
Geología 
del Baix Ter 

PER MAS I PLA 

D avant del problema d'haver 
de prendre determinacions 
de l'ús per part humana del 

medí natural, el coneixement del 
medí físic ha de ser una base per a 
tal decisió. 

És evident que les diverses ca
rácter ístiqu es ftsiques que coinci-
deixen en una zona son la base 
sobre la qual s'assenta un ecosis
tema. Aqüestes característiques 
ens venen donadas peí medi geoló-
gic existent. 

Les zones humides del Baix Ter 
presenten una certa complexitat 
com a medi físic. En primer lloc, les 
árees interessantes se sitúen en 
relació amb el medi litoral, medi 
que es conserva en un equilibri 
dinámic, a nivell ecológic i a nivell 
geológic en una altra escala de 
temps: i en segon lloc, conté una 
serie de valors ecológics únics i 
fácilment vulnerables davant de 
qualsevol agressió al sistema. 

A la zona del Baix Empordá 
—plana del Ter— coincideixen una 
serie de característiques que li do
nen una personalitat molt definida i 
que han permés la localització d'es-
pais naturals d'interés ecológic. 
Sens dubte, el coneixement de l'es-
pai físic ens ha de racionalitzar el 
comportament huma davant d'a-
questa riquesa. La zona en qüestió 
compren gairebé tota la tínia de 
costa de la platja de País. També 
s'hi pot incloure l'antic estany d'U-
llastret, actualment dessecat. 

La Plana del Ter 

Les zones humides del Baix Em
pordá es localitzen a la Plana del 
Ter a causa de les característiques 
favorables que ofereix a l'assenta-
ment de zones inundados. 

La característica principal del 
paisatge de la Plana del Ter és, 
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A la platja de País, hi trobem un important cordó de dunes d'origen eólic. 

óbvlament, la plana. Aquesta, que 
en el seu límit mes interior té una 
cota topográfica de 18 m, és l imi
tada pels massissos de Begur i del 
Montgrí, ambdós anterios a la seva 
formació. Per la zona sud, el pai
satge queda truncat per turons de 
materials eocénics que a manera 
d'illa ressalten dins la plana. Da-
munt d'aquests terrenys, s'hi tro-
ben la mejoría de les poblacions; 
País, Ullastret, Serra de Daró,... 
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La formació de la plana és de-
guda ais materials aportats princi-
palment peí rlu Ter, que s'ha sedi-

mentat guanyant terreny al mar i 
formant un delta. Els sediments d i -
positats son graves, sorres llims i 
argües d'origen fiúvio-dettaic. 

En el contacte entre aquests ma
terials de la plana al.luvial, d'edat 
quaternária, i els massissos que la 
voregen s'escampa una banda de 
materials d'enderrocaments de 
pendent que, a diferencia deis d'o
rigen fiúvio-deltaic, es disposen en 
formacions de pendent suau que 
contrasten amb l'horitzontal de la 
plana. 

A mes deis turons de material 
eocénic esmentats, també donen 
relleu formacions eóliques actuáis. 

Les zones humides del Baix Ter 

Les característiques morfoge-
nétiques de la Plana del Ter han 
permés el desenvolupament, a la 
franja costanera, d'una zona d'ai-
guamoll, origináriament estesa a 
tot arreu. 

La presencia de marjals respon 
a la coexistencia d'una serie de 
fenómens geológics i hidrogeoló-
gics que permeten l'establiment de 
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zones mes o menys inundades. Es 
creen ambients molt particulars 
amb una dinámica propia i com
plexa. 

Amb el mot aiguamoll o aigua-
molx es designa popularment una 
zona inundada, plañera, i extrema-
ment rica des del punt de vista bio-
lógic. Com a geólegs, ens caldrá 
distingir entre aquells aiguamolls 
d'aígua dolpa i aquells d'aigua salo
bre com a conseqüéncia de dife-
rents génesis: els d'aigua dolpa, 
estanys própiament dits, van Iligats 
a processos de tipus continental, 

mentre que els d'aigua salobre, ma-
resmes, es relacionen amb proces
sos d'aigües litorals. 

La mateixa dinámica fa que no 
es puguin establir uns límits estric-
tes i definits entre ambdós medís; la 
separado entre l'un i l'altre depen-
drá de la predominancia d'un deis 
dos processos actuants en un mo-
ment determinat. 

Dins de la Plana del Ter hi ha els 
dos tipus de zones humides es-
mentades. Si bé ambdues es tro-
ben a la banda de la costa, els seus 
orígens son diferents. D'aquesta 

manera ens cal separar una zona 
de maresma; la Platera, i una zona 
d'estanys: les Basses d'en Coll i et 
Ter Vell. 

A l'hora de estudiar l'estany des 
del punt de vista geológic, cal teñir 
present que no forma un sistema 
tancat: la seva génesi i desenvolu-
pament és relacíonat amb el deis 
ambients que l'envolten, i que no 
pot considerar-se amb indepen
dencia d'aquests, amb els quals 
guarda un estrióte equilibri. 

La formació de la maresma res-
pon a zones deprímides que se si
túen a la part interior de la franja 
litoral. 

El medi litoral contempla una 
franja mes o menys paral.lela a la 
línia de costa, d'amplada variable. 
Compren des d'aquesta línia de 
costa cap a l'lnterior: la platja, amb 
processos d'onatge i corrents ma-
rins; un cordó de dunes d'origen 
eólic i una zona de maresma mes o 
menys inundada, segons les seves 
característiques, i que respon a les 
anomenades maresmes. 

D'altra banda, son zones hidro-
lógicament riques; per tant, el nivell 
d'aigua subterránia {nivell piezo-
mótric) sol trobar-se arran de su
perficie. 
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En aquests indrets, el nivell pie-
zométric pot situar-se per damunt 
del terreny, aflorant i donant lloc a 
zones Inundades. Característica-
ment l'aigua de maresma sol teñir 
un contingut important de sais. Pro-
vé de les comunicacions directes 
que teñen lloc esperadicament en
tre la maresma i ei mar, amb una 
aportació d'algua marina conside
rable. D'altra banda, el mateix sedi-
ment ja té un cert contingut de sais 
peí fet d'haver-se dipositat en una 
zona treballada per processos ma-
rins. 

El llxivlat d'aquestes sais per ai-
gües subterránies enriqueix la con-
centració salina. Cal citar que la 
intrusió marina pot arribar a ser 
important a les zones mes properes 
a la línia de costa. 

L'origen de les zones humides 
d'aigua dolpa, estanys prdpiament 
dits, és sensiblement diferent a la 
de les maresmes. Son árees situa
dos mes cap a l'interior i guarden 
poca relacJó amb el medi litoral. 

Si bé la seva presencia és con-
seqüéncia de l'aftorament del nivell 
piezométric per damunt del nivell 
topográfic en zones extremament 
plañeres, les reserves hídriques 
que l'alimenten provenen d'aigua 
emmagatzemada en els materials 
al.luvials de la Plana del Ter, amb 
una aportació d'infiltració marina 
molt escassa i localitzada a la ratlla 
costanera. Les Macunes poden cor-
respondre a antics Hits fluvials que, 
en no poder comunicar amb el mar 
a causa de la presencia del cordó 
litoral, han quedat a'illats de ('actual 
curs del riu. 

En el cas deis aiguamolls de la 
Plana del Ter —Basses d'en Coll—, 
existeix comunicació amb cursos 
fluvials subaeris (Daró, riera de 
País), que constantment alimenten 
els espais inundats. 

Dins de les zones humides del 
Baix Ter, diferenciem tres árees 
continúes al llarg de la Platja de 
País. De nord a sud, son les se-
güents: 
1- El Ter Ven. 
2- La Platera. 
3- Les Basses d'en Coll. 

El Ter Vell 
Es coneix per Ter Vell una ban

da de terreny existent entre Torroe-
lla de Montgrí i l'Estartit que cor-
respon a un antic curs abandonat 
del Ter, fácilment identificable i que 
anava a desembocar a la platja 
de l'Estartit. 

Actualment és una zona total-
ment reomplerta de material i con-
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reada, excepte en la part mes pro
pera al mar, on s'eixampla a mane
ra de ventall albergant una llacuna 
limítrofe amb la zona de platja. 

L'área del Ter Vell té una capaci-
tat d'emmagatzament d'aigua con
siderable, ja que és formada per 
materials sorrencs, graves i llims 
procedents de l'antic Hit de riu, que, 
a diferencia deis llims i argües de la 
plana at.luvial circumdant, son molt 
mes permeables i, per tant, millor 
aqüífer. Aquesta zona permeable 
és alimentada per l'aqüífer de la 
Plana del Ter. En condicions extre
mes pot haver-hi intrusió d'aigua 
marina. 

Les dimensions d'aquesta lla
cuna son 700 m de Margada per 
330 m d'amplada. Per la seva mi
da, és una de les mes importants de 
la Platja de País i queda voltada per 
zones de maresma antiga. 

Entre la llacuna i la platja, paral-
lela a la línia de costa, existeix un 
petit cinturó d'acumulacions de sor
ra d'origen eóllc, molt estret (4-5 m) 
i de poca alpada {0,5 m), recobert 
per vegetado herbácia i tamarius. 
De la banda de la llacuna s'estenen 
elscanyissarsque impedeixen l'a-
vanp de la sorra. 

La Platera 

La zona de maresma de la Pla
tera abasta una franja de terreny 
entre el Ter Vell i Tactual desembo
cadura del Ter, d'un quilómetre de 
longitud i 300 m d'amplada. 

Antigament, la Platera es carac-
teritzava per teñir una zona de plat
ja, un conjunt de dunes ben desen-
volupades I una banda de Macunes 
a la part interior, d'uns 200 m d'am
plada. En aquesta área, hi havia 
una serie de Macunes distribuVdes al 
mig de la plana i circumdades per 
petites dunes eóliques litorals. 

En l'actualitat, la zona de la Pla
tera es troba dessecada, excepte la 
llacuna anomenada del Frare Ra
món, situada a la part sud de l'área. 

d'uns 200 m de Margada i 20-30 m 
d'amplada. 

A l'espai entre la Platera i Ter 
Vell s'han reconegut zones de ma
resma antigües, al mig de les quals 
es troben dunes eóliques colonitza-
des per pinedes. 

D'altra banda, entre la platja i la 
maresma s'alga un terraplé artificial 
de 1,5-2 m d'algada que impedeix 
qualsevol relació entre ambdós am-
bients. Aquest terraplé s'interromp 
a nivell de la llacuna del Frare Ra
món, on es conserva la comunica
ció natural amb la platja. El terraplé 
voreja la llacuna, per tal que no 
inundi la zona dessecada fet que 
impedeix l'evolució natural i con-
demna la lacuna a la cotmatació. 

De la banda de la platja hi ha un 
cordó de dunes mes o menys con-
tinu. Aqüestes dunes son de mides 
reduVdes, pero n'apareixen d'altres 
de dimensions considerables. En
tre el cordó de dunes i el terraplé ha 
quedat una zona deprimida on s'a-
cumulen tronos i deixalles portados 
pels temperáis. 

Les Basses d'en Coll 

Dins de tes zones humides del 
Baix Empordá, son les Basses d'en 
Coll les de major importancia des 
del punt de vista ecológlc, car son 
les que han estat menys agredides 
per l'acció antrópica, i leí' del medi 
físic mes variat de la plana. 

Se sitúen a la part sud de la 
platja de País, a mig camí entre la 
desembocadura del Ter i les dunes 
de País. Abasten una extensió ma
jor que la de les árees citades. 
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Actualment, les Basses d'en Coll 

son la darrera taca important d'ai-
guamoll que queda al voltant del 
Daró. Son, com el seu nom ens 
indica, unes basses allargades que 
enllacen amb el Reo del Molí en el 
seu darrer tram, just abans de la 
seva arribada al mar, i hi son paral-
leles. S'uneixen a la platja i s'endin-
sen 500 m cap a l'interior. Son Ma
cunes permanentment inundades. 
La seva superficie volta les 4 Ha. 

Dins de l'área de la plana situa
da al llarg del rlu Daró, i entre 
aquest i la riera de País, s'observa 
una extensió de terreny que corres-
pon a antics aiguamolls existente a 
la zona, actualment dessecats a 
causa de l'evolució de la regió. 

De la banda de la platja, hi t ro-
bem un cinturó de dunes eólíques 
litorals ben desenvotupat i que és 
seguit des de la desembocadura 
del Ter fins a l'extrem sud de la 
platja de País. 

Entre la desembocadura del Ter 
i les Basses d'en Coll existeix una 
zona de maresma dessecada, d'uns 
400 m d'amplada, limitada a la part 
anterior per formacions a'illades de 
dunes eóliques. 

La formació de dunes exlstent al 
sud de les Basses d'en Coll és con
siderable, a causa de la gran exten
sió que ocupen. Formades a favor 
de tramuntana s'enfilen cap al mas-
sis de Begur. Actualment es troben 
fixades per pinars i s'exploten al 
vessant sud del massís. Aquesta 
formació, coneguda amb el nom de 
dunes de País, és important des del 

punt de vista que ocupa una exten
sió de terreny considerable carac-
teritzant la morfología d'aquest sec
tor. Aqüestes dunes continentals 
no formen part del medi litoral. 

Si bé l'extensió del camp de 
dunes arriba fins a la platja, en el 
sector limitant amb les Basses d'en 
Coll, entre el cordó litoral i les du
nes inferios existeix una depressió 
allargada paral.lelament a la linia 
de costa relacionades amb les anti
gües Macunes actualment desseca-
des. Avui en día, aquest prat de 
rera-duna és curuHat per sorra i 
amenapat de ser recobert per la 
duna litoral i es perdria la possibili-
tat d'establír-hi una nova zona d'ai-
guamolt. 

Singularitat de les zones 
humides 

Després de la descripció de les 
diverses característiques geológi-
ques de la Plana del Ter i deis dife-
rents ambiente morfodinámics que 
s'hi troben, cal analitzar el valor i la 
singularitat d'aquestes zones. 

El medi natural de les zones 
Inumides del Baix Ter té ja un valor 
intrínsec peí fet de ser juntament 
amb la de l'AIt Empordá, Túnica 
zona húmida del litoral gironí. 
Aquest valor es veu augmentat en 
ser un medí irrepetible com a for
mació geológica, a causa del fet 
que en el nostre litoral no existeix la 
possibilitat d'establiment de noves 
zones d'aiguamoll i maresma, ex

cepte a la costa empordanesa, ja 
que no hi ha tes característiques 
geológiques necessáries per allot-
jar-les. 

La singularitat de les zones hu
mides, i ei seu entorn natural i pai-
satgístíc augmenta el valor del pa-
trimoni natural del país mes encara 
si hi afegim la riquesa ecológica 
que un medi tan productiu conté. 

Crelem necessari ressaltar el fet 
que ens trobem davant d'un sis
tema obert altament dinámic, fácil-
ment impactable per la introdúcelo 
al medi de noves variables que el 
puguin afectar. 

Aquest impacte incideix direc-
tament damunt del món biótic, que 
representa la máxima vulnerabilitat 
davant deis canvis del medí. En una 
altra escala l'impacte sobre l'espai 
físic pot ésser també considerable. 
L'alteració recau damunt la diná
mica externa del medi amb varia-
cions de les unitats morfológiques, 
pérdua de valors paisatgístics, pos-
sibles alteracíons a l'aqüífer subja-
cent, e tc . , alteracíons de major re-
lleu peí fet d'incidir en árees tan sin-
gulars com les tractades. 

Aquest fet, finalment, repercu-
teix de manera negativa damunt la 
qualitat del nivell huma exlstent a 
la regió. 

Pep Mas és geóleg del Departament de Geología 
de la Unjversitat Autónoma de Barcelona. 
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La zona de maresma 
de la Platera abarca 
una franja de terreny 
entre el Ter Vell i 
l'actual 
desembocadura del 
Ter. 


