
RESUM 

En aquest estudi es fa una avaluació de la vegetació de l’Illa de Gallifa o del Sorral (riu Ter a les 

Masies de Voltregà, Osona), després de dur-s’hi a terme un projecte de restauració. Aquest 

projecte estava inclòs al projecte marc de restauració i custòdia fluvial “Riberes del Ter”, 

impulsat pel Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis – Museu del Ter. 

L’Illa de Gallifa o del Sorral és una de les poques illes fluvials que es conserven a la conca del 

tram mitjà-alt del riu Ter. És una mostra vigent de l’activitat geomorfològica dels rius 

mediterranis que, amb els meandres i àrees inundables associades, conformen hàbitats de 

gran potencial ecològic. 

Per això, es va fer una tala de la plantació de carolines (Populus deltoides) que hi havia a 

l’interior de l’illa, l’any 2010. A partir d’aquí, es va iniciar un projecte de restauració per 

recuperar la vegetació de ribera idònia per la zona, mitjançant una plantació d’arbres 

autòctons, seguint un disseny experimental previ. L’objectiu era deduir, a mitjà termini, si era 

millor plantar o no plantar, i que la vegetació evolucionés pel seu propi compte. Aquest 

disseny consistia en parcel·lar la zona a restaurar, plantant arbres només a la meitat de les 

parcel·les. A les parcel·les on es plantava, els arbres eren diferents, depenent de la distància 

relativa al nivell freàtic. 

S’ha estudiat l’evolució de la supervivència dels arbres plantats, de les diferències entre arbres 

autòctons i al·lòctons, i de les parcel·les plantades i no plantades; s’ha comparat l’abundància 

dels arbres autòctons, i de salze blanc (Salix alba) en particular, segons el tipus d’hàbitat.  

En general, al cap de cinc anys, el bosc de ribera s’hi va recuperant progressivament després 

de les actuacions de restauració forestal realitzades. De la mateixa manera, tot i que la riquesa 

d’espècies no ha variat gaire amb el transcurs d’aquests cinc anys, l’estructura vegetal del bosc 

de ribera hi ha millorat notablement, especialment a les parcel·les plantades. 

 



RESUMEN 

En este estudio se hace una evaluación de la vegetación de la Illa de Gallifa o del Sorral (rio Ter 

en Masies de Voltregà, Osona), después de llevarse a cabo un proyecto de restauración. Este 

proyecto estaba incluido en el proyecto marco de restauración y custodia fluvial “Riberes del 

Ter”, impulsado por el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis – Museu del Ter. 

La Illa de Gallifa o del Sorral es una de las pocas islas fluviales que se conservan en la cuenca 

del tramo medio-alto del rio Ter. Es una muestra vigente de la actividad geomorfológica de los 

ríos mediterráneos que, con sus meandros i áreas inundables asociadas, conforman hábitats 

de gran potencial ecológico. 

Por eso, se hizo una tala de la plantación de álamos negros (Populus deltoides)que había en el 

interior de la isla, en el año 2010. A partir de ahí, se inicio un proyecto de restauración para 

recuperar la vegetación de rivera idónea para la zona, mediante una plantación de árboles 

autóctonos, siguiendo un diseño experimental previo. El objetivo era deducir, a medio plazo, si 

era mejor plantar o no plantar, y que la vegetación evolucionara por su propia cuenta. Este 

diseño consistía en parcelar la zona a restaurar, plantando árboles tan sólo en la mitad de las 

parcelas. En las parcelas donde se plantaba, los árboles eran diferentes, dependiendo de la 

distancia relativa al nivel freático. 

Se ha estudiado la evolución de la supervivencia de los árboles plantados, de las diferencias 

entre árboles autóctonos i alóctonos, y de las parcelas plantadas y no plantadas; se ha 

comparado la abundancia de los árboles autóctonos, y del sauce blanco (Salix alba) en 

particular, según el tipo de hábitat. 

En general, al cabo de cinco años, el bosque de rivera se va recuperando progresivamente 

después de las actuaciones de restauración forestal realizadas. Del mismo modo, aunque la 

riqueza de especies no ha variado demasiado en el transcurso de estos cinco años, la 

estructura vegetal del bosque de rivera ha mejorado notablemente, especialmente en las 

parcelas plantadas. 

 

 



ABSTRACT 

In this study we mainly conduct an assessment of the vegetation of the island of Gallifa or 

Sorral ( Location: River Ter, Masies de Voltregà, Osona), after the restoration project which 

took place in the island. This project was part of a bigger project to restore vegatation which 

currently aims at the riverbank of the river Ter, the project was led by Centre d’Estudis dels 

Rius meditarranis – Museu del Ter. 

The island of Gallifa or Sorral is one of the few fluvial islands which are to be found in the 

upper-mid section of the river Ter. It is tangible evidence that the geomorphological activity of 

the Mediterranean rivers, along their meanders and floodable areas, make up habitats of great 

ecological potential. 

Thus, in 2010 there was a felling of the artificial poplar (of Populus deltoides) plantation found 

on the Island. From then on, they started a project of restoration to recover the adequate 

vegetation of the area. To do so, they planted native trees of the area; they followed previous 

experimental design. The main objective of the project was to see in the long run whether it 

was better to plant vegetation or to let it grow on its own. This experimental design consisted 

of dividing the area into pieces of land which would then be restored. They just planted trees 

in half of those areas. In the pieces of land where they planted trees, they chose different 

species of trees, depending on the relative distance to the phreatic water level. 

We have looked at the evolution of the survival of the planted trees, the differences between 

the native and exotic species and the pieces of land with and without planting schemes. We 

have compared the abundance of native trees, especially the white willow (Salix alba), taking 

into consideration the different types of habitats. 

Generally, after 5 years, the riverbank forest has seen progressive improvement after the 

forest restoration were conducted. Additionally, even though the richness of species has not 

varied throughout the past 5 years, the plant structure in the riverbank forest has improved 

outstandingly, especially in the pieces of land where measures were taken and trees planted. 
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1. Introducció 

El riu Ter neix a Ulldeter, a uns 2400 metres d’altitud. Fa 208 quilòmetres de recorregut i, en 

sentit descendent, transcorre per les comarques del Ripollès, Osona, la Selva, el Gironès fins a 

desembocar al Baix Empordà, concretament al municipi de l’Escala. El curs mitjà-alt del riu Ter 

travessa una regió humanitzada des de fa molts anys, on els espais fluvials, tradicionalment, 

han estat molt utilitzats, entre d’altres usos, per a l’aprofitament de la fusta de plantacions 

d’arbres de ribera, l’activitat agrària i, cada vegada més residualment, la pesca. 

Avui en dia, tant l’estructura de la vegetació de ribera com la connectivitat ecològica dels 

cursos fluvials han estat molt degradades i alterades per l’antropització. Tot i haver patit una 

certa alteració, encara s’hi conserven valors naturals destacables. Entre d’altres elements de 

flora i fauna, els ocells aquàtics hi tenen un gran interès1. 

A les riberes del riu Ter, hi ha, com a mínim, quatre hàbitats naturals d’interès comunitari i de 

conservació prioritària (de l’Annex I de la Directiva d’Hàbitats 92/43/CEE2 i 97/62/CE3): els 

boscos al·luvials amb verns, salzes blancs i freixes (Codi Natura 2000: 91E0), que són 

predominants; els estanys temporals i les basses fluctuants (Codi Natura 2000: 3170), bastant 

comuns; les comunitats fontinals d’aigües dures (Codi Natura 2000: 54.12); i els pradells 

montans de crespinells i teròfits, rupícoles i calcícoles de terraprims i roques de muntanya 

mitjana (Codi Natura 2000: 34.114). 

Algunes de les espècies de fauna més significatives de la zona també estan considerades 

d’interès comunitari (de l’Annex I de la Directiva Ocells, 79/409/CEE4) i moltes de les espècies 

aquàtiques presents voregen la situació d’amenaçades o ho estan, veritablement. Entre els 

ocells es pot citar el cas del corriol petit (Charadrius dubius) i el blauet (Alcedo atthis), que 

voregen la situació d’amenaçades. Les espècies que s’emporten el pitjor paper, en procés 

d’extinció, veritablement amenaçades, són: entre els peixos, la bagra comuna (Squalius 

laietanus) i el barb de muntanya (Barbus meridionalis); entre els mamífers, la llúdriga (Lutra 

lutra); entre els ocells, es considera una espècie rara el martinet de nit (Nycticorax nycticorax), 

que hi constitueix la segona colònia nidificant més important de Catalunya, juntament amb 

altres espècies d’ocells ardeids (Baucells Colomer, J., Ordeix i Rigo, M., Camprodon Subirachs, 

J., 1998) 5. 

Paradoxalment, aquest sector del riu Ter no va ser inclòs a la proposta catalana d’espais de la 

Xarxa Natura 2000 (en canvi, sí el Baix Ter i la capçalera de l’Alt Ter). La millora de la 

connectivitat ecològica del curs fluvial i de l’estructura de la vegetació de ribera podrien 

comportar un increment considerable de la diversitat biològica aquàtica. També hi urgeix la 

protecció d’una de les colònies d’ardeids més grans de l’interior de Catalunya, situada en una 

finca privada. I moltes més actuacions indispensables, de restauració i sensibilització 

ambiental, com ara afavorir la recuperació d’espècies clau, com els ardeids i les llúdrigues, que 

ja ha retornat a alguns trams de l’Alt Ter però amb densitats poblacionals encara molt baixes. 

El riu Ter flanqueja propietats públiques i privades diverses i rep pressions ambientals 

múltiples, sobretot infraestructures urbanes, de transport i comunicació, recloses, plantacions 

de carolines i pollancres de varietats foranes, horts i altres conreus fins arran d’aigua, 

l’abocament de residus, extraccions d’àrids i formes de pesca esportiva poc sostenibles, Això, 
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no obstant, socialment ja s’ha avançat molt i s’han començat a posar en valor6 (Prat i Fornells, 

2012). 

 

1.1.     Zona d’estudi: curs mitjà-alt del riu Ter 

El curs mitjà-alt del riu Ter (també denominat genèricament com Alt Ter) és, com ja s’ha dit, 

una regió molt humanitzada i amb una fesomia especial. La riquesa d’algunes poblacions com 

Torelló, les Masies de Voltregà o Manlleu, prové de la indústria que es va desenvolupar, 

sobretot, gràcies a la proximitat del riu Ter. La majoria de molins fariners, medievals, es van 

acabar transformant al segle XIX en fonts d’energia fabril; els seus rius i rieres inclouen 

nombroses rescloses seguides d’un canal pel reg o, sobretot al moment actual, com a força 

mecànica per a un ús hidroelèctric. 

 
Figura 1.1. Mapes de Catalunya on es destaquen la comarca d’Osona

7
 (esquerra) i la conca del Ter 

8
(dreta), que és 

on delimita l’àmbit objecte d’aquest projecte. 

A grans trets, la comarca d’Osona es troba dominada per activitats agràries i industrials, i hi ha 

àrees urbanes prou densament poblades. Les seves riberes fluvials han estat sempre molt 

emprades pels seus habitants, entre d’altres usos, per a l’aprofitament de la fusta de 

plantacions d’arbres de ribera, la pesca i l’activitat hortícola. També n’hi ha d’altres on la 

influència humana és mínima i que es consideren punts o trams de referència, que cal 

conservar i intentar imitar a la resta del territori. Per tant, la conca mitjana-alta del riu Ter a 

principis del segle XXI encara conserva valors naturals destacables i una gran capacitat de 

restauració. 

Un bon exemple d’això és l’illa del Sorral o de Gallifa, una de les poques illes fluvials que es 

conserven a la conca de l’Alt Ter, juntament amb la de les Gambires. Aquestes són una mostra 

vigent de l’activitat geomorfològica dels rius mediterranis i, amb els meandres i àrees 

inundables associades, formen hàbitats de gran potencial ecològic. 

A la finca del Sorral (de 27,4 ha), a la part nord, hi ha l’illa del Sorral o de Gallifa amb una 

superfície de 8,7 ha, i que és el lloc on es realitza l’estudi. L’illa va ser explotada fa uns vint 

anys per a l’extracció d’àrids, des d’aleshores ençà, la major part ha estat ocupada per una 
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explotació forestal (plantació de pollancres). Una part de l’illa, però, ha recuperat boscos 

al·luvials, fonamentalment de salzedes amb domini de salze blanc (Salix alba), que forma una 

massa forestal de rebrot molt densa. A l’altre extrem, al braç de riu més estret, el bosc de 

galeria té una bona representació de les espècies més pròpies de les riberes fluvials: verns, 

salzes, freixes, oms, etc. Entre aquests, però, també s’hi troben espècies al·lòctones com són 

les robínies plàtans, etc. 

A l’interior de l’illa hi ha diversos cursos fluvials esporàdics que en diversifiquen l’estructura i hi 

creen moltes basses temporals. Aquesta gran varietat d’ambients aquàtics fluctuants 

representa un element diversificador d’hàbitats i és molt atractiva per a la fauna: invertebrats, 

amfibis, peixos, ocells aquàtics i mamífers semiaquàtics com la llúdriga (Lutra lutra), la rata 

d’aigua (Arvicola sapidus), o pels quiròpters, entre d’altres. Tot plegat, conforma hàbitats 

humits molt variats, amb zones de inundabilitat permanent i/o temporals i també zones 

d’aigües estancades, herbassars higròfils, vegetació helofítica, petites platges sorrenques i 

codolars9 (Ordeix, M., Camprodon, J., Jiménez, L., Llach, F., Sellarès, N., Guixé, D., 2010).  

 

1.2.     Característiques físiques d’interès de la zona d’estudi  

Les característiques físiques dels rius estan lligades estretament a les condicions climàtiques, 

geològiques i hidrològiques. El riu Ter, al seu curs mitjà-alt, forma nombrosos meandres i illes 

de gran valor ecològic que, enmig del llit fluvial, són espais de gran importància com a reserva 

de fauna, facilitant el refugi i la cria de nombroses espècies d’ocells, entre d’altres. La 

funcionalitat ecològica d’aquestes illes naturals també està lligada a la conservació de riberes 

fluvials adjacents, així com a la qualitat de l’aigua del riu. 

Els rius Mediterranis com el Ter, presenten una variabilitat hidrològica interanual elevada que 

determina la presència d’anys humits i secs. Les aportacions pirinenques de la capçalera fan 

que, tot i les oscil·lacions notables, generalment el seu tram mitjà-alt no arribi a eixugar-se del 

tot. No obstant, és cert que alguns anys l’escàs cabal s’acumula a les rescloses i es deriva pels 

canals en la seva pràctica totalitat. També hi pot influir l’increment de superfície de conreu 

(blat de moro i sorgo (melca), generalment) de regadiu. 

En el seu tram mitjà-alt, el Ter presenta un comportament bimodal propi dels rius mediterranis 

amb règim nivopluvial. Això es veu reflectit en un augment del cabal a la primavera amb 

aportacions d’aigua procedents del desglaç. A l’estiu, el cabal normalment disminueix de 

manera considerable. 

Les ribes del Ter, estan recobertes en una part molt important per altres materials al·luvials: 

còdols, graves, sorres i llims aportats per la força de l’aigua del riu Ter des del Pirineu i 

Prepirineus. Aquests sediments són predominantment de tipus silícic i estan dipositats 

formant terrasses fluvials (ACA, 2008). 
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1.3.       Característiques ecològiques i biològiques de la zona d’estudi  

Els sistemes fluvials tenen un valor estratègic des d’un punt de vista ecològic, pels hàbitats 

naturals singulars i les espècies que hi persisteixen. Per exemple els meandres, les illes, les 

basses temporals o les fonts, faciliten la subsistència i la mobilització d’éssers vius 

(l’anomenada connectivitat ecològica), a banda de fonamentar els valors propis d’aquests 

espais: paisatgístics, vegetació de ribera, ornitofauna, peixos, etc. La majoria d’aquests 

sistemes fluvials estan classificats com a hàbitats naturals d’interès comunitari i de conservació 

prioritària en base a l’Annex I de la Directiva Hàbitats (92/43/CEE i 97/62/CE). 

L’entorn fluvial del Ter es troba ocupat essencialment per plantacions de ribera i conreus 

herbacis o arbustius, mentre que els boscos de ribera ben constituïts s’han anat reduint degut 

a la pressió de les activitats humanes (veure la figura 1.2). 

Tot i això, a les riberes de l’Alt Ter s’hi troben hàbitats naturals d’interès comunitari i de 

conservació prioritària (de l’Annex I de la Directiva Hàbitats, 92/43CEE i 97/62CE) de gran valor 

(Taula 1.1). 

Boscos al·luvials amb verns, salzes blancs i freixes Annex I de la Directiva Hàbitats, 92/43/CEE i 97/62/CE 

Codi natura 2000: 91E0 

Estanys temporals i basses fluctuants Annex I de la Directiva Hàbitats, 92/43/CEE i 97/62/CE 

Codi natura 2000: 3170 

Comunitats fontinals d’aigües dures, sovint 

formadores de tosca 

Annex I de la Directiva Hàbitats, 92/43/CEE i 97/62/CE 

Codi natura 2000: 54.12 

Pradells montans de crespinells i teròfits, rupícoles i 

calcícoles de terraprims i roques de muntanya mitjana 

Annex I de la Directiva Hàbitats, 92/43/CEE i 97/62/CE 

Codi natura 2000: 34.114 

Taula 1.1. Hàbitats inclosos a la Directiva Hàbitats, 92/43/CEE, presents a l’àmbit del projecte. 
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Figura 1.2. Mapa d’hàbitats naturals de l’entorn fluvial del riu Ter i afluents principals. Amb un cercle vermell es 

destaca la zona d’estudi concreta del riu Ter, al seu pas pel terme municipal de Les Masies de Voltregà.  Font: Centre 

d’Estudis dels Rius Mediterranis. 

Entre les diverses tipologies de vegetació de ribera del nostre país, en aquest punt de la conca 

del Ter destaquen les vernedes, salzedes (Figura 1.3.) i freixenedes, que sovint presenten un 

cert estat de degradació a causa de la seva substitució per plantacions de carolines (Populus 
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deltoides Marshall) i pollancres de varietats foranes, horts i altres conreus fins arran d’aigua, 

l’abocament de residus, formes de pesca poc sostenibles, etc. 

 

Figura 1.3. Salzeda de la zona d’estudi. Es veu de fons una salzeda consolidada. Més a prop, s’observen salzes i 

saulics més joves, juntament amb algun rebrot de pollancre. Font: Elaboració pròpia. 

Arran d’aigua, també solen proliferar les jonqueres, els canyissars i els bogars, on predominen 

el jonc boval o comú (Scirpus holoschoenus), la canyota o canyís (Phragmites australis) i la 

balca o boga de fulla gran (Tipha latifolia), respectivament. I també moltes altres plantes 

aquàtiques, com els créixens (Rorippa nasturtium-aquaticum). Així mateix, destaquen altres 

hàbitats naturals com espadats, afloraments de roca, denomiats esqueis, platges de grava i 

sorra i, localment, comunitats fontinals d’aigües dures11 (Rifà i Vilaseca, P., 2012). 

La fauna vertebrada aquàtica o semiaquàtica ha patit moltes extincions en aquesta àrea: 

l’anguila (Anguilla anguilla) i el turó (Mustela putorius), actualment no hi són presents, però 

tampoc se’n pot descartar el retorn espontani o la seva reintroducció. Altres hi són rares, com 

la llúdriga (Lutra lutra) o la rata d’aigua (Arvicola sapidus). De fet, recentment ja s’ha pogut 

detectar el retorn de la llúdriga en alguns trams de l’Alt Ter, tot i que amb densitats 

poblacionals encara molt baixes9.  

Força espècies presents estan catalogades d’interès europeu, a partir de la Directiva Hàbitats 

(92/42/CEE i 97/62/CE) i, bastantes estan protegides per la legislació catalana. Pel que a la 

situació de la conservació, és primordial remarcar que moltes de les espècies aquàtiques 

voregen la situació d’amenaçades o ho estan veritablement. 

Algunes de les espècies més significatives de la zona són considerades d’interès comunitari i 

de conservació prioritària (de l’Annex I de la Directiva Ocells,  79/409/CEE, fruit de la Directiva 

Hàbitats, 92/43/CEE i 97/62/CE i, de la pròpia  directiva Hàbitats 92/43/CEE). Les espècies 

presents que voregen la situació d’amenaçades són, entre els ocells, el corriol petit 

(Charadrius dubius) i el blauet (Alcedo atthis).  
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2. Antecedents: projectes de restauració realitzats a la zona d’estudi 

A l’Illa de Gallifa o del Sorral (8,7 ha) al riu Ter, situada a la finca del Sorral (27,4 ha), municipi 

de les Masies de Voltregà, es va realitzar un projecte. Per poder executar el projecte de 

restauració de la zona d’estudi, es va signar també un acord de custòdia amb el propietari per 

a 10 anys (2009-2019), prorrogable. 

En aquesta zona es van realitzar algunes actuacions prèvies incloses a altres projectes (el 

projecte Riberes del Ter(1), que també va quedar inclòs en un altre projecte, el projecte 

RICOVER(2)). L’illa es va subdividir en 3 polígons (Figura 3.1.) on es van fer actuacions de 

revegetació i extracció de diversos peus durant els anys 2009-2010. 

Llistat d’actuacions a l’Illa de Gallifa o del Sorral (riu Ter a les Masies de Voltregà, Osona) 

realitzades durant el 2009, el 2010 i el 2011, per al projecte Riberes del Ter, inclòs al projecte 

RICOVER: 

GAL_1: corresponent a la salzeda del nord de l’illa. Actuacions: es va millorar la complexitat i la 

maduresa de la salzeda mitjançant la selecció dels troncs més vigorosos d’alguns individus, a 

més de tallar els peus que competien amb els verns i plantant estaques d’aquests últims a les 

zones on les condicions ecològiques eren favorables. 

GAL_2: corresponent a la plantació de pollancres o carolines (Populus deltoides). Actuacions: 

es van eliminar totes les carolines de l’interior de l’illa. 

GAL_3: corresponent als marges del braç interior de l’illa. Actuacions: es van eliminar les 

espècies al·lòctones (tallant-les i aplicant glifosat per evitar el seu rebrot) i es van plantar 

diverses espècies autòctones com salicàcies i freixe de fulla gran. 

Figura 3.1. Zones d’actuació de l’Illa de Gallifa, durant els anys 2009-2010. Font: Centre d’Estudis dels Rius 

Mediterranis. 

 

(1) El Projecte Riberes del Ter ha estat impulsat pel CERM i es fonamenta en l’elaboració d’un Pla de gestió per al desenvolupament 

d’acords i actuacions de custodia fluvial a la conca del riu Ter a Torelló, les Masies de Voltregà i Manlleu (Osona). Per a més 

informació: www.mitmanlleu.org/riberesdelter   
(2)Projecte RICOVER (Interreg IVB, SUDOE, 2009-2011), ha estat gestionat a Catalunya pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 

amb la col·laboració del CERM. Per a més informació: www.ricover.eu    

GAL_1 

GAL_2 

GAL_3 
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Durant el 2010 i els 2011 es van realitzar les actuacions que s’avaluen en l’estudi que presento. 

Les actuacions que es van executar van ser: talar la pollancreda (Populus deltoides) i altres 

espècies al·lòctones a l’interior de l’illa, amb un tractament mecànic i fitosanitari (Figura 3.2.) i 

la revegetació per parcel·les mitjançant un disseny experimental. Durant la primavera del 2013 

es va dur a terme un segon tractament mecànic amb l’ajuda de diferents voluntaris. 

La tala de la pollancreda i d’altres espècies al·lòctones es va fer durant l’octubre del 2010, 

deixant la majoria de restes de tala triturats (brancada i fullaraca) a la zona. Una petita part es 

va deixar apilada a diferents racons de l’illa per crear hàbitats i refugis per a la fauna.  

El tractament fitosanitari es va fer tres dies després de la tala, amb quatre variants: Triclopir-

Fluroxipir (Garlon) polvoritzat, 2-4D-MCPA-Dicamba (Banvel triple) polvoritzat, glifosat 

(Touchdown) pintat i glifosat (TD300) polvoritzat. La dilatació del període entre la tala i 

l’aplicació d’herbicides (la climatologia i la dinàmica pròpia dels rematants no va permetre 

aplicar-los al mateix moment) ha pogut afectar a la seva efectivitat, perquè l’eficàcia dels 

fitocides disminueix en augmentar aquest període. 

 
Figura 3.2. Identificació de les subparcel·les segons el tipus d’herbicida emprat. Font: Centre d’Estudis dels Rius 

Mediterranis. 
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Herbicida Aplicació Composició Dilució Aplicació 

Banvel Triple Polvoritzat 

10% p/v 

Dicamba 

(sal amina) 

25,5% p/v MCPA 

(sal amina) 

29,6% p/v 2,4-D 

(sal amina) 

0,8-1,5L/ha 

De post 

emergència. 

Control de 

males herbes de 

fulla ample 

Garlon Polvoritzat 

Triclopir 9% p/v 

(90g/l) 

Fluroxipir 3% 

p/v 

(30g/l) 

200cc/l 

Eliminació de 

soques. De post 

emergència. 

Control de 

males herbes de 

fulla ample. 

Touchdown 

Premium 

(TD300) 

Polvoritzat 

Glifosat (sal 

amònica) 36% 

(360g/l) 

300ml/15l No selectiu 

Touchdown 

Premium 

(TD) 

Pintat 

Glifosat (sal 

amònica) 36% 

(360g/l) 

25% No selectiu 

Taula 3.1. Algunes característiques dels herbicides i la seva aplicació per a l’eliminació de les espècies al·lòctones a 

l’interior de l’illa de Gallifa. Font: Centre D’estudis dels Rius Mediterranis. 

La revegetació tenia present la plantació i la possibilitat de colonització de manera natural. La 

plantació tenia un disseny experimental, es va dividir l’àrea en 66 subparcel·les, 33 de les quals 

es van escollir aleatòriament per ser plantades (Figura 3.3.). En aquestes 33 es van fer quatre 

tipus de plantacions (Taula 3.3.) en funció de l’hàbitat on estaven, que en aquesta memòria 

s’han definit com: zona de salzedes, freàtic alt, freàtic mig i freàtic baix (Figura 3.3.). Aquests 

hàbitats es van definir al projecte en funció del calat en un període d’avingudes ordinàries (2,3 

anys) (Figura 3.4.) i l’estat de conservació dels hàbitats fluvials de l’illa. En total es van plantar 

1700 peus durant la tardor de 2010 i l’hivern de 2011, 1600 dels quals es van plantar a les 

parcel·les d’aquest projecte (Taula 3.2.). 

Espècie Quantitat de peus 

Salix alba 587 

Salix elaeagnos 338 

Salix purpurea 300 

Alnus glutinosa 113 

Fraxinus excelsior 121 

Acer campestre 20 

Acer monspessulanum 11 

Quercus humilis 83 

Corylus avellana 27 

Total peus 1600 

Taula 3.2. Total de peus plantats a les subparcel·les que s’inclouen a dins del projecte. 



 

12 
 

Figura 3.3. Representació de les subparcel·les de l’Illa de Gallifa o del Sorral (riu Ter a les Masies de Voltregà, 

Osona). Els diferents colors corresponen als tipus d’hàbitats definits segons les plantacions. Vermell: zona de 

salzedes. Beix: Freàtic alt. Verd clar: Freàtic mig. Verd fosc: Freàtic baix. Les subparcel·les que no estan pintades 

corresponen a les no plantades i les pintades corresponen a les plantades. El perímetre de l’illa està representat per 

una línia groga. Font: Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis. 

 
Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..1. Nivell del calat del riu Ter a l’illa de Gallifa 

en un període de retorn d’avingudes ordinàries (2,3 anys) (Zona inundable en color blau, més intens indica major 

profunditat) amb les parcel·les de l’estudi definides. Font: Agència Catalana de l’Aigua.  
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Hàbitat: Zona de Salzeda 

Tipus de plantació: Salzeda 

Quantitat de peus Espècie 

25 Salix alba 

13 Salix elaeagnos 

12 Salix purpurea 

50 peus per subparcel·la  

Hàbitat: Freàtic alt 

Tipus de plantació: Limítrof amb el riu i/o amb el nivell freàtic alt o molt alt 

Quantitat de peus Espècie 

15 Salix alba 

12 Salix elaeagnos 

10 Salix purpurea 

13 Alnus glutinosa 

50 peus per parcel·la  

Hàbitat: Freàtic mitjà 

Tipus de plantació: Limítrof amb el riu però amb zones de la subparcel·la amb el nivell freàtic 

baix 

Quantitat de peus Espècie 

8 Salix alba 

5 Salix elaeagnos 

4 Salix purpurea 

5 Alnus glutinosa 

13 Fraxinus excelsior 

2 Acer campestre 

1 Acer monspessulanum 

9 Quercus humilis 

3 Corylus avellana 

50 peus per subparcel·la  

Hàbitat: Freàtic baix 

Tipus de plantació: Nivell freàtic baix i/o allunyat del riu 

Quantitat de peus Espècie 

8 Salix alba 

5 Salix elaeagnos 

4 Salix purpurea 

15 Fraxinus excelsior 

3 Acer campestre 

2 Acer monspessulanum 

10 Quercus humilis 

3 Corylus avellana 

50 peus per subparcel·la  
Taula 3.3. Varietat del tipus de plantació a cada parcel·la plantada, segons l’hàbitat. Any 2010. 
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3. Objectives 

The present study falls into the main research goal of assessing the evolution of the vegetation 

of the island of Gallifa or Sorral after the removal of the poplar plantation, by looking at 

several different degrees of intervention. (This happened in 2010 and 2013). 

Specifically, this study aims at: 

1) Assessing the recovery of the forest in the riverbank of the island of Gallifa or Sorral 

after the restoration of the vegetation was conducted. 

2) Assessing the improvement of the quality of plant structure within the forest of the 

riverbank and the habitats within the two main branches of the river which make up 

the island. We want to place special emphasis on the native plant species and we also 

want to further extend the studies done on biodiversity and the follow-ups carried out 

within the framework of the project RICOVER (Interreg IVB, 2009-2011). 

3) Assessing the short- and medium-term effects of the evolution of the richness of plant 

tree species, found in fluvial and riverside habitats; after the removal of the poplar 

plantation and the implementation of the measures for forest restoration. 
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4. Metodologia 

A la zona de l’interior de l’illa de Gallifa o del Sorral, es van recrear les 66 subparcel·les i es van 

recomptar les espècies plantades i les al·lòctones, amb un esforç constant, la majoria de 

vegades amb dues persones.  

Per marcar cada subparcel·la es feien servir tres cordills de 30 metres, cada un, i es col·locaven 

formant un triangle equilàter, amb l’ajuda d’una brúixola i el mapa de la Figura 4.1.. L’esforç 

per cada subparcel·la era de 30 minuts i el mostreig es feia rastrejant el triangle d’un vèrtex 

fins a un altre, passant pel mig de la subparcel·la. Per evitar el recompte d’individus, aquests 

s’anotaven a mesura que s’anava avançant (mitjançant unes fitxes de camp preparades 

prèviament). D’aquesta manera, els individus que quedaven a l’esquena del mostejador, ja 

estaven anotats a la fitxa.  

Tant per les espècies al·lòctones com autòctones es va fer un recompte total dels peus vius, 

agrupant-los per subparcel·les. Per a les espècies autòctones però, es va tenir en compte si 

eren supervivents de plantació o si eren individus nous (no plantats). Es va considerar que eren 

individus nous els individus que es trobaven a més d’un metre de la soca que va ser plantada 

(o si apareixien a l’atzar, lluny de qualsevol altre individu) i a més a més, tenien un tronc de 

diàmetre d’uns 2-3 centímetres i no superant els 1,5-2 metres d’alçada. Degut a la 

inaccessibilitat de les últimes 4 subparcel·les (63-66) (Figura 4.1) no es van poder comptar, i no 

es van tenir presents per fer l’anàlisi estadístic.  

Es considera que els resultats obtinguts són comparables entre sí perquè les dades es van 

recollir del 17 d’abril al 29 de maig del 2015. 

 
Figura 4.1. Representació de les subparcel·les amb la seva numeració corresponent. 
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Per tractar les dades i fer les anàlisis estadístiques s’han fet servir els programes Excel i 

RStudio. Amb aquest últim programa s’han realitzats vàries ANOVA, per avaluar si hi ha o no, 

diferències significatives entre l’abundància de les espècies autòctones i al·lòctones, i per 

veure si hi ha també diferència entre les parcel·les que s’hi va plantar i les que no (Figura 3.3.). 

També s’ha estudiat la diferència entre els diferents hàbitats i, concretament, la relació 

d’aquests hàbitats amb el salze blanc.  
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5. Resultats 

 

5.1. Evolució de la supervivència dels arbres plantats 

Tenint en compte només les parcel·les plantades, s’ha calculat el percentatge de supervivència 

de cada espècie plantada l’any 2010: al cap de dos anys, l’any 2012 (Figura 5.1.1.), i al cap de 

cinc anys, el 2015 (Figura 5.1.2.). 

 

Espècie Any 2010 Any 2012 Any 2015 

Salix alba 587 421 343 
Salix elaeagnos 338 5 0 
Salix purpurea 300 125 84 
Alnus glutinosa 113 6 3 
Fraxinus excelsior 121 15 9 
Acer campestre 20 6 4 
Acer monspessulanum 11 1 1 
Quercus humilis 83 2 2 
Corylus avellana 27 2 1 

Total 1600 583 447 
 

Taula 5.1.1. Arbres plantats a l’any 2010. Les columnes de la dreta (2012 i 2015) indiquen el nombre total de 

supervivents dels arbres plantats, en ambdós anys. 

 

Figura 5.1.1. Percentatges de supervivència (resultats del 2012) de cada espècie, segons els individus que s’hi van 

plantar durant la restauració.  

  

71,72% 

1,48% 
41,67% 

5,31% 

12,40% 

30,00% 

9,09% 

2,41% 7,41% 

Salix alba 

Salix elaeagnos 

Salix purpurea 

Alnus glutinosa 

Fraxinus excelsior 

Acer campestre 

Acer monspesulanum 

Quercus humilis 

Corylus avellana 
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Figura 5.1.2. Percentatges de supervivència (resultats del 2015) de cada espècie, segons els individus que s’hi van 

plantar durant la restauració.  

 

5.2.  Evolució de les diferències entre l’abundància d’arbres autòctons i 

al·lòctons 

Es considera que abans de la restauració, el 100% d’espècies presents eren al·lòctones. 

Després de la restauració, es considera que el 100% de les espècies presents eren autòctones, 

ja que tots els arbres que es van plantar ho eren i tots els arbres al·lòctons van ser eliminats. 

En el recompte que es va fer el 2012 hi havia un total de 788 individus d’arbres autòctons  

(24,24% del total) i 2463 d’arbres al·lòctons (75,76% del total) (Figura 5.2.1.). En aquest estudi 

actual, del 2015, s’han recomptat un total de 610 individus d’arbres autòctons (66,45% del 

total)  i 308 d’arbres al·lòctons (33,55% del total) (Figura 5.2.2.). Del total d’espècies 

al·lòctones trobades, les proporcions són les següents: carolina o pollancre americà (Populus 

deltoides), 81,49%; robínia (Robinia pseudoacacia), 8,44%; negundo (Acer negundo), 8,44%; 

plàtan (Platanus hispanica), 1,62%. 

 

Espècies Any 2012 Any 2015 

Autòctones 788 610 
Al·lòctones 2463 308 

Total 3251 918 
 

Taula 5.2.1. Taula representativa del nombre total d’arbres autòctons i al·lòctons els anys 2012 i 2015, contant els 

individus nous, rebrots i supervivents de totes les espècies presents a la zona d’estudi.  
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Figures 5.2.1 i 5.2.2. Representació de l’abundància (en %) d’individus d’espècies autòctones i al·lòctones l’any 2012 

(esquerra) i el 2015 (dreta). 

 

5.3. Comparació de l’abundància dels arbres autòctons segons el tipus 

d’hàbitat 

Mitjançant una ANOVA simple d’un factor, es compara l’abundància d’arbres autòctons 

(supervivents i individus nous), segons el tipus d’hàbitat on es troben (Figura 5.3.1.).  S’hi 

observen diferències significatives: el p-valor de l’ANOVA és igual a 0,016. 

Hàbitat Abundància mitjana per subparcel·la 

Salzeda 14,16 
Freàtic alt 6,44 
Freàtic mig 5,7 
Freàtic baix 6,27 

 

Taula 5.3.1. Mitjana d’abundància de les espècies autòctones per cada subparcel·la segons tipus d’hàbitat, l’any 

2015. 

 

Figura 5.3.1. Diagrama de caixes que compara l’abundància d’arbres autòctons (per cada subparcel·la) de cada 

hàbitat l’any 2015. L’eix d’ordenades correspon al nombre d’individus autòctons per subparcel·la. 
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5.4. Comparació de l’abundància de salze blanc (Salix alba) segons el tipus               

d’hàbitat 

Com que el salze blanc (Salix alba) és l’espècie autòctona més abundant i la que presenta uns 
valors més elevats de supervivència, s’ha cregut oportú comparar la seva abundància segons el 
tipus d’hàbitat en què es troba a la zona (Figura 5.4.1.). Les diferències són significatives: el p-
valor de l’ANOVA realitzada és de 0,001. 
 
 

Hàbitat (salze blanc) Abundància mitjana per subparcel·la 

Salzeda 10,90 
Freàtic alt 3,44 
Freàtic mig 2,3 
Freàtic baix 3 

 

Taula 5.4.1. Mitjana d’abundància del salze blanc (Salix alba) per cada subparcel·la segons tipus d’hàbitat, l’any 

2015. 

 

Figura 5.4.1. Diagrama de caixes que compara les diferents abundàncies de salze blanc (Salix alba), segons el tipus 
d’hàbitat on es troben. L’eix d’ordenades correspon al nombre de salzes blancs per subparcel·la. 

 

5.5.  Colonització de les subparcel·les on no es va plantar  

S’ha realitzat dues ANOVA d’un factor per comparar les diferències en les subparcel·les on no 

s’hi va plantar. Una ANOVA correspon a la colonització de l’any 2012 (utilitzant les dades 

d’aquell any) (Figura 5.3.1.) i l’altre correspon al 2015 (Figura 5.3.2.). S’ha utilitzat l’abundància 

d’espècies al·lòctones i autòctones en les subparcel·les no plantades.  

L’any 2012, la mitjana d’individus nous trobats, a les subparcel·les no plantades, de les 

espècies al·lòctones, era de 34,16 individus. L’espècie al·lòctona dominant era la carolina o 

pollancre americà, amb una abundància de gairebé el 99% respecte a les altres espècies 

al·lòctones (la robínia, el negundo i el plàtan). En canvi, la mitjana de les espècies autòctones 

era de 6,61. Les diferències són molt significatives: el p-valor de l’ANOVA realitzada és <0,001. 
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Espècies Any 2012 Any 2015 

Autòctones 205 163 
Al·lòctones 1321 150 

Total 1526 313 
 

Taula 5.5.1. Abundància total d’individus nous i de rebrots a les subparcel·les no plantades, els anys 2012 i 2015. 

 

Figura 5.3.1. Diagrama de caixes comparatiu entre les abundàncies de les espècies autòctones i les abundàncies de 

les espècies al·lòctones, a les subparcel·les no plantades, durant la primavera del 2012. L’eix d’ordenades correspon 

al nombre d’individus de les diferents espècies, agrupades en autòctones i al·lòctones. 

 

En canvi, l’any 2015 ja no s’observen diferències significatives entre les espècies autòctones i 

al·lòctones: el resultat del p-valor equival a 0,7861. La mitjana d’individus trobats d’espècies 

al·lòctones és de 4,83 individus nous, per subparcel·la no plantada. La majoria d’aquests 

individus nous són de carolines (un 84,66%), rebrots de l’antiga pollancreda artificial. 

D’espècies autòctones, la mitjana d’individus nous trobats per subparcel·la no plantada, és de 

3,32 individus nous, la majoria dels quals són salzes blancs (un 54%). 

 

Figura 5.3.2. Diagrama de caixes comparatiu entre les abundàncies de les espècies autòctones i les abundàncies de 

les espècies al·lòctones, a les subparcel·les no plantades, durant la primavera del 2015. L’eix d’ordenades correspon 

al nombre d’individus de les diferents espècies, agrupades en autòctones i al·lòctones. 
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6. Discussió 

La supervivència dels arbres plantats ha disminuït respecte el 2012, excepte en el cas de l’auró 

negre (Acer monspessulanum) i el roure martinenc (Quercus humilis), que han mantingut el 

percentatge de supervivència. La supervivència mitjana del 2012 va ser del 20,16%, mentre 

que el 2015 va ser del 14,64%. Per tant, el 2012 hi va haver un 79,84% de mortalitat i, el 2015 

s’ha incrementat fins el 85,36%. Els supervivents trobats però, en aquest any 2015, la majoria 

són individus quasi adults, robusts i madurs. Alguns individus de salze blanc (Salix alba), de les 

parcel·les plantades, tenen una alçada d’uns 3-4 metres i   2-3 metres de diàmetre. Aquest 

descens de la supervivència es pot deure a la consolidació dels supervivents. És a dir, pot ser 

que els individus supervivents no hagin permès, en certa manera, que els individus més dèbils 

proliferessin de la mateixa manera. Tanmateix, aquesta mortalitat ha mantingut bastant la 

diversitat. De les espècies plantades l’any 2010, només ha desaparegut la sarga (Salix 

elaeagnos). 

El gènere Salix és el que presenta una taxa més elevada de supervivència. Això és perquè és 

una zona de salzeda natural, ja que els dos braços exteriors de l’illa estan configurats per unes 

salzedes (on hi predomina el salze blanc) molt consolidades. A part, l’auró blanc és el que 

presenta un percentatge de supervivència més elevat després del salze blanc i el saulic (Salix 

purpurea). És així, perquè a les zones adjacents també hi creixen aurons blancs amb 

normalitat. A les zones humides de la comarca d’Osona és comú trobar-se aurons blancs, amb 

densitats normalment baixes. 

D’altra banda, les espècies amb taxes de supervivència més baixes són les corresponents el 

roure martinenc, la sarga i el vern (Alnus glutinosa), que mostren taxes de supervivència 

inferiors 5%. La falta d’ombra12 (Rey Benayas, 1998) i la falta d’aigua durant l’estació seca, 

podrien ser uns dels factors de la seva mortalitat. També s’hi podria sumar el fet de que els 

rebrots d’espècies foranies (pollancres o carolines) els afectessin, ja que hi ha estudis que van 

trobar taxes de mortalitat de plançons trasplantats entre el 5 i el 71% quan creixien amb 

espècies invasores13 (Anderson i Ohmort, 1985). 

L’abundància d’individus d’espècies al·lòctones respecte als d’individus autòctons ha variat 

molt del 2012 al 2015. A l’any 2012 hi havia més individus al·lòctons (75,76%) que autòctons 

(24,24%). En canvi, aquest any 2015 hi ha més presència d’individus d’espècies autòctones 

(66,45%) que no pas de foranies (33,55%). La majoria d’individus al·lòctons són carolines, tot i 

que no són tan abundants, aquest any 2015. Aquesta disminució, en gran part segurament ve 

donat per la intervenció que es va fer durant el 2013. A la primavera d’aquell any, es van 

eliminar tots els rebrots de les espècies al·lòctones gràcies a un grup de voluntaris que van 

col·laborar amb el CERM (Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis). Aquest fet, sumat a la 

maduresa dels arbres supervivents i a la colonització d’aquests, són els principals responsables 

d’aquest canvi d’abundàncies. A més a més, la zona d’estudi s’ha convertit en una barreja 

entre bardissa i herbassar (espècies oportunistes). Aquest factor també ajuda a que el rebrot 

de pollancres o carolines sigui més difícil. 

Pel què fa als hàbitats que es van decidir a l’hora de fer les plantacions de la restauració, hi ha 

diferències significatives entre elles. L’hàbitat més poblat és el que es va considerar com a 

zona de salzeda. Els hàbitats freàtic alt, mig i baix presenten unes taxes similars les unes a les 

altres. Segurament, aquesta poca presència d’individus a les zones freàtiques, és degut a que 
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el braç dret que delimita l’illa (i és on hi ha totes les zones freàtiques) és una zona molt seca 

quan el cabal del riu és normal. També, la inundabilitat de l’illa està alterada per la presència 

d’una presa, poc abans d’arribar a l’illa pròpiament, que no deixa circular l’aigua amb un règim 

de cabals natural a l’entorn de l’illa del Sorral. Aquesta infraestructura homogeneïtza la 

variació del cabal del Ter al seu pas per l’illa de Gallifa o del Sorral i fa que la disponibilitat 

d’aigua sigui inferior a la part més allunyada de la llera del riu. A més, part de l’aigua que arriba 

a la presa és derivada a un canal artificial que voreja l’illa per la dreta. 

L’espai on és més abundant, el salze blanc, és a la zona de salzeda, segurament perquè és la 

zona on se n’hi van plantar més, però també perquè es troben a la zona més pròxima al riu i 

per tant, la disponibilitat d’aigua és més constant.  

Els resultats obtinguts confirmen que el salze és el gènere més òptim per aquesta zona, 

possiblement per a la variabilitat en l’alçada del freàtic, ja que no és un gènere freatòfil, però 

és tolerant a les oscil·lacions de l’aigua14. 

La colonització de les subparcel·les no plantades també ha patit canvis importants. Durant el 

2012, hi havia 34,16 individus al·lòctons de mitjana i per subparcel·la; i 6,61 individus 

autòctons. En canvi, el 2015 les diferències ja no són significatives (4,83 individus al·lòctons per 

subparcel·la i 3,32 autòctons, de mitjana). Aquesta disminució d’individus al·lòctons sembla 

que ve donada sobretot per la intervenció que s’hi va fer el 2013. La disminució de colonització 

per part d’espècies autòctones pot ser perquè l’abundància general d’individus ha disminuït 

i/o perquè el sotabosc és molt espès, d’herbassar i bardissa, cosa que dificulta la capacitat de 

colonització. Tanmateix, aquest últims anys hi ha hagut períodes de sequera importants, que 

han causat un augment del dèficit hídric en moments puntuals, però que han estat claus, pel 

què fa al desenvolupament de nous individus de la zona de la restauració. 

Un fet a destacar és que s’han trobat varis exemplars de saüc (Sambucus nigra). Aquesta 

espècie no hi era present els anys 2010 i 2012. No es va fer servir per la restauració perquè els 

tècnics del projecte van creure que arribaria sola a la zona, degut a la seva alta capacitat de 

colonització i a la seva proximitat de zones veïnes del riu. 
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7. Conclusions 

The main conclusions of this study are: 

1) The riverbank forest of the island of Gallifa or Sorral has improved progressively after 

some actions of forest restoration were conducted in 2010 and, then were carefully 

monitored. 

2) The quality of the plant structure of the riverbank forest and the habitat of the two 

main river branches which make up the island have ameliorated, especially the pieces 

of land where vegetation was planted.  

3) The spices richness has not been altered, although there has been some small 

variations in the species found in the area. To monitor them are needed to see their 

evolution over time. 

4) The species that has got a better adaption is the white willow (Salix alba), especially in 

plots mapped as a willow’s area. 
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