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Projecte Riberes del Ter

El projecte RIBERES DEL TER consisteix en el desenvolupament 

a l’Alt Ter d’acords i actuacions de custòdia fluvial concrets 

amb diversos propietaris (públics i privats) partint de l’acord 

marc de custòdia, establert l’any 2009, entre els tres ajunta-

ments (Torelló, les Masies de Voltregà i Manlleu) i el Centre 

d’Estudis dels Rius Mediterranis – Museu Industrial del Ter.

L’objectiu de la custòdia fluvial és generar la responsabilitat 

dels usuaris i propietaris vinculats a rius i zones humides, 

però també de les administracions competents.

Es tracta d’ordenar-hi elements, usos i accions amb el propò-

sit de conservar i restaurar progressivament la totalitat dels 

cursos fluvials de la conca de L’Alt Ter al seu pas pels diversos 

municipis, protegir-hi els valors existents i rehabilitar-hi i res-

taurar-hi el bon estat ecològic i la màxima biodiversitat, en la 

mesura que sigui possible i es disposi dels mitjans per fer-ho. 

S’hi fan seguiments i estudis de recerca, per a avaluar el resul-

tat de les actuacions.

El projecte Riberes del Ter, per tant, pretén aconseguir i desenvo-

lupar a mitjà termini un gran nombre d’acords de custòdia fluvial.

(a la figura es mostren els espais on s’ha actuat fins l’any 2009)

grup de treball de custòdia fluvial
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El meandre del Despujol

El meandre del Despujol és un espai fluvial on conviuen ele-

ments naturals (arbres de ribera, ocells aquàtics, peixos, etc.) 

amb l’activitat humana. Aquesta activitat, sobretot agrícola i 

silvícola, s’hi duu a terme des d’antic; els terrenys propers al 

riu són molt fèrtils. 

L’any 2009 s’hi van fer actuacions de rehabilitació ambiental: 

substitució d’espècies foranes d’arbres (escàcies i plàtans 

bàsicament) per autòctones (verns, saules, freixes, etc.) i dis-

seny d’un itinerari a peu.

La rehabilitació del meandre del Despujol és una iniciati-

va de custòdia fluvial de l’Ajuntament de les Masies de Vol-

tregà i el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis - Museu 

Industrial del Ter en el marc del projecte Riberes del Ter . 

(www.mitmanlleu.org /riberesdelter) 

Aquí davant, a l’altra banda del riu, Espadamala de 

Baix (Torelló), hi ha una colònia d’ocells ardeids for-

ça important. 

Els ardeids tenen el bec llarg i en forma d’arpó per 

capturar peixos, amfibis o petits mamífers. Són 

ocells que solen viure en comunitat, és a dir, dormen 

(van a jóc) i nien en grup. Aquests ardeids segura-

ment s’han instal·lat aquí perquè hi ha tranquil·litat 

i arbres grossos on poden fer els nius. La majoria 

d’aquests ocells apareixen al voltant del mes de 

març, crien i se’n van a finals de juliol.

Els ocells de riu

Barb de muntanya (Barbus meridionalis), 
espècie pròpia del nord-est de Catalu-
nya, de conservació prioritària.  
Foto: Núria Sellarès-CERM Construcció d’un aguait per a ocells da-

vant de la colònia d’ardèids d’Espadama-
la de Baix (Torelló).  
Foto: Laia Jimenez-CERM

Tala d’arbres de ribera forans.  
Foto: Marc Ordeix-CERM

Plançons d’arbres autòctons per a la 
rehabilitació del meandre del Despujol. 
Foto: Marc Ordeix-CERM

Xivitona

Actitis hypoleucos

Mallerenga carbonera

Parus major

Blauet

Alcedo atthis

Cueta o cuereta 

torrentera

Motacilla cinerea

Ànec collverd

Anas platyrhynchos

Corb marí gros

Phalacrocorax carbo

Polla d’aigua

Gallinula chloropus

Tallarol de casquet

Sylvia atricapilla

Gavià argentat

Larus michaelis

Cabusset

Tachybaptus ruficollis

Bernat pescaire

Ardea cinerea

Esplugabous

Bubulcus ibis

Martinet de nit

Nycticorax nycticorax

Martinet blanc

Egretta garcetta

Agró blanc

Casmerodius alba 

La colònia d’ocells ardeids d’Espadamala de Baix


