacuna de Ter
Vell
- Fase 3 : Facilitar la inundabilitat a la resta de la zona a l’entorn del Ter Vell
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Actuacions
A.4.2.2.1. Adequació de closes abandonades/adquirides en terrenys inundables
(Polígon 1).
Objectiu: 3.3.2.3., 3.3.2.6., 3.3.3.II.4. i 3.3.3.II.1.
Priorització: Alta
Referències: Acció C.1. del projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de l’hàbitat
d’amfibis i Emys orbicularis al baix Ter.
Informe “Recuperació de la closa Can Mascort. Memòria valorada” (2006).
Directrius:
Ampliació de la zona d’inundació al voltant de la llacuna de Ter Vell, mitjançant la modificació
de les cotes existents.
- Localització: polígons LIFE 1, 2 i 3 del sector Nord que s’hagin adquirit o s’hagi pactat una
cessió d’usos (veure mapa a continuació de la fitxa de l’actuació).
- Adaptació dels terrenys perquè s’inundin puntualment quan els cabals d’entrada siguin alts i
recullin l’aigua excedent del canal d’escorrentia que alimenta la llacuna del Ter Vell.
- Amb cota d’aigua igual o inferior a 90 cm, el cabal d’entrada es dirigirà al sistema
d’aiguamolls construïts ja existent, i posteriorment a la llacuna del Ter Vell.
- Amb cota d’aigua superior a 90 cm, l’excés d’aigua ha de portar a la inundació progressiva
de les parcel·les convertides en terrenys inundables.
- Es buscarà l’alternança entre zones més profundes, inundades permanentment, i zones munys
profundes d’inundació puntual, buscant que el període d’inundació s’adapti al cicle
reproductiu dels amfibis.
- Perfils: veure croquis a continuació de la fitxa de l’actuació (Closa Mascort, polígon 1.
Veure ubicació en mapa a continuació de la fitxa d’actuació).
Promotor: Ajuntament de Torroella de Montgrí a través d’una empresa externa
Cost estimat : 70.000 € en dues fases (40.000 € + 30.000€)
Calendari : Fase 1 el 2007 i Fase 2 el 2011.

Estat: Fase 1 executada el 2007

Indicadors: Veure taula apartat 5 “Avaluació i seguiment”.
Tipus d’actuacions: Gestions per a la cessió o compra dels terrenys. Execució de treballs.
Excavació i moviments de terres.
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Situació de les accions B.1 (Compra de terrenys) i C.1 (Recuperació de zones inundades). Mapa 2a.
del projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de l’hàbitat d’amfibis i Emys orbicularis al
baix Ter. Mapa topogràfic i ortoimatge.
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A.4.2.2.2. Extracció d’antics dipòsits de runes per rebaixar la cota del nivell del terreny i
recuperar espais inundables (Polígon 2). Execució en diferents fases.
Objectiu: 3.3.2.6. i 3.3.3.II.4.
Priorització: Alta
Referències: Acció C.1. del projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de l’hàbitat
d’amfibis i Emys orbicularis al baix Ter.
Projecte “Extracció de runes de les zones inundables de l’entorn de Ter Vell (Polígon Life 2 –
Ter Vell). Memòria valorada. Octubre 2007.”.
Directrius:
Retirada de runes de la parcel·la 12 del polígon 4 del cadastre (veure mapa al final de la fitxa
d’actuació).
- Es prioritzarà la retirada dels abocaments més recents, per finalitzar amb els dipòsits més
consolidats.
- Cota final del terreny: igual a la cota de les zones del voltant.
- Sempre que no suposi una alteració de la cota molt important, es buscarà l’alternança de
zones més profundes, inundades permanentment, i zones menys profundes d’inundació
puntual, buscant que el període d’inundació s’adapti al cicle reproductiu dels amfibis.
- L’actuació es realitzarà entre els mesos de novembre i febrer per evitar al màxim l’afectació
de la fauna.
La segona fase correspon a l’extracció de runes en la resta de terrenys pendents de restauració.
Promotor: Ajuntament de Torroella de Montgrí a través d’una empresa externa
Cost estimat: 60.000 € (primera fase) i 30.000 € (segona fase)
Calendari: 2008 (fase 1) i 2010 (fase 2)

Estat: Pendent d’execució a juny de 2008

Indicadors: Veure taula apartat 5 “Avaluació i seguiment”.
Tipus d’actuacions: Execució de la retirada d’acumulacions de runa.
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Detall de les parcel·les cadastrals proposades per a comprar terrenys a la zona nord dels límits del
projecte. Mapa 2b. dins del projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de l’hàbitat
d’amfibis i Emys orbicularis al baix Ter.
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4.2.3. Zona III: Maresma de la Pletera
Recomanacions
R.4.2.3.1. Recuperació del gradient d’ecosistemes perpendiculars a la línia de costa i de la
seva funcionalitat hidrològica i ecològica.
Objectiu: 3.3.3.III.1.
Referències: Projecte de restauració de la zona de la Pletera. Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Marino y Rural.
Directrius:
Vetllar per l’execució del projecte de restauració del MARM i que hauria de contemplar :
•

Recuperació de les maresmes, i del gradient de mar cap a terra.

•

Eliminació de motes i desnivells artificials a la zona per a garantir una millor funcionalitat
hidrològica i ecològica.

•

L’ordenació de l’accés públic

•

El monitoratge de les comunitats o els hàbitats recuperats
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Actuacions
A.4.2.3.1. Execució del projecte de restauració de la Pletera.
Objectiu: 3.3.3.III.1.
Priorització: Alta
Referències: Projecte LIFE NATURALEZA (LIFE 99 NAT/E/00 6386). Restauració i
ordenació de les llacunes i els sistemes costaners del baix Ter.
Projecte de restauració de la Pletera. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
Directrius:
Recuperació d’unes cotes topogràfiques que permetin el flux natural de l’aigua i dels
organismes dins el sistema.
- Retirada del Passeig de la Pletera.
- Eliminació de les runes de rebliment de les parcel·les semiurbanitzades fins recuperar la cota
i els materials superficials originals.
- Restauració de la maresma en aquestes parcel·les.
- Eliminació de la mota de contenció entre la platja i la maresma. A realitzar en una fase
posterior atès que una part de la maresma actual podria ser coberta per les sorres de la platja
un cop eliminada aquesta mota.
- Eliminació de la mota de Fra Ramon. A realitzar en una fase posterior, un cop restaurada la
maresma i verificat que les noves llacunes tenen un funcionament ecològic correcte.
- Retirada de runes de diferents punts de l’espai.
Promotor: Direcció General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente.
Cost estimat: 2.700.000 €
Calendari: 2009 - 2010.
Indicadors: Veure taula apartat 5 “Avaluació i seguiment”.
Tipus d’actuacions: Execució del Projecte de restauració de la Pletera.
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4.2.4. Zona IV: Gola del Ter – aiguamolls de Mas Pinell
Recomanacions
R.4.2.4.1. Recuperació de diferents hàbitats d’ambients humits per a la tortuga d’estany
(Emys orbicularis) i les espècies d’amfibis de closes, basses, canyissars, boscos de ribera...
Objectiu: 3.3.3.IV.1. i 3.3.3.IV.2.
Referències: Accions C.4. i C.5. del projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de l’hàbitat
d’amfibis i Emys orbicularis al baix Ter.
Directrius:
•

Recuperació del bosc de ribera.

•

Augmentar la superfície d’espais inundables i la connectivitat entre els sistemes aquàtics.

•

Conservació específica dels terrenys de cessió del càmping el Delfin Verde on es reprodueix
el gripau d’esperons.

•

Recuperació de closes a l’entorn del Daró i el Ter en terrenys inundables.

R.4.2.4.2. Assegurar la conservació de la població de tortuga d’estany
Objectiu: 3.3.3.IV.2.
Referències: Accions C.6. i C.7. del projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de l’hàbitat
d’amfibis i Emys orbicularis al baix Ter.
Directrius:
•

Garantir el manteniment de les actuacions de reintroducció i cria en captivitat de l’espècie al
baix Ter.

•

Fer un seguiment periòdic de l’estat de les poblacions i emprendre actuacions de millora de
l’hàbitat i de millora de la connectivitat amb altres espais propers.

•

Buscar altres espais del baix Ter propers a Mas Pinell viables per a la introducció d’Emys
orbicularis.

•

Aplicar les directrius que marqui l’actuació A.4.2.4.7.
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Actuacions
A.4.2.4.1. Creació de llacunes a Mas Pinell.
Objectiu: 3.3.2.4., 3.3.2.5. , 3.3.3.IV.1. i 3.3.3.IV.2.
Priorització: Alta
Referències: Accions C.4. del projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de l’hàbitat
d’amfibis i Emys orbicularis al baix Ter.
Directrius.
Creació d’un rosari de llacunes permanents envoltades per zones d’inundació temporal.
- Localització: polígon 2 del sector central, zona Mas Pinell. (veure mapa a continuació de la
fitxa d’actuació)
- Construcció de les llacunes mitjançant excavació en els sectors de cota més baixa, assegurant
la superfície d’inundació per aflorament del freàtic.
- Determinació de cotes per tal que les llacunes restin aïllades durant els mesos més secs i es
connectin en els períodes humits, permetent l’intercanvi entre elles.
- Recuperació dels hàbitats a l’entorn de les llacunes i en tota la superfície del polígon:
o

alternant zones d’inundació temporal amb bosc de ribera o vegetació helofítica,

o

amb àrees de cota més elevada.

Conservació de la zona d’expansió de l’hàbitat d’Emys orbicularis:
- Localització: polígon 3 (12,6 ha).
- Conservació dels aiguamolls d’inundació temporal i dunes fixes interiors.
Promotor: Ajuntament de Torroella de Montgrí a través d’una empresa externa.
Cost estimat: 78.000 €
Calendari: 2007

Estat: Executat en 2007

Indicadors: Veure taula apartat 5 “Avaluació i seguiment”.
Tipus d’actuacions: Execució del projecte de basses. Moviments de terres. Plantació i
conservació de vegetació.
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Situació de les accions B.2 (Cessió d’usos), C.4. (Creació de llacunes) i C.5. (Restauració del bosc
de ribera) a desenvolupar a Mas Pinell. Mapa 3a. del projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de
recuperació de l’hàbitat d’amfibis i Emys orbicularis al baix Ter.
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A.4.2.4.2. Creació de llacunes i aiguamolls entre la desembocadura del Ter i les llacunes
de Mas Pinell.
Objectiu: 3.3.2.4, 3.3.2.5., 3.3.3.IV.1. i 3.3.3.IV.2.
Priorització: Mitja
Referències: Projecte “Recuperació dels hàbitats aquàtics de la finca de les closes de la
Fonollera, Torroella de Montgrí. Memòria d’actuació, Programa de comunicació i Programa de
seguiment i manteniment” (Octubre 2007).
Directrius:
Execució del projecte 2.1 del document de referència: Creació d’una zona humida a la closa del
Mas d’en Roig.
- Zona d’actuació: parcel·la est de la finca de la Fonollera, que inclou la closa del Mas del
Roig. En aquesta mateixa zona s’hi haurà realitzat prèviament treballs d’eliminació de
Cortaderia selloana amb maquinària.
- Excavació d’una bassa d’inundació permanent d’uns 6.200 m2 amb fondàries que oscil·lin
entre els 25 i 100 cm amb l’objectiu d’atraure l’ornitofauna i de crear hàbitats per a amfibis i
per a la tortuga d’estany (Emys orbicularis).
- Crear el perímetre de la bassa amb formes irregulars, que vindran marcades pel treballs
previs d’eliminació de Cortaderia selloana.
- Reperfilat de les ribes nord i est de la bassa per assolir un perfil molt suau, amb profunditats
de 0 a 70 cm de fondària, per crear zones d’inundació temporal.
- Replantació de canyissar (Phragmites australis vr.crhysanthus) i altres plantes aquàtiques a
les ribes oest i sud, que limiten amb el rec i la carretera, que seran les més profundes i tindran
un desnivell acusat. El canyissar ha d’envoltar aquestes dues ribes.
- Creació de basses d’inundació temporal, situades en els punts on s’hagi eliminat prèviament
peus aïllats de Cortaderia selloana. Extensió aproximada de 3.800 m2.
- Creació d’un talús que separi la zona humida creada de la pista forestal d’accés a la platja per
tal de protegir la fauna i evitar molèsties per la freqüentació de les zones properes. Per a la
creació del talús s’aprofitaran els materials procedents de l’excavació de les basses d’aquesta
mateixa actuació.
- Construcció d’un aguait sobre el talús mencionat per facilitar la observació de la bassa sense
crear interferències.
- Època d’execució: mes de juliol, immediatament després de l’eliminació de la Cortaderia.
Promotor: Arenales del Mar, S.A. mitjançant acord de custòdia amb Nereo i suport de
l’Agència Catalana de l’Aigua.
Cost estimat: 10.000 € anuals entre 2008 i 2010
Calendari: Entre 2008 i 2010

Estat: Pendent al juny de 2008

Indicadors: Veure taula apartat 5 “Avaluació i seguiment”.
Tipus d’actuacions: Execució del projecte de basses. Moviments de terres. Plantació de
vegetació.
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A.4.2.4.3. Restauració del bosc de ribera a l’àrea del “Cul de les Senyores”.
Objectiu: 3.3.3.IV.1.
Priorització: Alta
Referències: Acció C.5. del projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de l’hàbitat
d’amfibis i Emys orbicularis al baix Ter.
Projecte “Restauració d’hàbitats de ribera al “Cul de les Senyores”. Memòria valorada.”
(Octubre 2007).
Directrius:
Restauració del bosc de ribera a l’àrea del Cul de les Senyores, segons les indicacions del
projecte de referència.
- Retirada de flora al·lòctona (Arundo donax, Lonicera japonica, Cortaderia selloana, Senecio
inaequidens, Amorpha fruticosa).
- Retirada de runa i transport a punt autoritzat.
- Retirada de brossa i ferralla i transport a punt autoritzat.
- Desbrossament de vials i camins.
o

Itinerari peatonal i vial de serveis

- Revegetació dels perímetre de la urbanització, segons les indicacions del projecte de
referència.
o

Empratització

o

Arbrat (plantació amb Fraxinus angustifolia).

- Millora forestal dels boscos de ribera
o

o

Reforestació de boscos de ribera al sector NE


retirada de la flora al·lòctona



desbrossada selectiva conservant peus arbustius i arboris d’espècies
autòctones.



Reforestació amb Fraxinus angustifolia seguint un patró de plantació
irregular.

Eliminació de peus morts i branques mortes, i selecció de peus a les zones amb
rebrot excessiu.

Promotor: Ajuntament de Pals i Ajuntament de Torroella a través d’una empresa externa
Cost estimat: 60.000 €
Calendari: 2007

Estat: Executat el gener de 2008

Indicadors: Veure taula apartat 5 “Avaluació i seguiment”.
Tipus d’actuacions: Execució del projecte de restauració del bosc de ribera. Actuacions
manuals. Treballs amb maquinària. Moviments de terres. Aclarides i desbrossats. Reforestació.
Empratització.
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A.4.2.4.4. Cria en captivitat d’Emys orbicularis.
Objectiu: 3.3.3.IV.2.
Priorització: Alta
Referències: Acció C.6 del projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de l’hàbitat
d’amfibis i Emys orbicularis al baix Ter.
Directrius:
- El confinament d’exemplars procedents del baix Ter en unes instal·lacions de cria com a
conseqüència de l’imminent perill de desaparició de la població natural fa necessària la
realització d’un programa intensiu de reproducció en condicions controlades i el posterior
alliberament d’exemplars al medi un cop s’hagi corregit la majoria d’amenaces que
impossibiliten la recuperació natural de les seves poblacions.
- Les zones de posta en captivitat estaran localitzades al CRT. Un cop conegudes les zones
de posta, s’avaluarà la possibilitat de depredació per avifauna (bàsicament còrvids)
adoptant les mesures adequades de protecció.
- Es realitzarà un seguiment de les postes i s’establiran unes zones d’aïllament de les cries
nou nascudes dins del perímetre de la llacuna per poder mantenir un control sobre el seu
estat de salut i evolució. Aquestes zones aïllades s’adequaran a la densitat d’exemplars
per tal d’evitar possibles problemes de massificació, que suposa un factor de risc de
propagació d’infeccions i malalties.
Promotor: Ajuntament de Pals i Ajuntament de Torroella de Montgrí a través del Centre de
Recuperació de Tortugues de l’Albera (CRT).
Cost estimat: 5.500 € anuals
Calendari: Anual

Estat: En execució des de 2007

Indicadors: Veure taula apartat 5 “Avaluació i seguiment”.
Tipus d’actuacions: Cria en captivitat de tortuga d’estany.
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A.4.2.4.5. Construcció d’una bassa de cria per a Emys orbicularis.
Objectiu: 3.3.2.5., 3.3.3.IV.1. i 3.3.3.IV.2.
Priorització: Alta
Referències: Acció C.7. del projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de l’hàbitat
d’amfibis i Emys orbicularis al baix Ter.
Directrius:
- Creació d’una nova llacuna de reproducció de tortuga d’estany en una zona
geogràficament propera a la localitat de la nova per tal de permetre la generació de nous
individus de l’espècie per el posterior alliberament al medi a recuperar, reduint els
períodes d’aclimatació, doncs aquest sistema de cria en semillibertat imitarà les
condicions ambientals de la zona de reintroduccions naturals.
- Adaptació de part de les dependències de l’actual depuradora de Torroella-l’Estartit,
aprofitant una antiga excavació realitzada per a l’extracció d’àrids. La llacuna ha de tenir
un perímetre ampli, doncs ha de presentar tots els ambients òptims necessaris per
assegurar l’èxit reproductor de l’espècie.
- La superfície total d’aigua ideal per allotjar una població reproductora serà de 1.500 m2 .
- La llacuna haurà de tenir zones fondes per assegurar la presència d’aigua durant el
període estival i d’altres somes on la fondària sigui de 15-20 cm. Això es pot assolir
mitjançant un control en l’inclinació de les pendents de la llacuna. Aquesta diferència de
fondària és bàsica doncs els adults acostumen a utilitzar tota la superfície lacunar mentre
que els juvenils i nounats ocupen bàsicament les zones menys fondes amb abundància de
macrófits i helòfits.
- La llacuna també haurà de contenir zones properes on les femelles puguin efectuar les
postes. Aquestes zones presentaran una cota superior al nivell màxim d’inundació
possible, amb un cert grau d’inclinació (inferior o igual al 10%), orientació sud o sud-est,
i un substrat de terra compacta permeable i fàcilment excavable per les femelles.
- El perímetre llacunar i els terrenys associats es tancaran per tal d’evitar la pèrdua
d’exemplars per fugida. Aquest tancat també servirà per controlar la depredació que
podria tenir conseqüències negatives sobre postes i nounats.
- Amb aquesta superfície s’estima que la llacuna podria contenir fins a 120 exemplars.
- Segons paràmetres d’estructura poblacional, fertilitat de les femelles, supervivència d’ous
i cries, s’estimaria una generació anual d’uns 50 individus.
Promotor: Ajuntament de Pals i Ajuntament de Torroella de Montgrí a través d’una empresa
externa
Cost estimat: 60.000 €
Calendari: 2007

Estat: Executat el 2007

Indicadors: Veure taula apartat 5 “Avaluació i seguiment”.
Tipus d’actuacions: Creació d’un punt de reproducció controlat i seminatural de tortuga
d’estany.
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A.4.2.4.6. Reintroducció d’Emys orbicularis.
Objectiu: 3.3.3.IV.2.
Priorització: Alta
Referències: Acció A.4. i C.6. del projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de
l’hàbitat d’amfibis i Emys orbicularis al baix Ter.
Directrius:
- Analitzar i corregir les causes que van originar la desaparició de l’espècie.
- Disposar d’un nombre mínim d’exemplars per tal de garantir l’èxit de la reintroducció. El
nombre mínim d’individus per recuperar la població natural ha d’ésser d’uns 20 i 30
exemplars anuals. Aquest aspecte ha d’anar coordinat per l’actuació A.4.2.4.4. Cria en
captivitat d’Emys orbicularis.
- El 65 % dels alliberaments tindran 2-3 anys d’edat mentre que la resta tindran 5-6 anys.
- Un cop seleccionat l’indret on s’ha de realitzar l’alliberament d’individus, s’efectuarà la
reintroducció.
- L’establiment de nous territoris i una reproducció normalitzada son alguns indicis d’una
bona adaptació al medi.
- Es farà un monitoratge de l’evolució de la població d’Emys reintroduïda.
Promotor: Ajuntament de Pals i Ajuntament de Torroella de Montgrí a través del Centre de
Recuperació de Tortugues de l’Albera (CRT) i la Fundació Emys.
Cost estimat: 3.000 € anuals els anys 2007-2008 i 1.500 € anuals els anys 2009-2011
Calendari: Anual

Estat: Executat el 2007 i 2008

Indicadors: Veure taula apartat 5 “Avaluació i seguiment”.
Tipus d’actuacions: Alliberament de tortugues d’estany al baix Ter.
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A.4.2.4.7. Estratègia de recuperació i conservació de la població d’Emys orbicularis.
Objectiu: 3.3.3.IV.2.
Priorització: Alta
Referències: Acció A.4., C.6. i C.7. del projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de
l’hàbitat d’amfibis i Emys orbicularis al baix Ter.
Directrius:
Un cop realitzada la reintroducció es redactarà un projecte que sintetitzi tot el procés de cria en
captivitat d’Emys orbicularis y la seva posterior introducció. Aquest document haurà de
contenir una metodologia adequada i acurada que permeti assolir els següents objectius:
-

Analitzar i establir les causes de la reducció crítica de la població de tortuga d’estany.

Determinar l’estat actual de la població (si hi ha encara individus autòctons residuals,
algun nucli desconegut o simplement es considera extingida).
Crear uns protocols de seguiment de la població reintroduïda per conèixer i poder
determinar l’evolució de la població, amb una posterior recolonització i expansió de la població en
els ambients recuperats.
Promotor: Ajuntament de Pals i Ajuntament de Torroella de Montgrí a través del Centre de
Recuperació de Tortugues de l’Albera i la Fundació Emys.
Cost estimat: 2.500 €
Calendari: 2007

Estat: Executat el 2007

Indicadors: Veure taula apartat 5 “Avaluació i seguiment”
Tipus d’actuacions: Creació i redacció d’un document que sintetitzi el procés de cria en
captivitat i la metodologia de seguiment de la població reintroduïda.
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A.4.2.4.8. Eliminació d’exemplars de tortugues exòtiques dels espais del baix Ter.
Objectiu: 3.3.3.IV.2.
Priorització: Mitja
Referències: Acció C.8. del projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de l’hàbitat
d’amfibis i Emys orbicularis al baix Ter.
Directrius:
- La captura d’exemplars Trachemys scripta elegans i altres quelonis aquàtics al·lòctons es
realitzarà mitjançant nanses de pesca amb esquers i xarxes.
- Paral·lelament, s’avaluarà la informació sobre l’ús de l’espai mitjançant seguiment focal
d’individus i zones concretes dels diferents punts d’aigua de la zona. Aquestes captures es
realitzaran a les llacunes del ter Vell, a la Bassa de l’Anser (Mas Pinell) i a les Basses
d’en Coll.

- Es preveu la retirada del 60-95% dels individus de Trachemys scripta elegans i qualsevol

altre espècie de queloni aquàtic introduït a la zona amb l’objectiu d’evitar qualsevol
possible interacció negativa amb els quelonis autòctons reintroduïts.

Promotor: Ajuntament de Pals i Ajuntament de Torroella de Montgrí a través d’empresa
externa.
Cost estimat: 2.125 € anuals
Calendari: Anual

Estat: En execució en 2007 i 2008

Indicadors: Veure taula apartat 5 “Avaluació i seguiment”.
Tipus d’actuacions: Captura i eliminació del medi dels quelonis exòtics presents als espais del
baix Ter.
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4.2.5. Zona V: Basses d’en Coll
Recomanacions
R.4.2.5.1. Recuperació d’hàbitats naturals a les Basses d’en Coll, com ara canyissars
densos, per a les poblacions de bitó.
Objectiu: 3.3.2.6, 3.3.3.V.1., 3.3.3.V.2. i 3.3.3.V.3.
Referències: Acció C.2. i C.3. del projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de l’hàbitat
d’amfibis i Emys orbicularis al baix Ter.
Directrius:
•

Planejar actuacions per a recuperar la població de bitó (Botaurus stellaris) i les poblacions
d’ocells aquàtics de l’espai.

•

Gestió comuna i control de les activitats del càmping a les Basses d’en Coll.

•

Fomentar la substitució dels arrossars adjacents a la llacuna de les basses d’en Coll per closes,
aiguamolls i prats humits.

R.4.2.5.2. Restauració d’un gradient natural de comunitats vegetals entre els arrossars i la
llacuna que permeti la laminació de l’aigua en moments de plenes.
Objectiu: 3.3.2.5., 3.3.3.V.1. i 3.3.3.V.2.
Referències: Acció C.2. i C.3. del projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de l’hàbitat
d’amfibis i Emys orbicularis al baix Ter.
Directrius:
•

Creació d’un gradient seminatural entre els arrossars i les basses d’en Coll, amb presència de
zones amb laminació d’aigua, petites motes amb vegetació de ribera i zones d’inundació més
permanent.

•

Manteniment de la qualitat de l’aigua.

•

Progressiva substitució dels arrossars adjacents a la llacuna de les basses d’en Coll per closes,
aiguamolls i prats humits. Ampliar la zona d’inundació laminar a l’entorn de les Basses d’en
Coll a tots els arrossars fins a la pista de terra que limita l’espai, aplicant mesures com
l’actuació A.4.2.5.1
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Actuacions
A.4.2.5.1. Conversió de zones d’arrossar en àrees inundables, bosc de ribera i prats
humits (Polígons 4 parcial i 5-península Basses d’en Coll).
Objectiu: 3.3.2.5., 3.3.2.6., 3.3.3.V.1. i 3.3.3.V.2.
Priorització: Alta
Referències: Acció C.2. i C.3. del projecte LIFE 04 NAT/ES/000059, de recuperació de
l’hàbitat d’amfibis i Emys orbicularis al baix Ter.
Directrius:
Conversió de terrenys adjacents a les Basses d’en Coll a aiguamolls, prats de dall i bosc de
ribera.
- Zona d’actuació: veure mapa a continuació de la fitxa d’actuació.
- Transformació dels terrenys adquirits o cedits.
- Rebaix del terreny en els polígons fins assolir la inundació permanent d’algunes zones,
concretament les determinades pel treball resultant de l’acció “A.4.1.1.4. Estudi de prioritats
i criteris de gestió hídrica de l’espai per a garantir el manteniment de la funcionalitat
ecològica dels sistemes aquàtics.”
- S’alternaran les zones inundables amb els prats de dall.
- S’aprofitaran les motes actuals per a plantar-hi arbres propis de la vegetació de ribera.
- Els polígons 1, 2 i 4 es reserven per a la substitució dels terrenys del polígon 4 que no puguin
ser adquirits.

- L’objectiu és aconseguir una zona d’aiguamolls amb una superfície mínima del 35% de la
superfície total dels 5 polígons (24,8 ha).

Promotor: Ajuntament de Pals a través d’una empresa externa
Cost estimat: 52.000 €
Calendari: 2008

Estat: No executat el 2008

Indicadors: Veure taula apartat 5 “Avaluació i seguiment”
Tipus d’actuacions: Creació de basses i zones humides. Moviments de terres. Plantació de
vegetació de ribera. Empratització.
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Situació de les accions B.3 (Compra o cessió de terrenys), C.2. (Creació d’un sistema d’aiguamolls
de depuració) i C.3. (Transformació d’arrossars en aiguamolls) en el mapa 4a del projecte LIFE 04
NAT/ES/000059, de recuperació de l’hàbitat d’amfibis i Emys orbicularis al baix Ter.
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4.2.6. Zona VI: Radio Liberty
Recomanacions
R.4.2.6.1. Establiment d’un gradient natural de comunitats vegetals des de les dunes de la
platja fins a les pinedes.
Objectiu: 3.3.2.7., 3.3.3.VI.1. i 3.3.3.VI.3.
Referències: Informe Radio Liberty: “Restauración ambiental y accesibilidad de la costa en la zona
de Radio Liberty. Seguimiento y propuestas para la minimización del impacto ambiental de las
actuaciones”.
Directrius:
• Desenvolupar un projecte específic de restauració segons les directrius marcades per la zona en
el document de referència.
• Les directrius es basen en la protecció d’espècies vegetals amenaçades de distribució restringida,
i les comunitats vegetals d’interès comunitari.
• Cal dedicar esforços de conservació de les espècies i comunitats vegetals situades en sectors
pròxims al recinte de Radio Liberty, especialment aquells que connecten amb altres espais
propers, garantint la connectivitat entre espais naturals. Un cas d’aquests seria el de les
poblacions d’Stachys maritima a les dunes de davant els apartaments denominats “Medes” entre
Radio Liberty i les Basses d ‘en Coll.
• Cal establir mesures de control de les espècies exòtiques de dins i de l’entorn de la zona.
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Actuacions
A.4.2.6.1. Implementació d’un projecte de restauració i manteniment dels ambients
naturals de Radio Liberty.
Objectiu: 3.3.2.7., 3.3.3.VI.1. i 3.3.3.VI.3.
Priorització: Alta
Referències: Projecte “Restauración ambiental y accesibilidad de la costa en la zona de Radio
Liberty. Seguimiento y propuestas para la minimización del impacto ambiental de las
actuaciones. Informe final.” (Agost 2006).
Directrius:
Redacció i aplicació d’un projecte de gestió i manteniment per a la zona de Radio Liberty que
determini els següents aspectes, aplicant les suggerències del document de referència:
- La conservació de l’estructura en gradient de l’ecosistema dunar.
- La conservació de les comunitat vegetals d’interès comunitari.
- La protecció de determinades espècies vegetals amenaçades, que per la seva distribució
restringida requereixen una protecció especial.
- L’extensió dels esforços de protecció i conservació de les espècies i comunitats que
requereixin protecció especial fora dels límits de la finca de Radio Liberty, a sectors
adjacents d’interès, especialment aquells que connecten amb altres espais naturals propers.
- L’eliminació i control d’espècies introduïdes, especialment aquelles amb caràcter invasor.
- La conservació i protecció de les espècies de fauna característiques de la zona.
- La ordenació dels usos en l’espai i de l’accessibilitat.
- La difusió dels valors ecològics i la fragilitat del sistema a la població.
- Considerar especialment aquelles zones sensibles de l’espai (veure imatge)
Promotor: Ajuntament de Pals a través d’una empresa externa
Cost estimat: 3.000 € anuals
Calendari: Anual

Estat: No executat a juny de 2008

Indicadors: Veure taula apartat 5 “Avaluació i seguiment”.
Tipus d’actuacions: Execució del projecte de referència.
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N

Zones sensibles

Zones sensibles de la zona de Radio Liberty segons el Projecte “Restauración ambiental y
accesibilidad de la costa en la zona de Radio Liberty. Seguimiento y propuestas para la
minimización del impacto ambiental de las actuaciones. Informe final.” (Agost 2006).
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5.

CALENDARI I MEMORIA ECONOMICA

MEMÒRIA ECONÒMICA

COST
TOTAL

2007

2008

2009

2010

2011

Inici del monitoratge dels nivells i
fluxes d’aigua de les zones amb
llacunes i aiguamolls.

31.250

6.250

6.250

6.250

6.250

6.250

A.4.1.1.2.

Estudi del funcionament hidrològic de
la plana.

15.000

15.000

A.4.1.1.3.

Estudis de connectivitat entre els
aiguamolls i zones humides del baix
Ter.

29.000

A.4.1.1.4.

Elaboració d’un estudi
inundabilitat de la plana.

10.000

A.4.1.2.1.

Pprograma de manteniment de la vegetació i de les infraestructures dels espais recuperats.

A.4.1.2.1.a

Manteniment
de
senyalització,
itineraris i estaques de platja.

75.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

A.4.1.2.1.b

Programa per a les closes i camps
recuperats al Ter Vell.

4.000

800

800

800

800

800

A.4.1.2.1.c

Manteniment de la bassa de cria
d’Emys orbicularis.

2.500

500

500

500

500

500

A.4.1.2.1.d

Programa per a les llacunes de Mas
Pinell.

16.500

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

A.4.1.2.1.e

Programa per al sector del Cul de les
Senyores.

16.500

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

A.4.1.2.1.f

Manteniment a les Basses d’en Coll.

15.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

A.4.1.2.1.g

Manteniment d’altres espais de
propietat privada amb acords de
custòdia.

CODI
A.4.1.1.1.

A.4.1.2.2.

ACTUACIÓ

de

la

Programa de manteniment de l’estat
dels canals i recs del Sistema
d’aiguamolls construït (SAC) del Ter
Vell.

29.000

10.000

A
concretar

5.000

A concretar

A
concretar

A
concretar

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

A.4.1.2.3.

Control i eradicació de plantes exòtiques invasores.

A.4.1.2.3.a

Eliminació de Cortaderia selloana.

5.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

A.4.1.2.3.b

Eliminació de Carpobrotus edulis.

5.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

A.4.1.2.3.c

Eliminació d’altres espècies
exòtiques.

5.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000
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CODI

ACTUACIÓ

COST
TOTAL

2007

2008

2009

2010

2011

60.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

2.500

2.500

A.4.1.2.4.

Programa de retirada de residus.

A.4.1.3.1.

Creació d’un itinerari senyalitzat i
adequació dels accessos a la platja.

305.000

Elaboració d’un Pla d’usos amb
recomanacions i directrius pel Pla
Especial de protecció del medi natural
i del paisatge del futur Parc natural.

18.000

18.000

Inclusió de les directrius d’aquest Pla
de gestió en el PRUG i Programa
anual del futur Parc natural.

0

0

A.4.1.4.1.

Realització d’una campanya de
sensibilització
per
evitar
l’alliberament
d’exemplars
de
tortugues exòtiques.

31.000

A.4.2.1.1.

Adequació i manteniment
accessos a la platja.

A.4.2.2.1.

Adequació de closes abandonades o
adquirides en terrenys inundables.

70.000

Extracció d’antics dipòsits de runes
per rebaixar la cota de nivell del
terreny i recuperar espais inundables.

90.000

A.4.2.3.1.

Execució del projecte de restauració
de la Pletera.

2.700.000

A.4.2.4.1.

Creació de llacunes a Mas Pinell.

78.000

A.4.2.4.2.

Creació de llaunes i aiguamolls entre
la desembocadura del Ter i les
llacunes de Mas Pinell.

30.000

A.4.2.4.3.

Restauració del bosc de ribera a l’àrea
del “Cul de les senyores”.

60.000

60.000

A.4.2.4.4.

Cria en captivitat d’Emys orbicularis.

27.500

5.500

A.4.2.4.5.

Construcció d’una bassa de cria per a
Emys orbicularis.

60.000

60.000

A.4.2.4.6.

Reintroducció d’Emys orbicularis.

10.500

3.000

A.4.2.4.7.

Estratègia
de
recuperació
i
conservació de la població d’Emys
orbicularis.

2.500

2.500

A.4.2.4.8.

Eliminació d’exemplars de tortugues
exòtiques dels espais del baix Ter.

10.625

2.125

A.4.1.3.2.

A.4.1.3.3.

A.4.2.2.2.
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dels

305.000

10.000

21.000

7.500

2.500
40.000

30.000

60.000

30.000

1.000.000

1.700.000

10.000

10.000

10.000

5.500

5.500

5.500

5.500

3.000

1.500

1.500

1.500

2.125

2.125

2.125

2.125

78.000
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CODI

ACTUACIÓ

COST
TOTAL

2007

2008

2009

2010

2011

A.4.2.5.1.

Conversió de zones d’arrossars en
àrees inundables, bosc de ribera i prats
humits.

52.000

A.4.2.6.1.

Implementació d’un projecte de
restauració i manteniment dels
ambients naturals de Radio Liberty.

15.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.824.375

327.275

538.775

1.101.775

1.803.775

93.775

TOTAL
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52.000
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6.

AVALUACIO I SEGUIMENT

6.1.

Desenvolupament de les actuacions

L’avaluació i seguiment del present Pla es realitzarà mitjançant l’aplicació dels indicadors
dissenyats per a cada actuació, que es llisten a continuació.
CODI

ACTUACIÓ

A.4.1.1.1.

Indicadors

núm. punts monitoritz ats
núm. punts previst monitoritz ar

Inici del monitoratge dels
nivells i fluxes d’aigua de
les zones amb llacunes i
aiguamolls.

∑núm. controls en un punt de monitoreig en un any
núm. de punts monitoritz ats
S’ha realitzat el document?

Resultat òptim o
tendència
desitjada
=a1
En augment fins
assolir una fita
prefixada de X
controls per punt
anuals.
Si.

Número de documents o fonts d’informació disponibles
A.4.1.1.2.

A.4.1.1.3.

A.4.1.1.4.

A.4.1.2.1.

A.4.1.2.1.a

Estudi del funcionament
hidrològic de la plana.

Estudis de connectivitat
entre els aiguamolls i
zones humides del baix
Ter.

consultades.
Número d’experts i agents entrevistats.
Aplicació del mètode Delphi.

Si.

S’ha realitzat l’estudi?

Si.

Superfície i/o espais considerats.

Tots els espais
naturals de l’entorn
proper a l’àmbit
d’estudi.

Escala de treball.

Òptim: 1:5.000

S’ha realitzat l’estudi?

Si.

Elaboració d’un estudi de
la inundabilitat de la
plana.

Programa de manteniment
de la vegetació i de les
infraestructures dels espais
recuperats.
Manteniment de la
vegetació, senyalització,
itineraris i estaques platja.
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Núm. hectàrees inundables
Núm. hectàrees totals

Com més proper a 1
sigui el resultat,
més importància
relativa prendrà
l’estudi
d’inundabilitat.

Núm. tasques executades
Núm. tasques planificad es

= a 1.
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A.4.1.2.1.b
A.4.1.2.1.c
A.4.1.2.1.d

Programa per a les closes i
camps recuperats al Ter
Vell.
Manteniment de la bassa
de cria d’Emys
orbicularis.

A.4.1.2.1.e

Programa per a les
llacunes de Mas Pinell.

A.4.1.2.1.f

Programa per al sector del
Cul de les Senyores.

A.4.1.2.1.g

Núm. repeticion s a l' any de cada tasca
Núm. repeticions a l' any planificad es

= a 1.

Manteniment a les Basses
d’en Coll.
Manteniment d’altres
espais naturals propietat
privada amb acords de
custòdia.

A.4.1.2.2.

Programa de manteniment
de l’estat dels canals i recs
del Sistema d’aiguamolls
construït (SAC) del Ter
Vell.

Núm. tasques executades
Núm. tasques planificad es

A.4.1.2.3.

Control i eradicació de
plantes exòtiques
invasores.

Superfície eradicada de Cortaderia selloana
Superfície total afectada per Cortaderia selloana

A.4.1.2.3.a

Eliminació de Cortaderia
selloana.

Superfície eradicada de Carpobrotu s edulis
Superfície total afectada per Carpobrotus edulis

A.4.1.2.3.b
A.4.1.2.3.c

A.4.1.2.4.

Eliminació de
Carpobrotus edulis.
Eliminació d’altres.
.espècies exòtiques.
Programa de retirada de
residus.

A.4.1.3.2.

Creació d’un itinerari
senyalitzat i adequació
dels accessos a la platja.

Elaboració d’un Pla d’usos
amb recomanacions i
directrius pel Pla Especial
de protecció del medi

= a 1.

Superfície eradicada d' altres espècies exòtiques
Superfície total afectada per altres espècies exòtiques
Núm. tasques executades
Núm. tasques planificad es

= a 1.

Superfície netejada
Superfície afectada per la presència de deixalles

= a 1.

Número de km d’itinerari executats.
A.4.1.3.1.

= a 1.

= Núm. de km
d’itinerari
dissenyats.

Número d’accessos adequats.

= Núm. d’accessos
planificats.

Enquesta grau satisfacció usuaris

= Elevat

S’ha realitzat l’estudi?

Si.
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Núm. usos inventaria ts
Núm. usos presents a l' espai

= a 1.
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natural i del paisatge del
futur Parc natural.

A.4.1.3.3.

A.4.1.4.1.

Inclusió de les directrius
d’aquest Pla de gestió en
el PRUG i Programa anual
del futur Parc natural.

Realització d’una
campanya de
sensibilització per evitar
l’alliberament d’exemplars
de tortugues exòtiques.

Núm. usos regulats
Núm. usos presents a l' espai

= a 1.

Núm. recomanacions i actuacions incloses al PRUG
Núm. recomanacions i actuacions incloses al Pla de Gestió

= a 1.

Número de sessions divulgatives realitzades a l’any.

= Núm. de sessions
planificades.

Número de fulletons o altres materials distribuïts a l’any.

= Núm. de materials
previst distribuir.

Número de tasques de difusió realitzades.

= Núm. de tasques
planificades.

Número d’exemplars de T.F recollists als punts habilitats ( per tal

= Núm.

que els usuaris els alliberin )

d’exemplars
= Núm. de tasques

A.4.2.1.1.

Adequació i manteniment
dels accessos a la platja.

A.4.2.2.1.

Adequació de closes
abandonades o adquirides
en terrenys inundables.

Superfície de closes arranjada
Superfície de closes prevista de ser arranjada

= a 1.

A.4.2.2.2.

Extracció d’antics dipòsits
de runes per rebaixar la
cota del nivell del terreny i
recuperar espais
inundables.

Superfície arranjada d' antics dipòsits de runa
Superfície d' antics dipòsits de runa prevista de netejar

= a 1.

A.4.2.3.1.

Execució del projecte de
restauració de la Pletera.

Núm. tasques executades
Núm. tasques planificad es

= a 1.

A.4.2.4.1.

Creació de llacunes a Mas
Pinell.

Núm. tasques executades
Núm. tasques planificad es

= a 1.

A.4.2.4.2.

Creació de llacunes i
aiguamolls entre la
desembocadura del Ter i
les llacunes de Mas Pinell.

Núm. tasques executades
Núm. tasques planificad es

= a 1.

A.4.2.4.3.

Restauració del bosc de
ribera a l’àrea del “Cul de
les senyores”.

Superfície d' ambients de ribera recuperats
Superfície d' actuació planificad a

= a 1.

A.4.2.4.4.

Cria en captivitat d’Emys
orbicularis.

Número de tasques de difusió realitzades.

S’està duent a terme el projecte de cria?
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Núm. d' exemplars produits anualment
Núm. d' exemplars objectiu

planificades.

Si.
= a 1.
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Núm. d' ous eclosionats
Núm. total d' ous
Núm. de femelles que realitzen posta
Núm. de femelles reproducto res

= a 1.

= a 1.
= Núm.
d’exemplars

Nombre d’exemplars alliberats

A.4.2.4.5.

A.4.2.4.6.

Construcció d’una bassa
de cria per a Emys
orbicularis.

Reintroducció d’Emys
orbicularis.

Núm. tasques de construcci ó executades
Núm. tasques de construcci ó planificad es

= a 1.

Númerode postes eclosionades
Número total de postes efectuades

= a 1.

S’està duent a terme la reintroducció?

Si.

Nombre d’individus reintroduïts a l’any.

= Número previst
segons evolució de
les poblacions.

Presència o absència d’espècies invasores nocives.

Absència.

Cens: nombre d’individus d’Emys orbicularis al baix Ter.

En ascens fins a la
població óptima
potencial.

Superfície total d’hàbitats idonis per Emys orbicularis. Comprèn:

A.4.2.4.7.

Estratègia de recuperació i
conservació de la població
d’Emys orbicularis.

-

Superfície total d’aigua amb vegetació submergida i
distribució d’aquesta superfície.

-

Superfície total d’aigua apta per a l’espècie.

-

Superfície total d’indrets aptes per a la termoregulació i
distribució d’aquesta superfície.

-

Superfície total apta per a la realització de postes i distribució
d’aquesta
superfície. de les aigües.
Nivells
de contaminació

Nul.

Presència d’espècies invasores nocives.

Absència.

Núm. d’exemplars al·lòctons capturats a l’any.
A.4.2.4.8.

Eliminació d’exemplars de
tortugues exòtiques dels
espais del baix Ter.

A.4.2.5.1.

Conversió de zones
d’arrossars en àrees
inundables, bosc de ribera
i prats humits.
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Superfície on s' ha intervingut
Superfície planificada d' intervenció

= a 1.

Núm. tasques executades
Núm. tasques planificad es

= a 1.

Superfície convertida
Superfície prevista convertir

= a 1.
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A.4.2.6.1.

Implementació d’un
projecte de restauració i
manteniment dels
ambients naturals de
Radio Liberty.

R.4.1.5.5.

Fomentar els Contractes
Globals d’Explotació i la
custòdia del territori en
finques d’interès ecològic.

6.2.

Núm. tasques executades
Núm. tasques planificad es

Nombre d’ha en cessió i/o custódia

= a 1.

= Núm. d’ha.

Desenvolupament de les recomanacions

Malgrat que les recomanacions són unes propostes que no tenen prevista cap assignació
pressupostària ni estan calendaritzades, moltes d’elles han de tenir-se en compte en el dia a
dia de la gestió de l’espai, per valorar la possibilitat de ser considerades o desenvolupades.
Per tot això a continuació s’adjunta el llistat de recomanacions proposades en aquest pla de
gestió.
Número

Recomanació

R.4.1.1.1.

Posar en funcionament un programa de monitoratge d’aquelles espècies i hàbitats que
requereixen especial protecció.

R.4.1.1.2.

Establir un programa de recerca i aplicació en la gestió dels coneixements hidrològics del
territori per a elaborar uns criteris per a la gestió de la hidrologia superficial (a), subterrània (b) i
per al control de les inundacions(c).

R.4.1.1.3.

Buscar fórmules d’aplicació de les mesures i dels criteris determinats per a garantir una correcta
gestió hídrica consensuada amb tots els agents.

R.4.1.2.1.

Conservar l’estat de les instal·lacions i dels espais naturals de propietat pública.

R.4.1.3.1.

Gestionar les activitats humanes i els accessos als espais naturals del baix Ter.

R.4.1.3.2.

Creació d’una xarxa d’itineraris.

R.4.1.3.3.

Catalogació del domini públic hidràulic.

R.4.1.3.4.

Vetllar per a la coordinació amb el pla especial dels càmpings.

R.4.1.3.5.

Vigilància de l’espai.

R.4.1.3.6.

Zonificar i establir criteris per a la gestió de la caça a l’espai XN2000.

R.4.1.3.7.

Integrar la planificació i gestió de l’espai en els criteris establerts pels documents normatius de
referència.

R.4.1.5.1.

Promoure la recuperació de les closes i la transformació dels usos agrícoles del territori a
l’entorn del Ter Vell i altres zones humides.

R.4.1.5.2.

Gestionar els recursos agrícoles per evitar un impacte sobre els fràgils sistemes aquàtics del baix
Ter.
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Número

Recomanació

R.4.1.5.3.

Promoure les Bones Pràctiques Agràries i un millor ús dels adobs i pesticides a l’àrea.

R.4.1.5.4.

Fomentar el programa d’ajudes agroambientals als agricultors per a recuperar zones d’interès
ecològic.

R.4.1.5.5.

Fomentar els Contractes Globals d’Explotació i la custòdia del territori en finques d’interès
ecològic.

R.4.2.1.1.

Aplicar el programa de manteniment per assegurar la neteja habitual de les deixalles de la platja.

R.4.2.1.2.

Garantir el natural funcionament dels ecosistemes de la platja.

R.4.2.2.1.

Recuperació de zones inundables a l’entorn del Ter Vell.

R.4.2.2.2.

Recuperació de closes inundables, millora del drenatge i control hídric per a la creació de zones
de laminació d’aigua.

R.4.2.3.1.

Recuperació del gradient d’ecosistemes perpendiculars a la línia de costa i de la seva
funcionalitat hidrològica i ecològica.

R.4.2.4.1.

Recuperació de diferents hàbitats d’ambients humits per a la tortuga d’estany (Emys orbicularis)
i les espècies d’amfibis de closes, basses, canyissars, boscos de ribera,…

R.4.2.4.2.

Assegurar la conservació de la població de tortuga d’estany.

R.4.2.5.1.

Recuperació d’hàbitats naturals a les Basses d’en Coll, com ara canyissars densos, per a les
poblacions de bitó (Botaurus stellaris).

R.4.2.5.2.

Restauració d’un gradient natural de comunitats vegetals entre els arrossars i la llacuna que
permeti la laminació de l’aigua en moments de plenes.

R.4.2.6.1.

Establiment d’un gradient natural de comunitats vegetals des de les dunes de la platja fins les
pinedes.
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7.

REVISIO DEL PLA

El present Pla de gestió es revisarà al 2on i 5è anys de la seva redacció. La primera revisió
del Pla es realitzarà a partir de l’informe final presentat del projecte Life Emyster en el qual
es detallaran el resultat de les actuacions realitzades durant el peíode 2007-2008.
Durant el 5è any, s’iniciarà la redacció d’un nou Pla de gestió. En tot cas aquest punt del
pla estarà condicionat segons si s’ha aprovat la creació del Parc Natural i si aquest necessita
de la revisió d’aquest pla de Gestió o de la redacció d’un nou pla adaptat a un àmbit
d’actuació més gran.
Bona part de les actuacions descrites ens els apartats anteriors requereixen d’un seguiment
orientat tant al manteniment de les infraestructures com a verificar el correcte estat ecològic
del sistema un cop realitzades. La revisió d’aquestes actuacions ha de permetre verificar la
consecució dels objectius que es proposaven en cadascuna d’elles introduint-hi, quan sigui
necessari, les modificacions pertinents.

7.1.

Manteniment i supervisió

Algunes de les actuacions requereixen un manteniment o una supervisió regulars per al seu
correcte funcionament:

- Reposició dels encanyissats de retenció de sorres (fins que
hi hagi fixació suficient per part de la vegetació.

Restauració dunar

- Replantació d’espècies psammòfiles (segons projecte).
- Reposició dels elements de senyalització i tancats
malmesos.
Neteja mecànica de la platja

- Revisió anual dels límits de la vegetació psammòfila i
delimitació de l'àrea de protecció al seu entorn.

Itineraris

- Reposició dels elements de senyalització, tancats i/o
mobiliari malmesos.

Sistema d’aiguamolls
depuració

de

- Revisió de les comportes i regulació dels nivells.
- Revisió i reparació, si s’escau, de les motes, canals i
canonades.
- Neteja de motes i camins.
- Plantació a les motes.
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7.2.

Revisió de l’estat ecològic del sistema

En termes generals, es proposa una revisió de l’estat global de tots els ecosistemes de
l’espai cada 5 anys, que ha de tenir en compte la flora i la vegetació, la fauna (vertebrada i
invertebrada), el funcionament hidrològic (règim i qualitat de les aigües), etc., de manera
que les dades obtingudes permetin valorar l’eficàcia de la gestió de l’espai. Els estudis
afectaran la totalitat de l’espai però es posarà una especial atenció a la revisió de les
actuacions portades a terme.
Les pautes a seguir han de ser semblants a les emprades en el marc del projecte LIFE:
Estudis

Periodicitat

Organismes
Flora

Catàleg florístic i valoració, amb especial atenció als ecosistemes 5 anys
psammòfils, halòfils i aquàtics i les zones on s'han desenvolupat
actuacions, especificant les espècies en perill i vulnerables

Fauna

Inventari de vertebrats (aus, peixos, mamífers, amfibis i rèptils)

5 anys

Inventari d’invertebrats
Sistemes aquàtics
Qualitat de
l’aigua

Seguiment d’un cicle anual complet a Ter Vell i sistema 5 anys
d’aiguamolls de depuració, i a Basses d’en Coll.
5 anys
Seguiment a les llacunes de la Pletera i Fra Ramon.

Colmatació
de les
llacunes

Revisió cartogràfica de l’avanç de les comunitats helofítiques en el 5 anys
perímetre de les llacunes
Estudi de l’acumulació de sediments

Reintroducció Seguiment de l’estat de les poblacions de les llacunes
de fartet

5 anys

Reintroducció Seguiment de l’estat de les poblacions de les llacunes
d’Emys
orbicularis

5 anys

Reintroducció Seguiment de les poblacions: composició i distribució a l'espai
d'hidròfits

5 anys

Sistemes terrestres
Vegetació

Cartografia digital de les comunitats a escala de detall amb suport 5 anys
de fotografia aèria en ultralleuger i integració a sistemes
d’informació geogràfica
Comparació amb les cartografies precedents i revisió de l’evolució
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8.

DOCUMENT DE SINTESI

L’entorn natural del baix Ter conserva encara un conjunt de comunitats ecològiques i
paisatgístiques d’una singularitat rellevant. La pressió antròpica per la seva situació
geogràfica i per la concentració de les activitats humanes en el litoral la converteixen en
una zona extremadament sensible, sotmesa a molts factors d’impacte, però que a l’hora ha
concentrat diversos esforços de conservació remarcables. La zona ha estat proposada com
a (LIC) Lloc d’interès comunitari i designada com a ZEPA , entrant així a formar part de la
xarxa Natura 2000, motiu pel qual ha pogut desenvolupar dos projectes Life a càrrec de
subvencions de la Unió Europea, i actualment hi ha sobre la taula una proposta per
incloure’s en el Parc Natural del Montgrí –Medes – baix Ter.
La plana del baix Ter ha estat modelada a partir de la confluència fluvial del Ter i del Daró
i de les rieres de Peratallada i de Pals. La dinàmica fluvial que ha permès la formació recent
de la plana es pot reconstruir a partir de l’observació i estudi del traçat dels antics braços
del Ter i del Daró, de la morfologia dels antics estanys de Pals, Boada i Ullastret i, a la
franja costanera, a partir dels cordons litorals de dunes i les zones de maresma. A nivell
geomorfològic i paisatgístic cal destacar les platges i les formacions de dunes de l’Estartit, de
la Fonollera i Pals, on encara es mantenen retalls de litoral amb un gradient d’hàbitat i de
comunitats divers i ben estructurat des de la platja, a les dunes, reredunes, la maresma i les
pinedes. Hi ha poques localitats de Catalunya on encara es puguin veure retalls de litoral amb
representacions singulars d’aquestes comunitats, i el baix Ter és una d’aquestes, malgrat la
forta pressió antròpica que pateix resultat de les activitats turístiques i recreatives.
La dinàmica natural dels aiguamolls del baix Ter la determina la hidrologia de tot el
sistema, i la principal rellevància d’aquest espai és la diversitat d’ecosistemes aquàtics que
es poden trobar a la zona, des d’aiguamolls, llacunes litorals, maresmes, llacunes i estanys
interiors, a sistemes de canals i recs, una plana inundable, les closes, la gola del Ter i la
desembocadura del Daró i els arrossars. Malgrat tot, el que avui ens resta és només una
petita part dels ambients aquàtics que antigament havien ocupat la plana al·luvial del baix
Ter, i per aquest motiu cal assegurar-ne la seva conservació i recuperació. Específicament
cal destacar entre altres: els ambients de maresma, especialment ben representats a La
Pletera; les llacunes litorals amb diferents característiques, des de les més salines com Fra
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Ramon a les d’aigua dolça de les Basses d’en Coll i del Ter Vell; els aiguamolls i zones
inundables de l’interior, sovint entre terrenys agrícoles, com les llacunes de Mas Pinell i la
closa d’en Mascort, i finalment, els ambients fluvials com la gola del Ter i el Daró, sovint
amb una forta interacció amb els ambients marins litorals.
A nivell de conservació d’aquests ambients el principal repte és la gestió de l’aigua.
L’alteració de les dinàmiques naturals dels sistemes aquàtics per la utilització de l’aigua per
regar és un dels principals problemes dels sistemes aquàtics del baix Ter, al qual se’ls
afegeixen els efectes derivats de la contaminació per aigües residuals urbanes i excedents
agrícoles (nitrats, fosfats, pesticides) i l’alteració dels mateixos ambients (colmatació,
canalització dels canals, dessecació d’aiguamolls, acumulació de runes en closes i prats
inundables,...)
Existeixen a l’espai 20 hàbitats de vegetació natural d’interès comunitari, dels quals 5 són
prioritaris per a la conservació: les llacunes litorals, les maresmes, les dunes amb pinedes,
les llacunes temporànies i els prats de dall. Pel que fa a la flora s’han catalogat 463 tàxons,
entre els quals hi ha diverses espècies que cal considerar d’especial importància totes elles
lligades a aquests hàbitats d’interès. Les principals problemàtiques d’aquestes comunitats i
espècies, a més de la desaparició dels seus ambients, són la colonització del seu hàbitat per
espècies de vegetació exòtiques i la freqüentació humana i el trepig.
L’elevada biodiversitat d’aquesta zona es reflecteix en la riquesa de tàxons d’invertebrats
aquàtics citats als aiguamolls de l’Alt i el Baix Empordà que es pot resumir en una riquesa
faunística de 125 tàxons de crustacis i 295 tàxons d’insectes aquàtics, a banda de l’interès
d’espècies com les nàiades o musclos d’aigua dolça. A això, cal afegir 14 espècies de
peixos, 10 d’amfibis, 15 de rèptils, i un nombre no comptabilitzat, però molt divers, de
mamífers i d’ocells. Les espècies de fauna de més interès són aquelles relacionades amb els
ambients aquàtics, pel que cal destacar la presència d’espècies de peixos en perill, i grups
protegits per la legislació com la majoria d’amfibis, les tortugues aquàtiques, els ocells, i
mamífers com la llúdriga (Lutra lutra).
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Cada espai del baix Ter presenta unes singularitats i peculiaritats que li donen personalitat
pròpia. D’aquesta manera en l’elaboració del Pla de Gestió s’han determinat 6 zones, cada
una amb uns valors patrimonials i unes necessitats de conservació diferents.
La zona del litoral i la platja destaquen per la conservació de comunitats vegetals d’interès,
especialment plantes psammòfiles relacionades amb les dunes, com Stachys maritima, que
hi presenta les poblacions més meridionals de la Mediterrània occidental, però també per la
presència d’espècies com el corriol petit, i el potencial per recuperar algun dia la tortuga
babaua en aquest sector del mediterrani. La regulació dels accessos a la platja i el control de
la freqüentació humana en són els principals reptes. L’objectiu de la gestió en aquest espai
és la restauració de la vegetació i la regulació de les activitats, així com eliminar elements
artificials que alteren la morfologia natural del litoral.
El Ter Vell és una llacuna litoral important per les comunitats vegetals pròpies d’aquests
ambients, on destaca una varietat de canyís Phragmites australis subsp. chrysanthus, i la
presència d’espècies d’ocells aquàtics i de les nàiades anodonta (Anodonta cygnea). Al seu
entorn les closes inundables ofereixen un hàbitat òptim per amfibis com el gripau corredor
(Bufo calamita) i la granota verda (Pelophylax perezi). La recuperació dels ambients
inundables de les closes entre Ter Vell i la Pletera és una de les finalitats del Pla de Gestió,
així com mantenir un règim hidrològic natural a les llacunes, als canals i als recs. Aquestes
àrees inundables recullen ambients característics dels estanys temporanis mediterranis,
antiguament molt abundants a l’Empordà, però que avui en dia la major part han estat
dessecats.
A la Pletera els ambients destacables són les dunes i la maresma, on es conserven espècies
vegetals com Atriplex rosea subsp. tarraconensis, Arthrocnemum perenne, Astragalus

tragacantha, i la llacuna salobre de Fra Ramon on apareix la planta aquàtica Ruppia
cirrhosa que conviu amb el fartet (Aphanius iberus), un peix en perill d’extinció, amb una
població molt escassa i aïllada en el context del mediterrani. El projecte de restauració de la
Pletera és una de les principals apostes, i sens dubte la més ambiciosa, per a la recuperació
d’ambients aquàtics al baix Ter, amb l’eliminació del passeig, de les runes a l’entorn, i de
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les barreres físiques al lliure funcionament dels ecosistemes litorals.
Pel que fa a Mas Pinell i la gola del Ter, és en aquesta zona on s’ha reintroduit la tortuga
d’estany (Emys orbicularis), ja que és l’espai que encara habitaven fa no més de 20 anys
(als anys 80 encara n’hi havia). Aquí es troben els ambients de comunitats vegetals
d’ambients humits més diversos, des de closes inundables, rius de cabal important amb
boscos de ribera, i és on són més necessàries actuacions de restauració, amb la recuperació
de llacunes i aiguamolls. A les closes d’aquesta zona s’ha localitzat Euphorbia palustris, al
riu i a les llacunes és un hàbitat de la llúdriga (Lutra lutra), i en zones sorrenques prop del
litoral hi ha l’única població de gripau d’esperons (Pelobates cultripes) en bon estat
coneguda a la plana. Des del punt de vista paisatgístic, destaca la barreja de boscos
esclerofil·les, pinedes i bosc de ribera.
A les Basses d’en Coll els arrossars constitueixen un hàbitat molt productiu on es
reprodueixen amfibis com la reineta (Hyla meridionalis) i on molts ocells aquàtics troben
aliment, alguns dels quals crien a les Illes Medes, com el martinet ros (Ardeola ralloides).
Els canyissars de la llacuna són hàbitat d’espècies d’interès com el bitó (Botaurus stellaris),
d’aquesta manera la recuperació dels canyissars i aiguamolls a l’entorn de la llacuna,
afavorint les zones de laminació d’aigua, afavoreixen a algunes d‘aquestes espècies
d’interès augmentant la biodiversitat de l’espai.
Finalment la recuperació de la zona litoral de Radio Liberty a Pals permet la protecció i
gestió d’una zona on es conserva encara una gradació ben estructurada de comunitats
vegetals des de la platja a les dunes de pins interiors. La conservació de l’estructura de la
zona es basa en l’ordenació de l’ús públic, el manteniment de l’ecosistema i el corresponent
monitoratge.
La diagnosi del patrimoni natural del baix Ter i la valoració de les necessitats de protecció i
gestió d’aquests espais han determinat l’elaboració d’un conjunt de recomanacions i
propostes que es detallen a continuació.
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Taula resum de recomanacions i actuacions previstes.
Estratègies d’actuació d’àmbit general i/o a llarg termini.
Foment del coneixement i la recerca aplicada, la divulgació i l’avaluació
R.4.1.1.1. Posar en funcionament un programa de monitoratge d’espècies
R.4.1.1.2. Establir un programa de recerca i aplicació en la gestió dels coneixements
hidrològics del territori.
R.4.1.1.2.a. Establir uns criteris per a la gestió de la hidrologia superficial.
R.4.1.1.2.b. Establir uns criteris per a la gestió de la hidrologia subterrània.
R.4.1.1.2.c. Definir els criteris de gestió de les zones humides en base a la inundabilitat i la
funcionalitat en el control d’avingudes.
R.4.1.1.3. Buscar fórmules d’aplicació de les mesures i dels criteris determinats per garantir
una correcta gestió hídrica consensuada amb tots els agents.
A.4.1.1.1. Inici del monitoratge dels nivells i fluxes d’aigua de les zones amb llacunes i
aiguamolls.
A.4.1.1.2. Estudi del funcionament hiodrològic de la plana.
A.4.1.1.3. Estudis de la connectivitat entre els aiguamolls i zones humides del baix Ter.
A.4.1.1.4. Elaboració d’un estudi de la inundabilitat de la plana.
Programa de Manteniment
R.4.1.2.1. Conservar l’estat de les instal·lacions i dels espais naturals de propietat pública.
A.4.1.2.1. Programa de manteniment de la vegetació dels espais recuperats.
A.4.1.2.2. Programa de manteniment de l’estat dels canals i recs del Sistema d’aiguamolls
construït (SAC) del Ter Vell.
A.4.1.2.3. Control i eradicació de plantes exòtiques invasores.
Subactuació: Eliminació de la Cortaderia.
Subactuació: Eliminació de Carpobrotus.
Subactuació: Eliminació d’altres espècies exòtiques.
A.4.1.2.4. Programa de retirada de residus.
Gestió i ordenació dels usos públics, turístics i recreatius
R.4.1.3.1. Gestionar les activitats humanes i els accessos als espais naturals del baix Ter.
R.4.1.3.2. Creació d’una xarxa d’itineraris.
R.4.1.3.3. Catalogació del domini públic hidràulic del riu Ter.
R.4.1.3.4. Vetllar per la coordinació amb el pla especial del càmping el Delfin Verde.
R.4.1.3.5. Vigilància de l’espai.
R.4.1.3.6. Zonificar i establir criteris per a la gestió de la caça l’espai XN2000.
R.4.1.3.7. Integrar la planificació i gestió de l’espai en els criteris establerts pels documents
normatius de referència.
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A.4.1.3.1. Creació d’un itinerari senyalitzat i adequació dels accessos a la platja.
A.4.1.3.2. Elaboració d’un Pla d’usos amb recomanacions i directrius pel Pla Especial de
protecció del medi natural i del paisatge del futur parc natural.
A.4.1.3.3. Inclusió de les directrius d’aquest pla de gestió en el PRUG i Pla anual del parc
natural del Montrgí-Medes).
Difusió i sensibilització
A.4.1.4.1. Realització d’una campanya de sensibilització per evitar l’alliberament
d’exemplars de tortugues exòtiques.
Gestió de zones agrícoles i de pastura
R.4.1.5.1. Promoure la recuperació de les closes i la transformació dels usos agrícoles del
territori.
R.4.1.5.2. Gestionar els recursos agrícoles per evitar un impacte sobre els fràgils sistemes
aquàtics del baix Ter.
R.4.1.5.3. Promoure les Bones Pràctiques agrícoles i un millor ús dels adobs i pesticides a
l’àrea.
R.4.1.5.4. Fomentar el Programa d’ajudes agroambientals als agricultors per recuperar
zones d’interès ecològic.
R.4.1.5.5. Fomentar els Contractes Globals d’Explotació i la custòdia del territori en
finques d’interès ecològic.
Recomanacions i/o actuacions per zones
Zona I: Platja i cordons dunars
R.4.2.1.1. Aplicar el Programa de manteniment per assegurar la neteja habitual de les
deixalles de la platja.
R.4.2.1.2. Garantir que el natural funcionament dels ecosistemes de la platja.
A.4.2.1.1. Adequació i manteniment dels accessos a la platja.
Zona II: Sistema llacunar de Ter Vell
R.4.2.2.1. Recuperació de les zones inundables a l’entorn del Ter Vell.
R.4.2.2.2. Recuperació de closes inundables, millora del drenatge i control hídric per a la
creació de zones de laminació d’aigua (zona de closes entre Ter Vell i la Pletera).
A.4.2.2.1. Adequació de closes abandonades o adquirides en terrenys inundables (Polígon
1).
A.4.2.2.2. Extracció d’antics dipòsits de runes per baixar el nivell del terreny i recuperar
espais inundables (Polígon 2). Execució en diferents fases.
Zona III: Maresma de la Pletera
R.4.2.3.1. Recuperació del gradient d’ecosistemes perpendiculars a la línia de costa i de la
seva funcionalitat hidrològica i ecològica.
A.4.2.3.1. Execució del projecte de restauració de la Pletera.
Zona IV: Gola del Ter – aiguamolls de mas Pinell
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R.4.2.4.1. Recuperar de diferents hàbitats d’ambients humits per a la tortuga d’estany
(Emys orbicularis), closes, basses, canyissars, boscos de ribera...
R.4.2.4.2. Assegurar la conservació de la població de tortuga d’estany.
A.4.2.4.1. Creació de llacunes a Mas Pinell.
A.4.2.4.2. Creació de llacunes i aiguamolls entre la desembocadura del Ter i les llacunes de
Mas Pinell. (finques explotació del litoral).
A.4.2.4.3. Restauració del bosc de ribera a l’àrea del “Cul de les senyores”.
A.4.2.4.4. Cria en captivitat d’Emys orbicularis.
A.4.2.4.5. Construcció d’una bassa de cria per a Emys orbicularis.
A.4.2.4.6. Reintroducció d’Emys orbicularis.
A.4.2.4.7. Estratègia de recuperació i conservació de la població d’Emys orbicularis.
A.4.2.4.8. Eliminació d’exemplars de tortugues exòtiques dels espais del baix Ter.
Zona V: Basses d’en Coll
R.4.2.5.1. Recuperació d’hàbitats naturals a les Basses d’en Coll, com ara canyissars
densos, per a les poblacions de bitó.
R.4.2.5.2. Restauració d’un gradient natural de comunitats vegetals entre els arrossars i la
llacuna que permeti la laminació de l’aigua en moments de plenes.
A.4.2.5.1. Conversió de zones d’arrossar en àrees inundables, bosc de ribera i prats humits
(Polígons 4 parcial i 5-península Basses d’en Coll).
Zona VI: Radio Liberty
R.4.2.6.1. Establiment d’un gradient natural de comunitats vegetals des de les dunes de la
platja fins a les pinedes.
A.4.2.6.1. Implementació d’un projecte de restauració i manteniment dels ambients naturals
de Radio Liberty.
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