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Projecte Riparia-Ter
La Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis de la Universitat de 
Girona serà la responsable de fer el seguiment científic del Projecte 
Riparia-Ter, que promou el Consorci Alba-Ter. La Diputació de Girona, 
els ajuntaments de Bescanó, Girona i Salt i, la Unió Europea, a través 
del programa Life+, contribueixen al finançament del projecte.
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El director de la Càtedra, Xavier Quintana, que forma part 
també del Consell Director del Riparia-Ter i que partici-
pa en les comissions executives, explica que el principal 

objectiu dels promotors del projecte és recuperar els hàbitats 
de ribera del riu Ter, tant els boscos al·luvials de vers, salzes i àl-
bers, com les llacunes temporals mediterrànies. A més d’aquest 
primer objectiu, el projecte també vol ordenar i controlar els 
accessos a les zones d’actuació per tal d’evitar la degradació 
dels ecosistemes riparis com a conseqüència de l’elevada fre-
qüentació humana, sobretot en les àrees periurbanes. També es 
persegueix —prossegueix Quintana— la valorització dels espais 
naturals amb la voluntat d’assolir la gestió sostenible i compati-
ble amb la conservació de les àrees restaurades.

Les principals accions se centren a restaurar i reforestar boscos de 
ribera i marges fluvials degradats; recuperar zones d’inundació 
temporal associades als sistemes fluvials, com ara llacunes tem-
porals; aplicar bones pràctiques de gestió forestal per millorar 
la regeneració natural dels boscos de ribera madurs; controlar 
plantes exòtiques invasores, o ordenar els accessos per regular-
ne l’alta freqüentació humana amb l’objectiu d’evitar el deterio-
rament dels ecosistemes inclosos en el projecte.
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  Les Deveses de Salt. Fotos: Consorci Alba-Ter.

El principal objectiu del projecte és 
recuperar els hàbitats de ribera del 
riu Ter, tant els boscos al·luvials de 
vers, salzes i àlbers, com les llacunes 
temporals mediterrànies.

Les àrees d’actuació són a l’illa de la Pilastra, als termes muni-
cipals de Bescanó, Sant Gregori i Salt (12,62 ha.); a les Deveses 
i Hortes, al terme municipal de Salt i Girona (66,74 ha.); a l’illa 
del Ter a Pedret i bosc de Can Salvatella, al terme municipal de 
Girona (29,59 ha.), i a l’illa d’Avall, al terme municipal de Jafre 
(30,04 ha.).

La Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis de la UdG, que 
té la seu a Torroella de Montgrí, va néixer amb la intenció de 
promoure els estudis científics en l’àmbit de l’ecologia costa-
nera, de participar en la gestió dels espais naturals, de difondre 
i divulgar el coneixement dels espais d’especial protecció i de 
coordinar i canalitzar tots els estudis que, com el present Ripa-
ria-Ter, persegueixen la gestió correcta dels espais naturals.


