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RESUM DEL CONTINGUT DEL PLA DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT  
 
El següent projecte inclou dos grans blocs dividits en document I i II. Degut a l’extensió de l’informe 
s’inclou un resum inicial breu de cada un dels documents: 
 

DOCUMENT I. ESTUDI DEL MANTENIMENT ACTUAL DELS RIUS URBANS DE GIRONA I 
PROPOSTES DE MILLORA  

 
A. El document I inclou: 

 
- Anàlisi de la situació actual dels principals rius urbans de Girona. 
- Anàlisi de les actuacions de manteniment que es realitzen actualment des del consistori. 
- Proposta d’actuacions per tal de realitzar les tasques de manteniment amb l’objectiu de potenciar 

i millorar els ecosistemes riparis dins la ciutat de Girona. 
 
B. Resum de les tasques de manteniment proposades pel conjunt de rius urbans gironins 

 
Treballs forestals 

Podes, tala de peus morts i retirada de 
taps 

Retirada de taps a la llera acumulats en punts concrets formats per restes de 
canya o brancatge petit especialment si obturen passos sobre els cursos 
fluvials. 
Tala d'arbres morts 
Poda de branques seques en arbres de fusta tova com els Populus sp. i el 
Salix alba 
Manteniment del tronc principal d'arbres morts que no presentin risc per a les 
persones per afavorir la fauna saproxílica. Desbrancatge de la resta del peu i 
retirada del material de dins la llera. 
No actuar retirant les heures sempre que sigui possible ja que es tracten d'un 
punt de potenciació de la biodiversitat faunística i, tret que l’arbre estigui molt 
debilitat, no tenen efectes sobre ell. 

Retirada d'exemplars grans a la zona de bankfull de Salix alba i Populus nigra 
Pyramidalis degut a que es tracta d'espècies no adaptades a l'impacte directe 
de les avingudes. Priorització de la retirada dels exemplars aïllats.  

Desbrossades selectives 

Marcatge manual de les espècies d'interès. Especial atenció als rebrots 
d'espècies arbòries i arbustives per permetre la regeneració del bosc de ribera. 
No desbrossar rebrots d’espècies arbòries i arbustives per permetre la 
regeneració del bosc de ribera. Selecció de tanys a partir del segon any. 
Desbrossada de les zones properes a camins o voreres amb prat baix deixant 
rodals sense desbrossar. 
Al centre de la llera només desbrossar en el cas que hi hagi vegetació que 
pugui obstaculitzar el pas normal de l'aigua. 
Als cursos principals no s’han de desbrossar els marges de la llera d’aigües 
baixes. Especialment les agrupacions d’espècies com canyís, boga, lliri groc o 
altres masses denses que estiguin en contacte amb l’aigua. Control mínim de 
l’esbarzer deixant masses sense actuar-hi. 

En zones d'interès paisatgístic mantenir la visual al curs fluvial seguint el criteri 
de portes i finestres que s'està executant actualment.  

Eliminació d'espècies exòtiques invasores 
Eliminació de l'Arundo donax   

Arundo donax (canya) Arrencat de canya a nuclis de canya densos aïllats i envoltats de vegetació 
autòctona. 
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Arrencat manual i desbrossades selectives a zones de baixa densitat 
envoltades per vegetació autòctona. Increment de la zona d’ombra. 
Arrencat de canya a trams monoespecífics. Grans extensions de canya. 

Eliminació per injecció de peus arboris 
Ailanthus altissima Sistema d'injecció i tala  
Robinia pseudoacacia (Robínia) Sistema d'injecció i tala  
Eucalyptus sp Sistema d'injecció i tala   
Acer negundo Sistema d'injecció i tala   
Ligustrum lucidum Sistema d'injecció i tala   
Morus alba (Morera blanca) Sistema d'injecció i tala   
Broussonetia papyrifera (Morera de 
paper) Sistema d'injecció i tala   

Eliminació per arrencat d'espècies arbustives i herbàcies principals 
Sorghum halepense Sistema d'arrencat amb mitjans mecànics 
Helianthus tuberosus (nyàmera) Sistema d'arrencat amb mitjans mecànics o manuals 
Mirabilis jalapa (flor de nit) Sistema d'arrencat amb mitjans mecànics o manuals 
Artemisia verotiorum Sistema d'arrencat amb mitjans mecànics o manuals 
Araujia sericifera (Jasmí de Tucuman) Sistema d'arrencat amb mitjans mecànics 
Ipomoea purpurea (campaneta de jardí) Sistema d'arrencat amb mitjans mecànics 
Cortaderia selloana Sistema d'arrencat amb mitjans mecànics 
Phytolacca americana (Raïm de moro) Sistema d'arrencat amb mitjans mecànics 

Eliminació per arrencat d'espècies arbustives i herbàcies menys invasives 
Cyperus eragrostis Sistema d'arrencat amb mitjans mecànics o manuals 
Yucca sp. Sistema d'arrencat amb mitjans mecànics 
Parthenocissus quinquefolia (vinya 
negra) Sistema d'arrencat amb mitjans mecànics 
Vitis sp Sistema d'arrencat amb mitjans mecànics 
Pittosporum tobira Sistema d'arrencat amb mitjans mecànics 
Aster pilosus Sistema d'arrencat amb mitjans mecànics o manuals 
Control i substitució gradual de peus arboris 
Platanus x hispanica Control i substitució gradual 
Salix babilonica Control i substitució gradual 
Celtis australis Control i substitució gradual 
Ficus carica (Figuera) Control i substitució gradual 

Estratègies d'introducció de vegetació autòctona i protecció de zones erosionades 

Plantacions d'agrupacions denses en 
clots  

Rieres i torrents delimitats per la trama urbana: Creació de clots de plantació 
de 3m de diàmetre i 50cm de profunditat màxima a zones on es reculli aigua 
d'escorrentiu superficial. Plantació de 11u d'espècies arbustives en C3L. 
Ter i Onyar a la Creueta: Creació de clots de plantació de 6m de diàmetre i 
80cm de profunditat màxima a zones on es reculli aigua d'escorrentiu 
superficial. Plantació de 5u espècies arbòries en C10L i 21u d'espècies 
arbustives en C3L. 

Protecció de marges fluvials aprofitant el 
material de desbrossades i tales 

Creació de feixines de branca seca de 20-30cm de diàmetre amb material de 
la zona de restes de poda o tala d’arbres sense capacitat de reproducció 
vegetativa. Fixació al terreny amb estaques de fusta de 1.2m de longitud i 8cm 
de diàmetre o barres de ferro corrugat en forma de J. 
Creació de palissades amb branca de la zona resultat de tales d’arbres sense 
capacitat de reproducció vegetativa. Fixació al terreny amb estaques de fusta 
de 1.2m de longitud i 8cm de diàmetre. 
Instal·lació manual d’estaques de salze arbustiu de 1-1.5m de llargada i més 
de 2 de diàmetre. Utilització de planta mare de la zona fruit de les tasques de 
manteniment. 

Introducció d'helòfits a la llera d'aigües 
baixes 

Plantació d’agrupacions d’helòfits en  AF en zones protegides de l’embat 
directe de l’aigua. 
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Instal·lació de rolls de fibra de coco vegetalitzats amb espècies d’helòfits. 
Peces de 3m de longitud i 30cm de diàmetre amb un mínim de 28 exemplars. 
Fixació al terreny amb estaques de fusta de 1.5m i 8cm de diàmetre amb una 
densitat de 3u/m de roll. Les estaques es lliguen entre si amb corda per 
generar una peça monolítica.  
Instal·lació d’herbassar de fibra de coco de 2x1m vegetalitzat amb espècies 
d’helòfits. Fixació al terreny amb estaques de fusta de 1.5m i 8cm de diàmetre 
amb una densitat de 6u/2m2. Les estaques es lliguen entre si amb corda per 
generar una peça monolítica. 

Punts de contacte entre les estructures dures i la llera natural 

Protecció dels punts de contacte entre 
les estructures dures i la llera natural 

Creació de rampa amb pedra d’escullera fixada fins a sota de la cota d’erosió 
transitòria. Blocs mínim de 60cm de diàmetre i fins a 1m en funció del curs 
fluvial. Caldrà validar hidràulicament l’estructura. 
Creació de llit de gabions flexibles tubulars de 40cm de diàmetre amb corda de 
polietilè i reomplerts amb pedra de 5-10cm de diàmetre. Lligat de les diferents 
peces amb corda per crear estructura monolítica. 

Protecció i potenciació de la fauna   

Instal·lació de trampa per evitar afectació 
a peixos 

Construcció de reixa a l'Onyar central per evitar que els peixos es quedin 
atrapats sense possibilitat de moure's quan el nivell de l'aigua sigui massa 
baix.  

Creació de basses temporals vegetades 

Creació de solc amb mitjans mecànics de 3m de diàmetre i 60cm de 
profunditats amb els marges a 30º. Inclou la plantació de 25u d’helòfits en AF i 
7u d’arbust en C3L. S’aprofitaran punts de recollida d’escorrentius. 
Creació de braços a contracorrent com a refugi de fauna per evitar els efectes 
del firts flow.  

Construcció de refugis de fauna 

Creació d'elements fixats al terreny a zones amb més risc hidràulic. Creació 
d'entramat buit o estructures triangulars combinant fusta i pedres.  Utilització 
de troncs resultants d'actuacions d'aclarides o tala d'arbres morts. Utilització de 
troncs de 15cm de diàmetre aprox. i longituds variables segons esquema. 
Fixació entre ells amb barres de ferro corrugat (lleres estretes amb risc 
hidràulic alt). 

Creació de cúmuls de troncs i branques sense fixar i pedres de mides variables 
entre 40-60cm ( només per a zones amb risc hidràulic baix). 
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DOCUMENT II. EVOLUCIÓ DELS SEDIMENTS AL RIU ONYAR I PROPOSTES DE GESTIÓ 

 
A. El document II inclou: 

 
- Estudi de l’evolució dels sediments al riu Onyar. 
- Mesures de seguiment de cara a preveure les actuacions de manteniment a realitzar. 

 
B. Resum de les conclusions extretes de l’informe de sediments del tram final del riu Onyar. 

 
L’objectiu d’aquesta part del pla és fer un diagnòstic i una proposta de gestió dels sediments del riu 
Onyar al seu pas pel Barri Vell. La proposta de gestió ha de respondre a un equilibri entre mantenir el 
mirall d’aigua paisatgístic, la naturalització del riu per mantenir la biodiversitat i la seguretat davant les 
crescudes.  
 
En aquest tram de riu s’hi van fer actuacions de retirada de sediments promogudes pel propi Ajuntament 
de Girona fins l’any 2006. D’ençà, les actuacions que s’han fet s’han limitat a la gestió de la vegetació. 
Al llarg d’aquest temps, han aparegut barres de sediment, especialment als trams en corba i s’hi ha 
establert vegetació pròpia de ribera, que representa un refugi per la fauna. 
 
La metodologia seguida en aquest treball ha anat dirigida a identificar quina tendència hi ha hagut a 
l’Onyar en els darrers anys pel que fa a la dinàmica del sediment. En primer lloc, s’ha estudiat l’evolució 
en planta de les illes i barres a partir d’ortofotos. En segon lloc, s’han contrastat els fets observats amb 
la hidrologia i s’han identificat les crescudes rellevants. 
 
L’anàlisi del creixement de les barres a partir de les ortofotos mostra una clara tendència al creixement 
després que s’aturés la retirada de sediments. Tanmateix, aquest creixement, acusat en els primers 
anys, sembla cada vegada més lent, cosa que fa intuir que es pot estar arribant a un cert estat d’equilibri. 
De totes maneres, falta perspectiva temporal i dades per a poder-ho afirmar amb contundència.  
 
Una altra clara conclusió que es treu d’observar la barra del pont d’en Gómez, és que les operacions de 
dragat que es feien tenien una vida útil molt curta, ja que rapidíssimament el sediment tornava a ocupar 
el mateix lloc després de crescudes ordinàries. Això prova que la barra és una morfologia inherent de la 
corba, és a dir, que la naturalesa del flux la tendeix a reconstruir. Per tant, tornar a la gestió que es feia 
de retirada de sediment de forma sistemàtica queda desaconsellat.  
 
Una crescuda tan notable (per cabal i durada) com la del temporal Glòria no ha produït, però, una 
acumulació substancial de sediment al tram urbà. Això no és perquè l’Onyar no sigui un riu actiu en 
transport de sediment. Ans al contrari, la mida fina del sediment (sauló) assegura que la quantitat de 
sediment que circula en avinguda sigui molt gran. Ara bé, la quantitat que passa de llarg és 
presumptament molt superior a la que finalment queda dipositada. Un exemple són els clars indicis de 
que la resclosa del pont de Pedret no suposa un obstacle per al transport, perquè no es troba colgada 
pel sauló passat el Glòria. Valdria la pena estudiar amb detall quina proporció del transport de sediment 
total d’una crescuda queda atrapat al tram urbà de l’Onyar.   
 
Aquest fet, juntament amb la tendència cap a un estancament en el creixement de les barres, malgrat el 
pas de les més grans crescudes el 2018 i 2020, no fa témer que es pugui produir una pèrdua de la secció 
hidràulica de magnitud dràstica o de manera imminent.  
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Per tot això exposat, es fan les següents recomanacions:  
 

1. Seguiment del perfil de la llera  
 
Es recomana començar a fer un seguiment periòdic del fons de la llera. L’objectiu d’aquest seguiment 
és obtenir dades altimètriques per anar avaluant-ne l’evolució. Es proposa que es faci un seguiment 
2 vegades l’any, i després d’episodis de crescuda de més de 75 m3/s. Aquest cabal és el que s’ha 
estimat a partir de l’estudi de les ortofotos que pot tenir un impacte detectable en la morfologia del 
fons. Es proposa que el seguiment es faci durant 5 anys. Passat aquest temps, es proposa fer una 
avaluació de l’evolució. Les seccions de control que es proposen coincideixen amb la vertical dels 
ponts. A cada pont es prendran mesures de la cota del terreny, a sota o a sobre de l’aigua, cada 3 
m, i una mesura de la cota de l’aigua.  
 
En cas d’observar un creixement del fons de més de 5 cm de mitjana en tota l’àrea de l’Onyar urbà 
(de la plaça Catalunya a la desembocadura) en sis mesos, es pot reconsiderar l’estratègia i plantejar 
fer alguna actuació de retirada de sediment.  
 
 
2. Gestió de la vegetació 
 
Es recomana seguir com fins ara amb un control de la vegetació superficial consistent en segues per 
evitar la formació de peus arbustius o arboris deixant les espècies helòfites com la boga, el lliri groc 
o el canyís. S’aconsella estendre aquest criteri a la zona entre la resclosa i la desembocadura, 
retirant els peus que s’hi han desenvolupat. Es tracta d’un Salix alba, arbre de creixement ràpid però 
poc desenvolupament radicular. Altres espècies de salze, com el salix eleagnos sí que serien 
desitjables si es fes un manteniment consistent en una poda cada 2 anys per assegurar que es 
desenvolupa de forma arbustiva. 
 
 
3. Obertura de la comporta 
 
En cas que sigui tècnicament viable, es recomana la obertura de la comporta de la resclosa situada 
al pont de Pedret una vegada l’any per permetre que surti el sediment de fons.  
 
 

Avui per avui, ens sembla que el risc hidràulic de Girona està més relacionat amb el creixement de la 
vegetació que amb el de les barres al·luvials, pel que fa al tram urbà del riu.  
 
Tanmateix, val la pena recordar que el creixement de l’illa del Ter a l’aiguabarreig amb l’Onyar, tant en 
el sentit vegetatiu com al·luvial, tindria també a veure, i força, amb el risc hidràulic del Barri Vell de 
Girona. 
 



  

 
DOCUMENT I 
 
ESTUDI DEL MANTENIMENT 
ACTUAL DELS RIUS URBANS 
DE GIRONA I PROPOSTES DE 
MILLORA 
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1. Introducció 
En el marc dels objectius fixats al projecte POCTEFA TTFS (Turisme Transfronterer Fluvial Sostenible) 
EFA218/16/TTFS, i amb la voluntat de millorar la qualitat dels hàbitats i valoritzar el patrimoni natural de 
la ciutat per a un turisme fluvial de qualitat,  el present document exposa quines han de ser les pautes 
de manteniment a seguir i les accions puntuals per conservar i preservar la qualitat del patrimoni natural 
dels rius urbans gironins, sempre en el marc d’actuació de les tasques de manteniment.  
 

2. Àmbit d’estudi 
L’àmbit del present pla se situa dins el nucli urbà de la ciutat de Girona (al Gironès, Girona), situada a 
75 msnm, a l’anomenat pla de Girona. Més concretament, la zona d’estudi es restringeix a la llera i les 
riberes dels rius i rieres urbans de la ciutat. En aquest sentit, cal destacar que Girona es troba a la 
confluència de quatre rius: el Ter, l'Onyar, el Güell i el Galligants. 
 

 
Àmbit d’estudi: terme municipal de Girona 

 
A més d’aquests cursos fluvials de certa continuïtat i importància, i al marge de les nombroses rieres, 
torrents i recs que, amb el pas dels anys, han anat desapareixent de la superfície urbana, altres cursos 
menors d’aigua encara discorren, almenys parcialment, per la ciutat de Girona i els seus barris perifèrics 
com el torrent de Vila-roja, el torrent de la Font de la Pólvora, la riera Gurnau, la riera Marroc, o el rec 
de Can Murtra. 
 
L’àmbit d’estudi doncs, comença als límits del terme municipal de Girona, el qual limita al nord amb Sant 
Julià de Ramis i Sarrià de Ter; a l'est, amb Celrà; al sud-est, amb Juià i Quart; al sud-oest, amb Fornells 
de la Selva, Vilablareix i Salt; i a l'oest, amb Sant Gregori, i ressegueix tota la xarxa fluvial urbana fins a 
les corresponents desembocadures en el mateix riu, el Ter, on finalitza la zona d’estudi. 
 
El present Pla de conservació i manteniment es centra principalment en els quatre rius de més entitat, 
Ter, Onyar, Güell, Galligants (incloent els seus afluents), i també en la riera de Bullidors, el torrent de 
Vila-Roja, el torrent de la Font de la Pólvora i la sèquia Monar. 
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Finalment, afegir que segons la classificació de masses d’aigua de l’Agència Catalana de l’Aigua, dins 
l’àmbit d’estudi s’inclouen, total o parcialment, 5 masses d’aigua diferents: 
 

- Riu Onyar a Girona, amb codi 2000370. 
- Riu Onyar des de la confluència de la riera de Gotarra fins a l'entrada al nucli urbà de Girona, 

incloses les rieres de Bugantó i de Celrà, amb codi 2000360. 
- Riu Güell, amb codi 2000320. 
- El Ter des del Pasteral fins a la confluència de l'Onyar, amb codi 2000280. 
- El Ter entre l'Onyar i el Terri, amb codi 2000380. 

 

3. Antecedents 
Actualment, l’Ajuntament de Girona realitza el manteniment dels rius i rieres de les zones urbanes de la 
ciutat en base als treballs descrits al plec de prescripcions tècniques (Ajuntament de Girona, 2019). El 
plec comprèn, entre d’altres, els treballs de manteniment, conservació i neteja dels rius i rieres incloent-
hi el transport dels residus generats, la mà d’obra necessària, així com la maquinària i tots els elements 
necessaris per la prestació del servei. El plec també detalla les freqüències recomanades pels treballs i 
les característiques de qualitat específiques. 
 
La relació d'espais dels rius i rieres objecte de manteniment es divideixen en 10 sectors diferents 
(subdividits en els corresponents subsectors) que fan referència als diversos cursos fluvials que 
transcorren pel nucli urbà. En cada sector s’han identificat les diferents tipologies d’espais presents 
(aigua, llera, bosc de ribera, prat baix, prat mig, prat alt, i formigó), els treballs per a cadascuna de les 
quals es defineixen en el mateix plec. L’objectiu d’aquesta diferenciació és aconseguir una gestió 
diferenciada per tal que no tota la secció transversal d’un riu o riera tingui el mateix aspecte. 
 
Així doncs, pel que fa al manteniment de les zones cartografiades com a llera, aquestes es desbrossen 
manualment amb desbrossadora, o similar, de vegetació herbàcia des del límit de l’àmbit fins a l’inici de 
la vegetació higròfita (tipus balca, canyís...) la qual es deixa intacta.  
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En el cas de zones cartografiades com a bosc de ribera es mantenen els criteris de tractament com a 
bosc i es realitzen tallades selectives buscant una distribució correcta i deixant els arbres de més qualitat, 
i desbrossades, tant per afavorir l’evolució del bosc cap a una estructura irregular potenciant la 
regeneració de llavor per garantir la continuïtat de la massa vegetal, com per trencar la continuïtat 
horitzontal entre els arbustos i vertical entre el sotabosc i la massa arbrada seguint els criteris de 
prevenció d’incendis forestals.  
En els espais cartografiats com a prat, eliminar els residus sòlids urbans i els residus vegetals de la 
superfície que puguin danyar la maquinària, ser projectats o susceptibles a quedar triturats en petits 
fragments i que poden dificultar la neteja posterior del sector. Mantenir els prats dins d’uns intervals 
d’alçada determinats depenent de la tipologia de prat (generalment classificats segons la seva intensitat 
d’ús, situació, etc.). Així, el prat alt es sega fins a 50 cm d’alçada amb una periodicitat orientativa d’entre 
1 i 2 cops l’any, el prat mig es sega a una altura mínima recomanada de 40cm (sota genoll) amb una 
periodicitat orientativa de 4 cops l’any, i el prat baix a una altura mínima recomanada de 10cm amb una 
periodicitat orientativa d’entre 12 i 15 cops l’any.  
El plec també indica criteris per afavorir la biodiversitat com que la sega ha de ser selectiva respectant 
les espècies d’interès florístic de baixa alçada o que per tal que la fauna pugui usar aquests prats, s’ha 
de deixar una zona controlada sense segar.  
En els trams cartografiats com a formigó també es contempla la sega de tipus prat baix en les gespes 
àmplies i sembrades per aquesta fi.  
En els espais cartografiats com aigua, a causa del represament per alguna infraestructura transversal i 
la conseqüent disminució de la velocitat de l’aigua, es generen les condicions òptimes per l’arrelament 
d’algues. En aquests espais el plec indica tallar les algues en el moment que aquestes arriben a surar a 
la superfície per evitar molèsties derivades de la retenció de flotants i la generació de males olors i espais 
idonis per a la proliferació de larves de mosquit. 
 
El plec també inclou la retirada de deixalles, abocaments de runes, arbres morts i podes, la progressiva 
eliminació dels peus d’espècies exòtiques invasores incloses al “Catàleg de especies exòtiques 
invasores”, establert pel Real Decreto 1628/2011, de 14 de novembre, així com el manteniment del 
conjunt de camins principals, vials i corriols que hi pugui haver en l'àrea referent a la relació d'espais 
dels rius i rieres urbans de Girona. 
 
Tots els cursos fluvials objecte d’estudi del present Pla estan considerats dins el plec de prescripcions 
tècniques, amb excepció de la sèquia Monar. Tot i això, en ser aquesta un canal important dins la ciutat, 
l’Ajuntament de Girona realitza el manteniment dels marges i del fons mitjançant neteges manuals. I 
afegir que, en els casos que ha calgut assecar la sèquia per alguna obra, s’han realitzat els 
corresponents plans de rescat de peixos. 
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4.  Objectius 
El present document pretén ser una guia per a millorar les actuacions de gestió i manteniment de la 
xarxa fluvial urbana de Girona amb l’objectiu de preservar la qualitat dels hàbitats i valoritzar el patrimoni 
natural de la ciutat, garantint paisatge, biodiversitat, maduresa versus resiliència i potenciant els serveis 
ecosistèmics. S’entenen com a rius urbans aquells trams fluvials que transcorren per sòl urbà, segons 
el planejament urbanístic, com a mínim per un dels marges. 
 
Els objectius tècnics del Pla són els següents: 

- Realitzar una diagnosi i valoració de l’estat actual dels rius urbans de Girona. 
- Detectar punts crítics i proposar actuacions de millora. 
- Establir unes pautes de manteniment de la vegetació fluvial. 

 
S’han valorat i inclòs en aquest Pla les tasques de conservació i manteniment que permeten millorar els 
ecosistemes fluvials.  
 
No obstant, hi ha un seguit d’actuacions, també molt necessàries de cara a l’assoliment del bon estat 
ecològic dels rius, que degut a la seva magnitud s’han deixat fora d’aquest plec. Es tracta d’actuacions 
que sobrepassen el marc del “manteniment” i que s’han de tractar amb estudis tècnics específics com 
són les proteccions de talussos greument afectats (requeririen d’estudis geotècnis, hidràulics, etc), 
l’assoliment de la connectivitat longitudinal al riu Ter o actuacions de revegetació de les zones 
pavimentades com el tram central de l’Onyar o el riu Güell.  
 
Per altra banda, com que no es tracta d’un projecte executiu no s’han localitzat ni valorat el conjunt 
d’actuacions necessàries sinó que s’ha fet un estudi global, s’han identificat les actuacions necessàries 
per trams i s’ha fet una valoració econòmica unitària de cada una d’elles.  
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5.  Diagnosi de l’estat actual 
5.1 Descripció general  

Els rius Ter i Onyar es poden considerar com els responsables de la ubicació actual de la ciutat de 
Girona. A les riberes del Ter s'hi establiren els pobladors prehistòrics antecessors dels gironins, en els 
temps anteriors a la fundació de la ciutat com a tal. Anys més tard, a les proximitats del curs de l'Onyar, 
els romans erigiren la ciutat de Gerunda, l’etimologia de la qual no és clara, però podria significar "entre 
l'Undarius" (nom iber que rebia l'actual riu Onyar). 
 
Al s. XIV, Girona era una ciutat elevada i allunyada de les lleres dels rius, pel que les crescudes mai no 
afectaven la trama urbana. Al s. XVI, la construcció de la segona muralla amplia la ciutat i consolida les 
cases sobre l’Onyar. Així doncs, Girona sempre ha estat una ciutat envoltada per rius, però actualment 
els seus cursos creuen la trama urbana, hi transcorren i en són part de la seva història i identitat. En són 
testimonis els nombrosos ponts, sèquies, safareigs, recs, rescloses, molins o fàbriques presents, així 
com la diversitat d’hàbitats associats a entorns aquàtics i paisatges fluvials com les deveses, hortes, 
pollancredes i boscos de ribera que representen bona part de les zones verdes de la ciutat. 
 
El més important dels rius gironins és el Ter. Ho és per la llargada del seu curs (208 km, des del seu 
naixement a Ulldeter, als Pirineus Orientals), per la quantia del seu cabal (partint d’una conca de 
drenatge de prop de 3.010 km², genera una aportació mitjana anual que assoleix un volum de 840 hm³), 
i per la seva rellevant importància en el sector de la indústria i l'agricultura. El Ter ha vist 
considerablement reduït el seu cabal amb la construcció dels pantans de Sau i Susqueda i principalment 
per la portada d'aigua a Barcelona. La construcció dels pantans però, suposa la possibilitat de controlar 
les crescudes del riu al seu pas per la ciutat gironina reduint l’efecte devastador de les inundacions.  
 
Segueix en importància l'Onyar, de gran valor patrimonial i el qual ha estat convenientment condicionat 
al seu pas pel centre urbà (s'ha netejat la seva llera, s'ha canalitzat i s'hi han construït col·lectors), de 
nord a sud. L'Onyar neix a l’extrem nord-est de les Guilleries i després de recórrer la meitat nord de la 
comarca de La Selva recull, ja dins de Girona, les aigües que provenen dels torrents de Vila-roja i Font 
de la Pólvora, de la sèquia Monar, provinents del Ter, que travessa el Mercadal on antigament regava 
els horts que hi havia, i més al nord les aigües del Galligants, pel marge dret i de forma soterrada, a 
pocs metres de l'aiguabarreig amb el Ter, al Barri de Pedret. 
 
El riu Galligants neix a les Gavarres i s'escola fins al pla de Girona a través de la vall de Sant Daniel, on 
s'uneix al riu Onyar. El tram urbà del riu es situa entre els barris medievals de Sant Feliu i de Sant Pere, 
on també recull les aigües de la riera de Santa Margarida. 
 
El Güell és afluent del Ter pel marge dret. Neix en el municipi d'Aiguaviva i creua Vilablareix, prop del 
nucli del Perelló, per després endinsar-se dins la ciutat de Girona per la seva part occidental on rep la 
riera Marroc per l'esquerra. Antigament desembocava a l'Onyar, al nord-est del Parc de la Devesa però 
actualment desguassa les seves aigües directament al riu Ter, al sud-oest del mateix parc. 
 
El rec o sèquia Monar té una longitud d’uns 6 km. És un curs d'aigua que deriva del Ter a l'alçada de la 
resclosa de la Pilastra, en el límit entre els municipis de Bescanó i Salt. Al seu pas per Salt i Girona, la 
sèquia va ser intensament aprofitada per a usos industrials, hidroelèctrics i agrícoles, tot i que actualment 
transcorre per via subterrània poc després de la seva entrada dins el nucli urbà fins a la seva 
desembocadura a l’Onyar. 
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Finalment, la riera de Bullidors, neix entre Cartellà i Sant Medir (al municipi de Sant Gregori), d’una font 
d’aigua picant, i ja dins la ciutat de Girona, aboca les seves aigües bicarbonatades al Ter, a l’alçada del 
Pont de la Barca. 
 
La dinàmica dels rius gironins varia en funció del curs. Cal diferenciar el riu Ter i l’Onyar com a rius 
d’entitat en front de la resta de cursos, generalment temporals amb moments de gairebé total sequera i 
episodis d'aigua en abundància. En períodes de crescuda, el fort cabal del Ter dificulta que l'Onyar i la 
resta d’afluents hi aboquin el seu cabal, també crescut, laminant fora del seu curs normal. Cal dir doncs, 
que la història d'aquests quatre rius segueix paral·lela a la de les inundacions de la ciutat ja que en 
repetides ocasions les seves aigües han cobert els carrers més propers a les lleres. Especialment els 
barris del Mercadal i els de la dreta del riu des del carrer de La Barca fins al del Carme s'han vist inundats 
per les dramàtiques riuades. 
 
En general, a la xarxa fluvial del municipi de Girona hi trobem boscos de ribera i comunitats de vegetació 
ripària d’un interès elevat com són les vernedes, salzedes o comunitats higròfites. També cal afegir que, 
en tractar-se d’espais propers a zones densament urbanitzades en molts trams, hi abunden espècies 
exòtiques, plantades o escapades dels jardins privats, així com també espècies contemplades al “Real 
Decreto 630/2013, de 2 de Agosto, por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras” (llista ampliada per la sentencia del Tribunal Suprem 637/2016) i que es poden considerar 
invasores a les comarques Gironines. 
 
En relació a la fauna, a les terres gironines hi predominen les espècies mediterrànies i, en concret, en 
els entorns fluvials objecte d’estudi hi abunden les espècies pròpies d’hàbitats aquàtics i boscos de 
ribera. Tot i això, en els trams fluvials més encaixats dins la trama urbana, la pressió antròpica sobre 
alguns dels hàbitats i la degradació de l’espai fluvial ha influït de forma negativa sobre la fauna típica 
d’aquests ambients. Així doncs, en aquests cursos, degut a l’entorn humanitzat on es troben, és 
d’esperar trobar-hi espècies cosmopolites i de caire urbà. Afegir també que degut al caràcter torrencial 
d’alguns dels cursos d’aigua analitzats, aquests no poden sostenir poblacions de fauna estretament 
lligada a ambients aquàtics com comunitats de peixos o crustacis de forma permanent i, en molts casos, 
la baixa qualitat de l’aigua dificulta també la presència de poblacions d’amfibis. 
 
Els rius gironins i les seves riberes tenen un paper fonamental a nivell d’ecologia del paisatge, atès que 
destaca la seva funció com a corredors ecològics. Destacar en aquest cas, el riu Ter el qual està 
considerat un connector fluvial principal segons dades del Servei de Planificació de l'Entorn Natural 
(Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural). No obstant, aquest servei ecosistèmic es 
troba amenaçat per la presència d’infraestructures i serveis situats dins les lleres, els quals suposen un 
obstacle a la connectivitat fluvial, per la canalització dels cursos o per usos inadequats que han ocupat 
l’espai fluvial i l’han reduït a la mínima expressió. 
 
A més de tots els valors naturals, també cal tenir en compte l’ús recreatiu i turístic dels cursos fluvials, 
doncs aquests són un dels principals referents paisatgístics de la ciutat, especialment els trams que 
travessen el nucli urbà (per exemple les cases de l’Onyar) i les zones verdes del seu entorn les quals 
són utilitzades per la ciutadania com un espai de lleure i passeig. Així doncs, els rius tenen un paper 
destacat com a recurs turístic i alhora són font de vida quotidiana i d’identitat per als gironins i gironines 
que viuen a la ciutat. 
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Pel que fa a la presència de figures de protecció, destacar que el riu Ter al seu pas per Girona forma 
part del PEIN “Riberes del baix Ter” i de l’espai de la Xarxa Natura 2000 amb el mateix nom, esdevenint 
un espai que, atès el seu valor natural (presència d’espècies prioritàries o format per hàbitats 
d’importància comunitària a nivell europeu), s’ha catalogat com un espai de prioritària conservació amb 
la designació d’una zona d’especial conservació (ZEC ES5120011), pels seus valors naturals 
importants, sobretot aigües amunt de la part urbana de Girona. Afegir també l'illa del Ter, declarada 
refugi de fauna salvatge al 2003, amb una superfície aproximada de 8,7 ha, per l’Ordre MAB/361/2003, 
de 23 de juliol, per la qual es declara refugi de fauna salvatge l'illa al·luvial formada al riu Ter al seu pas 
per la ciutat de Girona. La seva situació estratègica té una gran importància per garantir la continuïtat 
com a corredor biològic del riu Ter al seu pas per la zona urbana de Girona i el seu aïllament ha propiciat 
que hagi esdevingut una important zona de refugi i nidificació d'una gran diversitat de fauna pròpia de 
les zones humides i riberenques. Finalment, destacar també la presència de diverses àrees d’interès 
faunístic i florístic per la presència d’espècies de fauna i flora amenaçades dins l’àmbit d’estudi. 
 
 

 
Situació de la ciutat de Girona en relació als PEIN existents. Muntanyes de Rocacorba a l’oest,  

Riberes del Baix Ter i les gavarres a l’est. 
 

5.1.1 Vegetació actual i potencial 

 
A les riberes del riu Ter hi trobem, generalment, boscos de ribera formats per alberedes o salzedes i 
comunitats de vegetació ripària d’un interès també elevat. A l’Onyar, tot i ser un riu d’entitat, els boscos 
de ribera es troben en bones condicions únicament aigües amunt del nucli de Girona, al tram que 
transcorre entre La Creueta i les Tres Roquetes (al final del carrer Emili Grahit), ja que aigües avall 
comença el riu alterat, transformat i formigonat, sense gaire vegetació arbòria ni comunitats naturals. 
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En els trams urbans de la resta de la xarxa fluvial, la vegetació es troba força desestructurada, amb una 
manca clara d’espècies arbustives, grans extensions de gespa i peus arboris aïllats, molts dels quals 
variants de jardineria o exòtics. 
 
Pel que fa als hàbitats presents, segons la cartografia d’hàbitats de Catalunya (CHC) al tram d’estudi 
s’hi troben representades les següents formacions: 
 

- 24a. Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa densa 
- 34g. 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 

- 44d. Salzedes (sobretot de Salix alba) de terra baixa i de la muntanya mitjana 
- 44f. Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum), de la terra baixa 

plujosa i de l'estatge submontà 
- 83g. Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus orientalis var. acerifolia) i altres 

planifolis de sòls humits 
- 86a. Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada 

 
 
Segons la cartografia disponible també s’indica la presència d’hàbitats d’interès comunitari (HIC) al tram 
d’estudi, representats pels següents hàbitats, un d’ells prioritari: 
 

- 3260. Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant 
(Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion). 

- 3270. Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri (p.p.) 
i del Bidention (p.p.). 

- 3280. Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades 
d'àlbers i salzes. 

- 91E0*. Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion). 
- 92A0. Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera. 

 
 

5.1.2 Fauna actual i potencial 

En relació a la fauna, en els entorns fluvials objecte d’estudi hi abunden espècies pròpies d’hàbitats 
aquàtics i boscos de ribera així com altres espècies més cosmopolites que habiten a la zona urbana o 
d’altres característiques dels límits agro-forestals i paisatges en mosaic que limiten amb l’àmbit d’estudi. 
 
En concret, segons les observacions de camp i la informació bibliogràfica disponible, entre les espècies 
de major interès associades a la xarxa fluvial de Girona cal destacar la gran diversitat d’ocells que 
busquen, al bosc de ribera i als canyissars, indrets per reproduir-se i nidificar. Aquest és el cas d’espècies 
com el martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el corb marí gros (Phalacrocorax carbo), l’ànec coll-verd 
(Anas platyrhynchos), la polla d'aigua (Gallinula chloropus), el blauet (Alcedo athis), el tudó (Columba 
palumbus), la griva (Turdus viscivorus), el picot garser petit (Dryobates minor), el papamosques gris 
(Muscicapa striata) o l’oriol (Oriolus oriolus). Altres aus com el tord ala-roig (Turdus iliacus) només hi 
son presents a l’hivern. 
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Indicar que, degut al caràcter torrencial d’alguns dels cursos d’aigua analitzats, aquests no poden 
sostenir poblacions de fauna estretament lligada a ambients aquàtics com comunitats de peixos o 
crustacis de forma permanent, tot i això, en els cursos d’aigua més cabalosos s’hi ha observat especies 
de mida notable, com la carpa (Cyprinus carpio) o la bagra (Leuciscus cephalus cephalus). 
 
Cal destacar també la presència d’espècies clau protegides dins l’àmbit d’estudi. És així, segons l’Annex 
9 del Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, a la massa d’aigua 2000280 corresponent 
al riu Ter hi ha presència espècies d’interès comunitari clau a l’espai ZEC present com el cranc de riu 
(Austropotamobius pallipes), l’anguila (Anguilla anguilla), el fartet (Aphanius iberus), la tortuga de rierol 
(Emys orbicularis), la llúdriga (Lutra lutra), o el barb de muntanya (Barbus meridionalis). 
 
El riu Onyar, així com molts dels cursos d’aigua gironins tributaris al Ter, malgrat no ser part de la Xarxa 
Natura 2000, està directament enllaçat amb el curs del riu Ter, que gaudeix d’aquest règim de protecció. 
Per tant, moltes de les espècies presents a l’espai Xarxa Natura 2000 del Ter, també són presents a 
l’Onyar. I de fet, moltes espècies tenen o han tingut, a la conca de l’Onyar, unes poblacions més ben 
conservades fins i tot que al curs del Ter, com seria el cas de l’espinós (Gasterosteus aculeatus), un 
petit peix autòcton molt amenaçat i en acusada regressió als nostres rius (A. Ribas & P. Feliu). 
 
Finalment, afegir també la informació disponible pel que fa a la presència d’espècies de fauna exòtica 
invasora, les quals també esdevenen un impacte sobre els hàbitats fluvials i les comunitats faunístiques 
autòctones associades. Destacar la presència de visó americà (Neovison vison) i cranc de riu americà 
(Procambarus clarkii). 
 
 

5.1.3 Hidrologia i hidràulica  

La dinàmica hidràulica de la xarxa fluvial de Girona varia molt en funció del curs. Cal diferenciar el riu 
Ter i l’Onyar com a rius cabalosos amb aigua permanent en front de la resta de cursos, generalment 
temporals i de dinàmica torrencial que en funció de les precipitacions tenen episodis de sequera i 
episodis de crescuda. 
 
En les següents imatges es mostren les zones afectades per inundacions en avingudes amb diferents 
períodes de retorn, segons dades de l’ACA: 
 

Zones inundables en Q10 Zones inundables en Q100 Zones inundables en Q500 
 
 



Pla de Conservació i manteniment dels rius urbans de Girona · Juny 2021 
Document I. Estudi del manteniment actual dels rius urbans de Girona i propostes de millora 

 
                                                                                21                                                 

 
Destacar el paper fonamental de les riberes ben conservades dels marges del riu Ter i també del riu 
Onyar al seu pas per la Creueta i Vila-Roja així com també els parcs urbans propers als cursos fluvials 
(com el parc de les Riberes del Ter o la Devesa), els quals actuen com a zones de laminació reduint 
l’impacte de les crescudes.  
En canvi, als trams fluvials més encaixats dins el nucli urbà, amb especial referència al riu Güell i l’Onyar, 
les crescudes més freqüents ràpidament causen problemàtiques per la inundació dels carrers i cases 
més properes.  
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5.1.4  Punts crítics  

 
A continuació es destaquen els punts crítics generals localitzats als rius urbans de Girona: 
 
- Presència de vegetació al·lòctona en proporcions molt elevades 
Els trams fluvials urbans tenen una presència molt destacada de vegetació exòtica invasora. Aquest fet 
comporta que les funcions ecosistèmiques que haurien de proporcionar els cursos fluvials es vegin molt 
reduïdes.  
 
- Boscos de ribera amb una intensitat de manteniment excessiva que impedeix crear les 
condicions necessàries per una adequada regeneració del bosc de ribera 
Actualment, degut a les tasques de manteniment intensives bona part del sotabosc dels cursos fluvials, 
excepte el riu ter i l’Onyar, és inexistent. Es conserven els peus principals, que cada vegada estan més 
envellits, i no es potencien els rebrots dels peus arboris ni les masses arbustives. Aquest fet comporta 
que hi hagi poca diversificació d’hàbitats i per tant una qualitat menor de l’ecosistema. A més, la poca 
cobertura vegetal de molts trams, excepte la cobertura herbàcia, fa que hi hagi talussos que presenten 
certa inestabilitat. Una cobertura vegetal més estructurada evitaria aquesta situació. 
 
- Trams canalitzats (Onyar i Güell) 
Els trams canalitzats generen importants impactes com la fragmentació dels ecosistemes fluvials i 
eliminació de la connectivitat, efectes en la hidràulica i gestió de les avingudes, generació de falsa 
seguretat per a la població i impactes paisatgístics evidents, en d’altres. Abordar aquestes actuacions 
supera el contingut d’aquest pla i per tant, tot i que es detecten les problemàtiques, no es proposen 
solucions. 
 
- Contaminació difusa provinent de la trama urbana 
En zones urbanes, el fet que no plogui durant mesos fa que s’acumulin partícules en les superfícies 
(calçades, voreres, cobertes, etc) i que, en la següent pluja, la seva mescla comporti una mala qualitat 
de l’aigua d’escorrentiu. Els primers 10-15 mm de l’aigua de pluja fan un rentat del 80-90% de la pols de 
la superfície (de l’ordre de 0,1-2Tn/Km2/mes). Aquesta aigua en la majoria de casos va a parar als 
cursos fluvials a través dels sobreeixidors generant puntes de contaminació molt importants. Una millor 
qualitat del bosc de ribera ajudarà a la biofiltració d’aquestes aigües abans d’incorporar-se al flux 
circulant dels cursos fluvials i per tant, en millorarà la qualitat.  
 
- Peixos atrapats a l’Onyar en època de sequera  
Des de 2016, durant els mesos d’estiu, fruit de l'escàs cabal circulant per el riu Onyar al seu pas per 
Girona i per les elevades temperatures, s’ha observat una elevada mortalitat de peixos a la part 
formigonada del riu Onyar entre el carrer del Carme núm. 74 i la Plaça Catalunya. Bàsicament els peixos 
de grans dimensions (de més de 25 cm) queden embarrancats pel poc calat d'aigua. Durant aquest 
període, l’any 2016 es van recollir només en aquest tram 124 individus abans de cap actuació. 
 
- Acumulació de sediments a l’Onyar 
Al document II es fa un estudi exhaustiu de l’evolució dels sediments a l’Onyar i la necessitat 
d’intervenció de cara a minimitzar els riscos hidràulics i potenciar uns cursos fluvials amb qualitat 
ecològica. 
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5.2 Descripció per trams 

A continuació es fa una descripció dels trams dels cursos fluvials inclosos dins el Pla. 

  
Zonificació dels trams estudiats 

Ter-Campodrà S1.1 

Riera Bullidors S5.1 

Ter-Pont Major S1.2 

Ter-Pedret S1.3 

Ter-Sant Ponç S1.4 

Riera Bullidor-Fontajau S5.3 

Riera Galligants S4.1 

Ter-Ribes del Ter S1.5 

Ter-Fontajau S1.6 

Onyar Barri Vell S2.1 

Onyar central S2.2 

Torrent Font de la Pólvora S9.1 

Torrent Vilarroja S9.2 Onyar-la Creueta S2.3 

Güell Nord S3.1 

Riera de Marroc S8.1 

Güell Sud S3.2 
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Taula resum dels diferents cursos fluvials estudiats: 
 
Curs fluvial Tramificació 
Riu Ter Ter-Campdorà S.1.1 
 Ter-Pont Major S.1.2 
 Ter-Pedret S.1.3 
 Ter-Sant Ponç S.1.4 
 Ter-Ribes del Ter S1.5 
 Ter-Fontajau S.1.6 
Riu Onyar Onyar Barri Vell S2.1 
 Onyar Central S2.2 
Riu Güell Güell Nord S3.1 
 Güell Sud S3.2 
 Riera de Marroc S8.1 
Riera de Gallligants Riera de Gallligants S4.1 
Riera de Bullidors Riera de Bullidors S5.1 
 Riera de Bullidors-Fontajau S5.2 
Torrent de la Font de la Pólvora Torrent de la Font de la Pólvora S9.1 
Torrent de Vila-Roja Torrent de Vila-Roja S10.1 
Sèquia Monar Sèquia Monar 
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5.2.1 Riu Ter 

 

5.2.1.1 Ter-Campdorà S.1.1 

Morfologia de la secció 
 

- Secció ample, amb múltiples canals. El llit del Ter pot arribar a ocupar 160m 
d’amplada. 

- La morfologia dins l’àmbit fluvial estricte està poc alterada, amb marges 
naturalitzats i una illa fluvial al centre del canal. Tot i això l’entorn del Ter 
està fortament transformat, amb presència de carreteres i espais densament 
urbanitzats. 

- Talús lliure de pendent suau amb una extensió d’uns 10m en la majoria del 
tram. 

Vegetació 
 

- Estrat herbaci present en tot el tram, sobretot al voltant dels espais de 
passeig, en forma de prats de gespa i comunitats nitròfiles. 

- Estrat arbustiu, en general, poc  abundant representat per bardisses i lianes. 
- Estrat arbori format per espècies típiques del bosc de ribera com Fraxinus 

angustifolia, Ulmus minor, Salix alba, i Populus nigra, espècies no higròfiles 
(Quercus ilex) i altres espècies exòtiques. 

Hidrologia - Curs d’aigua molt cabalós, amb presència d’aigua durant tot l’any. Es tracta 
d’un típic riu mediterrani, amb crescudes a la primavera i la tardor. 

Manteniment actual 
 

- Manteniment uniforme al llarg del tram, de tipus prat mig amb segues a una 
altura mínima recomanada de 40cm (sota genoll) i una periodicitat 
orientativa de 4 cops l’any. 

Problemàtica i impactes 
 

- Presència d’espècies exòtiques (algunes d’elles invasores), al llarg de tot el 
tram com Ficus carica, Yucca sp. o Arundo donax, Robinia pseudoacacia, 
Salix babilònica, entre d’altres. 

- Proximitat de la carretera C-255, que redueix la connectivitat entre la franja 
de ribera i la resta de comunitats circumdants. 

 

 
Aspecte general del canal principal del riu Ter  

per sota el pont de l’Aigua 
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5.2.1.2 Ter-Pont Major S.1.2 

 
Morfologia de la secció 
 

- Secció ample, amb múltiples canals. El llit del Ter pot arribar a ocupar 130m 
d’amplada. 

- El canal d’en Cases (entre la resclosa de la Manola i la resclosa de Can 
Mitjans), separa la devesa dels Salesians del marge dret. Aigües amunt, la 
morfologia dins l’àmbit fluvial estricte està poc alterada, amb marges 
naturalitzats i illes fluvials al centre del canal. Tot i això l’entorn del Ter està 
fortament transformat, amb presència d’indústries i espais densament 
urbanitzats. 

- Talús lliure de poca alçada fins a la ribera, plana i inundable en episodis de 
crescuda. Aquesta té una extensió d’uns 30m en la majoria del tram. 

- La presència de la resclosa de Can Mitjans, entre ambdós marges del Ter, 
augmenta el nivell de la làmina d’aigua respecte l’alçada original i redueix la 
velocitat del flux. 

- Per sota la resclosa, es divideix el canal principal quedant una illa fluvial al 
centre. 

Vegetació 
 

- Estrat herbaci present en tot el tram, sobretot al voltant dels espais de 
passeig, en forma de prats de gespa i comunitats nitròfiles. A la vora del Ter 
s’hi observen comunitats de Typha sp. 

- Estrat arbustiu, en general, poc  abundant representat per alguns exemplars 
de Cornus sanguinea. 

- L’estrat arbori està compost  principalment per Populus x canadensis, Ulmus 
minor, Salix alba, i altres espècies exòtiques. 

Hidrologia - Curs d’aigua molt cabalós, amb presència d’aigua durant tot l’any. Es tracta 
d’un típic riu mediterrani, amb crescudes a la primavera i la tardor. 

- Presència del canal d’en Cases que separa la devesa dels Salesians del 
marge dret fins a la resclosa de Can Mitjans. 

- Per sobre la resclosa, el flux d’aigua queda relentit. 
Manteniment 
 

- Manteniment de tipus prat mig a les zones perimetrals, més pròximes al Ter 
o al canal d’en Cases, amb segues a una altura mínima recomanada de 
40cm (sota genoll) i una periodicitat orientativa de 4 cops l’any. 

- Sota el pavelló de Pont Major, espai de lleure i estada, el manteniment 
combina de tipus prat alt i prat baix generant una extensió herbàcia en 
mosaic (espais segats a una altura mínima recomanada de 10cm amb una 
periodicitat orientativa d’entre 12 i 15 cops l’any, i espais segats a 50 cm 
d’alçada amb una periodicitat orientativa d’entre 1 i 2 cops l’any). 

Problemàtica i impactes 
 

- Presència d’espècies exòtiques (i algunes d’elles invasores), al llarg de tot 
el tram. S’hi observen peus de Robinia pseudoacacia, Morus alba i Platanus 
x hispànica, així com exemplars d’altres espècies no arbòries com 
Phytolacca americana o Arundo donax. 

- Es tracta d’un espai de lleure i passeig situat sobre la plana al·luvial del Ter, 
al marge dret. 

- Presència de la resclosa de Can Mitjans, sense pas de fauna per garantir la 
connectivitat fluvial. 

- Sense presència d’estrat arbustiu. 
- Només estrat herbaci (desbrossat) i estrat arbori amb individus vells. Manca 

de regeneració. 
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Accés a la zona 

 

 
Estructures de formigó descalçades 

 

 
Zona de pícnic i passeig fluvial resseguint el curs del riu Resclosa de Can Mitjans 

 

 
Zones de verdissar 

 
Canal existent 
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5.2.1.3 Ter-Pedret S.1.3 

L'illa del Ter a Girona és una zona on es troba representat el bosc de ribera característic d'aquesta 
altitud. La vegetació que presenta està composta, bàsicament, per salze blanc (Salix alba), amb 
presència de freixes de fulla petita (Fraxinus angustifolia) i canyissar. En bona part de l'interior de l'Illa 
s’estén un bosc mixt de planifolis composat per pollancres, àlbers, freixe, acàcia, negundo i plàtans, tot 
i que amb una distribució no homogènia. 
 

Morfologia de la secció 
 

- Secció ample, amb múltiples canals. El llit del Ter pot arribar a ocupar 250m 
d’amplada. 

- Tot i ser un espai de passeig, la morfologia dins l’àmbit fluvial està poc 
alterada, amb marges naturalitzats i l’Illa del Ter a l’altra banda del canal. 

- Tram equivalent al marge dret, amb talús lliure de poca alçada fins a la 
ribera, plana i inundable en episodis de crescuda. Aquesta té una extensió 
inicial de 10-30m (on limita amb un mur d’escullera vertical que la separa de 
la zona urbana) que s’estreny fins als 5m a la part final. 

- La presència de dues rescloses (resclosa del Pedret i resclosa de la Manola, 
contínues) entre l’Illa del Ter i el marge augmenten el nivell de la làmina 
d’aigua respecte l’alçada original i redueixen la velocitat del flux (fet que 
augmenta la sedimentació de sòlids a l’inici del tram). 

Vegetació 
 

- Estrat herbaci present en tot el tram formant clapes a les zones obertes 
menys cobertes per l’arbrat. Present sobretot al voltant dels espais de 
passeig, en forma de prats de gespa i comunitats nitròfiles. A la vora del Ter 
s’hi observen canyissars i altres helòfits (Phragmites australis, Typha sp., 
Carex pendula, Iris pseudocorus, etc.). 

- Estrat arbustiu, en general, poc  abundant representat per alguns exemplars 
de Sambucus nigra. 

- L’estrat arbori està compost  principalment per Populus nigra, amb presència 
de Fraxinus angustifolia, Salix alba i Alnus glutinosa. Salix babylonica es 
troba plantat a la vora del passeig i hi ha algun peu dins la llera. 

Hidrologia - Curs d’aigua molt cabalós, amb presència d’aigua durant tot l’any. Es tracta 
d’un típic riu mediterrani, amb crescudes a la primavera i a la tardor. 

- Presència de múltiples canals d’aigua, quedant l’Illa del Ter al centre, dividint 
el curs principal. I entre l’illa i el marge dret, la presència de dues rescloses 
redueixen la velocitat del flux. 

Manteniment 
 

- A la zona inicial, manteniment uniforme de tipus prat mig amb segues a una 
altura mínima recomanada de 40cm (sota genoll) i una periodicitat 
orientativa de 4 cops l’any per mantenir lliures els espais de passeig. 

- Al tram final, més estret i separat del passeig, el manteniment és mínim de 
tipus bosc de ribera. 

Problemàtica i impactes 
 

- Presència d’espècies exòtiques (i algunes d’elles invasores), tot i que no 
molt abundants, al llarg de tot el tram. S’hi observen peus de Robinia 
pseudoacacia, Ligustrum lucidum, Salix babilonica i diversos nuclis d’Arundo 
donax, Cortaderia selloana o Helianthus tuberosus. 

- Es tracta d’un espai de lleure i passeig no ordenat situat sobre la plana 
al·luvial del Ter, al marge dret.  

- Presència de Populus nigra envellits. Es tracta d’arbres de fusta tova amb el 
conseqüent risc de caiguda de branques. 

- Només estrat herbaci (desbrossat) i estrat arbori amb individus vells. Manca 
de regeneració. 

- Bona part dels marges sense vegetació. 
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Exemplar de S alba de grans dimensions a les riberes del 

Ter, i mur d’escullera limitant amb el C/ de Palafrugell 

 
Resclosa de la Manola, al final del tram, amb l’Illa del Ter 

de fons 
 

 
Masses conservades de Phragmites australis 

 
Marges sense vegetació 

 

  
Zones d’ús públic Acumulació de restes vegetals darrera la resclosa 
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5.2.1.4 Ter-Sant Ponç S.1.4 

Morfologia de la secció 
 

- Secció ample, amb múltiples canals. El llit del Ter pot arribar a ocupar 250m 
d’amplada. 

- Tot i ser un espai de passeig (sobretot la zona més propera al parc Riberes 
del Ter), la morfologia dins l’àmbit fluvial està poc alterada, amb marges 
naturalitzats, illes fluvials, codolars i espais lliures inundables en episodis de 
crescuda. 

- Tram equivalent al marge esquerra, amb talús lliure de poca alçada, sense 
proteccions verticals, que  separa l’aigua del passeig fluvial. 

Vegetació 
 

- Estrat herbaci present en tot el tram. Al voltant dels espais de passeig 
principalment es tracta de prats de gespa. A la vora del Ter en canvi, és molt 
més divers i s’hi observen alguns helòfits (principalment Phragmites australis 
i Typha sp.). Afegir també la presència d’alguna jonqueda (Scirpus 
holoschoenus) i les comunitats herbàcies dels codolars. 

- Estrat arbustiu, en general, poc representat al llarg del tram (principalment 
bardisses). 

- La vegetació arbòria dels marges fluvials és molt similar a la de l’Illa del Ter, 
on s’estén un bosc mixt de planifolis composat per pollancre, àlber, freixe... 
Així doncs, l’estrat arbori està molt present als marges del riu, compost 
bàsicament per Populus nigra i Salix alba, amb presència de Fraxinus 
angustifolia. Destacar, en aquesta zona, la presència de peus arboris 
madurs de grans dimensions, i aigües amunt, darrere el Trueta, l’abundància 
de rebrots de P. nigra. A l’altra banda del passeig (limitant amb la zona 
urbana) i en la resta d’espais, generalment lúdics i d’estada, únicament 
s’observen peus aïllats amb presència d’espècies exòtiques o de jardineria.  

Hidrologia - Curs d’aigua molt cabalós, amb presència d’aigua durant tot l’any. Es tracta 
d’un típic riu mediterrani, amb crescudes a la primavera i a la tardor. 

- Presència de múltiples canals d’aigua, quedant l’Illa del Ter al centre, dividint 
el curs principal. 

Manteniment 
 

- Manteniment força uniforme al llarg de tot el tram, generalment de tipus prat 
mig amb segues a una altura mínima recomanada de 40cm (sota genoll) i 
una periodicitat orientativa de 4 cops l’any per mantenir lliures els espais de 
passeig, i de prat alt a l’extrem septentrional del tram (amb segues a 50 cm 
d’alçada amb una periodicitat orientativa d’entre 1 i 2 cops l’any). 

Problemàtica i impactes 
 

- Presència del traçat d’un col·lector per la ribera, al nord del tram, amb 
evidències d’erosió del sòl. 

- Presència d’espècies exòtiques i de jardineria al llarg de tot el tram, algunes 
d’elles invasores. S’hi observen peus de Robinia pseudoacacia, Acer 
negundo, Platanus x hispanica i diversos nuclis d’Arundo donax.  

- Destaca una bosquina important d’Ailanthus altissima allunyada del canal 
principal. No obstant, cal actuar de manera immediata per evitar que 
colonitzi nous espais, especialment les franges de vegetació de ribera.   

- Es tracta d’un espai de lleure i passeig situat sobre la plana al·luvial del Ter, 
al marge esquerra. 

- Poca regeneració del bosc de ribera. Bàsicament format per peus adults i 
alguna zona de rebrots molt joves de Populus nigra.  

 
 
 
 



Pla de Conservació i manteniment dels rius urbans de Girona · Juny 2021 
Document I. Estudi del manteniment actual dels rius urbans de Girona i propostes de millora 

 
                                                                                31                                                 

 

 
Passeig fluvial a les riberes al·luvials del Ter 

 
Erosió al llarg del traçat del col·lector (a vista) en el 

passeig fluvial, derrere l’hospital Trueta 
 

  
Petits rebrots de canya Boscos densos continus 

 

  
Zones d’estada dins la llera Troncs acumulats durant el Glòria 2019 i que s’han extret 

del canal principal 
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5.2.1.5 Ter-Ribes del Ter S.1.5 

Morfologia de la secció 
 

- Secció ample, on només el curs d’aigua del Ter ja ocupa 70-85 m d’amplada, 
amb marges força naturalitzats i espais lliures inundables en episodis de 
crescuda (al marge oposat del tram, on se situa el parc urbà de les Riberes 
del Ter). 

- Tram equivalent al marge dret, amb talús lliure de poca alçada i poc espai 
disponible per al desenvolupament de les riberes ja que limita amb un mur 
d’obra de gran alçada que el separa del parc de la Devesa. 

Vegetació 
 

- Estrat herbaci poc significatiu però present en tot el tram. Sovint amb 
presència de comunitats nitròfiles i alguns helòfits a la vora del Ter 
(principalment Phragmites australis i Typha sp.). 

- Estrat arbustiu, en general, poc representat al llarg del tram (principalment 
bardisses). 

- Estrat arbori format per espècies típiques del bosc de ribera com Fraxinus 
angustifolia, Ulmus minor, Salix alba, Populus alba i Populus nigra.  

Hidrologia - Curs d’aigua molt cabalós, amb presència d’aigua durant tot l’any. Es tracta 
d’un típic riu mediterrani, amb crescudes a la primavera i a la tardor. 

Manteniment 
 

- Manteniment generalment de tipus prat alt (amb segues a 50 cm d’alçada 
amb una periodicitat orientativa d’entre 1 i 2 cops l’any) amb algunes 
finestres de prat mig (amb segues a una altura mínima recomanada de 40cm 
(sota genoll) i una periodicitat orientativa de 4 cops l’any). 

Problemàtica i impactes 
 

- Presència d’espècies exòtiques i de jardineria al llarg de tot el tram, algunes 
d’elles invasores. S’hi observen peus de Robinia pseudoacacia, i diversos 
nuclis d’Arundo donax. 

 
 

 
Vistes al Ter des del passeig de la Devesa 

 
Parc de les Riberes del Ter, al marge oposat del riu 

 

 
Vista general des del pont 
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5.2.1.6 Ter-Fontajau S.1.6 

 
Morfologia de la secció 
 

- Secció ampla, on només el curs d’aigua del Ter ja ocupa 70-85 m d’amplada, 
amb marges força naturalitzats, penínsules fluvials amb codolars i espais 
lliures inundables en episodis de crescuda (prats de Fontajau, al parc urbà 
de les Riberes del Ter). 

- Talús lliure de poca alçada, sense proteccions verticals, que  separa l’aigua 
del parc de les Riberes del Ter pel marge esquerra. Pel marge dret, l’espai 
disponible per a les riberes és més estret i limita amb un mur d’obra de gran 
alçada que el separa del parc de la Devesa. 

- Dins les zones inundables, destacar la presència de zones còncaves on, en 
cas de crescuda o fortes precipitacions, es poden formar basses temporals. 
No obstant, actualment tenen poca capacitat. 

- Amb la construcció d’una petita resclosa situada just al peu de la passera de 
vianants de Fontajau, es va elevar lleugerament el nivell d’aigua del riu 
augmentant la superfície d’aigües obertes, on amb el temps s’hi han 
establert helòfits i altra vegetació de ribera. 

Vegetació 
 

- Estrat herbaci dominant al marge esquerre, menys abundant en les zones 
densament arbrades i al marge dret. Principalment es tracta de grans 
superfícies de gespa de menor o major interès en funció de la intensitat de 
les segues, on cal destacar alguns rodals amb prats baixos de gramínies i 
ciperàcies, i la presència d’helòfits (principalment Phragmites australis i 
Typha angustifolia) vora la làmina d’aigua. Afegir la possible presència de 
comunitats d’hidròfits anuals i oportunistes dins les basses temporals. 

- Estrat arbustiu ben estructurat a la vora del Ter (on s’hi observa Salix 
eleagnos, Cornus sanguinea, i Sambucus nigra), però molt deficitari en la 
resta d’espais on únicament s’observen alguns exemplars de Laurus nobilis 
plantats de manera aïllda. 

- Estrat arbori molt present als marges del riu formant una bosquina linear 
força densa (amb domini de Salix alba, Alnus glutinosa i Fraxinus 
angustifolia). En la resta d’espais, generalment lúdics i d’estada, únicament 
s’observen peus o bosquines aïllades (Populus alba, Populus nigra, Salix 
babylonica, etc.). Destacar la presència d’alguns peus arboris de grans 
dimensions. 

Hidrologia - Curs d’aigua molt cabalós, amb presència d’aigua durant tot l’any. Es tracta 
d’un típic riu mediterrani, amb crescudes a la primavera i la tardor. 

Manteniment 
 

- Manteniment força intens, doncs es tracta d’un espai amb gran intensitat 
d’ús, que combinant manteniment de tipus prat alt i prat baix genera una 
extensió herbàcia en mosaic (espais segats a una altura mínima 
recomanada de 10cm amb una periodicitat orientativa d’entre 12 i 15 cops 
l’any, i espais segats a 50 cm d’alçada amb una periodicitat orientativa 
d’entre 1 i 2 cops l’any). 

Problemàtica i impactes 
 

- Presència d’espècies exòtiques i de jardineria al llarg de tot el tram, algunes 
d’elles invasores. S’hi observen peus de Salix babylonica i diversos nuclis 
d’Arundo donax. 

- Els prats de Fontajau són un espai de lleure i passeig molt antropitzat situats 
sobre la plana al·luvial del Ter, al marge esquerra. 

- Manca regeneració del bosc de ribera 
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Prats de gespa i passeig fluvial del parc urbà Riberes del 
Ter, que ressegueix el curs del riu 

 
Perfil del sòl còncau, generant espais inundables de 

forma temporal 
 

  
Prats de gespa i passeig fluvial del parc urbà Riberes del 

Ter, que ressegueix el curs del riu 
 

Peus plantats de Laurus nobilis 

  
Vegetació de ribera densa Prats de gespa i passeig fluvial del parc urbà Riberes del 

Ter, que ressegueix el curs del riu 
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5.2.2 Riu Onyar 

 

5.2.2.1 Onyar Barri Vell S.2.1 

 
Morfologia de la secció 
 

- Secció encaixada entre edificis (les cases de l’Onyar) d’entre 45 i 50m 
d’amplada, que s’eixampla al tram final a pocs metres de la desembocadura. 

- Morfologia uniforme al llarg del tram, sense riberes i amb la làmina d’aigua 
cobrint tota la secció fins als fonaments verticals de les cases. 

- Llit del riu sorrenc, sense formigonar, que en períodes de baix cabal aflora 
per sobre la làmina d’aigua formant illes o bancs de sorra. 

Vegetació 
 

- Estrat herbaci format per helòfits (Typha sp., Phragmites australis, Iris 
pseudocorus, etc.) i altres espècies de creixement ràpid com Calystegia 
sepium que creixen sobre els dipòsits de sorres i graves. 

- Estrat arbustiu inexistent.  
- Estrat arbori pràcticament nul, només present a les illes centrals del riu a 

pocs metres de l’aiguabarreig amb el Ter amb alguns peus aïllats de Salix 
alba i Alnus glutinosa. 

Hidrologia - Curs cabalós amb aigua permanent. 
Manteniment 
 

- Tallar les algues en el moment que aquestes arriben a surar a la superfície 
per evitar molèsties derivades de la retenció de flotants i la generació de 
males olors i espais idonis per a la proliferació de larves de mosquit. 

Problemàtica i impactes 
 

- Presència puntual de col·lectors i sobreeixidors del clavegueram que causen 
l’existència d’episodis puntuals de contaminació amb aigües amb elevada 
càrrega orgànica així com l’acumulació de brutícia al voltant. 

- Canalització del riu generant la pèrdua de la zona hiporreica present als 
marges fluvials així com la seva biodiversitat i funcionalitat ecològica 
associada. 

- Presència d’algunes espècies invasores com la nyàmera (Helianthus 
tuberosus) als dipòsits de sorra de la part final del riu, a pocs metres de 
l’aiguabarreig amb el Ter. 

 
 

 
Les cases de l’Onyar Exemplars de S. alba a l’illa central del riu Onyar, a pocs 

metres de l’aiguabarreig amb el Ter 
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5.2.2.2 Onyar Central S.2.2 

Morfologia de la secció 
 

- Secció ample i oberta (14 m aprox. més marges), però encaixada entre 
carrers, en un entorn urbà. 

- Morfologia uniforme al llarg del tram, amb marges fortament transformats: 
riberes formigonades, amb o sense gespa en superfície, i murs verticals que 
els separen dels carrers. 

- Llit del riu formigonat amb pendents transversals molt suaus (10º aprox.) 
quedant un flux d’aigua molt laminat i de poca profunditat. 

Vegetació 
 

- Estrat herbaci de baix interès (gespes) present en la primera meitat del tram. 
Estrat herbaci pràcticament nul en la segona meitat. 

- Estrat arbustiu inexistent. 
- Estrat arbori pràcticament nul, únicament amb alguns peus aïllats al límit 

superior de la canalització (Ulmus minor, Populus alba var. Pyramidalis, 
Robinia pseudoacacia i Celtis australis) 

Hidrologia 
 

- Curs cabalós amb aigua permanent, però amb baix calat d'aigua durant els 
mesos d’estiu degut a la morfologia de la canalització. 

Manteniment 
 

- Manteniment intensiu a les zones formigonades i de gespa sembrada de 
tipus prat baix, amb segues a una altura mínima recomanada de 10cm amb 
una periodicitat orientativa d’entre 12 i 15 cops l’any. 

Problemàtica i impactes 
 

- Presència puntual de col·lectors i sobreeixidors del clavegueram que causen 
l’existència d’episodis puntuals de contaminació amb aigües amb elevada 
càrrega orgànica així com l’acumulació de brutícia al voltant. 

- Canalització del llit del riu generant la pèrdua de la zona hiporreica així com 
la seva biodiversitat i funcionalitat ecològica associada. 

- Pressions antròpiques derivades dels espais urbans adjacents i els usos de 
lleure i passeig de les riberes. 

- Mortalitat dels peixos de grans dimensions en períodes de baix cabal a 
causa del poc calat d'aigua. 

 
 

Riberes formigonades amb gespa sembrada en 
superfície al tram inicial de l’Onyar-central 

 
Espai de lleure i passeig en la zona de transició entre les 

riberes formigonades amb i sense gespa 
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5.2.2.3 Onyar la Creueta S.2.3 

Morfologia de la secció 
 

- Secció ampla i oberta aigües amunt (curs d’aigua de 10-12 m d’amplada), 
amb marges naturalitzats, codolars, illes fluvials i espais lliures inundables 
en episodis de crescuda. Aigües avall la secció es redueix i desapareixen 
les illes fluvials i els codolars. 

- Morfologia variable al llarg del tram, en general amb talussos naturalitzats 
sense proteccions artificials. 

- Talús lliure amb pendents suaus aigües amunt que augmenten fins als 50º 
als marges d’aigües avall. 

Vegetació 
 

- Estrat herbaci poc significatiu però present en tot el tram. Sovint amb 
presència de comunitats nitròfiles. 

- Estrat arbustiu ben estructurat format principalment per exemplars de 
Ruscus aculeatus, Euonymus europaeus, Cornus sanguinea i Crataegus 
monogyna. 

- Estrat arbori format per espècies típiques del bosc de ribera com Fraxinus 
angustifolia, Ulmus minor, Salix alba, Populus alba i Populus nigra.  Aigües 
amunt, prop del límit municipal, les espècies de ribera es barregen amb 
Quercus ilex. Aigües avall, apareixen exemplars plantats de pollancre 
(Populus x canadensis) i àlber (Populus alba var. pyramidalis). 

- Presència de codolars als marges del riu i illes fluvials que generen hàbitats 
de gran interès. 

Hidrologia - Curs cabalós amb aigua permanent. 
Manteniment 
 

- Manteniment general mínim, de tipus bosc de ribera, i de prat mig a les vores 
del passeig fluvial, amb segues a una altura mínima recomanada de 40cm 
(sota genoll) i una periodicitat orientativa de 4 cops l’any. 

Problemàtica i impactes 
 

- Presència puntual de col·lectors i sobreeixidors del clavegueram que causen 
l’existència d’episodis puntuals de contaminació amb aigües amb elevada 
càrrega orgànica així com l’acumulació de brutícia al voltant. 

- Erosió local als extrems de la passera de darrere del tanatori, en el contacte 
del formigó amb el terreny natural.  

- Presència d’espècies exòtiques (especialment a la part baixa del tram on el 
bosc de ribera no està tan ben estructurat) algunes d’elles invasores. S’hi 
observen peus de Robinia pseudoacacia, Celtis australis, Platanus x 
hispànica, Broussonetia papyrifera i Ficus carica, així com exemplars 
d’altres espècies no arbòries com Phytolacca americana o Arundo donax. 

- Talussos verticals amb processos erosius. 
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Codolars i aspecte general de la secció del riu Onyar al 

límit del terme municipal de Girona 
 

 
Pas per creuar l’Onyar 

 
Erosió al lateral de la passera 

 
 

 
Vista general dels talussos  

 
Vista general de la vegetació de ribera 

 
Final del tram i inici del llit formigonat, sense bosc de ribera, 

al final del C/Emili Grahit 
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5.2.3 Riu Güell 

 

5.2.3.1 Güell Nord S.3.1 

Morfologia de la secció 
 

- Secció d’entre 12 i 20 m d’amplada, encaixada entre carrers, de morfologia 
variable al llarg del tram. 

- Des de la part soterrada fins al Passeig d’Olot, amb talussos lliures (pendent 
de 40º-60º) fins a peu de carrer. Les riberes estan formigonades però 
cobertes de vegetació herbàcia, i la làmina d’aigua circula per la part central 
de la secció, també formigonada i de major calat.  

- Des del Pg. d’Olot fins a la desembocadura la secció està fortament 
transformada, amb riberes formigonades de pendents transversals molt 
suaus (10º aprox.), quedant un flux d’aigua molt laminat i de poca 
profunditat, i murs verticals que les separen dels carrers. 

Vegetació 
 

- Estrat herbaci present en pràcticament tot el tram (excepte entre el Pg. 
d’Olot i el C/ Sta. Eugènia) amb zones dominades per prats de gramínies i 
ciperàcies diverses, comunitats nitròfiles, o gespes de sembra. A la vora de 
l’aigua s’han observat alguns exemplars de Carex pendula, també Apium 
nodiflorum i algues filamentoses dins el curs del riu. 

- Estrat arbustiu inexistent. 
- Estrat arbori pràcticament nul, únicament present a la part alta del tram (des 

de la part soterrada fins al Passeig d’Olot) amb exemplars de Prunus avium, 
Populus alba var. Pyramidalis i Robinia pseudoacacia plantats als marges. 

Hidrologia 
 

- Curs d’aigua temporal, de poc cabal però amb presència d’aigua bona part 
de l’any. 

Manteniment 
 

- Manteniment que combina el tipus prat mig a les riberes, amb segues a una 
altura mínima recomanada de 40cm (sota genoll) i una periodicitat 
orientativa de 4 cops l’any, i el tipus prat alt a les zones centrals pròximes a 
l’aigua, amb segues de fins a 50 cm d’alçada amb una periodicitat orientativa 
d’entre 1 i 2 cops l’any. 

Problemàtica i impactes - Presència puntual de col·lectors i sobreeixidors del clavegueram que causen 
l’existència d’episodis puntuals de contaminació amb aigües amb elevada 
càrrega orgànica així com l’acumulació de brutícia al voltant. 

- Canalització amb formigó del llit del riu generant la pèrdua de la zona 
hiporreica així com la seva biodiversitat i funcionalitat ecològica associada. 

- Problemes d’erosió a les riberes, on s’observa que l’aigua arrossega tant el 
substrat com la vegetació herbàcia que el cobreix. Succeeix pel fet de tenir 
una llera formigonada amb una capa fina de terra vegetal al damunt (10-
20cm) que només pot estructurar vegetació herbàcia fàcilment arrencable.  

- Presència d’alguns exemplars de flora exòtica invasora com els peus de 
Robinia pseudoacàcia. 

- Pressions antròpiques derivades dels espais urbans adjacents. 
- Soterrament del riu a l’inici del tram. 
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Riberes densament cobertes de vegetació herbàcia i 

làmina d’aigua circulant per la part central de la secció, 
formigonada i de major calat 

 

 
Vista des d’un punt de creuament 

 
Tram canalitzat amb una capa de vegetació herbàcia que 

degut a la poca potència i fixació s’està erosionant 
 

Canalització del riu Güell entre el Pg. d’Olot i el C/ Sta. 
Eugènia 

 
Tram canalitzat amb presència de vegetació herbàcia a 

les barres de sediments 

 
 

Vista del tram canalitzat després de les tasques de 
manteniment 
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5.2.3.2 Güell Sud S.3.2 

Morfologia de la secció - Secció de 10-12 m d’amplada, envoltada d’infraestructures al llarg de tot el 
traçat i en especial al tram final, on queda pràcticament encaixonada. 

- Morfologia força uniforme al llarg del tram, en general amb talussos 
naturalitzats sense proteccions artificials (en alguns trams amb mur 
d’escullera). 

- Talús lliure amb pendents de fins a 60º. 
Vegetació 
 

- Estrat herbaci molt divers i present en tot el tram. Sovint dominat per 
comunitats nitròfiles però amb presència puntal d’higròfits (Carex pendula, 
Sciprus holoschoenus, Typha sp., etc.) i hidròfits. 

- Estrat arbustiu format per espècies típiques de les bardisses humides com 
Rubus ulmifolius o Sambucus ebulus, amb algun exemplar de Sambucus 
nigra. 

- Estrat arbori dominat per Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Populus nigra  
i espècies exòtiques (principalment Robinia pseudoacacia). 

Hidrologia - Curs d’aigua temporal. 
 

Manteniment 
 

- Manteniment general mínim, de tipus bosc de ribera en tot l’àmbit fluvial. 

Problemàtica i impactes 
 

- Presència puntual de col·lectors i sobreeixidors del clavegueram que causen 
l’existència d’episodis puntuals de contaminació amb aigües amb elevada 
càrrega orgànica així com l’acumulació de brutícia al voltant. 

- Presència de proteccions verticals als talussos d’alguns trams (murs 
d’escullera). 

- Presència d’espècies exòtiques algunes d’elles invasores. S’hi observen 
peus de Robinia pseudoacacia, Celtis australis, Morus alba, Acer negundo, 
Ficus carica i Ligustrum lucidum, així com exemplars d’altres espècies no 
arbòries com Aster pilosus, Artemisia verotiorum, Helianthus tuberosus, 
Cortaderia selloana, Yucca sp., Trachycarpus fortunei, Parthenocissus 
quinquefolia, Phytolacca americana o Arundo donax (que forma extensos 
nuclis). 

- Soterrament del riu al final del tram. 
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Zona amb presència de salzes arbustius 

 
Canya (Arundo donax) i Robinia pseudoacacia com a 

espècies principals  
 

 
Vistes d’un tram acabat de desbrossar 

 
Presència de Cortaderia selloana 

 
 

 
Zones amb presència important de morera de paper 

 
Vista general d’un tram on s’han realitzat tasques de 

desbrossada 
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5.2.3.3 Riera de Marroc S.8.1 

Morfologia de la secció - Secció de 10-12 m d’amplada, envoltada d’infraestructures. 
- Morfologia variable al llarg del tram, en general amb talussos naturalitzats 

sense proteccions artificials. 
- Talús lliure amb pendents de fins a 60º. 

Vegetació 
 

- Estrat herbaci molt divers i present en tot el tram. Sovint dominat per 
comunitats nitròfiles però amb presència puntal d’higròfits (Carex pendula, 
Sciprus holoschoenus, Typha sp., etc.) i hidròfits. 

- Estrat arbustiu present a l’inici del tram (amb Rubus ulmifolius, Hedera hèlix, 
i Cornus sanguinea) que es va degradant i desapareix aigües avall. 

- Estrat arbori dominat per Fraxinus angustifolia, Populus nigra  i espècies 
exòtiques (principalment Robinia pseudoacacia  i Eucalyptus sp.). 

Hidrologia - Curs d’aigua temporal. 
Manteniment 
 

- Manteniment mixt, de prat mig a les riberes amb segues a una altura mínima 
recomanada de 40cm (sota genoll) i una periodicitat orientativa de 4 cops 
l’any, de prat alt a les zones centrals pròximes a l’aigua, amb segues de fins 
a 50 cm d’alçada amb una periodicitat orientativa d’entre 1 i 2 cops l’any, i 
de prat baix en alguns espais de més intensitat d’ús amb segues a una altura 
mínima recomanada de 10cm amb una periodicitat orientativa d’entre 12 i 
15 cops l’any. 

Problemàtica i impactes 
 

- Presència puntual de col·lectors i sobreeixidors del clavegueram que causen 
l’existència d’episodis puntuals de contaminació amb aigües amb elevada 
càrrega orgànica així com l’acumulació de brutícia al voltant. 

- Presència d’espècies exòtiques algunes d’elles invasores. S’hi observen 
peus de Robinia pseudoacacia, Celtis australis, Eucalyptus sp., i Ligustrum 
lucidum, així com exemplars d’altres espècies no arbòries com Aster pilosus, 
Artemisia verlotiorum, Helianthus tuberosus, Arundo donax, o diverses 
gramínies ornamentals plantades als marges. 

- Trepig i altres pressions antròpiques derivades dels parcs urbans i espais 
de lleure adjacents. 

 
  



Pla de Conservació i manteniment dels rius urbans de Girona · Juny 2021 
Document I. Estudi del manteniment actual dels rius urbans de Girona i propostes de millora 

 
                                                                                44                                                 

 

  
Bosc de ribera pràcticament monoespecífic amb Robinia 

pseudoacacia 
 

 
Elevada densitat de peus de Robinia pseudoacacia 

 
Elevada densitat de peus de Robinia pseudoacacia 

 
Presència de nuclis importants de canya (Arundo donax) 

 
 

 
Interacció entre les zones verdes urbanes i la vegetació 

de ribera 

 
Interacció entre les zones verdes urbanes i la vegetació 

de ribera 
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5.2.4 Riera de Galligants S.4.1 

 
Morfologia de la secció 
 

- Secció encaixada entre carrers amb proteccions en ambdós marges en la 
major part del tram (principalment mur d’obra i escullera). Part de l’espai 
fluvial està ocupat per un col·lector quedant un espai lliure de 5 m d’amplada 
per on passa el curs d’aigua.  

- La riera de Santa Margarida també de secció encaixada (1,2 m), és de talús 
lliure i vertical (70º - 80º) a la part alta i amb proteccions pel marge esquerre 
(ja que limita amb el mur perimetral de finques privades) a la part final. 

Vegetació 
 

- Estrat herbaci present en tot el tram. Sovint format per comunitats nitròfiles, 
amb presència d’alguns helòfits (principalment Iris pseudocorus, però no es 
descarta que hi pugui haver més espècies) i hidròfits (Rorippa nasturtium-
aquaticum i Apium nodiflorum). 

- Estrat arbustiu pràcticament inexistent, amb algun exemplar de Sambucus 
nigra i Pistacea lentiscus (aquest últim només a les riberes de la riera de 
Santa Margarida). 

- Al Galligants, estrat arbori molt esclarissat, únicament format per peus aïllats 
de Fraxinus angustifolia. A la riera de Santa Margarida l’estrat arbori és força 
dens però format exclusivament per espècies exòtiques. 

- Presència de comunitats de molses i falgueres a les zones fresques i 
humides dels murs d’escullera. 

- Presència de codolars de forma puntual als marges fluvials. 
Hidrologia 
 

- El Galligants és un curs d’aigua temporal amb presència d’aigua bona part 
de l’any. 

- La riera de Santa Margarida té una dinàmica molt més torrencial ja que la 
seva conca és molt més reduïda. 

Manteniment 
 

- Manteniment general mínim, de tipus bosc de ribera, tant a la riera de 
Galligants com a la de Santa Margarida. 

Problemàtica i impactes 
 

- Presència del traçat del col·lector d’aigües residuals per dins la llera ocupant 
part de l’espai fluvial i reduint-ne la secció, el que provoca un augment de la 
velocitat del flux i també la seva capacitat erosiva. Erosió a la base de 
l’estructura de formigó. 

- Alteracions morfològiques de la llera fluvial en la confluència amb l'Onyar, la 
qual es troba canalitzada i soterrada, generant una barrera infranquejable 
per a la fauna aquàtica (Pou et al., 2013). 

- Erosió als talussos de la riera de Santa Margarida degut al baix recobriment 
vegetal i el pendent pronunciat.   

- Presència de deixalles a l’entorn fluvial. 
- Baixa regeneració del bosc de ribera. 
- Presència d’espècies exòtiques al llarg de tot el tram algunes d’elles 

invasores com Phytolacca americana, Helianthus tuberosus, Broussonetia 
papyrifera, Artemisia verlotiorum, i Yucca sp., amb presència d’espècies 
lianoides com Vitis sp., Parthenocissus quinquefolia, Araujia sericifera, etc. 
Destacar la presència d’exemplars de Celtis australis, Robinia pseudoacacia 
i Ligustrum lucidum que conformen la massa arbòria principal de la riera de 
Santa Margarida. 
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Riera de santa Margarita, erosió a un marge 

 
Riera de Santa Margarita 

 
 

 
Riera de Santa Margarita 

 
Estructures de bioenginyreia a la riera de Galligants 

 
 

 
Presència d’un col·lector dins la llera. Descalçament de 

l’estructura de formigó 
  

 
Vista general de la riera 
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5.2.5 Riera Bullidors  

 

5.2.5.1 Riera Bullidors S.5.1 

Morfologia de la secció 
 

- Secció encaixada entre carrers. 
- Morfologia variable al llarg del tram, en general amb proteccions del marge 

en la major part del tram (principalment escullera però també mur d’obra i 
gabions). Cal destacar la secció més natural, sense proteccions, i de 
pendents suaus de la part final del tram. 

- Sobre les proteccions verticals, talús lliure amb pendents entre 45º i 60º. 
Vegetació 
 

- Estrat herbaci present en tot el tram. Sovint format per comunitats nitròfiles, 
sense presència d’helòfits però no es descarta que n’hi puguin haver. 

- No hi ha estrat arbustiu. Únicament s’hi observa Hedera hèlix i algun 
exemplar de Ruscus aculeatus. 

- Estrat arbori molt esclarissat, únicament format per peus aïllats i petites 
bosquines d’exemplars joves o rebrots. Dominen les espècies no higròfiles 
(Quercus ilex i Quercus cerrioides) així com les espècies caducifòlies de 
bosc humit (Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Crataegus monogyna, 
Sambucus nigra, etc.). També s’hi observen exemplars plantats de pollancre 
(Populus x canadensis). A la part baixa del tram apareixen alguns peus 
d’àlber (Populus alba) amb molts rebrots, i en la mateixa zona, destacar una 
bosquina clara de freixes. 

- Presència d’algun arbre mort amb branques caigudes sobre la llera. 
Hidrologia 
 

- Curs temporal sense punts d’aigua permanent. 

Manteniment 
 

- Manteniment de tipus prat mig, amb segues a una altura mínima 
recomanada de 40cm (sota genoll) i una periodicitat orientativa de 4 cops 
l’any. 

Problemàtica i impactes 
 

- Presència de diverses sortides de col·lectors i sobreeixidors del 
clavegueram que causen l’existència d’episodis puntuals de contaminació 
amb aigües amb elevada càrrega orgànica així com l’acumulació de brutícia 
al voltant. 

- Presència de proteccions verticals als talussos d’alguns trams 
(principalment escullera però també mur d’obra i gabions). 

- Forta pressió veïnal sobre els hàbitats de l’espai on s’observen ampliacions 
dels jardins privats amb plantacions d’espècies de jardineria a la llera.  

- Baixa regeneració del bosc de ribera. 
- Presència d’arbres tombats dins la llera. 
- Presència d’espècies exòtiques al llarg de tot el tram (especialment aigües 

amunt, on el curs queda més a prop de les cases) algunes d’elles invasores. 
S’hi observen peus de Robinia pseudoacacia, Celtis australis, Platanus x 
hispanica i Ailanthus altissima, així com exemplars d’altres espècies no 
arbòries com Phytolacca americana, Arundo donax (únicament s’hi ha 
detectat un nucli de petites dimensions), Yucca sp., Mirabilis jalapa, Aster 
pilosus, Artemisia verlotiorum, Cyperus eragrostis, etc. 
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Riera totalment desbrossada 

 
Riera sense sotabosc, només amb peus aïllats 

 

  
Llit de la riera sense vegetació 

 
Sortida de sobreeixidors que erosionen els marges 

 

 
Vista de sobreeixidor amb presència de residus sòlids  

 
Presència d’invasores com l’ailant (Ailanthus altissima) 

 
  



Pla de Conservació i manteniment dels rius urbans de Girona · Juny 2021 
Document I. Estudi del manteniment actual dels rius urbans de Girona i propostes de millora 

 
                                                                                49                                                 

 

5.2.5.2 Riera Bullidors-Fontajau S.5.2 

 
Morfologia de la secció 
 

- Secció oberta i naturalitzada, únicament limita amb el mur d’obra de 
l’aparcament del poliesportiu pel seu marge dret en la part alta del tram. 

- Talús amb pendents entre 30º i 45º a la part alta del tram i més suaus cap a 
la desembocadura. 

Vegetació 
 

- Estrat herbaci en general present en tot el tram, menys abundant en les 
zones densament arbrades. A la part alta destacar la presència de prats 
baixos de gramínies i ciperàcies al marge esquerre (apareix Carex pendula 
vora la làmina d’aigua) i comunitats nitròfiles a les zones obertes més 
humides. Presència d’helòfits (principalment Typha sp. i Carex pendula) a la 
part baixa del tram. 

- Presència d’estrat arbustiu, a la parta alta únicament al marge dret però que 
aigües avall s’estén en ambdós marges. S’hi observa Salix atrocinerea, Salix 
eleagnos, Cornus sanguinea, i Sambucus nigra. 

- A la part alta del tram l’estrat arbori està present únicament al marge dret 
formant una línia densa d’arbre que fa de pantalla entre la riera i 
l’aparcament (amb domini de Salix alba i Fraxinus angustifolia). A la part 
baixa del tram s’observa un bosc de ribera en galeria dens i força ben 
estructurat amb domini d’espècies higròfiles (Salix alba, Populus alba, 
Populus nigra, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia, etc.). Destacar la 
presència de peus arboris de grans dimensions. 

Hidrologia 
 

- A la part alta del tram hi ha un flux d’aigua de poc cabal i zones d’aigua 
estancada. 

- A la part baixa del tram hi ha aigua de flux molt lent de forma permanent. 
Manteniment 
 

- A la part alta del tram, manteniment de tipus prat mig, amb segues a una 
altura mínima recomanada de 40cm (sota genoll) i una periodicitat 
orientativa de 4 cops l’any a la part alta. 

- A la part baixa del tram, dins el bosc de ribera el manteniment és mínim, i 
de prat baix (a una altura mínima recomanada de 10cm amb una periodicitat 
orientativa d’entre 12 i 15 cops l’any) a les zones més allunyades de l’aigua 
amb una intensitat d’ús més elevada. 

Problemàtica i impactes 
 

- Baixa regeneració del bosc de ribera. 
- Presència d’espècies exòtiques al llarg de tot el tram (especialment aigües 

amunt, on la vegetació arbòria no es gaire densa) algunes d’elles invasores. 
S’hi observen peus de Robinia pseudoacacia, Celtis australis, Platanus x 
hispànica, Acer negundo, Ligustrum lucidum i Ailanthus altissima, així com 
exemplars d’altres espècies no arbòries com Helianthus tuberosus, 
Parthenocissus quinquefolia i Hipomoea purpurea a la part alta i Phytolacca 
americana, Pittosporum tobira i diversos nuclis d’Arundo donax al tram més 
baix. 

- Espai de lleure i passeig a ambdós marges a la part baixa del tram. 
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Zones amb vegetació densa 

 
Vista general del bosc de ribera  

 

 
Presència de bosc de ribera continu 

 
Límit de la riera amb Fontajau 

 
Herbàcies nitròfiles 

 
Bosc de ribera amb exemplars importants 
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5.2.6 Torrent de la Font de la Pólvora S.9.1 

 
Morfologia de la secció 
 

- Secció encaixada entre carrers. 
- Morfologia força naturalitzada sense proteccions verticals, únicament 

canalitzada en punts de creuament de carrers. 
- Talús lliure vertical pel marge esquerre i amb pendents entre 25º i 30º pel 

marge dret. 
Vegetació 
 

- Estrat herbaci present en tot el tram. Sovint format per comunitats nitròfiles, 
prats mediterranis de gramínies i nuclis puntuals de boga (Typha sp.) i 
equisets i creixenars d’Apium nodiflorum al centre del canal. 

- No hi ha estrat arbustiu. Únicament s’hi observa Hedera hèlix. 
- Estrat arbori format per peus aïllats i petites bosquines d’espècies 

caducifòlies de bosc humit (Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, i Populus 
nigra, etc.) que al tram mig i aigües amunt només està present al marge 
esquerre. 

Hidrologia 
 

- Curs temporal amb punts d’aigua permanent. 

Manteniment 
 

- Manteniment de tipus prat mig, amb segues a una altura mínima 
recomanada de 40cm (sota genoll) i una periodicitat orientativa de 4 cops 
l’any. 

Problemàtica i impactes 
 

- Presència de diverses sortides de col·lectors de pluvials que generen 
l’existència d’episodis puntuals de contaminació. 

- Canalització del curs d’aigua en punts de creuament de carrers i rebliment 
de sediments d’alguns d’aquests tubs. 

- Baixa regeneració del bosc de ribera. 
- Presència molt puntual d’espècies exòtiques, principalment Morus alba. 
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Tram de torrent amb talussos verticals al marge esquerre 

 
Tub parcialment colmatat 

 
Presència de boga al centre de la llera. Espai d’elevat 

interès. 
 

 
Vista general del tram amb boga i desbrossades 

generalitzades a la resta. 

 
Vista general del tram 

 
Vista general del tram 

 
  



Pla de Conservació i manteniment dels rius urbans de Girona · Juny 2021 
Document I. Estudi del manteniment actual dels rius urbans de Girona i propostes de millora 

 
                                                                                53                                                 

 

5.2.7 Torrent de Vila-Roja S.10.1 

 
Morfologia de la secció 
 

- Secció encaixada entre carrers. 
- Morfologia força naturalitzada, canal de 5m entre talussos i sense 

proteccions verticals, únicament canalitzada en punts de creuament de 
carrers. 

- Talús lliure de 5 m aprox. amb pendents entre 45º i 60º. 
Vegetació 
 

- Estrat herbaci present en tot el tram dominat per comunitats nitròfiles, amb 
presència puntual de Carex pendula al tram final i Apium nodiflorum en els 
punts d’aigua. 

- Estrat arbustiu pobre format per algun peu aïllat de Sambucus nigra, Cornus 
sanguinea i Crataegus monogyna, i entapissat de Vinca difformis i Hedera 
helix. 

- Estrat arbori format per espècies no higròfiles (Quercus ilex i Quercus 
cerrioides) així com espècies caducifòlies de bosc humit (Fraxinus 
angustifolia, Ulmus minor, etc.) i algun exemplar plantat de pollancre 
(Populus x canadensis). 

- Presència d’algun arbre mort amb branques caigudes sobre la llera. 
- Presència d’una bassa amb comunitats de molses i falgueres. 

Hidrologia - Curs temporal amb punts d’aigua permanent (bassa de petites dimensions). 
Manteniment 
 

- Manteniment de tipus prat alt al tram central i alt del curs, amb segues de 
fins a 50 cm d’alçada amb una periodicitat orientativa d’entre 1 i 2 cops l’any, 
i de tipus prat baix prop de la desembocadura, amb segues a una altura 
mínima recomanada de 10cm amb una periodicitat orientativa d’entre 12 i 
15 cops l’any. 

Problemàtica i impactes 
 

- Traçat d’un col·lector del clavegueram dins la llera. 
- Presència de deixalles al llarg de tot el tram. 
- Incisió d’1m a la part central del canal principal al llarg de tot el tram i erosió 

local en la zona de contacte entre el formigó i el terreny natural a la base de 
la sortida de la canalització del C/ del Barranc. 

- Canalització del curs en punts de creuament de carrers. 
- Presència puntual de mur d’escullera al talús dret. 
- Baixa regeneració del bosc de ribera. Presència de peus arboris madurs i 

pràcticament inexistència d’arbusts. 
- Presència d’espècies exòtiques al llarg de tot el tram (especialment aigües 

amunt, on el curs queda més a prop de les cases) algunes d’elles invasores. 
S’hi observen peus de Robinia pseudoacacia, Celtis australis, i Ligustrum 
lucidum, així com exemplars d’altres espècies no arbòries com Phytolacca 
americana, Arundo donax, Mirabilis jalapa, Helianthus tuberosus, Cyperus 
eragrostis, etc. 
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Vista general del tram 

 
Talussos sense sotabosc 

 
 

 
Vista general del tram amb la part central de la llera  

amb vegetació herbàcia. 
 

 
Salt s’aigua després de tram entubat. Creació de punt 

d’aigua semipermanent. 
 

 
Tram final del torrent 

 
Desembocadura amb l’Onyar 
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5.2.8 Sèquia Monar 

 
Morfologia de la secció 
 

- Secció de 8m d’amplada totalment artificial, encaixada entre cases (marge 
dret) i hortes i camps agrícoles (marge esquerra). 

- Proteccions verticals de mur d’obra per ambdós marges. 
Vegetació 
 

- Estrat herbaci escàs, present només en franges molt estretes als marges, 
recobrint els murs laterals o per darrere d’aquests. Principalment dominat 
per gramínies i ciperàcies oportunistes i comunitats nitròfiles. Amb presència 
d’algues filamentoses dins el llit. 

- Estrat arbustiu nul. 
- Estrat arbori escàs, més abundant al tram final format per una única fila 

d’arbres al marge esquerra amb domini de Populus nigra i diverses espècies 
exòtiques. 

Hidrologia 
 

- Cabal d’aigua permanent provinent del Ter, de flux ràpid i uniforme al llarg 
del curs. 

Manteniment 
 

- No s’inclou dins el Plec de prescripcions tècniques de manteniment i neteja. 

Problemàtica i impactes 
 

- Presència puntual de col·lectors i sobreeixidors del clavegueram que causen 
l’existència d’episodis puntuals de contaminació amb aigües amb elevada 
càrrega orgànica així com l’acumulació de brutícia al voltant. 

- Canalització del llit del riu generant la pèrdua de la zona hiporreica així com 
la seva biodiversitat i funcionalitat ecològica associada. 

- Pressions antròpiques derivades dels espais urbans adjacents i els usos de 
lleure i passeig de les riberes. 

- Presència d’espècies exòtiques al llarg de tot el tram, algunes d’elles 
invasores. S’hi observen peus de Robinia pseudoacacia, Celtis australis, 
Ficus carica, Acer negundo i Ailanthus altissima, així com exemplars d’altres 
espècies no arbòries com Artemisia verlotiorum i densos nuclis d’Arundo 
donax. 

 
 

 
Densos nuclis de canya al marge esquerra de la sèquia, 

provinents d’antigues plantacions per a l’horta 
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6. Diagnosi del manteniment actual 
6.1 Tractament actual de les diferents zones 

 
A continuació s’exposa textualment els continguts del Plec de Prescripcions Tècniques que regirà la 
contractació de la prestació del servei de manteniment i neteja dels rius i rieres, hortes de Santa Eugènia, 
boscos, itineraris de medi natural i parcs, jardins i arbrat viari a la ciutat de Girona, per centres especials 
de treball, 2019, referent a les zones de ribera. 
 
Prat alt: Orientativament fins a 50 cm d’alçada amb una periodicitat orientativa d’entre 1 i 2 cops l’any. 
Consisteix en una sega curta a l’abril o al començament de maig i a la tardor, al setembre o l’octubre. 
Molts prats necessiten més d’una sega durant el període d’abril a maig. Opcionalment, no segar fins al 
juny o començament de juliol i fer-ho (un cop o més) simulant la sega de farratgeres és una alternativa 
per proveir el prat de flors a l’estiu. 
 
Prat mig: Altura mínima recomanada serà de 40cm (sota genoll) amb una periodicitat orientativa de 4 
cops l’any. El moment de la sega condiciona el desenvolupament d’algunes espècies en detriment 
d’altres i, en conseqüència, un manteniment correcte ha de tenir en compte les característiques 
botàniques de les espècies presents al prat. Per afavorir la floració, fructificació i sembra de les espècies 
silvestres, la sega s’ha de realitzar després de la fructificació, d’abril a juny, segons espècies i 
climatologia, fet que permet la disseminació de les llavors. Aquest tipus de manteniment és possible en 
els prats que no produeixin una gran quantitat de creixement foliar. 
 
Prat baix: Altura mínima recomanada serà de 10cm amb una periodicitat orientativa d’entre 12 i 15 cops 
l’any. 
 
Desbrossades dels marges dels rius i rieres: Desbrossament de la vegetació herbàcia i arbustiva de 
les àrees indicades al plànol i segons tipologia de si és prat alt, mig o baix, o si està cartografiat com a 
bosc de ribera o llera. En general el que es vol aconseguir en els rius urbans de Girona és una gestió 
diferenciada per tal que no tota la secció transversal d’un riu o riera tingui el mateix aspecte. Per exemple 
en el cas de zones cartografiades com a llera es desbrossaran manualment amb desbrossadora, o 
similar, de vegetació herbàcia des del límit de l’àmbit fins a l’inici de la vegetació higròfita (tipus balca, 
canyís...) la qual es deixarà intacta. En el cas de zones cartografiades com a bosc de ribera es 
mantindran els criteris de tractament com a bosc definit a les característiques i qualitat de les prestacions 
del Lot 3- Boscos Municipals, sobretot pel que fa al mètode de tractament front a incendis forestals. 
En el tram de la llera formigonada de Onyar-Central es contempla la sega de tipus prat baix en les 
gespes àmplies i sembrades per aquesta fi. Tot i que no es cartografien els ribets de prat que surten 
entre el formigó i als bancs de sorra aigües amunt de Pl. Catalunya es té en compte la seva àrea (420ml 
x 1,5 m ample x 2 costats). Caldrà tenir molt present la retirada de les espècies vegetals invasores 
(segons indicacions descrites a http://www.floracatalana.net), així com les recomanacions de bones 
pràctiques recollides als documents “Criteris d’intervenció en espais fluvials” (gener de 2002) i “La gestió 
i recuperació de la vegetació de ribera. Guia tècnica per a actuacions en riberes” (desembre de 2008), 
de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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Mapa del manteniment actual inclòs dins el Plec de Prescripcions Tècniques 2019  

elaborat per l’Ajuntament de Girona 
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6.2 Resum dels aspectes més destacats de la diagnosi del manteniment 

 
S’han analitzat els diferents cursos fluvials després d’una actuació de manteniment ordinària. Les 
actuacions es realitzen correctament i sense crear perjudicis al medi, no obstant, detectem el següents 
aspectes que es tindran en compte a l’hora de definir actuacions de millora: 
 
Riu Ter i Onyar – La Creueta 
- Les actuacions realitzades no permeten una regeneració del bosc de ribera. 
- No es contempla una diferenciació en el tractament d’espècies autòctones i no autòctones i/o 
invasores. 
- No es busquen actuacions que permetin l’heterogeneïtzació de la llera. 
- Les zones reservades per a l’ús social són homogènies i poc naturalitzades.  
- Es defineixen poques actuacions encaminades a la potenciació de la fauna. 
- A zones com Fontajau es tracta la superfície com a prat alt però periòdicament es sega arreu com a 
prat baix. En aquell moment s’elimina qualsevol rebrot que hi pugui haver i que permetria la recuperació 
d’un bosc de ribera madur.  
 
 
Rieres i torrents 
- Les actuacions acostumen a ser estàndards i homogènies en els diferents torrents. Es prioritza la neteja 
del sotabosc de dins la llera i només es potencien els peus existents madurs.  
- No es contempla una diferenciació en el tractament d’espècies autòctones i no autòctones i/o 
invasores. 
- En la sega de prat baixa es detecta que es prioritza la sega arreu sense deixar rodals ni rebrots que 
permetrien la regeneració del bosc de ribera. 
- Es retira tota la matèria morta de dins la llera, especialment a les rieres de menys envergadura.  
- Manca d’heterogeneïtzació de la llera. 
- No s’integren actuacions per a la potenciació de la fauna. 
- Hi ha moltes espècies de jardineria plantades properes als cursos fluvials i per tant, la colonització de 
l’espai és fàcil i probable. Cal generar mecanismes per informar a la població de les espècies que no es 
poden utilitzar a les immediacions dels cursos fluvials. 
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7.  Informació general rellevant 
7.1 Principals funcions dels cursos fluvials que volem potenciar amb les tasques de 

manteniment 

 
Tota actuació dins un espai de ribera ha d’anar emmarcada dins les funcions que volem preservar o 
potenciar. A continuació resumim les principals funcions dels cursos fluvials: 
 
Principals 
funcions dels 
cursos fluvials Descripció 

Assegurar la 
capacitat 
d'evacuació 
hidràulica 

Per evitar inundacions a les zones urbanes és important que els cursos fluvials tinguin 
capacitat d'evacuar les avingudes. Això implica no tenir elements transversals fàcilment 
obturables i tenir una vegetació de ribera en bon estat i formada per vegetació autòctona 
adaptada a aquests ambients. La vegetació autòctona adaptada als ambients de ribera és 
més difícil de ser arrencada i arrossegada aigües avall creant obturacions que podrien fer 
pujar el nivell d'aigua i desbordar a les zones urbanes. Aquesta funció és d'especial interès 
als torrents de menys entitat dins la ciutat. 

Protecció de la 
llera davant 
l'erosió  

Les comunitats de ribera ben estructurades contribueixen a esmorteir l'impacte de les 
crescudes. Augmenten rugositat i redueixen velocitat de l'aigua. Les arrels fixen el sòl i 
prevenen de fenòmens erosius importants.  L’existència d’una capa només d’herbàcies 
prevé de les afectacions a la llera quan les velocitats i tensions són baixes però no quan 
s’assoleixen valors alts. 

Millora de la 
qualitat de 
l'aigua 

A les zones urbanes, el fet que no plogui durant períodes de temps prolongats, fa que 
s’acumulin partícules en les superfícies (calçades, voreres, cobertes, etc). En la següent 
pluja la barreja d’aquestes partícules amb les restes d’hidrocarburs dels vehicles i l’aigua 
d’escorrentiu fa que es generin masses d’aigua de molt mala qualitat. Està estudiat que els 
10-15 primers mm de pluja fan un rentat del 80-90% de la pols superficial que equival a 
l’ordre de 0.1-2Tn/Km2/mes. En aquest sentit, es coneix com a aigua del primer rentat o 
first-flush i pot arribar a ser més contaminant que les aigües grises convencionals. En 
moments de pluja els cursos fluvials són els que reben aquestes aigües i la incorporen al 
seu sistema hídric. Un curs fluvial naturalitzat tindrà molta més capacitat de millorar la 
qualitat de l’aigua i evitar els efectes negatius sobre el sistema. 

Creació 
d'hàbitats 

Un bosc de ribera ben desenvolupat crea microhàbitats que permeten allotjar un nombre 
important d'espècies de fauna. Cal destacar la importància de la diversitat funcional i que 
cada espècie tingui el seu paper en l'ecosistema i per tant, contribueixin en els serveis 
ecosistèmics (pol·linització, control de plagues, regulació temperatura, recàrrega aqüífer, 
regulació temperatura, fitodepuració, etc.). Una vegetació de ribera ben desenvolupada 
contribueix a assolir un equilibri del sistema i per tant, plagues com el mosquit tigre queden 
esmorteïdes i es poden controlar millor. 

Connectors 
d'espais naturals 

Els rius i rieres urbanes són clau per eliminar les fronteres entre les zones urbanes i els 
espais naturals. Les ciutats permeables permeten millorar la qualitat de vida de les 
persones a través d'un verd urbà de més qualitat i la introducció de fauna autòctona. En 
aquest cas, la millora de la qualitat dels cursos fluvials permetrà tenir una connexió de 
qualitat amb zones protegides com les Muntanyes de Rocacorba, les Gavarres i la XN2000 
Riberes del Baix Ter. 

Paisatge 

Les riberes presenten unes característiques singulars que les diferencien de la resta de 
paisatges mediterranis. A més, a la ciutat de Girona vertebren la zona urbana i són un 
element de identitat. Transformar els cursos fluvials existents ens rius de qualitat 
contribuirà a la clara millora del paisatge.  
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Espai de lleure 

Es tracta d'espais lineals continus amb presència d'ombra gràcies a la vegetació i que són 
d'especial interès com a zona de lleure i també per a la divulgació i educació. Hi ha una 
feina important en el canvi de percepció de la població pel què fa al significat del riu de 
qualitat. Encara avui dia és freqüent per part de la població entendre els paisatges de 
qualitat dels rius com a zones amb un manteniment intensiu i amb un baix grau de 
naturalització. És feina dels gestors de l’espai anar canviant la manera d’actuar per tal que 
també es canviï la manera d’entendre els paisatges de ribera de qualitat. 

Lluita contra la 
crisi climàtica - 
serveis 
ecosistèmics 

Un riu en bon estat aporta un seguit de serveis ecosistèmics que permetran una millora de 
la qualitat de vida de les persones. Tot i que ja s’han enumerat, a continuació se’n fa un 
llistat dels principals: recàrrega d'aqüífers, humidificació del sòl, retenció de nutrients, 
gestió escorrenties, reducció contaminació difusa, reducció risc d'inundació, regulació de 
temperatura i humitat, reducció petja CO2, control del vent, reducció insolació, paisatge, 
etc. 

 

7.2 Espècies autòctones presents més rellevants 

 
És important quan es fan les tasques de manteniment saber diferenciar les espècies autòctones més 
rellevants. Aquestes s’hauran de senyalitzar i evitar que es vegin afectades pels treballs dels operaris. 
La llista és aproximada i es pot anar actualitzant amb noves espècies localitzades. 
 
Espècies arbòries:  
- Alnus glutinosa (vern) 
- Populus alba (àlber) 
- Populus nigra (pollancre) 
- Populus tremula (trèmol) 
- Salix alba (salze blanc) 
- Sorbus aria (moixera) 
- Ulmus minor (om) 
- Corylus avellana (avellaner) 
- Acer campestre (auró blanc) 
- Acer opulus (blada) 
- Acer monspessulanum (auró negre) 
- Tilia platyphyllos (tell o til·ler) 
- Laurus nobilis (llorer) 

Espècies arbustives: 
- Salix atrocinerea (saulic) 
- Salix elaeagnos (sarga) 
- Salix prupurea (saulic) 
- Crataegus monogyna (arç blanc) 
- Rosa canina (roser) 
- Sambucus nigra (saüc) 
- Hedera helix (heura) 
- Cornus sanguinea (sanguinyol) 
- Prunus spinosa (aranyoner) 
- Viburnum tinus (marfull) 
- Coriaria myrtifolia (roldor) 
 
Espècies herbàcies: 
- Typha latifolia (boga) 
- Phragmites australis (canyís) 
- Iris pseudacorus (lliri groc) 
- Scirpus holoschoenus (jonc boval) 
- Carex vulpina  
- Carex pendula 
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8.  Objectius generals de les actuacions de manteniment que es proposen 
 

Objectius generals Objectius específics 

Evitar obturació de passos i acumulacions de 
material dins la llera que puguin reduir la capacitat 
hidràulica.  

Evitar la presència d'espècies amb capacitat de ser 
arrossegades i amb volum vegetal important com la canya i 
altres espècies exòtiques invasores.  
Desobturar passos dins la llera 

Generar un bosc de ribera madur i adaptat a la 
realitat de cada curs fluvial 

Crear masses vegetals heterogènies amb herbàcies, 
arbustives i arbòries (si s’escau).  
Crear refugis per a la fauna 
Crear masses vegetals contínues de qualitat que connectin 
amb altres espais naturals de capçalera 
Consolidar marges fluvials controlant l’erosió allà on sigui 
necessari per l’existència d’infraestructures. 

Millorar la qualitat de l'aigua amb el tractament 
dels abocaments de pluvials i sobreeixidors de 
col·lectors 

Retirar acumulacions de deixalles 
Crear separadors de gruixuts i flotants  
Millorar la connectivitat aigua, elements de la llera i zona 
hiporreica 
Crear filtres verds 

Crear paisatge 
Millorar les visuals del riu 
Endreçar els límits entre l'espai urbà i el fluvial 

Crear una zona de lleure compatible amb la 
preservació de l'ecosistema fluvial 

Potenciar una ombra contínua 
Fer compatible la preservació de l’espai amb el lleure 
sostenible 
Consolidar i/o canviar el concepte de riberes de qualitat per 
part de la població en general 

 
 

9.  Descripció de les actuacions de manteniment per a la millora dels espais fluvials 
 
Les actuacions de manteniment proposades s’han dividit en els següents apartats: 
 

- Treballs forestals. 
- Eliminació d'espècies exòtiques invasores. 
- Estratègies d'introducció de vegetació autòctona i protecció de zones erosionades. 
- Punts de contacte entre les estructures dures i la llera natural. 
- Protecció i potenciació de la fauna. 

 
Val a dir que les actuacions descrites es situen en el marc de les tasques de manteniment. Per tal 
d’assolir una millora dels cursos fluvials s’hauran de complementar amb altres actuacions emmarcades 
en treballs d’inversions relacionades amb la millora dels sobreeixidors, millores geomorfològiques de la 
llera, protecció de grans talussos erosionats, etc. 
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9.1 Treballs forestals  

 
Pel conjunt de treballs forestals, tant podes i tales com desbrossades caldrà evitar realitzar els treballs 
en època de nidificació (1 de març – 1 d’agost). En el cas de les desbrossades, que és probable que 
s’hagin de realitzar durant aquesta època, caldrà revisar la zona abans de començar els treballs per 
evitar qualsevol afectació a nius.  
 
Per altra banda, les actuacions realitzades en zones on hi puguin haver basses temporals caldrà fer una 
valoració de la presència de postes d’amfibis per evitar malmetre-les. L’època de reproducció es 
concentra els mesos de març a setembre.  
 

9.1.1 Podes, tala de peus morts i retirada de taps 

 
A. Retirada de taps a la llera acumulats en punts concrets formats per sediments, restes de canya 

o brancatge petit especialment si obturen passos sobre els cursos fluvials. Aquestes retirades 
s’han de realitzar només en el cas que hi hagi risc hidràulic per a les persones o bens materials. 
En cas contrari, una acumulació de brancatge més o menys fix dins la llera pot ser un element 
interessant a nivell d’ecosistema. 

 

 
Acumulació de sediments en un pas soterrat al torrent de la Font de la Pólvora S9.1 

 
 
Tasca Preu unitat PEM 
Treballs retroexcavadora 67,9 €/hora 

(mínim 9 hores) 
Gestió de residus extrets 48,5 €/m3 (mínim 

6 m3) 
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B. Tala d'arbres morts. El material vegetal resultant es deixarà a la zona per afavorir la fauna 
saproxílica. La manera en que es deixi la fusta morta estarà condicionada a la situació a la llera 
i els riscos derivats. 
 

Una aspecte clau en la potenciació de la biodiversitat és la restauració i conservació dels microhàbitats 
de la fusta morta, anomenats saproxílics. Aquests inclouen, tant la fusta morta fina, com la gruixuda 
(>10cm DN) i els microhàbitats en arbres vius, normalment arbres vells, però també arbres més joves 
amb presència, per exemple, d’exsudacions, malformacions, tumoracions o cavitats (Speight, 1989). 
La fusta morta gruixuda, generada en els boscos de ribera ben desenvolupats, compleix una funció 
estructural per a la biodiversitat saproxílica, tant per al propi bosc, com pels ambients aquàtics. Cal tenir 
en compte que alberga una de les comunitats més complexes dels ecosistemes terrestres 
(Benke&Wallace 2003; Jabin et al. 2004; Stokland et al. 2012). Per altra banda, la fusta morta 
submergida té un paper cabdal pels ecosistemes aquàtics. La seva presència augmenta l’heterogeneïtat 
espacial i el temps de retenció de l’aigua, fet que facilita l’assimilació de nutrients i una composició més 
diversa de la biodiversitat (Lester, 2007, 2008; Blaen, 2017). Pel que fa a la biodiversitat, hi ha moltes 
espècies, principalment fongs, exclusius de fusta morta submergida, així com algunes espècies de 
macroinvertebrats aquàtics continentals que només es troben associats a aquest tipus de microhàbitats.  
 
 

  
  

Presència de peu mort a la Riera de Bullidors S5.1 
 

Brancatge resultat de podes i desbrossades al tram 
Onyar - La Creueta. La presència de fusta morta és 
important per a un bon estat ecològic del bosc de ribera. 
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Presència de tronc mort en descomposició dins la llera del torrent de Vila-Roja S10.1. Es tracta d’un element de 

gran valor a potenciar. En el cas de ser un obstacle per l’aigua es retiraran del canal conformacional. 
 

 
La fusta morta gruixuda, quan conserva certa llargada té un efecte en els processos de sedimentació i 
erosió en cas d’avingudes i, per tant, manté una relació amb la hidrogeomorfologia dels rius. No obstant 
això, com a conseqüència de la construcció de multitud d’infraestructures transversals, en cas 
d’avingudes, l’acumulació de fusta morta s’ha convertit en un problema provocant desbordaments no 
desitjats des del punt de vista de la seguretat pública. S’ha d’estudiar cas a cas la restauració d’aquests 
hàbitats, adequant les intervencions a la realitat de cada tram de riu.  
 
En el cas dels cursos fluvials urbans de Girona s’ha de tenir en compte la seva situació dins la trama 
urbana i els efectes que podria tenir la presència de cúmuls de fusta en cas d’avingudes en que es 
podrien donar desbordaments no desitjats des del punt de vista de la seguretat pública. Caldrà doncs 
potenciar la presència de fusta morta sense afectar a la seguretat. A nivell general es pot deixar la fusta 
morta amb peces grans fora del canal conformacional o Bankfull en rius com el Ter i l’Onyar. A les rieres 
i torrents, degut a la secció hidràulica reduïda es recomana fixar aquesta fusta morta per evitar que sigui 
fàcilment mobilitzada (veure apartat protecció i potenciació de la fauna). 
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Fusta morta existent darrera la resclosa de Pedret al tram Ter-Pedret S1.3.  

Es tracta d’un ambient de gran importància pels ecosistemes aquàtics. 
 
Per altra banda, al centre de la llera hi ha peus grans d’espècies com el Salix alba o el Populus alba. 
Aquests peus aïllats tenen molta poca capacitat de resistir l’impacte de grans avingudes. En punts 
concrets com les illes del Onyar a la desembocadura al Ter es recomana retirar-los.  
 

 
Peus de Salix alba a la desembocadura de l’Onyar al Ter 

 
 

Tasca Preu unitat PEM 
Tala d’arbres de diàmetre < 15cm. Gestió del residu 
resultant. mínim de 40 arbres 

53,2 €/unitat 
(mínim 40 arbres) 

Tala d’arbres de diàmetre > 15cm. Gestió del residu resultant 
excepte els troncs superiors a 30cm de diàmetre que es 
deixaran a la zona amb peces de 1.5m.  

99,75 €/unitat 
(mínim 20 arbres) 
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C. Poda de branques seques en arbres de fusta tova com els Populus sp. o el Salix alba. I 

tractament de peus morts 
 
En algunes zones, especialment al tram del Ter-Pedret, hi ha presència d’exemplars vells de fusta tova 
que poden arribar a presentar cert risc per a les persones. La poca regeneració del bosc de ribera fa 
que es potenciïn aquests arbres com a únics generadors de cobertura arbòria.  
 

Tasca Preu unitat PEM 
Poda en alçada d’arbres de >15m d’alçada. 247,43 €/unitat 
Manteniment del tronc principal d'arbres morts que no 
presentin risc per a les persones per afavorir la fauna 
saproxílica. Desbrancatge de la resta del peu i retirada del 
material de dins la llera.  

24,5 €/unitat 
(mínim 15 unitats) 

 
 

D. No actuar retirant les heures sempre que sigui possible ja que són punts de potenciació de la 
biodiversitat faunística. A més, a diferència de la creença popular, les heures no alteren el 
creixement dels peus arboris ni en redueixen la seva vitalitat. Caldrà treballar per assolir un canvi 
en la percepció negativa que es té respecte la presència d’heures. 

 

 
Heura en un roure a la riera de Bullidors S5.1 que es proposa conservar 
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9.1.2 Desbrossades selectives 

 
Per a la realització de les desbrossades s’han de seguir els següents criteris:  
 
- Marcatge manual de les espècies d'interès incloses a l’apartat 7.2. Caldrà que una persona amb 
coneixements en el reconeixement d’espècies senyalitzi clarament els exemplars a no desbrossar.  
 
- El bosc de ribera està format bàsicament per arbres adults, en molts casos amb la fusta molt 
deteriorada. Aquest fet és degut a que es fan desbrossades del sotabosc i no es mantenen els rebrots. 
És de vital importància per a la regeneració del bosc de ribera deixar rebrots d’espècies arbòries i 
arbustives. Això permetrà tenir successió dels peus existents a mesura que caiguin o s’hagin de talar 
per mantenir la seguretat. A més, permetrà tenir nuclis de vegetació baixa densa com a refugi de fauna. 
 

  
Arbres vells sense sotabosc al tram de Ter-Pedret S1.3. 

 
- Desbrossada de les zones properes a les voreres amb prat baix deixant rodals sense desbrossar. 
A les zones properes als carrers es pot mantenir la desbrossada com a prat baix per evitar que s’hi 
acumulin deixalles o per seguretat davant d’incendis. No obstant, s’han de localitzar zones en que els 
riscos de deixar nuclis de vegetació sense desbrossar siguin baixos. Es pot aprofitar l’existència de 
diversos rebrots d’espècies arbòries o arbustives per deixar un nucli sense desbrossar al seu voltant.  
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Zona amb possibilitat de diversificar el sotabosc 

deixant rodals sense desbrossar a la riera de 
Bullidors S5.1 

Zona amb possibilitat de diversificar el sotabosc 
deixant rodals sense desbrossar a la riera de Marroc 

S8.1 
 
- Al centre de la llera només desbrossar en el cas que hi hagi vegetació que pugui obstaculitzar el pas 
normal de l'aigua.  
La presència d’herbàcies i fins i tot algunes arbustives com el salzes arbustius Salix sp. o el Crataegus 
monogyna o el Cornus sanguinea al centre de la llera la protegeix de manera efectiva davant de l’erosió 
hídrica. Aquestes espècies mantenen el sòl amb les seves arrels. A més, com que són flexibles, amb el 
pas de l’aigua es doblen i es dipositen damunt el llit del curs fluvial augmentant encara més la protecció 
davant de l’erosió. 
 
 

  
Llera totalment desbrossada a la riera de Bullidors 

S5.1 
Lleres amb vegetació herbàcia alta amb més 

capacitat de protecció del sòl a la riera de Bullidors 
S5.1 abans de l’arribada a Fontajau. 

 
- Als cursos principals no s’han de desbrossar els marges de la llera d’aigües baixes. Especialment en 
agrupacions d’espècies com canyís, el lliri groc, l’esbarzer o altres masses denses que estiguin en 
contacte amb l’aigua. No només generen una protecció dels marges davant l’erosió sinó que són refugis 
interessants per a la fauna. 
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Marges de canyís (Phragmites australis)  

al tram Ter-Pedret S1.3 
Canal secundari amb esbarzer que convé mantenir  

al tram Ter-Pont Major. 
 

 
Thypha sp. al torrent de la Font de la Pólvora S9.1. Actualment no es desbrossa aquesta vegetació fet que 

creiem positiu ja que es tracta de nuclis de gran interès dins els torrents urbans com aquest. Tot i que sigui el 
responsable de l’acumulació de sediments fins aigües amunt de la canalització, considerem que els beneficis que 

aporta són majors que el perjudici de colmatar de manera gradual la canalització. 
 

 
- En zones d'interès paisatgístic es bo mantenir la visual al curs fluvial seguint el criteri de portes i 
finestres que s'està executant actualment. Es tracta d’una mesura que ja s’està duent a terme i que 
combina la preservació del bosc de ribera amb el manteniment de visuals sobre els rius.  

 
Tasca Preu unitat PEM 
Marcatge de la vegetació existent d’interès i desbrossada 
selectiva en base als criteris esmentats. 0.75 €/m2 
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9.2 Eliminació d’espècies exòtiques 

 
El grau d’impacte de cada una de les espècies dins els cursos fluvials està condicionat bàsicament a la 
capacitat i rapidesa de la seva expansió i a la seva presència en superfície.  
 
L’estratègia per a fer front a les espècies exòtiques i minimitzar el seu impacte futur està determinat per 
les següents premisses: 
- Actuar en primer lloc sobre aquelles espècies amb una capacitat invasiva important. 
- Dins les espècies amb capacitat invasiva important, actuar sobre aquelles espècies amb poca 
presència que s’hagin introduït recentment. És de vital importància eliminar els nuclis presents en el 
moment de la seva implantació al medi abans que s’expandeixi. Un cop l’espècie en qüestió ha ocupat 
grans extensions és molt més difícil fer-hi front. 
- El principal sistema de propagació dins els cursos fluvials és per arrossegament de fragments de planta 
(en aquelles amb capacitat de reproducció vegetativa) o per transport de les llavors al llarg del curs 
fluvial aprofitant la circulació de l’aigua. Aquesta s’accentua en moments d’avingudes. Per aquest motiu 
i per aconseguir eliminar de manera eficaç una espècie, s’ha de començar des de la capçalera i seguir 
aigües avall. En el cas que no sigui possible s’hauran de crear zones de protecció per evitar que l’espai 
pugui tornar a ser colonitzat. 
- Actualment, hi ha trams de riu amb espècies exòtiques que generen ambients monosespecífics o 
gairebé, bàsicament de Robinia pseudoacàcia. En aquest cas no es recomana eliminar-la de cop sinó 
anar substituint la cobertura de manera gradual fins aconseguir controlar-la completament. D’aquesta 
manera no deixem el terreny completament nu, sense cobertura vegetal.  
- Aquelles zones que quedin desprotegides un cop s’ha eliminat la vegetació exòtica, caldrà repoblar-
les amb vegetació autòctona per evitar que puguin ser recolonitzades fàcilment per espècies 
oportunistes. En el cas d’espècies en que s’elimina el rizoma i per tant queda el terreny totalment 
desprotegit es compta la realització d’una sembra d’herbàcies autòctones. 
- Actuar fora de l’època de nidificació de les aus (1 de març – 1 d’octubre). 
 
Per altra banda, hi ha diferents estratègies per eliminar les al·lòctones en funció de les característiques 
de cada espècie. A continuació, s’especifiquen les principals espècies al·lòctones localitzades i les 
tècniques d’eliminació que millors resultats ens han donat des de Naturalea al llarg dels 25 anys 
d’experiència i també en base a estudis propis i externs realitzats.  
 
Val a dir que les principals espècies presents són la canya (Arundo donax) i la robínia o acàcia (Robínia 
pseudoacacia). Aquestes juntament amb l’Ailanthus altíssima són les espècies existents amb més 
potencial invasor degut a dos motius: estan esteses de manera important al llarg dels cursos fluvials i 
tenen una capacitat de dispersió molt elevada. 
 
En el cas de la canya (Arundo donax), degut a que és molt present a la zona d’estudi i que en funció de 
cada realitat s’ha de seguir una estratègia diferent per eliminar-la, es fa un apartat exclusiu per a ella.  
 
A continuació s’exposa la taula resum de les espècies localitzades i el sistema de tractament per 
eliminar-les/controlar-les. A més, s’indica a quin catàleg estan incloses. Val a dir, que es tracta d’un 
recull d’aquelles espècies més importants localitzades però que se’n podrien localitzar d’altres amb 
estudis més exhaustius o realitzant el treball de camp en altres èpoques de l’any.  
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A continuació es mostres les principals espècies invasores detectades, el sistema d’eliminació proposat 
i a quin catàleg estan incloses.  
 
 

    

Catálogo 
Español de 
Especies 
Exóticas 

Invasoras - Flora EXOCAT 

Incloses dins 
el protocol de 

gestió 
d’invasora de 
la Diputació 
de Girona 

Eliminació de l'Arundo donax 

Arundo donax (canya) 

Arrencat de canya a nuclis de canya 
densos aïllats i envoltats de vegetació 
autòctona X X   
Arrencat manual i desbrossades 
selectives a zones de baixa densitat 
envoltades per vegetació autòctona. 
Increment de la zona d’ombra. X X   
Arrencat de canya a trams 
monoespecífics. Grans extensions de 
canya. X X   

Eliminació per injecció de peus arboris 
Ailanthus altissima Sistema d'injecció i tala  X X X 
Robinia pseudoacacia 
(Robínia) Sistema d'injecció i tala  X X   
Eucalyptus sp Sistema d'injecció i tala   X X   
Acer negundo Sistema d'injecció i tala   X X   
Ligustrum lucidum Sistema d'injecció i tala     X   
Morus alba (Morera blanca) Sistema d'injecció i tala     X   
Broussonetia papyrifera 
(Morera de paper) Sistema d'injecció i tala     X   

Eliminació per arrencat d'espècies arbustives i herbàcies principals 

Sorghum halepense 
Sistema d'arrencat amb mitjans 
mecànics X X   

Helianthus tuberosus 
(Nyàmera) 

Sistema d'arrencat amb mitjans 
mecànics o manuals X X   

Mirabilis jalapa (flor de nit) 
Sistema d'arrencat amb mitjans 
mecànics o manuals X X   

Artemisia verlotiorum 
Sistema d'arrencat amb mitjans 
mecànics o manuals X X   

Araujia sericifera (Jasmí de 
Tucuman) 

Sistema d'arrencat amb mitjans 
mecànics X X   

Ipomoea purpurea 
(Campaneta de jardí) 

Sistema d'arrencat amb mitjans 
mecànics X X   

Cortaderia selloana 
Sistema d'arrencat amb mitjans 
mecànics X X   

Phytolacca americana 
(Raïm de moro) 

Sistema d'arrencat amb mitjans 
mecànics   X   

Eliminació per arrencat d'espècies arbustives i herbàcies menys invasives 

Cyperus eragrostis 
Sistema d'arrencat amb mitjans 
mecànics o manuals   X   

Yucca sp. 
Sistema d'arrencat amb mitjans 
mecànics   X   

Parthenocissus quinquefolia 
(Vinya negra) 

Sistema d'arrencat amb mitjans 
mecànics   X   

Vitis sp 
Sistema d'arrencat amb mitjans 
mecànics   X   

Pittosporum tobira 
Sistema d'arrencat amb mitjans 
mecànics   X   

Aster pilosus 
Sistema d'arrencat amb mitjans 
mecànics o manuals       
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Control i substitució gradual de peus arboris  
Platanus x hispanica Control i substitució gradual   X   
Salix babilonica Control i substitució gradual   X   
Celtis australis Control i substitució gradual   X   
Ficus carica (Figuera) Control i substitució gradual   X   

 
 

9.2.2 Eliminació de la canya (Arundo donax) 

 

9.2.1.1 Descripció genèrica 

 
La canya Arundo donax és una espècie al·lòctona invasora amb capacitat d’ocupar grans extensions. 
La seva presència en un talús pot implicar una greu competència amb les espècies autòctones existents 
o les que es proposin plantar. A més, el desenvolupament del rizoma en grans masses pot ser 
contraproduent respecte a l’estabilitat del talús, ja que poden desplaçar-se en bloc.   
 
La canya Arundo donax presenta un bon sistema rizomatós, es tracta d’un sistema de tiges horitzontals 
i subterrànies amb aspecte d’arrel que normalment adquireixen importants desenvolupaments. De 
manera que en cremar la seva part aèria o simplement tallar-la, les tiges subterrànies rebroten i els 
resultats obtinguts, al cap dels mesos, són ben poc satisfactoris. 
 

  
Transport de pila de rizomes  // Rizoma no enterrat que conserva la capacitat de rebrotar 

 
 
Problemàtica associada a l’Arundo donax: 
 
1. Desplaçament de la vegetació i fauna autòctona. Ocupa espais degradats amb molta facilitat i amb elevada 
rapidesa impedint que les espècies autòctones puguin reaccionar i recolonitzar els espais després d’una 
pertorbació. L’elevada densitat que té la planta dificulta qualsevol tipus de coexistència amb altres espècies ja que 
impedeix la penetració de la llum a l’interior dels nuclis. Aquest canvi en la vegetació pròpia d’una zona té un efecte 
directe en la fauna associada. 
2. Impacte paisatgístic. Tendeix a ocupar tota la superfície disponible, especialment si són àrees sense vegetació 
o amb vegetació baixa. Per una banda, la canya crea una barrera a l’hora d’apropar-se als cursos fluvials degut a 
la seva densitat i distribució lineal al llarg dels marges del riu. El fet que desplaci el bosc de ribera autòcton fa que 
s’elimini totalment la típica estampa d’aquests espais i amb ella l’ombra que aquests generen i que confereix un 
ambient fresc apte per a passejades o estades. 



Pla de Conservació i manteniment dels rius urbans de Girona · Juny 2021 
Document I. Estudi del manteniment actual dels rius urbans de Girona i propostes de millora 

 
                                                                                73                                                 

3. Inestabilitat de talussos. Si bé inicialment sembla que la canya pot contribuir a estabilitzar talussos, a la llarga, 
el propi pes de la massa vegetal, provoca despreniments. 
4. Modificació de cursos fluvials i creació de taps a la llera de rius i rieres. A diferència del canyís (Phragmites 
australis) que és capaç de tombar-se en moment d’avingudes, la canya americana es trenca o s’arrenca fàcilment 
del sòl degut a la poca flexibilitat que presenta. Aquest fet pot comportar taps als punts en que la llera s’estreny i 
per tant provocar desbordaments. 
3. Elevat consum hídric. El consum d’aigua de la canya és molt superior al de les espècies autòctones de ribera, 
fet que agreuja l’escassetat d’aigua existent en rius de poc cabal. 
3. Gran cost de manteniment. El creixement d’aquesta planta és molt gran de primavera a tardor, en èpoques 
favorables pot créixer més d’un metre al mes. Per tant cal fer un manteniment constant i costós. És important 
actuar contra la canya en els primers estadis del seu desenvolupament per evitar que envaeixi noves zones i 
incrementi llavors els recursos necessaris per a la seva eliminació. 
4. Problemes de plagues. Els ambients monoespecífics tenen sempre problemes d’espècies plaga, fins i tot poden 
esdevenir refugi de rosegadors com la rata. 
No eradicar la canya vol dir deixar una porta oberta a recomençar el problema, pel que es recomana la seva total 
eliminació. 
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Evolució de treballs d’eliminació de canya executats per Naturalea. 

 
 

9.2.1.2 Diferents estratègies a seguir per eliminar la canya als rius urbans de Girona 

 
Als rius urbans de Girona trobem la canya en diferents situacions que obliguen a actuar-hi de manera 
diferenciada. 
 

A. Nuclis de canya densos aïllats i envoltats de vegetació autòctona 
 

Sempre és prioritari actuar a aquelles zones amb un nivell mig o alt de conservació de la vegetació de 
ribera. El motiu és perquè si en aquestes zones hi ha alguna pertorbació (obres amb moviments de 
terres, caiguda d’arbres, avingudes, etc) la canya li serà molt fàcil d’ocupar aquests espais més 
ràpidament que la resta de vegetació autòctona dels voltants, i per tant, pot contribuir a degradar espais 
en bon estat.  
 
Per tal d’eliminar la canya mitjançant l’arrencat del rizoma cal excavar amb mitjans mecànics un mínim 
de 50cm per extreure completament la massa rizomàtica. Un cop extreta de la zona el rizoma es pot 
estendre en terrenys propers en capes de 20cm i triturar amb tractor o portar a abocador de restes 
vegetals. Cal tenir present, que qualsevol fragment de rizoma superior a 5cm de diàmetre és capaç de 
rebrotar i ser l’inici d’un nou nucli de canya. També cal fer un repàs manual per tal d’arrencar a mà, quan 
encara és fàcil, els petits fragments de rizoma que haguessin pogut sobreviure a la intervenció. 
 
Val a dir que en els llocs intervinguts queda una superfície exposada i remoguda que pot ésser fàcilment 
reocupada per aquestes o altres espècies invasores o d’autoecologia ruderal. Així doncs, l’espai hauria 
de ser replantat amb espècies autòctones pròpies de ribera: plantació d’arbres de ribera (encara que 
siguin de port petit), sembra de llavors (tractades amb hormones, per exemple), damunt d’un substrat 
biodegradable si les condicions del medi ho fan necessari. 
 
Des de Naturalea ja fa anys que erradiquem amb èxit la canya Arundo donax mitjançant l’extracció 
mecànica del rizoma. Les taxes de rebrot són del voltant de l’1% de la superfície inicial i amb dos 
manteniments senzills queda eradicada al 100%. A partir d’aquest moment només caldrà fer el 
seguiment perquè no es dipositi a la zona canya arrossegada d’aigües amunt, procedent de moviments 
de terres d’altres zones amb canya dels voltants o a través d’abocaments il·legals de terres o restes 
vegetals.  
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Nuclis de canya envoltats de vegetació de ribera 

autòctona al tram Ter-Sant Ponç S1.4 
Nuclis de canya envoltats de vegetació de ribera 

autòctona al tram Onyar – La Creueta S2.3 
 
 

B. Zones de baixa densitat envoltades per vegetació autòctona 
 

En segon lloc, hi ha zones en què la presència de l’Arundo donax es veu reduïda a canyes aïllades 
envoltades de vegetació autòctona. En aquest cas, l’arrencat amb mitjans mecànics podria afectar de 
manera irreversible la vegetació existent (afectació a les arrels i a la part aèria). Per tant, no s’aconsella 
accedir amb maquinària. Les accions a realitzar són l’arrencat manual de rizoma. Com que el més 
probable és que no es pugui eliminar completament, caldrà realitzar desbrossades periòdiques per a 
mantenir-la controlada. Les desbrossades periòdiques tenen l’objectiu de desgastar la canya i anar 
reduint la seva capacitat de rebrot.  
 
A partir estudis realitzats el 2008-2009 des de Naturalea, es pot dir que desbrossades periòdiques 
realitzades cada 20 i 40 dies respectivament durant un període vegetatiu comporten una disminució tant 
de peus com de les alçades de les canyes. Tot i així la capacitat d’expansió de l’espècie fa que en 
condicions favorables recuperi fins a un 20% de superfície anualment.  
En el cas que es vulgui eradicar completament la canya s’ha de realitzar un seguiment exhaustiu durant 
els següents anys per comprovar que realment la canya ha perdut el 100% de la capacitat de rebrotar, i 
per tant no ha pogut recuperar-se de la pertorbació a la que s’ha vist sotmesa.  
Per altra banda, tenint en compte que el que interessa és esgotar les reserves del rizoma de la canya 
amb desbrossades successives, un altre estudi a realitzar és el de comprovar si els resultats obtinguts 
en les proves realitzades l’any 2009 millorarien si no es deixés créixer la canya més de 15-20cm., 
moment en el qual encara no inicia el procés de la fotosíntesis. Tot i la tendència observada de reducció 
de les alçades i la densitat de les canyes, després de diverses desbrossades, no es pot afirmar que es 
pugui eliminar del tot seguint aquest procés de manera repetitiva. El que sí que es pot afirmar és que si 
no s’elimina del tot la canya, aquesta tornarà a ocupar el terreny perdut. 
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Nuclis de baixa densitat de canya i envoltats de vegetació autòctona al tram del Ter-Sant Ponç 

 
 

C. Trams monoespecífics. Grans extensions de canya. 
 
Per últim, als ambients on la canya genera grans trams monoespecífics la vegetació autòctona és 
redueix a petits peus aïllats i per tant, la qualitat del bosc de ribera és baixa. En aquestes zones les 
actuacions han de consistir en la retirada de la canya, sempre des d’aigües amunt i en direcció a aigües 
avall. En el cas que aigües amunt segueixi havent-hi canya caldrà realitzar trampes de retenció de canya 
per evitar que ocupi espais restaurats. 
 
En aquest cas, s’utilitza la mateixa tècnica d’arrencat amb mitjans mecànics que en la de nuclis densos 
aïllats. 
 

  
Trams amb bosc de ribera monoespecífic de Arundo donax a la riera de Marroc S8.1 
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D. Resum de les diferents actuacions d’eliminació de la canya 
 

 
Situació als rius urbans  

de Girona 
Tècnica utilitzada Ordre 

priorització 
Nuclis de canya densos 
aïllats i envoltats de 
vegetació autòctona 

- Arrencat del rizoma 
- Recuperació del bosc de ribera autòcton 
- Manteniment el primer any 

1r 

Zones de baixa densitat 
envoltades per vegetació 
autòctona 

- Desbrossades periòdiques 
- Millora del bosc de ribera autòcton (augment de la 
zona d’ombra) 
- Manteniment continu 

2n 

Trams monoespecífics. 
Grans extensions de canya. 

- Arrencat del rizoma des de capçalera en direcció 
aigües avall 
- Creació de trampes de retenció de canya i rizoma en 
moments de crescudes (si hi ha presència de canya 
aigües amunt) 
- Recuperació del bosc de ribera autòcton. 
- Manteniment el primer any 

3r 

 
 

 
Tasca Preu unitat PEM 
Eliminació de la canya amb arrencat de 50cm de rizoma. 
Càrrega a camió, transport i gestió a abocador de restes 
vegetals. Inclou sembra amb mescla de llavor autòctones. 

15,37€/m2 

(Per més de 1000 m2) 

Eliminació de la canya amb arrencat de 50cm de rizoma. 
Càrrega a camió, transport a zona d’acopi, estesa en capes 
de 20cm màxim i triturat amb tractor. Inclou sembra amb 
mescla de llavor autòctones. 

14,45 €/m2 

(Per més de 1000 m2) 

 
 
 

9.2.2 Eliminació per injecció 

 
A. Descripció general 

 
L’eliminació per injecció es realitza a peus arboris d’espècies invasores. La injecció d’herbicida 
directament a les soques fa que el tractament sigui totalment localitzat i que no afecti a les espècies 
vegetals del voltant ni a la fauna present a la zona. A més, és un sistema més efectiu que la tala i pintat 
de la soca amb herbicida o l’anellament. 
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Les espècies invasores localitzades i que s’han d’eliminar amb injecció d’herbicida són: 
 

    

Catálogo Español 
de Especies 

Exóticas Invasoras 
- Flora EXOCAT 

Incloses dins el 
protocol de gestió 
d’invasora de la 

Diputació de 
Girona 

Eliminació per injecció de peus arboris 
Ailanthus altissima Sistema d'injecció i tala  X X X 
Robinia pseudoacacia 
(Robínia) Sistema d'injecció i tala  X X   
Eucalyptus sp Sistema d'injecció i tala   X X   
Acer negundo Sistema d'injecció i tala   X X   
Ligustrum lucidum Sistema d'injecció i tala     X   
Morus alba (Morera blanca) Sistema d'injecció i tala     X   
Broussonetia papyrifera 
(Morera de paper) Sistema d'injecció i tala     X   

 
 

  

Nucli important d’ailants al tram del Ter-Sant Ponç. 
Tot i estar separats del canal principal la capacitat de 
dispersió d’aquest nucli al llarg del curs fluvial és molt 

important. Presència d’ailants dispersos a la riera de Bullidors 
 

  

Rebrots de Robinia pseudoacacia a la riera de Marroc 
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Broussonetia papyrifera (Morera de paper) Cordateria Sellona a la riera de Marroc 

 
 

B. Sistema d’aplicació de l’herbicida 
 
A continuació es detalla el sistema d’aplicació d’herbicida a peus arboris mitjançant injecció. 
 
Barreja 
L’aplicació d’herbicida es dur a terme amb la següent barreja (també es pot aplicar per separat). Es té 
en compte una punció a la tardor i a la primavera els tanys que rebrotin. 
 
1 ml......... Picloram (Tordon 22 K) diluït amb aigua al 6% 
1 ml......... Tricoplir (Garlon 4) diluït al 20% en oli parafínic (Banole) 
 
En tanys inferiors a 2,5 cm diàmetre només s’aplicarà 0,5 ml de cada herbicida. 
 
Procediment 
Amb una broca gran del número 8/10 es barrinaran orificis del 45º i de 2cm de profunditat, a la base dels 
troncs. El nombre de perforacions serà directament proporcional al diàmetre de la base del tronc, amb 
una relació aproximada d’un orifici cada 2cm de diàmetre (per exemple, en un tant de 10cm de diàmetre 
s’efectuaran 5 perforacions). 
Els tanys que no assoleixin un diàmetre mínim de 2.5cm també s’han de perforar (si és possible). En 
aquest cas la perforació es farà a la base de la planta, on hi sol haver un engruiximent que possibilita 
realitzar una petita perforació d’aproximadament 1cm de fondària.  
Un cop fet el forat i introduït l’herbicida es taparà amb fang.  
 
Efectes 
Aquests herbicides actuen directament a les arrels bloquejant el pas de nutrients a la part aèria, minvant 
així la capacitat de creixement i de sobreviure. Al cap de dues setmanes de l’aplicació ja es veuran els 
efectes. Tot i així, aquest tractament no és sempre definitiu, ja que hi ha possibilitat de que algunes parts 
de les arrels rebrotin. 
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Nucli d’ailant a la llera d’aigües altes al tram S1.4 Ter-Sant Ponç 

 
 

C. Seguiment i manteniment 
 

Resultat de l’experiència podem constatar que en la majoria de casos en que es tracten agrupacions 
d’exòtiques es detecten peus que han sobreviscut o apareixen nous rebrots. Per aquest motiu és 
important preveure injeccions en els següents 3 anys. La necessitat de reinjecció varia en funció de la 
zona però s’ha de preveure un mínim del 20% de peus que rebroten. 
 
És important destacar que en el cas de la robínia, la seva fusta és d’alta qualitat i per tant, un cop tractada 
es pot utilitzar com a material per a fer qualsevol obra de bioenginyeria del paisatge del paisatge. 
 

 
Tasca Preu unitat PEM 
Injecció d’herbicida a arbres de diàmetre inferior a 15cm. 
Inclou el perforat, aplicació i tapat.  

32,62€/Un 

(mínim 80 arbres) 
Injecció d’herbicida a arbres de diàmetre superior a 15cm. 
Inclou el perforat, aplicació i tapat.  

59,80 €/Un 

(mínim 80 arbres) 
 
 

9.2.2 Eliminació per arrencat d'espècies arbustives i herbàcies amb més 
caràcter invasor 

 
A part de la canya (Aruno donax), que com ja s’ha explicat està clarament estesa dins els cursos fluvials 
urbans de Girona, hi ha altres espècies exòtiques arbustives o herbàcies que també cal realitzar un 
arrencat total per tal de controlar-les. En tots els casos cal arrencar la part aèria i les arrels procurant no 
deixar cap fragment a la zona. Com mes fines són les arrels més difícil és eliminar-les del tot i per tant, 
més tasques de manteniment s’han de preveure.  
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Els manteniments consisteixen en l’arrencat dels nous brots que puguin aparèixer. Caldrà localitzar-los 
a través de prospeccions visuals a la zona durant la primavera que és quan més possibilitat hi ha de 
veure la part aèria.  
 
Procediment: 
- Localització dels rodals o peus aïllats. Marcat amb GPS o estaques (si són zones no accessibles i fora 
de la llera). 
- Arrencat amb mitjans mecànics o manual. Realització manual només en el cas de peus molt aïllats i 
de port petit. 
- Repàs manual per extreure petits fragments d’arrel o part aèria. Es recomana un mínim de dues 
persones per a fer-ho. 
 
Efectes 
- Reducció clara dels rebrots després del primer arrencat. En el cas que no s’aconsegueixi aquesta 
reducció clara en el primer arrencat s’haurà de tornar a realitzar o canviar de tècnica. Si s’opta per la 
utilització d’herbicides caldrà valorar l’impacte que pot suposar el medi aquàtic i només actuar si el 
benefici ambiental net és positiu. Desaconsellem l’aplicació per contacte foliar per l’impacte que pot 
suposar a la massa d’aigua a l’entorn. 
 
Seguiment i manteniment 
- Repàs visual els propers 3 anys durant els períodes vegetatius realitzant arrencats de manteniment de 
possibles rebrots. Caldrà seguir controlant fins que no hi hagi rebrots en 2 mesos consecutius durant el 
període maig-juliol o setembre-octubre que és el període més actiu. 
 
A continuació es mostren les principals espècies invasores que caldrà eliminar a través de l’arrencat. 
 

    

Catálogo 
Español de 
Especies 
Exóticas 

Invasoras - Flora EXOCAT 

Incloses dins el 
protocol de 

gestió 
d’invasora de la 

Diputació de 
Girona 

Eliminació per arrencat d'espècies arbustives i herbàcies principals 

Sorghum halepense 
Sistema d'arrencat amb mitjans 
mecànics X X   

Helianthus tuberosus 
(Nyàmera) 

Sistema d'arrencat amb mitjans 
mecànics o manuals X X   

Mirabilis jalapa (Flor de nit) 
Sistema d'arrencat amb mitjans 
mecànics o manuals X X   

Artemisia verlotiorum 
Sistema d'arrencat amb mitjans 
mecànics o manuals X X   

Araujia sericifera (Jasmí de 
Tucuman) 

Sistema d'arrencat amb mitjans 
mecànics X X   

Ipomoea purpurea 
(Campaneta de jardí) 

Sistema d'arrencat amb mitjans 
mecànics X X   

Cortaderia selloana 
Sistema d'arrencat amb mitjans 
mecànics X X   

Phytolacca americana 
(Raïm de moro) 

Sistema d'arrencat amb mitjans 
mecànics  X  
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Sorghum halepense 
Sistema d'arrencat amb mitjans mecànics 

Helianthus tuberosus (Nyàmera) 
Sistema d'arrencat amb mitjans mecànics o manuals 

  
Mirabilis jalapa (Flor de nit) Artemisia verotiorum 

  
Araujia sericifera (Jasmí de Tucuman) Hipomoea purpurea (Campaneta de jardí) 

  
Cortaderia selloana Phytolacca americana (Raïm de moro) 
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Tasca Preu unitat PEM 
Eliminació d’espècies invasores per arrencat de la part aèria i 
arrels. Càrrega a camió, transport i gestió a abocador de 
restes vegetals. 

18,86€/m2 

(mínim 500 m2) 

 
 

9.2.3 Eliminació per arrencat d'espècies arbustives i herbàcies menys invasives 

 
A continuació es detalla el segon grup d’espècies exòtiques herbàcies i arbustives. Es defineix un segon 
grup amb menys caràcter invasor i per tant, menys prioritari a l’hora d’executar. 
 
Val a dir que no hi ha massa experiència en l’eliminació total d’aquestes espècies i per tant serà de vital 
importància el seguiment i les actuacions de prova-error. 
 
Procediment: 
- Localització dels rodals o peus aïllats. Marcat amb GPS o estaques (si són zones no accessibles i fora 
de la llera). 
- Arrencat amb mitjans mecànics o manual. Realització manual només en el cas de peus molt aïllats i 
de petit port. 
- Repàs manual per extreure petits fragments d’arrel o part aèria. Es recomana un mínim de dues 
persones per fer-ho. 
 
Efectes 
- Reducció clara dels rebrots després del primer arrencat. En el cas que no s’aconsegueixi aquesta 
reducció clara en el primer arrencat s’haurà de tornar a realitzar o canviar de tècnica. Si s’opta per la 
utilització d’herbicides caldrà valorar l’impacte que pot suposar el medi aquàtic i només actuar si el 
benefici ambiental net és positiu. Desaconsellem l’aplicació per contacte foliar per l’impacte que pot 
suposar a la massa d’aigua a l’entorn.  
 
Seguiment i manteniment 
- Repàs visual els propers 3 anys durant els períodes vegetatius realitzant arrencats de manteniment de 
possibles rebrots. Caldrà seguir controlant fins que no hi hagi rebrots en 2 mesos consecutius durant el 
període maig-juliol o setembre-octubre que és el període més actiu. 
 
 
 

    

Catálogo 
Español de 
Especies 
Exóticas 

Invasoras - Flora EXOCAT 

Incloses dins el 
protocol de 

gestió 
d’invasora de la 

Diputació de 
Girona 

Eliminació per arrencat d'espècies arbustives i herbàcies menys invasives 

Cyperus eragrostis 
Sistema d'arrencat amb mitjans 
mecànics o manuals   X   

Yucca sp. 
Sistema d'arrencat amb mitjans 
mecànics   X   

Parthenocissus quinquefolia 
(Vinya negra) 

Sistema d'arrencat amb mitjans 
mecànics   X   
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Vitis sp 
Sistema d'arrencat amb mitjans 
mecànics   X   

Pittosporum tobira 
Sistema d'arrencat amb mitjans 
mecànics   X   

Aster pilosus 
Sistema d'arrencat amb mitjans 
mecànics o manuals       

 
 

  
Cyperus eragrostis Yucca sp. 

  
Parthenocissus quinquefolia (Vinya negra) Vitis sp 

  
Pittosporum tobira Aster pilosus 

 

9.2.4 Control i substitució gradual 

 
Hi altres espècies, especialment arbòries, que tot i ser exòtiques no tenen un poder de dispersió 
important. Aquestes espècies van ser introduïdes fa molts anys i actualment formen part dels paisatges 
de ribera propis de Girona. No obstant, per les seves característiques no estan tan adaptades a aquests 
ambients com els boscos de ribera autòctons.  
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Tenen un sistema radicular no tant adaptat a ambients que reben l’impacte de les avingudes fet que 
provoca que puguin ser abatuts amb més facilitat i, degut a les seves grans dimensions, poden acabar 
obturant ponts o drenatges.  
 
Degut a la seva poca capacitat de propagació no és necessari actuar-hi de manera immediata ni 
intensiva. No obstant, si que és important començar una estratègia gradual d’anar substituint aquests 
peus, que a més, cada vegada seran més vells, per espècies de ribera autòctones. Per mantenir la 
cobertura arbòries als marges fluvials no es recomana retirar de cop grans extensions d’aquestes 
espècies. Sinó, anar substituint-les gradualment per vegetació autòctona. 
 
Es podrà realitzar l’estratègia de substitució d’arbres morts, erosionats de la base, tombats, afectats per 
obres o infraestructures, etc. En el cas de peus vius, per evitar que puguin rebrotar de sota, caldrà fer 
injecció d’herbicida seguint la descripció de l’apartat 9.2.2 
 

    

Catálogo 
Español de 
Especies 
Exóticas 

Invasoras - Flora EXOCAT 

Incloses dins 
el protocol de 

gestió 
d’invasora de 
la Diputació 
de Girona 

Control i substitució gradual de peus arboris  
Platanus x hispanica Control i substitució gradual   X   
Salix babilonica Control i substitució gradual   X   
Celtis australis Control i substitució gradual   X   
Ficus carica (Figuera) Control i substitució gradual   X   

 
 
 

  
Agrupacions de Platanus x hispanica al tram  

Onyar -La Creueta S2.3 
Presència de Salix babilònica al tram  

del Ter-Pedret S1.3 
 

Tasca Preu unitat PEM 
Tala i retirada d’arbres existents de diàmetres superiors als 
60cm de diàmetre. 

247,43€/Un 

(mínim 500 m2) 
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9.3 Estratègies d'introducció de vegetació autòctona i protecció de zones erosionades 

 

9.3.1 Plantacions d’agrupacions denses en clots  

 
De cara a la millora ecològica dels cursos fluvials és important mantenir certs nuclis de vegetació 
autòctona densos i de bona qualitat. Per altra banda, s’han d’evitar les plantacions homogènies i 
equidistants que pretenen omplir grans extensions i que requereixen de molt manteniment per esdevenir 
viables. La localització de les plantacions s’ha de realitzar de manera estratègica per tal d’assegurar la 
viabilitat i reduir-ne la necessitat de manteniment.  
 
En funció de la tipologia de curs fluvial es defineixen sistemes de plantació concrets. A continuació es 
diferencien les rieres i els torrents dels cursos fluvials principals com són el Ter i l’Onyar. 
 

A. Tipologies de trams fluvials 
 
Rieres i torrents amb poca secció hidràulica i delimitats per la trama urbana: Aquests cursos 
fluvials actualment es desbrossen completament, especialment els talussos propers al carrer. Degut a 
les necessitats de gestió de l’espai es poden mantenir les desbrossades sempre i quan es defineixin 
nuclis densos de plantació en punts concrets. Actuacions encaminades a la millora paisatgística de 
l’espai, a la creació de refugis per la fauna i a la potenciació de la presència d’helòfits de baix port que 
no comportin manteniment. 
 
Ter i Onyar a la Creueta: Cursos fluvials amb una qualitat del bosc de ribera molt superior a la resta i 
amb presència d’aigua del freàtic disponible per a les plantacions. Actuacions encaminades a potenciar 
la desfragmentació del bosc de ribera. 
 
 

B. Localització de les plantacions: 
 
Per tal que les plantacions tinguin viabilitat cal tenir en compte els següents criteris:  
 
- Associats a zones properes al freàtic o en què s’acumula aigua de manera natural degut a la topografia 
ja sigui als marges fluvials com al peu de talussos.  
- En zones de concentració de l’escorrentiu superficial procedent de la via pública o d’altres drenatges o 
sobreeixidors. 
- En zones extenses on actualment es fan desbrossades. 
- Desfragmentació del bosc de ribera. Plantacions per unir arbres aïllats i crear bosquines més denses 
especialment al Ter i Onyar la Creueta. La resistència davant d’avingudes d’arbres aïllats és molt menor 
que molt més protegides i resistents en moments d'avingudes. Cal tenir en compte però, que una de les 
funcions principals del bosc de ribera és la consolidació dels marges i la protecció del sòl enfront 
avingudes. Els arbres de ribera actuen de forma conjunta per dissipar l’energia i evitar erosió en cas 
d’augments sobtats del cabal. Quan aquests elements estructurals perden continuïtat o es troben per 
sota d’un determinat llindar de densitat poden aparèixer problemes de trencament o caiguda generant 
un efecte en cadena (Florineth,2008). 
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C. Detalls executius 

 
- Plantació en l’època idònia (novembre-març) evitant moments de gran calor o previsió de gelades. 
- Creació de grans clots de plantació amb mitjans mecànics per apropar la planta al freàtic, i generar un 
volum de retenció de l’aigua de pluja o escorrentiu més gran. Aquests sistema facilita les tasques de 
manteniment o desbrossada ja que les plantacions són més fàcils de localitzar i per tant, hi ha menys 
baixes per desbrossades no intencionades.  
- Els clots de plantació s’adaptaran al terreny, especialment a les zones de talús. Per evitar que es pugui 
desestructurar el terreny, si aquest té pendent elevada es minimitzaran els moviments de terres.  
- Les actuacions de plantació es poden combinar amb altres actuacions d’estabilització de talussos 
aprofitant el material vegetal resultant de les actuacions de manteniment, tales o podes. La construcció 
d’estructures com per exemple feixines o palissades permetrà estabilitzar el clot de plantació i retenir les 
terres. Això afavorirà que no hi hagi tan desplaçament de sòl i que la vegetació es pugui desenvolupar 
correctament. A més, pot retenir humitat que estarà disponible per a la planta.  
- Plantacions  
Rieres i torrents amb poca secció hidràulica i delimitats per la trama urbana: Creació de clots de plantació 
de 3m de diàmetre i 50cm de profunditat màxima a zones on es reculli aigua d'escorrentiu superficial. 
Plantació de 3u espècies arbòries en C10L i 11u d'espècies arbustives en C3L. 
Ter i Onyar a la Creueta: Creació de clots de plantació de 6m de diàmetre i 80cm de profunditat màxima 
a zones on es reculli aigua d'escorrentiu superficial. Plantació de 5u espècies arbòries en C10L i 21u 
d'espècies arbustives en C3L. 
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D. Espècies 

 
 



Pla de Conservació i manteniment dels rius urbans de Girona · Juny 2021 
Document I. Estudi del manteniment actual dels rius urbans de Girona i propostes de millora 

 
                                                                                89                                                 

 
Tasca Preu unitat PEM 
Rieres i torrents amb poca secció hidràulica i delimitats per la 
trama urbana: Creació de clots de plantació de 3m de diàmetre 
i 50cm de profunditat màxima a zones on es reculli aigua 
d'escorrentiu superficial. Plantació de 3u espècies arbòries en 
C10L i 11u d'espècies arbustives en C3L. 

407,3 €/clot de 
plantació 

Ter i Onyar a la Creueta: Creació de clots de plantació de 6m 
de diàmetre i 80cm de profunditat màxima a zones on es reculli 
aigua d'escorrentiu superficial. Plantació de 5u espècies 
arbòries en C10L i 21u d'espècies arbustives en C3L. 

710,7 €/clot de 
plantació 

 

9.3.2 Protecció de marges fluvials aprofitant el material de desbrossades i tales 

 
Tal i com s’ha esmentat és interessant utilitzar el material resultat de tales i desbrossades per crear 
proteccions als marges fluvials allà on sigui necessari i generar les condicions perquè la vegetació 
introduïda pugui desenvolupar-se correctament. En aquest sentit es proposen tècniques senzilles que 
es poden incorporar en el marc de les tasques de manteniment.  
 
En el cas de detectar talussos amb importants problemes d’erosió caldrà estudiar i valorar tècniques 
estructurals de bioenginyeria del paisatge.  
 

A. Feixina de branca seca 
 
Estructura conformada per branques subjectades per estaques de fusta clavades al terra col·locada 
horitzontalment, per estabilitzar talussos. Sistema per aprofitar la branca fina, material de poda o troncs 
morts, que col·locats seguin les corbes de nivell permeten evitar escorrentius, reduir l’erosió del sòl 
mantenint aquest en zona i retenir la humitat. Quan es podreix esdevé part de l’horitzó orgànic del sòl. 
 
L’estructura permet retenir el sòl en talussos o drenatges per evitar l’erosió i permetre la vegetació. No 
es tracta de tècniques amb capacitat de resistència hidràulica per tant, està pensada per contenir terres 
en talussos allunyats de l’impacte directe de l’aigua. Són especialment interessants en zones en què 
s’ha eliminat la canya en talussos i es necessita una tècnica per contenir les terres abans que es puguin 
revegetar. 
 

   
Exemples de feixines de branca seca 
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Talús amb erosió. La creació de feixines de branca 

seca a les zones superiors pot ajudar a la seva 
revegetació. 

 

Exemple de talús amb manca de recobriment 
fàcilment erosionable a la riera de Bullidors S5.1 

 

  
Erosió dels talussos a la riera de Santa Margarita per 
falta de recobriment vegetal. Cal buscar estratègies 

per permetre la vegetació. 

Erosió dels talussos al torrent de Vila-Rojaper falta de 
recobriment vegetal. Cal buscar estratègies per 

permetre la vegetació. 
 

 
Tasca Preu unitat PEM 
Creació de feixines de branca seca de 20-30cm de diàmetre 
amb material de la zona de restes de poda o tala d’arbres 
sense capacitat de reproducció vegetativa. Fixació al terreny 
amb estaques de fusta de 1.2m de longitud i 8cm de diàmetre 
o barres de ferro corrugat 

52,2 €/m 

 
 

B. Palissada 
 

Estructura vertical o lleugerament inclinada conformada per estaques clavades al terra i pals de fusta 
col·locats de forma horitzontal per tal de retenir el sòl en talussos. Es tracta d’aprofitar troncs de la zona 
resultat de tales o retirada d’espècies exòtiques. 
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L’estructura permet retenir el sòl en talussos o drenatges per evitar l’erosió i permetre la vegetació. No 
es tracta de tècniques amb capacitat de resistència hidràulica per tant, està pensada per contenir terres 
en talussos allunyats de l’impacte directe de l’aigua. Són especialment interessants en zones en què 
s’ha eliminat la canya en talussos i es necessita una tècnica per contenir les terres abans que es puguin 
revegetar. 
 
 

    
Exemples de palissades 

 

 
Exemple de talús erosionat amb possibilitat de instal·lar-hi palissades a la riera de Bullidors S5.1 

 
 
Tasca Preu unitat PEM 
Creació de palissades amb material de la zona resultat de 
tales d’arbres sense capacitat de reproducció vegetativa. 
Fixació al terreny amb estaques de fusta de 1.2m de longitud 
i 8cm de diàmetre o barres de ferro corrugat. 

46,7 €/m 
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C. Estaques vives 

 
Plantació directe amb estaca viva d’espècies arbustives, bàsicament de salzes arbustius. Es tracta 
d’aprofitar tot el material vegetal de qualitat que es generi en tasques de poda o tala per vegetar punts 
de la ribera.  
 
Les estaques han de tenir una longitud de 1-1.5m i un diàmetre entre 2 i 4cm. La part principal de l’estaca 
ha d’anar enterrada i que només hi hagi al voltant de 3 gemmes en superfície. D’aquesta manera la 
proporció d’arrels serà molt més gran que la part aèria i per tant, la planta tindrà més viabilitat. 

 
Espècies idònies: Salix eleagnos, Salix atrocinerea, Salix purpurea. La utilització de salzes arbustius 
assegura unes millors condicions hidràuliques i de desguàs que espècies arbòries.  
 
Aquesta actuació es pot realitzar a qualsevol marge que no estigui vegetat i que tingui el freàtic proper. 
L’estaca, si no està en contacte amb l’aigua té molt poques possibilitats d’èxit. Per altra banda, per evitar 
que sigui arrencada fàcilment s’han de buscar zones arrecerades on l’impacte de l’aigua no sigui 
important i a més, clavar-les, si és possible, per sota de la cota d’erosió transitòria, que en funció del 
curs fluvial pot anar de 1-1,5m de profunditat. 

 
Tasca Preu unitat PEM 
Instal·lació manual d’estaques de salze arbustiu de 1-1.5m de 
llargada i 2-4cm de diàmetre. Utilització de planta mare de la 
zona fruit de les tasques de manteniment.  

720,00 €/ 
100 estaques 

 
 

9.3.3 Introducció d'helòfits a la llera d'aigües baixes 

 
La introducció d’helòfits es pot dur a terme a partir de plantacions d’unitats de planta o a partir 
d’estructures de bioenginyeria del paisatge pre-vegetades al viver. Aquesta vegetació es concentra en 
zones d’acumulació d’aigua o als marges dels rius principals. 
 

A. Instal·lació de rolls vegetalitzats tipus Fiber roll 
 

Cilindre de 30 cm de diàmetre de fibra de coco premsada i subjectada per una malla generalment no 
biodegradable, i pre-vegetat al viver amb helòfits. La fibra de coco és un dels materials fibrosos naturals 
de degradació més lenta i és totalment innocu.  
El roll no perd l’estructura al llarg del temps degut a que el sistema radicular dels helòfits ocupa 
paulatinament l’espai de la fibra de coco en degradar-se fins a estar absolutament colmatat per a la 
vegetació. Per tal d’accelerar al màxim aquest procés i permetre una resistència a l’assecament i a 
d’altres variables ambientals es pre-vegeten al viver.  
 
Els Fiber rolls s’instal·len amb les espècies vegetals ja incorporades i estructurades. Presenten un mínim 
de 28 exemplars d’espècies per cada rotlle de 3m i poden contenir entre moltes altres Iris pseudacorus, 
Carex vulpina, Scirpus holoschaenus o Juncus inlexus. Sempre s’utilitzen espècies autòctones.  
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Exemples de Fiber rolls instal·lats  

 
Tasca Preu unitat PEM 
Instal·lació de roll de fibra de coco vegetalitzat amb espècies 
d’helòfits. Peces de 3m de longitud i 30cm de diàmetre amb 
un mínim de 30 exemplars. Fixació al terreny amb estaques 
de fusta de 1.5m i 8cm de diàmetre amb una densitat de 3u/m 
de roll. Les estaques es lliguen entre si amb corda per generar 
una peça monolítica.  

129,96 €/m de 
fiber roll 

 
 
 
B. Instal·lació d’herbassars d’helòfits estructurats en fibra tipus Plant Carpet 

 
Aquesta tècnica es basa en la plantació d’herbassars pluriespecífics (tant d’espècies de sistemes 
radiculars rizomatosos, com fasciculars o pivotants), estructurats en fibra de coco i pre-vegetats amb 
planta helòfita. Els helòfits actuen en la consolidació de l’estructura del marge fluvial, en la millora de la 
qualitat de l’aigua o per funcions ambientals i/o paisatgístiques. Realitzen aquestes funcions en llocs on 
no es donen les condicions naturals per la colonització dels helòfits bé per causes antròpiques o naturals.  
Els herbassars tenen unes dimensions de 2x1m i es fixem amb estaques de fusta de 1.5m de llargada i 
8cm de diàmetre.  
 

 

 
Herbassar amb helòfits pre-vegetat a viver 
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Tasca Preu unitat PEM 
Instal·lació d’herbassar de fibra de coco de 2x1m pre-vegetat 
amb espècies d’helòfits. Fixació al terreny amb estaques de 
fusta de 1.5m i 8cm de diàmetre amb una densitat de 6u/2m2. 
Les estaques es lliguen entre si amb corda per generar una 
peça monolítica. 

74,4 €/m2 

d’herbassar 

 
 

9.4 Punts de contacte entre les estructures dures i la llera natural 

 
A les zones de contacte entre estructures dures (lloses de formigó, trams entubats, defenses laterals, 
etc.) i la llera “natural” sense protegir sovint es generen erosions locals.  
 
Les zones formigonades ofereixen una superfície de circulació de l’aigua molt llisa i amb un coeficient 
de Manning baix. Aquesta baixa rugositat fa que les pèrdues d’energia per fregament siguin molt baixes 
i que la velocitat augmenti considerablement. Així, l’aigua arriba al final de la zona formigonada amb una 
energia associada molt alta. Quan passa a la llera “natural” es produeix un canvi sobtat en la rugositat 
fent que la velocitat disminueixi. En aquestes zones de transició brusca es generen macrotrubulències i 
la magnitud de la component vertical de la velocitat es torna significativa. Com més perpendicular 
incideix el flux sobre la llera, més profunda és l’erosió local. Un procés anàleg pot succeir en un marge, 
provocant en aquest cas una erosió no en la vertical sinó cap endins del talús. 
 
En alguns casos, aquestes erosions locals poden posar en perill infraestructures com col·lectors, murs, 
o fins i tot descalçar la pròpia estructura de protecció.  A vegades aquestes erosions es poden anar 
aguditzant en el temps ja sigui per la circulació continua de l’aigua o per episodis extraordinaris. 
 
Per solucionar aquest problema és necessari crear zones de transició entre els elements durs i els tous 
de manera que es pugui anar dissipant l’energia més progressivament amb elements que tolerin tensions 
altes, de manera que en el moment de retrobar la llera natural el flux ja no tingui tanta capacitat erosiva. 
 
 
 

9.4.1 Rampes d’esculleres 

 
Es tracta de crear rampes d’esculleres que uneixin l’estructura amb la llera i estiguin enterrades per sota 
la cota d’erosió transitòria. L’escullera augmenta la rugositat i permet entregar a la llera natural amb 
pendents molt suaus. Enterrar l’escullera permet tenir marge d’excavació en episodis d’avingudes i evitar 
fenòmens d’erosió.  
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Exemple d’abans i després d’una actuació de creació de rampa d’escullera 

 
 

 

   
Onyar a la Creueta / Torrent de Vila-Roja 
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Tasca Preu unitat PEM 
Creació de rampa amb pedra d’escullera fixada fins a sota de 
la cota d’erosió transitòria (1.5m de profunditat). Blocs mínim 
de 60cm de diàmetre i fins a 1m en funció del curs fluvial. 
Caldrà validar hidràulicament l’estructura. 

162,13 €/m2 

 
 
 

9.4.2 Llits de gabions tubulars flexibles tipus Rock Roll 

 
Una altra opció és la construcció de llits de gabions flexibles. Aquest material permet adaptar-se a 
qualsevol zona i moviments dins l’espai fluvial gràcies a la seva flexibilitat. A més, la unió dels diferents 
gabions fa que treballi com a una estructura monolítica molt més difícil de ser moguda. Finalment, la 
utilització de grava permet que es puguin acumular fins i es pugui vegetar, creant zones molt més 
integrades a espais naturals.  
 

 

 
Exemple d’una instal·lació de llit de gabions tubulars flexibles 
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Exemple de sortida de sobreeixidor erosionat i amb necessitat de protecció a la riera de Bullidors S5.1 

 
 

 
Al riu Galligants S4.1 hi ha punts en què s’està descalçant el calaix de formigó del col·lector. Una 

possibilitat per evitar que aquesta erosió augmenti és amb la instal·lació de gabions tubulars flexibles 
vegetables. No obstant, l’actuació requereix d’un estudi hidràulic i no es pot contemplar en el marc de 

l’actual informe relacionat amb les tasques de manteniment.  
 
 
 
Tasca Preu unitat PEM 
Creació de llit de gabions tubulars flexibles de 40cm de 
diàmetre amb corda de polietilè i reomplerts amb pedra de 5-
10cm de diàmetre. Lligat de les diferents peces amb corda per 
crear estructura monolítica. 

168,88 €/m2 
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9.5 Protecció i potenciació de la fauna 

 
Un bosc de ribera ben desenvolupat crea microhàbitats que permeten allotjar un nombre important 
d'espècies de fauna. Cal destacar la importància de la diversitat funcional en què cada espècie té el seu 
paper en l'ecosistema i per tant, contribueix en els serveis ecosistèmics (pol·linització, control de 
plagues, etc.). Una vegetació de ribera ben desenvolupada contribueix a assolir un equilibri del sistema 
i per tant, plagues com el mosquit tigre queden esmorteïdes i es poden controlar millor. Es pot afirmar 
que una millora de la biodiversitat dins els nuclis de població té una repercussió directa en la qualitat de 
vida de les persones. 
 

9.5.1 Instal·lació de trampa per evitar afectació a peixos 

 
Desde 2016 durant els mesos d’estiu, fruit de l'escàs cabal circulant per el riu Onyar al seu pas per 
Girona i per les elevades temperatures, hi ha mortalitat de peixos a la part formigonada del riu entre 
carrer del Carme núm. 74 i la Plaça Catalunya. Bàsicament els peixos de grans dimensions, de més de 
25 cm, queden embarrancats pel poc calat d'aigua. 
 
Fruit de l'experiència de l'estiu de 2017 es van col·locar unes reixes per evitar que els peixos nedessin 
cap a aquest tram durant els dies de màxima calor i mínima pluviometria. Concretament una a sota el 
pont d'Alferes Huarte (aigua avall) i l'altra a l'alçada del carrer del Carme núm. 74 a l'inici de la llera 
formigonada (aigua amunt). A partir d'aquell moment no es va tenir constància de cap més peix mort. 
 
Un cop les condicions ambientals van millorar en quant a temperatura i cabal es van retirar els elements 
col·locats. 
 
Veient que es van repetint les mateixes circumstàncies d'elevades temperatures, escàs cabal i elevada 
càrrega orgànica a l'aigua, és necessari fer un seguiment constant per tal d’instal·lar les tanques sempre 
que sigui necessari. Caldrà fer un seguiment constant per comprovar el seu funcionament i retirar 
elements que es puguin haver quedat enganxats. En cas de previsió de pluges caldrà retirar la malla de 
la zona.  (Font: Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Girona). 
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Aigües avall a sota pont Alferes Huarte. Xarxa (línia lila) aigües amunt de Pl Catalunya al final de la part 
estreta de l’aigua just abans que s’eixampli. 

   

 
 
Aigües amunt inici formigó. Xarxa (línia lila) a la part inicial de la llera formigonada 

  
 

 
Font: Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Girona 



Pla de Conservació i manteniment dels rius urbans de Girona · Juny 2021 
Document I. Estudi del manteniment actual dels rius urbans de Girona i propostes de millora 

 
                                                                                100                                                 

 
Tasca Preu unitat 
Construcció de reixa a l'Onyar central per evitar la remuntada 
de peixos procedents del Ter i que es quedin estancats sense 
possibilitat de moure's quan el nivell de l'aigua sigui massa 
baix. 

Gestió per part de 
la brigada 
municipal 

 
 

9.5.2 Creació de basses temporals vegetades 

 
Les basses temporals són hàbitats de gran interès dins els espais fluvials. Permeten mantenir un punt 
d’aigua permanent o semi-permanent per la fauna, especialment per amfibis. Les basses temporals es 
beneficien de l’aigua de pluja, dels escorrentius urbans i de la pròpia dinàmica fluvial.  
 
L’assoliment d’un ecosistema madur en les basses temporals permet tenir el màxim de depredadors 
possibles de les larves de mosquits (no existeix cap depredador únic per regular els mosquits). 
Heteròpters, odonats, coleòpters, amfibis, altres macroinvertebrats són depredadors aquàtics. A la 
vegada, també atrauran altres espècies depredadores que ajudaran al control de mosquits com els 
ocells. Per tant, les basses amb presència de vegetació no seran els responsables principals de la 
presència de mosquits en un àmbit. 
 

 
Exemple de bassa temporal a Sabadell 

 
Actuacions per a la realització de basses temporals: 
- Localització de zona amb potencial de recollida d’aigua d’escorrentiu o del mateix curs fluvial. S’hauria 
d’evitar el centre de la llera ja que són les zones de més impacte i que poden quedar colmatades amb 
més freqüència. 
- Creació de solc amb mitjans mecànics. Les dimensions variaran en funció de cada zona per tenir una 
referència poden tenir un diàmetre de 3m i una profunditat de 60cm. Els marges seran suaus (inferior a 
30º) per tal que sigui totalment permeable per la fauna.  
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- Plantació amb espècies d’helòfits i/o arbusts.  

Herbàcies: Iris pseudacorus (lliri groc), Scirpus holoschoenus (jonc boval), Juncus effusus, 
Juncus inflexus, Carex vulpina, Carex pendula, Arum italicum (sariassa), Mentha aquàtica, 
Filipendula ulmària, Lysimachia vulgaris. 
 
Arbusts: Salix atrocinerea (saulic), Salix elaeagnos (sarga), Salix prupurea (saulic), Crataegus 
monogyna (arç blanc), Rosa canina (roser), Sambucus nigra (saüc), Hedera helix (heura), Cornus 
sanguinea (sanguinyol), Prunus spinosa (aranyoner), Viburnum tinus (marfull), Coriaria myrtifolia 
(roldor). 

 
 

  
Exemple de bassa temporal al torrent de Vila-Roja. Realitzant actuacions de revegetació de la bassa es pot crear 

un ecosistema madur que un cop en equilibri incorporarà depredadors del mosquit tigre i evitarà que es 
converteixi en un plaga. 

 
 
Un altre exemple de bassa temporal és aquella connectada directament amb el canal principal i 
normalment situada a contra corrent. Un avantatge respecte les basses aïllades és que acostumen a 
tenir un aport d’aigua més constant i per tant es pot mantenir un ecosistema més estable. Per altra 
banda, és interessant situar-les a contracorrent després de sortides de sobreeixidors. En els primers 
minuts d’una pluja és quan es fa un rentat de les zones pavimentades i per tant la qualitat de l’aigua dels 
cursos fluvials cau en picat. La presència d’aquestes basses permet tenir un reservori, encara que per 
poca estona, amb aigua de millor qualitat que pot ser aprofitada per la fauna.  
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Imatge de basses connectades a un canal amb aigua a la Tordera a Tordera. 

 
 

Tasca Preu unitat PEM 
Creació de solc o canal amb mitjans mecànics de 3m de 
diàmetre i 60cm de profunditats amb els marges a 30º. Inclou 
la plantació de 25u d’helòfits en AF i 7u d’arbust en C3L. 
S’aprofitaran punts de recollida d’escorrentius. 

426,17 €/unitat  

 
 
 
 

9.5.3 Construcció de refugis de fauna 

 
L’objectiu d’aquestes actuacions és que a partir de material existent a la llera o resultat de tales o 
eliminació d’exòtiques es generin estructures que poden servir com a refugi de fauna, tant de petits 
mamífers com amfibis. A més, una estructura visible pot fer captar l’atenció de la població i fer que sigui 
més receptiva a la tasca de divulgació de la gestió que es realitza dels rius urbans. 
 
 

A. - Entramats de troncs buits 
 
Es tracta de la creació d’una estructura amb fusta de castanyer. La unió dels diferents troncs es fa a 
través de vares de ferro corrugat. Aquesta estructura es fixa al terreny per evitar que es pugui mobilitzar 
en cas de crescudes. És interessant per a cursos fluvials amb la secció hidràulica petita com la riera de 
Bullidors, el torrent de Vila-Roja o el torrent de la Font de la Pólvora. 
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Exemple d’entramat per a la biodiversificació en una bassa realitzat per Naturalea 
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B. Estructures triangulars amb combinació de fusta i pedres 
 
Estructura que combina fusta sense tractar i pedres com a refugi de fauna. Té els mateixos avantatges 
que l’entramat de troncs buit però a més, incorpora acumulacions de pedres confinades per evitar que 
es moguin. El conjunt d’espais entre les pedres de diferent mides permet generar un espai complex com 
a refugi de fauna.  
 

  
Exemple d’estructures per a la biodiversificació que combinen fusta, pedres i brancatge realitzades per Naturalea 
 
 

C. Cúmuls de troncs i pedres 
 
La creació de cúmuls de troncs i pedres sense fixar està pensat per zones allunyades del canal principal 
en lleres amples. Es tracta d’elements senzills de construir i pot tenir molts beneficis com a refugi de 
fauna. Els blocs de pedra han de tenir unes dimensions mínimes de 50cm de diàmetre per evitar que es 
puguin mobilitzar fàcilment en moments de crescudes del nivell de l’aigua.  
 
 

Tasca Preu unitat PEM 
Creació d'entramat buit amb troncs resultants d'actuacions 
d'aclarides. Utilització de troncs de 15cm de diàmetre aprox. i  
longituds variables segons esquema. Fixació entre ells amb  
barres de ferro corrugat.  

1.164,15 €/unitat  

Estructura amb fusta triangular i reomplerta amb pedra de 
30-50cmd e diàmetre. Fixació de les peces de fusta amb 
barres de ferro corrugat.  

175,87 €/unitat 

Creació de cúmuls de troncs i pedres de mides variables 
entre 40-60cm.  183,77 €/m3 
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9.6 Altres actuacions a realitzar fora del marc del manteniment de lleres 

A continuació es determinen actuacions a realitzar per a la conservació dels espais fluvials però que, 
degut a que és necessari realitzar estudis específics pertinents i que les obres no s’emmarquen en les 
accions de manteniment, no s’han detallat en la present memòria. A continuació s’exposen aquestes 
altres línies d’acció. 

- Millora dels sobreeixidors amb la construcció de filtres verds. Hi ha sobreeixidors que quan els 
col·lectors d’aigües residuals entren en càrrega s’activen. L’evidència del seu funcionament és la 
presència de residus sòlids urbans com tovalloletes o compreses i la presència d’aigua estancada que 
pot produir males olors. La primera acció hauria de ser solucionar el problema a nivell de xarxa d’aigües 
residuals. No obstant, en el cas que no sigui possible es poden realitzar filtres verds que permeten una 
millora de l’aigua avocada a la llera. Cada un dels sobreeixidors s’haurà d’estudiar de manera 
independent. 

Exemple de sobreeixidor amb abocaments d’aigua amb una càrrega orgànica important, 
i residus sòlids a la riera de Bullidors S5.1 

- Retenció de gruixuts: instal·lació de reixes de gruixuts a les sortides de sobreeixidors molt actius en 
que s’aboca a la llera una quantitat important de residus sòlids. Aquestes reixes han d’anar 
dimensionades a la xarxa i amb un sistema de buidat i manteniment adequat. 

- Eliminació dels hidrocarburs a la sèquia Monar. Localització del punt d’abocament i instal·lació de 
sistemes de filtres d’hidrocarburs. 

- Evitar l’erosió en zones de risc mitjançant accions sobre la hidromorfologia i amb la utilització de 
tècniques de bioenginyeria del paisatge per tal de contribuir a la naturalització dels espais fluvials. 
Aquestes actuacions necessiten d’estudis hidràulics i estructurals per tal de determinar l’actuació i 
realitzar la validació hidràulica corresponent. Les accions importants dins els cursos fluvials poden tenir 
múltiples efectes en la dinàmica de l‘espai fluvial i per tant, abans de realitzar qualsevol actuació 
important, s’ha d’estudiar les seves implicacions. 
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- Protecció de l’estructura descalçada del col·lector dins la llera de la riera de Galligants. S’ha de 

dimensionar una actuació permeti frenar el procés d’incisió a la llera a la vegada que es naturalitza el 

curs fluvial. 

Situació actual de calaix de formigó del col·lector dins la llera. 
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12. Documentació gràfica
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RESUM DE LES ACTUACIONS DE MANTENIMENT
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1. TREBALLS FORESTALS
Podes, tales i taps a la llera
- Retirada de taps 
- Tala d’arbres morts 
- Poda de branques seques d’arbres de fusta tova
- Manteniment del troncs principal d’arbres morts sense risc
- No retirar les heures
- Retirada d’exemplars grans aïllats a la zona del Bankfull (especialment Salix alba i Populus nigra Pyramidalis)
Desbrossades selectives
- Preservació d’espècies d'interès
- No desbrossar rebrots d’espècies arbòries
- Desbrossades de les zones properes als camins deixant rodals sense desbrossar.
- No desbrossar el centre de la llera si no obstaculitza el pas de l’aigua.
-No desbrossar canyís, boga, lliri groc als marges del canal d’aigües baixes.

2. ELIMINACIÓ D’ESPÈCIES EXÒTIQUES
- Canya (Arundo donax) arrencat de nuclis de canya densos aïllats i envoltats de vegetació autòcton

arrencat manual i desbrossades selectives a zones de baixa densitat envoltades per vegetació 
autòctona. Increment de la zona d’ombra.

Arrencat de canya a trams monoespecífics. Grans extensions de canya.
- Eliminació per injecció de peus arboris (Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia, Eucalyptus sp, Acer negundo, 
Ligustrum lucidum, Morus alba, Broussonetia papyrifera)
- Eliminació per arrencat d'espècies arbustives i herbàcies principals (Sorghum halepense, Helianthus tuberosus,
Mirabilis jalapa, Artemisia verotiorum, Araujia sericifera, Ipomoea purpurea, Cortaderia selloana, Phytolacca americana)
- Eliminació per arrencat d'espècies arbustives i herbàcies menys invasives (Cyperus eragrostis, Yucca sp.,
Parthenocissus quinquefolia, Vitis sp, Pittosporum tobira, Aster pilosus)
- Control i substitució gradual de peus arboris (Platanus x hispanica, Salix babilonica, Celtis australis, Ficus carica)

Retirada de taps

Tala d’arbres morts amb 
risc/manteniment de tronc 
principal en arbres sense risc

Retirada d’exemplars grans aïllats a la zona 
de Bankfull Potenciar la presència de fusta morta

Potenciar la presència de fusta morta No retirar heures

Arbres vells sense presència de sotabosc

Canvi de model de desbrossada –
mantenir rebrots de peus arboris i deixar 
zones sense desbrossar 

Canvi de model de desbrossada – No 
desbrossar el centre de la llera

No desbrossar canyís, boga, liri groc als 
marges

Eliminació d’exòtiques invasores Eliminació d’exòtiques invasores

MANTENIMENT BÀSIC



3. ESTRATÈGIES D’INTRODUCCIÓ DE VEGETACIÓ AUTÒCTONA I PROTECCIÓ DE ZONES EROSIONADES
- Plantació d'agrupacions denses en clots

Rieres i torrents delimitats per la trama urbana: Creació de clots de plantació de 3m de diàmetre i 50cm de 
profunditat màxima a zones on es reculli aigua d'escorrentiu superficial.

Ter i Onyar a la Creueta: Creació de clots de plantació de 6m de diàmetre i 80cm de profunditat màxima a 
zones on es reculli aigua d'escorrentiu superficial. 

- Protecció de marges fluvials aprofitant el material de desbrossades i tales
Feixines de branca seca
Palissades 
Estaques vives

- Introducció d'helòfits a la llera d'aigües baixes 
Helòfits en  AF
Roll de fibra de coco vegetalitzat
Herbassar de fibra de coco

4.  PUNTS DE CONTACTE ENTRE ESTRUCTURES DURES I LA LLERA NATURAL
- Creació de rampa amb pedra d’escullera
- Creació de llit de gabions flexibles tubulars

5. POTENCIACIÓ DE LA FAUNA
- Construcció de reixa a l'Onyar central per evitar que els peixos es quedin atrapats
- Creació de basses temporals vegetades

Solc
Braç a contracorrent

- Construcció de refugis de fauna
Entramat buit – fusta morta fixada no mobilitzable
Cúmuls de branques i pedres

Plantació en grans clots de plantacions

Feixines seques Estaques vivesPalissada

Roll vegetalitzat Herbassar estructurat en fibra

Rampa amb pedra d’escullera Llit de gabions flexibles tubulars

Bassa temporal – braç a contracorrentBassa temporal – solc al terreny

Entramat buit Cúmuls de branca i pedres

MANTENIMENT COMPLEMENTARI



DISTRIBUCIÓ DE LA VEGETACIÓ I PLANTACIONS
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Arbres Arbustos Herbàcies

Alnus glutinosa (vern)
Populus alba (àlber)
Populus nigra (pollancre)
Populus tremula (trèmol)
Salix alba (salze blanc)
Sorbus aria (moixera)
Ulmus minor (om)
Corylus avellana (avellaner)
Acer campestre (auró blanc)
Acer opulus (blada)
Acer monspessulanum (auró negre)
Tilia platyphyllos (tell o til·ler)

Salix atrocinerea (saulic)
Salix elaeagnos (sarga)
Salix prupurea (saulic)
Crataegus monogyna (arç blanc)
Rosa canina (roser)
Sambucus nigra (saüc)
Hedera helix (heura)
Cornus sanguinea (sanguinyol)
Prunus spinosa (aranyoner)
Viburnum tinus (marfull)
Coriaria myrtifolia (roldor)

Typha latifolia (boga)
Phragmites australis (canyís)
Iris pseudacorus (lliri groc)
Scirpus holoschoenus (jonc boval)
Juncus effusus
Juncus inflexus
Carex vulpina
Carex pendula
Arum italicum (sariassa)
Mentha aquàtica
Filipendula ulmària
Lysimachia vulgaris

- Retirada progressiva del centre de la llera espècies com el Salix alba o el Populus nigra ja que, tot i ser espècies
autòctones, tenen un sistema radicular poc potent i la fusta molt tova, fet que els fan arbres poc resistents en zones
d’impacte de les avingudes. La fragilitat augmenta en el cas de peus aïllats.
- Substitució de variants no autòctones com el Populus alba var. Pyramidalis o el Populus x canadensisb per
espècies autòctones.
- Potenciar les masses més o menys denses davant de peus aïllats ja que tenen millor comportament hidràulic.
- Potenciar la vegetació herbàcies als marges.

DISTRIBUCIÓ DE LA VEGETACIÓ DINS LA LLERA

*Selecció d’espècies autòctones que generalment es troben en viver 
aptes per a actuacions de revegetació



RESUM DE LES ACTUACIONS DE MANTENIMENT PER TRAMS
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Ter-Campodrà S1.1

Riera Bullidors S5.1

Ter-Pont Major S1.2

Ter-Pedret S1.3

Ter-Sant Ponç S1.4

Riera Bullidor-Fontajau S5.3

Riera Galligants S4.1

Ter-Ribes del Ter S1.5

Ter-Fontajau S1.6

Onyar Barri Vell S2.1

Onyar central S2.2
Torrent Font de la Pólvora S9.1

Torrent Vilarroja S9.2
Onyar-la Creueta S2.3

Güell Nord S3.1

Riera de Marroc S8.1

Güell Sud S3.2

TRAMIFICACIÓ
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TRAM S1 TER

estat actual

proposta

Presència d’exòtiques
Baixa presència d’estrat arbustiu

Presència de Populus nigra envellits
Poca regeneració del bosc de ribera

Salix alba i Populus sp. aïllats a la zona del Bankfull

MANTENIMENT BÀSIC

1. TREBALLS FORESTALS
Podes, tales i taps a la llera
- Tala d’arbres morts 
- Poda de branques seques d’arbres de fusta tova
- Manteniment del troncs principal d’arbres morts sense risc
- No retirar les heures
- Retirada d’exemplars grans aïllats a la zona del Bankfull (especialment Salix alba i Populus 
nigra Pyramidalis)
Desbrossades selectives
- Preservació d’espècies d'interès
- No desbrossar rebrots d’espècies arbòries
- Desbrossades de les zones properes als camins deixant rodals sense desbrossar.
-No desbrossar canyís, boga, lliri groc als marges del canal d’aigües baixes.
- En zones d'interès paisatgístic mantenir la visual al curs fluvial seguint el criteri de portes i 
finestres que s'està executant actualment. 

2. ELIMINACIÓ D’ESPÈCIES EXÒTIQUES
- Canya (Arundo donax) arrencat de nuclis de canya densos aïllats i envoltats de 

vegetació autòcton
arrencat manual i desbrossades selectives a zones de baixa 

densitat envoltades per vegetació autòctona. Increment de la 
zona d’ombra.

- Eliminació per injecció de peus arboris (Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia, Acer 
negundo, Ligustrum lucidum, Morus alba)
- Eliminació per arrencat d'espècies arbustives i herbàcies principals (Helianthus
tuberosus, Cortaderia selloana, Phytolacca americana)
- Eliminació per arrencat d'espècies arbustives i herbàcies menys invasives (Yucca sp)
- Control i substitució gradual de peus arboris (Platanus x hispanica, Salix babilonica, Ficus
carica)

MANTENIMENT COMPLEMENTARI

3. ESTRATÈGIES D’INTRODUCCIÓ DE VEGETACIÓ AUTÒCTONA I PROTECCIÓ DE 
ZONES EROSIONADES
- Plantació d'agrupacions denses en clots

Ter i Onyar a la Creueta: Creació de clots de plantació de 6m de diàmetre i 80cm 
de profunditat màxima a zones on es reculli aigua d'escorrentiu superficial. 

- Protecció de marges fluvials aprofitant el material de desbrossades i tales
Estaques vives

5. POTENCIACIÓ DE LA FAUNA
- Creació de basses temporals vegetades

Solc
Braç a contracorrent

- Construcció de refugis de fauna
Cúmuls de branques i pedres

Ailanthus altissima

Salix babilonica

Arundo donax

Robinia pseudoacacia

Clots de plantació 
aprofitant zones de 
recollida d’aigua 
d’escorrentiu superficial

Arbres morts i 
troncs sense 
fixar

Plantació d'estaques en 
clots de plantació 
propers al freàtic

Plantació d’helòfits

Mantenir zones vegetades amb Phragmites
australis o Thypha sp. als marges
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estat actual

proposta

Presència d’exòtiques
Baixa presència d’estrat arbustiu

Erosió local als extrems de la passera
Salix alba i Populus sp. aïllats a la zona del Bankfull

Talussos verticals amb processos erosius  

Clots de plantació 
acostant la planta al 
freàtic

Rampa amb pedra d’escullera 
vegetada amb estaca de salze.

MANTENIMENT BÀSIC

1. TREBALLS FORESTALS
Podes, tales i taps a la llera
- Tala d’arbres morts 
- Manteniment del troncs principal d’arbres morts sense risc
- No retirar les heures
- Retirada d’exemplars grans aïllats a la zona del Bankfull (especialment Salix alba i Populus nigra Pyramidalis)
Desbrossades selectives
- Preservació d’espècies d'interès
- No desbrossar rebrots d’espècies arbòries
- Desbrossades de les zones properes als camins deixant rodals sense desbrossar.
-No desbrossar canyís, boga, lliri groc als marges del canal d’aigües baixes.

2. ELIMINACIÓ D’ESPÈCIES EXÒTIQUES
- Canya (Arundo donax) arrencat de nuclis de canya densos aïllats i envoltats de vegetació autòcton

arrencat manual i desbrossades selectives a zones de baixa densitat envoltades 
per vegetació autòctona. Increment de la zona d’ombra.

- Eliminació per injecció de peus arboris (Robinia pseudoacacia, Broussonetia papyrifera)
- Eliminació per arrencat d'espècies arbustives i herbàcies principals (Phytolacca americana)
- Eliminació per arrencat d'espècies arbustives i herbàcies menys invasives (no es van localitzar però és
probable que n’apareguin)
- Control i substitució gradual de peus arboris (Platanus x hispanica, Celtis australis, Ficus carica)

MANTENIMENT COMPLEMENTARI

3. ESTRATÈGIES D’INTRODUCCIÓ DE VEGETACIÓ AUTÒCTONA I PROTECCIÓ DE ZONES EROSIONADES
- Plantació d'agrupacions denses en clots

Ter i Onyar a la Creueta: Creació de clots de plantació de 6m de diàmetre i 80cm de profunditat màxima 
a zones on es reculli aigua d'escorrentiu superficial. 

- Protecció de marges fluvials aprofitant el material de desbrossades i tales
Feixines de branca seca
Palissades 
Estaques vives

4.  PUNTS DE CONTACTE ENTRE ESTRUCTURES DURES I LA LLERA NATURAL
- Creació de rampa amb pedra d’escullera

5. POTENCIACIÓ DE LA FAUNA
- Creació de basses temporals vegetades

Solc
Braç a contracorrent

- Construcció de refugis de fauna
Cúmuls de branques i pedres

Arundo donax

TRAM S2.1 ONYAR – LA 
CREUETA
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TRAM S2.2 ONYAR  –
CENTRAL

MANTENIMENT BÀSIC

1. TREBALLS FORESTALS
Podes, tales i taps a la llera
- Tala d’arbres morts 
- Poda de branques seques d’arbres de fusta tova
- Manteniment del troncs principal d’arbres morts sense risc
- No retirar les heures
Desbrossades selectives
- Preservació d’espècies d'interès
- No desbrossar rebrots d’espècies arbòries

MANTENIMENT COMPLEMENTARI

5. POTENCIACIÓ DE LA FAUNA
- Construcció de reixa a l'Onyar central per evitar que els peixos es quedin atrapats

estat actual

Tram canalitzat
Inexistència de zona hiporreica

Cobertura herbàcia baixa a les primeres terrasses a la meitat del tram. Manteniment intensiu.
Existència de molts pocs arbres aïllats principalment Populus nigra Pyramidalis

Zona de passeig habitual per a gossos
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estat actual

proposta

TRAM S2.2 ONYAR –
BARRI VELL

MANTENIMENT BÀSIC

1. TREBALLS FORESTALS
Podes, tales i taps a la llera
- Tala d’arbres morts 
- Retirada d’exemplars grans aïllats a la zona del Bankfull (especialment 
Salix alba i Populus nigra Pyramidalis)
Desbrossades selectives
- Preservació d’espècies d'interès
- No desbrossar canyís, boga, lliri groc als marges del canal d’aigües 

baixes

2. ELIMINACIÓ D’ESPÈCIES EXÒTIQUES
- Eliminació per arrencat d'espècies arbustives i herbàcies principals

Helianthus tuberosus)

Tram canalitzat
Cobertura herbàcia baixa a les primeres terrasses a la meitat del tram. Manteniment intensiu.

Existència de peus a les illes centrals abans de la desembocadura

Potenciació d’espècies 
d’interès com la boga 
(Thypha sp.)

Pla de conservació i manteniment dels rius urbans de Girona
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MANTENIMENT BÀSIC

1. TREBALLS FORESTALS
Podes, tales i taps a la llera
- Retirada de taps 
- Tala d’arbres morts 
- Poda de branques seques d’arbres de fusta tova
- Manteniment del troncs principal d’arbres morts sense risc
- No retirar les heures
Desbrossades selectives
- Preservació d’espècies d'interès
- No desbrossar rebrots d’espècies arbòries
- Desbrossades mantenint rodals sense actuar.

2. ELIMINACIÓ D’ESPÈCIES EXÒTIQUES
- Eliminació per injecció de peus arboris (Robinia pseudoacacia)

TRAM S3.1 GÜELL NORD

MANTENIMENT COMPLEMENTARI

3. ESTRATÈGIES D’INTRODUCCIÓ DE VEGETACIÓ AUTÒCTONA I PROTECCIÓ DE ZONES EROSIONADES
- Plantació d'agrupacions denses a les zones amb més profunditat de sòl

proposta

Tram canalitzat
Inexistència de zona hiporreica

Cobertura herbàcia i arbres aïllats
Erosió de la capa vegetada damunt del formigó en zones puntuals

Desbrossades mantenint 
rodals sense actuar.

Plantacions denses a les 
zones amb més profunditat 
de sòl

estat actual

.

NOTA: Es tracta d’un tram totalment canalitzat i per tant, les actuacions que es poden realitzar dins el marc del manteniment són
molt limitades. Actuacions més ambicioses de naturalització com descanalitzar, retirar el formigó del llit per connectar la zona 
hiporreica, etc. implicaria un estudi exhaustiu dels diferents condicionants (hidrologia, hidràulica, serveis, etc.) que estan fora de 
l’abast del següent informe. 
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MANTENIMENT BÀSIC

1. TREBALLS FORESTALS
Podes, tales i taps a la llera
- Retirada de taps 
- Tala d’arbres morts 
- Poda de branques seques d’arbres de fusta tova
- Manteniment del troncs principal d’arbres morts sense risc
- No retirar les heures
Desbrossades selectives
- Preservació d’espècies d'interès
- No desbrossar rebrots d’espècies arbòries
- Desbrossades de les zones properes als camins deixant rodals sense desbrossar.
- No desbrossar el centre de la llera si no obstaculitza el pas de l’aigua.

2. ELIMINACIÓ D’ESPÈCIES EXÒTIQUES
- Canya (Arundo donax) arrencat de nuclis de canya densos aïllats i envoltats de vegetació autòcton

Arrencat de canya a trams monoespecífics. Grans extensions de canya.
- Eliminació per injecció de peus arboris (Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia, Eucalyptus sp, Acer negundo, 
Ligustrum lucidum, Morus alba, Broussonetia papyrifera)
- Eliminació per arrencat d'espècies arbustives i herbàcies principals (Helianthus tuberosus, Artemisia verotiorum,
Cortaderia selloana, Phytolacca americana)
- Eliminació per arrencat d'espècies arbustives i herbàcies menys invasives (Yucca sp., Parthenocissus quinquefolia,
Aster pilosus)
- Control i substitució gradual de peus arboris (Celtis australis, Ficus carica)

TRAM S3.2 GÜELL SUD

MANTENIMENT COMPLEMENTARI

3. ESTRATÈGIES D’INTRODUCCIÓ DE VEGETACIÓ AUTÒCTONA I PROTECCIÓ DE ZONES EROSIONADES
- Plantació d'agrupacions denses en clots

Rieres i torrents delimitats per la trama urbana: Creació de clots de plantació de 3m de diàmetre i 50cm de 
profunditat màxima a zones on es reculli aigua d'escorrentiu superficial.

- Protecció de marges fluvials aprofitant el material de desbrossades i tales
Feixines de branca seca
Palissades 
Estaques vives

- Introducció d'helòfits a la llera d'aigües baixes 
Roll de fibra de coco vegetalitzat
Herbassar de fibra de coco

5. POTENCIACIÓ DE LA FAUNA
- Creació de basses temporals vegetades

Solc
- Construcció de refugis de fauna

Entramat buit – fusta morta fixada no mobilitzable

estat actual

proposta

Presència d’exòtiques de manera continua i amb elevada densitat
Poca presència de vegetació autòctona

Llera encaixada amb necessitat de protecció un cop eliminades les 
exòtiques 

Feixines de branca seca per 
estabilitzar el talús un cop 
eliminada la canya  i donar 
estructura a la plantació

Estaques vives de salze arbustiu

Pla de conservació i manteniment dels rius urbans de Girona



MANTENIMENT BÀSIC

1. TREBALLS FORESTALS
Podes, tales i taps a la llera
- Retirada de taps 
- Tala d’arbres morts 
- Manteniment del troncs principal d’arbres morts sense risc
- No retirar les heures
Desbrossades selectives
- Preservació d’espècies d'interès
- No desbrossar rebrots d’espècies arbòries
- Desbrossades de les zones properes als camins deixant rodals sense desbrossar.
- No desbrossar el centre de la llera si no obstaculitza el pas de l’aigua.

2. ELIMINACIÓ D’ESPÈCIES EXÒTIQUES
- Canya (Arundo donax) arrencat de nuclis de canya densos aïllats i envoltats de vegetació autòcton

arrencat de canya a trams monoespecífics. Grans extensions de canya.
- Eliminació per injecció de peus arboris (Robinia pseudoacacia, Eucalyptus sp, Ligustrum lucidum)
- Eliminació per arrencat d'espècies arbustives i herbàcies principals (Helianthus tuberosus, Artemisia verotiorum)
- Eliminació per arrencat d'espècies arbustives i herbàcies menys invasives (Aster pilosus)
- Control i substitució gradual de peus arboris (Celtis australis)

TRAM S8.1 RIERA DE MARROC

MANTENIMENT COMPLEMENTARI

3. ESTRATÈGIES D’INTRODUCCIÓ DE VEGETACIÓ AUTÒCTONA I PROTECCIÓ DE ZONES EROSIONADES
- Plantació d'agrupacions denses en clots

Rieres i torrents delimitats per la trama urbana: Creació de clots de plantació de 3m de diàmetre i 50cm de 
profunditat màxima a zones on es reculli aigua d'escorrentiu superficial.

- Protecció de marges fluvials aprofitant el material de desbrossades i tales
Feixines de branca seca
Palissades 
Estaques vives

- Introducció d'helòfits a la llera d'aigües baixes 
Roll de fibra de coco vegetalitzat
Herbassar de fibra de coco

5. POTENCIACIÓ DE LA FAUNA
- Creació de basses temporals vegetades

Solc
- Construcció de refugis de fauna

Entramat buit – fusta morta fixada no mobilitzable

estat actual

proposta

Presència d’exòtiques de manera continua i amb elevada densitat, 
especialment Robinia pseudoacacia

Poca presència de vegetació autòctona
Llera encaixada amb necessitat de protecció un cop eliminades les 

exòtiques 

Roll de Fibra de coco 
vegetalitzat amb helòfits

Feixines de branca seca per 
estabilitzar el talús un cop 
eliminada la canya  i donar 
estructura a la plantació

Clots de plantació 
aprofitant l’aigua 
d’escorrentiu dels espais 
adjacents
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MANTENIMENT BÀSIC

1. TREBALLS FORESTALS
Podes, tales i taps a la llera
- Retirada de taps 
- Tala d’arbres morts 
- Manteniment del troncs principal d’arbres morts sense risc
- No retirar les heures
Desbrossades selectives
- Preservació d’espècies d'interès
- No desbrossar rebrots d’espècies arbòries
- Desbrossades de les zones properes als camins deixant rodals sense desbrossar.
- No desbrossar el centre de la llera si no obstaculitza el pas de l’aigua.

2. ELIMINACIÓ D’ESPÈCIES EXÒTIQUES
- Canya (Arundo donax)

arrencat manual i desbrossades selectives a zones de baixa densitat envoltades per vegetació 
autòctona. Increment de la zona d’ombra.

- Eliminació per injecció de peus arboris (Robinia pseudoacacia, Ligustrum lucidum, Broussonetia papyrifera)
- Eliminació per arrencat d'espècies arbustives i herbàcies principals (Helianthus tuberosus, Artemisia verotiorum,
Araujia sericifera, Phytolacca americana)
- Eliminació per arrencat d'espècies arbustives i herbàcies menys invasives (Yucca sp., Parthenocissus quinquefolia, Vitis
sp,)
- Control i substitució gradual de peus arboris (Celtis australis)

MANTENIMENT COMPLEMENTARI

3. ESTRATÈGIES D’INTRODUCCIÓ DE VEGETACIÓ AUTÒCTONA I PROTECCIÓ DE ZONES EROSIONADES
- Plantació d'agrupacions denses en clots

Rieres i torrents delimitats per la trama urbana: Creació de clots de plantació de 3m de diàmetre i 50cm de 
profunditat màxima a zones on es reculli aigua d'escorrentiu superficial.

- Protecció de marges fluvials aprofitant el material de desbrossades i tales
Feixines de branca seca
Palissades 
Estaques vives

- Introducció d'helòfits a la llera d'aigües baixes 
Helòfits en  AF
Roll de fibra de coco vegetalitzat

5. POTENCIACIÓ DE LA FAUNA
-Creació de basses temporals vegetades

Solc
Construcció de refugis de fauna

Cúmuls de branques i pedres

TRAM S4.1 RIERA DE GALLIGANTS

estat actual

proposta

Estructura del col·lector dins la llera. Erosió de la base de formigó.
Presències d’exòtiques invasores

Erosió dels talussos a la riera de Santa Margarita degut al poc recobriment vegetal.

Roll de fibra de coco 
vegetalitzat

Diversificació de la 
vegetació dels marges 
amb plantació 
d’espècies arbustives

Pla de conservació i manteniment dels rius urbans de Girona
Cal fer estudi específic per valorar la necessitat de protecció del col·lector existent o la seva retirada de la llera.



TRAM S5 RIERA DE BULLIDORS

estat actual

proposta

MANTENIMENT BÀSIC

1. TREBALLS FORESTALS
Podes, tales i taps a la llera
- Retirada de taps
- Tala d’arbres morts
- Poda de branques seques d’arbres de fusta tova
- Manteniment del troncs principal d’arbres morts sense risc
- No retirar les heures
Desbrossades selectives
- Preservació d’espècies d'interès
- No desbrossar rebrots d’espècies arbòries
- Desbrossades de les zones properes als camins deixant rodals sense desbrossar.
- No desbrossar el centre de la llera si no obstaculitza el pas de l’aigua.

2. ELIMINACIÓ D’ESPÈCIES EXÒTIQUES
- Canya (Arundo donax) arrencat de nuclis de canya densos aïllats i envoltats de vegetació
autòcton
- Eliminació per injecció de peus arboris (Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia, Acer
negundo, Ligustrum lucidum)
- Eliminació per arrencat d'espècies arbustives i herbàcies principals (Sorghum halepense,
Helianthus tuberosus, Mirabilis jalapa, Artemisia verotiorum, Ipomoea purpurea, Phytolacca
americana)
- Eliminació per arrencat d'espècies arbustives i herbàcies menys invasives (Cyperus
eragrostis, Yucca sp., Parthenocissus quinquefolia, Pittosporum tobira)
- Control i substitució gradual de peus arboris (Platanus x hispanica, Celtis australis)

MANTENIMENT COMPLEMENTARI

3. ESTRATÈGIES D’INTRODUCCIÓ DE VEGETACIÓ AUTÒCTONA I PROTECCIÓ DE
ZONES EROSIONADES
- Plantació d'agrupacions denses en clots

Rieres i torrents delimitats per la trama urbana: Creació de clots de plantació de 3m
de diàmetre i 50cm de profunditat màxima a zones on es reculli aigua d'escorrentiu
superficial.

- Protecció de marges fluvials aprofitant el material de desbrossades i tales
Feixines de branca seca
Palissades
Estaques vives

- Introducció d'helòfits a la llera d'aigües baixes
Roll de fibra de coco vegetalitzat
Herbassar de fibra de coco

4. PUNTS DE CONTACTE ENTRE ESTRUCTURES DURES I LA LLERA NATURAL
- Creació de llit de gabions flexibles tubulars

5. POTENCIACIÓ DE LA FAUNA
- Creació de basses temporals vegetades

Solc
- Construcció de refugis de fauna

Entramat buit – fusta morta fixada no mobilitzable

esquema de talús protegit 
amb palissades

Cobertura herbàcia. Sense estrat arbustiu
Arbres aïllats – poca ombra

Desbrossades generalitzades
Presència d’exòtiques – algunes plantades pels veïns

Baixa regeneració del bosc de ribera
Sense punts d’aigua o refugis per la fauna

Talussos erosionats

Clots de plantació

Plantació d’helòfits No desbrossar el centre de la llera si no hi ha risc

Palissades per contenir el talús
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TRAM S9.1 TORRENT DE 
LA FONT DE LA 

PÓLVORA

estat actual

proposta

Bassa temporal vegetada

Clots de plantació 
aprofitant l’aigua 
d’escorrentiu dels espais 
adjacents

MANTENIMENT BÀSIC

1. TREBALLS FORESTALS
Podes, tales i taps a la llera
- Retirada de taps 
- Tala d’arbres morts 
- Poda de branques seques d’arbres de fusta tova
- Manteniment del troncs principal d’arbres morts sense risc
- No retirar les heures
Desbrossades selectives
- Preservació d’espècies d'interès
- No desbrossar rebrots d’espècies arbòries
- Desbrossades de les zones properes als camins deixant rodals sense desbrossar.
- No desbrossar canyís, boga, lliri groc als marges del canal d’aigües baixes.
- No desbrossar el centre de la llera si no obstaculitza el pas de l’aigua.

2. ELIMINACIÓ D’ESPÈCIES EXÒTIQUES
- Eliminació per injecció de peus arboris (Robinia pseudoacacia, Morus alba)

MANTENIMENT COMPLEMENTARI

3. ESTRATÈGIES D’INTRODUCCIÓ DE VEGETACIÓ AUTÒCTONA I PROTECCIÓ DE ZONES EROSIONADES
- Plantació d'agrupacions denses en clots

Rieres i torrents delimitats per la trama urbana: Creació de clots de plantació de 3m de diàmetre i 50cm de 
profunditat màxima a zones on es reculli aigua d'escorrentiu superficial.

- Introducció d'helòfits a la llera d'aigües baixes 
Helòfits en  AF

5. POTENCIACIÓ DE LA FAUNA
- Creació de basses temporals vegetades

Solc
- Construcció de refugis de fauna

Entramat buit – fusta morta fixada no mobilitzable

Entramat buit com a 
refugi de fauna

Manteniment de la 
vegetació del centre de 

la llera

Eliminació de Robinia
pseudoacacia

Desbrossades intenses dels marges del torrent bàsicament formats per 
herbàcies baixes

Colmatació del tub en un punt
Baixa regeneració del bosc de ribera

Presència puntal d’exòtiques invasores
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TRAM S10.1 TORRENT DE VILA-ROJA

estat actual

proposta

Traçat d’un col·lector de clavegueram dins la llera
Incisió a la part central del torrent

Baixa regeneració del bosc de ribera
Presència d’exòtiques invasores

Feixines de branca seca 
per estabilitzar el talús un 
cop eliminada la canya

MANTENIMENT BÀSIC

1. TREBALLS FORESTALS
Podes, tales i taps a la llera
- Retirada de taps 
- Tala d’arbres morts 
- Poda de branques seques d’arbres de fusta tova
- Manteniment del troncs principal d’arbres morts sense risc
- No retirar les heures
Desbrossades selectives
- Preservació d’espècies d'interès
- No desbrossar rebrots d’espècies arbòries
- Desbrossades de les zones properes als camins deixant rodals sense desbrossar.
- No desbrossar el centre de la llera si no obstaculitza el pas de l’aigua.

2. ELIMINACIÓ D’ESPÈCIES EXÒTIQUES
- Canya (Arundo donax) arrencat de nuclis de canya densos aïllats i envoltats de vegetació autòcton
- Eliminació per injecció de peus arboris (Robinia pseudoacacia, Ligustrum lucidum)
- Eliminació per arrencat d'espècies arbustives i herbàcies principals (Helianthus tuberosus, Mirabilis jalapa, Phytolacca
americana)
- Eliminació per arrencat d'espècies arbustives i herbàcies menys invasives (Cyperus eragrostis)
- Control i substitució gradual de peus arboris (Celtis australis)

MANTENIMENT COMPLEMENTARI

3. ESTRATÈGIES D’INTRODUCCIÓ DE VEGETACIÓ AUTÒCTONA I PROTECCIÓ DE ZONES EROSIONADES
- Plantació d'agrupacions denses en clots

Rieres i torrents delimitats per la trama urbana: Creació de clots de plantació de 3m de diàmetre i 50cm de profunditat màxima a
zones on es reculli aigua d'escorrentiu superficial.

- Protecció de marges fluvials aprofitant el material de desbrossades i tales
Feixines de branca seca
Palissades 

- Introducció d'helòfits a la llera d'aigües baixes 
Helòfits en  AF

4.  PUNTS DE CONTACTE ENTRE ESTRUCTURES DURES I LA LLERA NATURAL
- Creació de rampa amb pedra d’escullera

5. POTENCIACIÓ DE LA FAUNA
- Creació de basses temporals vegetades

Solc
- Construcció de refugis de fauna

Entramat buit – fusta morta fixada no mobilitzable
Cúmuls de branques i pedres

Pla de conservació i manteniment dels rius urbans de Girona
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1. Introducció, objectius i abast 

 
El present estudi correspon a una part del Pla de Conservació i manteniment dels rius urbans de 
Girona, encarregat a Naturalea per part de l’Ajuntament de Girona. Aquesta part de l’estudi ha estat 
elaborada conjuntament amb el professor de la UPC Juan Pedro Martín Vide, que ha dirigit els 
treballs.  
 
L’objectiu d’aquesta part del pla és fer un diagnòstic i una proposta de gestió dels sediments del riu 
Onyar al seu pas pel Barri Vell. La proposta de gestió ha de respondre a un equilibri entre mantenir 
el mirall d’aigua paisatgístic, la naturalització del riu per mantenir la biodiversitat i la seguretat davant 
les crescudes.  
 
En aquest tram de riu s’hi van fer actuacions de retirada de sediments promogudes pel propi 
Ajuntament de Girona fins l’any 2006. D’ençà, les actuacions que s’han fet s’han limitat a la gestió de 
la vegetació. Al llarg d’aquest temps, han aparegut barres de sediment, especialment als trams en 
corba i s’hi ha establert vegetació pròpia de ribera, que representa un refugi per la fauna. Aquest fet 
pot ser interpretat com un fet positiu des del punt de vista de la naturalització de l’àmbit, pel fet de 
que l’evolució ha suposat un guany en quant a biodiversitat, però també es pot llegir com una 
amenaça per a la seguretat, pel fet que el creixement del fons de la llera suposa una disminució de 
la secció hidràulica. Des d’un punt de vista paisatgístic, també apareix el temor que els sediments 
puguin acabar ocupant gran part de la llera i que es perdi la imatge emblemàtica de les cases del riu 
amb el mirall d’aigua.  
 
Davant la necessitat de trobar un equilibri entre aquests interessos aparentment oposats, l’objectiu 
d’aquest estudi és aportar elements de decisió a la pregunta de com cal gestionar els sediments de 
la llera de l’Onyar en el seu pas pel Barri Vell. Aquesta qüestió es pot concretar en la pregunta de si 
cal retirar sediments, i en cas afirmatiu, amb quina periodicitat i de quina manera.  
 
Per poder respondre, cal analitzar la tendència en els darrers anys i entendre la dinàmica de transport 
de sediments en aquest tram de riu. 
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Figura 1. Ortofoto general de l’àmbit i la localització dels ponts que creuen el riu. 
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2. Fonts d’informació 

 
Les fonts d’informació utilitzades en aquest estudi han estat les següents: 

 Hidrologia: la sèrie de dades de cabal de l’Onyar corresponen a l’estació d’aforament de 
Girona (codi EA020 i coordenades UTM 485464, 4647022), al tram urbà de Girona Les dades 
s’han obtingut mitjançant l’aplicació de consulta de dades SDIM i abasten des del 01/01/2004 
fins a 31/12/2020. 

 Ortofotos: s’ha treballat amb les ortofotografies històriques disponibles al servei WMS de 
l’ICGC, de les ortofotos de riuades pel gener de 2020 (temporal Glòria) i amb l’ortofoto Xpres 
per la del juny de 2020.  

 Altimetria: No s’ha trobat cap batimetria com a tal. Les úniques dades altimètriques que s’han 
trobat són dos models digitals d’elevacions. El primer en antiguitat és el MDT 1x1 de l’ICGC i 
usat en la redacció del PEF del Ter. La data de vol no s’ha pogut precisar més a part de saber 
que es va fer entre el 2002 i el 2004. El segon en antiguitat és el MDT 2x2 de l’ICGC i usat 
en el “Pla de motes”. La data de vol en aquest cas és de la primavera de 2010. Aquestes 
dades s’han treballat, però lamentablement s’han hagut de descartar perquè no oferien la  
precisió suficient com per treure’n conclusions. 

 Fotografies : s’han buscat fotografies del riu a l’arxiu Municipal de Girona, així com diverses 
imatges de crescuda a alguns mitjans de comunicació digital. Tanmateix, finalment no han 
aportat molta informació rellevant per a l’estudi.  

 Documentació d’inspeccions i autoritzacions de l’ACA: són sis documents en total, alguns 
manuscrits, que daten entre els anys 2003 i 2006. Aquesta documentació ha resultat 
d’especial rellevància per a l’estudi.  

 Visita de camp: es va fer una visita de reconeixement el dia 2 de desembre de 2020 en el que 
es van fer observacions in-situ, es van fer fotografies de l’àmbit i es van prendre mostres de 
sediment en 8 punts diferents.  

 

3. Antecedents 

 
Segons la documentació de l’ACA a la que s’ha tingut accés en la redacció d’aquest estudi, 
l’Ajuntament de Girona va estar encarregant operacions de retirada de sediment fins l’any 2006 amb 
una periodicitat anual o bianual. Concretament, s’ha pogut revisar la documentació relativa a tres 
inspeccions per part dels tècnics de l’ACA i a tres autoritzacions de treballs. Les inspeccions es van 
realitzar en les dates de 14/02/2003, 19/10/2004 i 12/05/2006, i aporten fotografies. Les 
autoritzacions daten dels dies 14/04/2003, 03/05/2004 i 23/02/2006 i aporten informació dels àmbits 
en els que es va autoritzar l’extracció.  
  
Per les fotografies es conclou que almenys es van extreure sediments de la barra entre el pont de 
Sant Agustí i el pont d’en Gómez, al costat interior de la corba més marcada de tot el tram, però no 
queda clar si també se’n van extreure d’altres llocs. Tampoc s’ha trobat cap tipus d’informació dels 
volums de material extret.  
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Taula 1. Resum de la informació proporcionada per la documentació aportada per part de l’ACA. 

Dates 
documents 

Informació dragats (Font: ACA) fotografies rellevants 

14/02/2003 inspecció ACA, 

14/03/2003 

Autorització (vigència 2mesos): 
 - Entre el pont de Pedra i la Plaça Catalunya. 

- Entre el Pont d’en Gómez i pont de Sant Agustí. 
- Entre la confluència amb el riu Ter i el pont de 

Pedret   

03/05/2004 
Autorització: tram del riu Onyar entre el pont de Pedra 

i el pont del ferrocarril (vigència 1 mes)   

19/10/2004 
inspecció ACA, entre el pont de pedra i el pont de 

Sant Felix  

 

23/02/2006 
Autorització: tram del riu Onyar entre el pont de Pedra 

i el pont del ferrocarril (vigència 1 mes)   

12/05/2006 inspecció ACA 
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A partir del 2006 hi va haver un canvi de criteri en la gestió del riu, i es va deixar de retirar sediment, 
sota l’argument que el mateix riu quan hi ha crescuda ja és capaç de mobilitzar-lo. La gestió d’aquest 
tram de riu des d’aleshores ha estat de control de vegetació: retirada de macròfits i desbrossada 
selectiva a les barres i illes per evitar el creixement de plantes de port arbustiu o arbori. Mitjançant 
unes fotos del 22/03/2018 sabem que al voltant del pont de Pedret es va fer una operació amb 
maquinària d’obra, potser amb enretirada de sediment. 
 
 

4.  Descripció del tram de riu 

 
L'Onyar neix a l’extrem nord-est de les Guilleries i després de recórrer la meitat nord de la comarca 
de La Selva arriba a Girona, on després de creuar el nucli urbà desemboca al riu Ter. El tram d’estudi 
té una longitud d’uns 1020 m i va des de la plaça Catalunya fins la desembocadura al Ter. Es tracta 
d’un tram canalitzat, ja que té unes parets verticals i edificacions als dos marges, però el fons és 
alꞏluvial, a diferència del tram aigües amunt de la plaça Catalunya, on la secció és completament de 
formigó. 
 
Al llarg del tram d’estudi, l’Onyar rep la sèquia Monar, que porta aigua provinent del Ter, pel marge 
esquerre, entre el Pont de Pedra i el Pont de les Peixateries Velles. Pel marge dret, rep el Galligants, 
que arriba de forma soterrada just abans de l’aiguabarreig amb el Ter.    
 
Un element a destacar és la presència d’una resclosa sota el pont de Pedret, que és la responsable 
de mantenir el nivell d’aigua permanent en aquest tram. Pel que vam observar a camp, el rabeig 
conseqüència de la resclosa es prolonga fins ben bé aigües amunt de la plaça Catalunya.  
 
Es tracta d’un riu de sorres, (a diferència del Ter que és predominantment de còdols). Aquest fet el 
vam poder constatar durant el treball de camp ja que el material que vam trobar predominant al llit 
del riu al llarg tram d’estudi va ser sorra grollera (sauló) força uniforme. Per confirmar i caracteritzar 
el material, es van agafar vuit mostres en punts diferents que es van portar a analitzar per determinar-
ne la granulometria.  
 
Una de les mostres es va prendre després de remuntar tot el tram canalitzat de l’Onyar fins sortir del 
casc urbà, en un dipòsit fora de l’aigua en un congost rocós. Aquesta mostra té les mateixes 
característiques que la sorra trobada aigües avall, grollera i bastant uniforme, cosa que confirma que 
és el material subministrat per l’Onyar per a ser transportat pel fons en cabals moderats i 
probablement pel fons i suspensió en cabals grans. 
 
Durant el treball de camp es van veure indicis d’una dinàmica de transport de sediments activa. Per 
exemple, al fons de la llera es van identificar fronts d’avanç del sediment, que indiquen que existeix 
un transport de fons. Un altre indici el vam trobar a la resclosa. El fons de la llera just abans de la 
resclosa no s’enrasava amb aquesta sinó que deixava una profunditat ben bé de 50 cm. Aquest fet, 
sumat al desgast que s’observava en el formigó de l’estructura, sembla indicar que existeix una gran 
quantitat de sediment que supera aquest obstacle, ja que ni tan sols una crescuda com la del Glòria 
arriba a colgar la resclosa de sediment, sinó que deixa un contrapendent en els últims metres. 
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Les zones d’acumulació de sediment que arribaven a sobresortir de l’aigua, ja sigui en forma de 
barres laterals fixes o illes, les vam identificar en tres zones principals.  
La primera zona és entre la plaça Catalunya i la sèquia Monar, amb barres a ambdós marges.  
La segona zona és entre el pont de Sant Agustí i el pont d’en Gómez. Es tracta d’una barra fixa al 
marge esquerre, que coincideix amb l’interior d’un tram en corba, la més forta de totes. És per tant, 
un indret on és esperable trobar una cota de fons superior a la del marge oposat, ja que les velocitats 
a les que circula l’aigua són menors.  
La tercera zona és ja passada la resclosa, abans de la desembocadura al Ter. En aquest cas, s’hi 
van observar dues illes, una d’elles amb vegetació arbòria. Just abans de la resclosa també hi havia 
dipòsits laterals, però de menor entitat que els esmentats. 
 
 

 
Figura 2. Vista des del Pont de Pedra mirant cap a aigües avall. 

S’aprecien les barres laterals a ambdós marges.  
Al marge esquerre, es veu la desembocadura de la sèquia Monar.  

Al fons, el Pont de les Peixateries Velles.  
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Figura 3. Pont d’en Gómez i barra lateral del marge esquerre en el tram en corba.  

Fotografia feta des del marge dret, mirant cap a aigües amunt. 

 

 
Figura 4. Presa de mostra a la barra del Pont d’en Gómez.  

S’aprecia, sota una fina capa de fins, la textura del material sorrenc (sauló) predominant al llit del riu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pla de Conservació i manteniment dels rius urbans de Girona ꞏ Juny  2021 
Document II. Evolució dels sediments al riu Onyar i propostes de gestió 

 

                                                                                11               

 
 

 
Figura 5. Pont de Pedret. Just a sota, la resclosa que manté el nivell de l’aigua.  

 

 
Figura 6. Illa al tram de la desembocadura on s’hi ha desenvolupat un salze blanc, de port arbori.  

 
 

5. Evolució  

 
La metodologia seguida en aquest treball ha anat dirigida a identificar quina tendència hi ha hagut a 
l’Onyar en els darrers anys pel que fa a la dinàmica del sediment. En primer lloc, s’ha estudiat 
l’evolució en planta de les illes i barres a partir d’ortofotos. En segon lloc, s’ha contrastat els fets 
observats amb la hidrologia i s’han identificat les crescudes rellevants. Lamentablement, no s’han 
pogut trobar dades altimètriques que aportessin informació amb prou precisió, i no s’ha pogut estudiar 
l’evolució des d’aquest punt de vista. 
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5.1 Estudi de les ortofotos 

 
Les ortofotos històriques permeten veure l’evolució en planta de la part aèria de les barres. Se n’ha 
dibuixat el contorn en planta, per veure quina ha estat l’evolució a grans trets. En determinar la 
superfície hi ha un cert marge d’error. El principal factor és que s’ha fet de forma manual. La segona 
font d’error és la vegetació, que en les casos en que és abundant amaga la vora, essent difícil 
determinar fins a on arriba l’aigua. La darrera font d’error és que el nivell d’aigua podia variar segons 
el dia que s’ha fet la fotografia. Tanmateix, atès que la resclosa resulta una condició de contorn 
constant, l’impacte d’aquest factor en la determinació de les superfícies és molt poc rellevant en 
relació als altres factors esmentats. Per tant, els resultats que es presenten a continuació s’han 
d’interpretar com a números aproximats, i sempre amb la voluntat d’identificar tendències.  
 
Per tal de facilitar l’anàlisi i la comprensió, s’ha focalitzat l’estudi en els tres trams on al llarg del temps 
apareixen canvis més rellevant. D’aigües amunt a aigües avall, els trams són des de la plaça 
Catalunya fins la sèquia Monar, la barra del marge esquerre entre el pont de Sant Agustí i el pont 
d’en Gómez, i el tram entre la resclosa i l’aiguabarreig amb el Ter.  
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A l'Apèndix II es mostren totes les ortofotos analitzades. 
 
Tram pont de pedra 
 
En aquest tram s’observa, ja el 2004, una superfície important de barres. Desconeixem si en aquest 
àmbit s’extreia sediment o no. Destaca el fet que la barra al marge esquerre era inexistent, i en canvi 
hi havia una illa central just abans de la sortida de la sèquia Monar. Al llarg dels anys, la tendència 
ha estat a desaparèixer l’illa, i en canvi a formar-se i consolidar-se la barra del marge esquerre. 
Tanmateix, de tot aquest tram, la zona de l’illa és la que presenta més dinamisme. Pel que fa a la 
barra del marge dret, la tendència ha estat a créixer cap a aigües avall.  
 
Aquest tram presenta una lleugera corba cap a la dreta. És d’esperar que hi hagi una tendència del 
sediment a acumular-se al costat interior de la corba, el marge dret. El fet que aquest tram presenti 
una especial acumulació de material podria explicar-se pel fet que és un punt en què la velocitat de 
l’aigua disminueix: s’eixampla la secció després del tram formigonat i del pas sota la plaça Catalunya, 
es passa d’un fons de formigó llis a una rugositat superior pel fons alꞏluvial, i s’entra a la zona 
d’influència del rabeig de la resclosa.  
 
 

 
Figura 7. Comparació de l’extensió dels dipòsits al llarg dels anys al tram del Pont de Pedra.  

Elaboració pròpia. 
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Tram pont d’en Gómez 
 
En aquest tram l’evolució és molt clara. Així com en la ortofoto del 2006 no aflora el sediment per 
sobre la superfície, per bé que s’intueix la barra sota l’aigua, a mesura que passa el temps la barra 
va creixent. En els darrers anys, la barra pateix canvis morfològics però presenta un estancament en 
la superfície ocupada per sobre l’aigua. En aquest tram és té constància de que s’hi van fer 
operacions de dragat fins al 2006 (veure Taula 1).  
 
Tal i com s’ha comentat a l’apartat 4, es tracta d’un tram en corba i per tant és esperable que el 
sediment s’acumuli a la part interior de la corba, en aquest cas, el marge esquerre.  
 

 
Figura 8. Comparació de l’extensió dels dipòsits al llarg dels anys al tram del pont d’en Gómez.  

Elaboració pròpia. 
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Tram desembocadura 
 
Aquest és el tram que presenta un dinamisme més gran. Entre els anys 2004 i 2018 s’observa un 
creixement sostingut de les barres. Es tracta de nuclis que van creixent en extensió de manera més 
o menys concèntrica. Amb les crescudes de 2019 i 2020, en canvi, s’observen diferències 
morfològiques més importants, ja que alguns d’aquests nuclis desapareixen i en sorgeixen d’altres.  
 
Aquest tram presenta una diferència important respecte els altres, i és que ja no es troba sota la 
influència de la resclosa del Pont de Pedret, sinó d’una altra condició de contorn important com és el 
Ter.  
 

 
Figura 9. Comparació de l’extensió dels dipòsits al llarg dels anys al tram de la desembocadura.  

Elaboració pròpia. 
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El mateix que s’ha descrit de manera qualitativa, es pot intentar d’explicar de manera més quantitativa 
comparant l’extensió que ocupen les barres en m2 al llarg dels anys a cada un dels trams, tal i com 
es mostra a la Figura 10.  
 

 
Figura 10. Gràfic que mostra l’evolució de l’àrea ocupada per les barres en cada un dels trams estudiats. 
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5.2 Hidrologia 

 
En l’anàlisi de les ortofotos, s’ha anat any per any per detectar en quins anys s’observen canvis 
morfològics importants o bé canvis en la vegetació que poden ser indicis de crescuda. Les 
observacions fetes es recullen a la Taula 2.  
 
Un cop fet això, s’ha donat un cop d’ull a la sèrie de cabals i s’ha buscat quin era el llindar a partir del 
qual s’observaven canvis a les ortofotos. Aquest llindar ha resultat ser de 75 m3/s.  
 
Com a crescudes importants, cal destacar en primer lloc la de novembre de 2018, amb 256 m3/s de 
cabal mig diari, que va superar en cabal fins i tot la de gener de 2020 durant el temporal Glòria, de 
253 m3/s. Al maig de 2020 destaca també una segona crescuda de fins a 220 m3/s. La resta de 
crescudes identificades són significativament menys importants, i també ho són els efectes que van 
causar en la morfologia de les barres. 
 

Taula 2. Històric de crescudes entre 2003 i 2020.  

Any Data 
Mitjana 
cabal 
(m3/s) 

Observació orto 

2004 16/04/2004 90   
  17/04/2004 85   

2005 13/10/2005 87   
2006 29/01/2006 82 semblant 
2007       
2008     semblant 
2009     semblant 
2010     semblant 
2011 22/11/2011 76 semblant 
2012     indicis crescuda 
2013     semblant 
2014 29/09/2014 108 semblant 
2015     indicis crescuda 
2016     semblant 
2017     semblant 
2018 18/11/2018 256 semblant 
2019     indicis crescuda 
2020 21/01/2020 253   

  22/01/2020 206   
  23/01/2020 124   
  21/04/2020 111   
  22/04/2020 220   

 
 

6. Conclusions i recomanacions 

 
L’anàlisi del creixement de les barres a partir de les ortofotos mostra una clara tendència al 
creixement després que s’aturés la retirada de sediments. Tanmateix, aquest creixement, acusat en 
els primers anys, sembla cada vegada més lent, cosa que fa intuir que es pot estar arribant a un cert 
estat d’equilibri. De totes maneres, falta perspectiva temporal i dades per poder-ho afirmar amb 
contundència.  
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Una altra clara conclusió que es treu d’observar la barra del pont d’en Gómez, és que les operacions 
de dragat que es feien tenien una vida útil molt curta, ja que rapidíssimament el sediment tornava a 
ocupar el mateix lloc després de crescudes ordinàries. Això prova que la barra és una morfologia 
inherent de la corba, és a dir que la naturalesa del flux la tendeix a reconstruir. Per tant, tornar a la 
gestió que es feia de retirada de sediment de forma sistemàtica queda desaconsellat.  
 
Una crescuda tan notable (per cabal i durada) com la del temporal Glòria no ha produït, però, una 
acumulació substancial de sediment al tram urbà. Això no és perquè l’Onyar no sigui un riu actiu en 
transport de sediment. Ans al contrari, la mida fina del sediment (sauló) assegura que la quantitat de 
sediment que circula en avinguda sigui molt gran. Ara bé, la quantitat que passa de llarg és 
presumptament molt superior a la que finalment queda dipositada. Un exemple són els clars indicis 
de que la resclosa del pont de Pedret no suposa un obstacle per al transport, perquè no es troba 
colgada pel sauló passat el Glòria. Valdria la pena estudiar amb detall quina proporció del transport 
de sediment total d’una crescuda queda atrapat al tram urbà de l’Onyar.   
 
Aquest fet, juntament amb la tendència cap a un estancament en el creixement de les barres, malgrat 
el pas de les més gran crescudes el 2018 i 2020, no fa témer que es pugui produir una pèrdua de la 
secció hidràulica de magnitud dràstica o de manera imminent.  
 
Per tot això exposat, es fan les següents recomanacions:  
 

1. Seguiment del perfil de la llera  
 
Es recomana començar a fer un seguiment periòdic del fons de la llera. L’objectiu d’aquest 
seguiment és obtenir dades altimètriques per anar avaluant-ne l’evolució. Es proposa que es faci 
un seguiment 2 vegades l’any, i després d’episodis de crescuda de més de 75 m3/s. Aquest cabal 
és el que s’ha estimat a partir de l’estudi de les ortofotos que pot tenir un impacte detectable en 
la morfologia del fons. Es proposa que el seguiment es faci durant 5 anys. Passat aquest temps, 
es proposa fer una avaluació de l’evolució.  
 
En cas d’observar un creixement del fons de més de 5 cm de mitjana en tota l’àrea de l’Onyar 
urbà (de la plaça Catalunya a la desembocadura) en sis mesos, es pot reconsiderar l’estratègia i 
plantejar fer alguna actuació de retirada de sediment.  
 
Per tal que sigui senzill de dur a terme, les seccions de control que es proposen coincideixen amb 
la vertical dels ponts. D’aquesta manera, serà molt fàcil pel personal que prengui les mesures 
d’ubicar-se a terreny. A cada pont es prendran mesures de la cota del terreny, a sota o a sobre 
de l’aigua, cada 3 m, i una mesura de la cota de l’aigua. Les mesures dels extrems de la secció 
hauran d’estar fetes a tocar de les parets. En el Pont de Pedra, per evitar les piles del pont es 
farà la secció just per aigües amunt. També en el Pont de Pedret, en què l’existència de la 
resclosa farà impossible situar-se en la vertical del pont, es prendran els punts al costat de la 
resclosa, aigües amunt, anotant a quina distancia en paralꞏlel del pont es prenen les mesures. 
D’aquesta manera, s’obtindran 7 seccions de control, amb el que serà possible dibuixar un perfil 
longitudinal.  
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2. Gestió de la vegetació 
 
Es recomana seguir com fins ara amb un control de la vegetació superficial consistent en segues 
per evitar la formació de peus arbustius o arboris deixant les espècies helòfites com la boga, el 
lliri groc o el canyís. S’aconsella estendre aquest criteri a la zona entre la resclosa i la 
desembocadura, retirant els peus que s’hi ha desenvolupat. Es tracta d’un Salix alba, arbre de 
creixement ràpid però poc desenvolupament radicular. Altres espècies de salze, com el Salix 
eleagnos sí que serien desitjables si es fes un manteniment consistent en una poda cada 2 anys 
per assegurar que es desenvolupa de forma arbustiva. 
 
 
3. Obertura de la comporta 
 
En cas que sigui tècnicament viable, es recomana la obertura de la comporta de la resclosa 
situada al pont de Pedret una vegada l’any per permetre que surti el sediment de fons.  
 
 

Avui per avui, ens sembla que el risc hidràulic de Girona està més relacionat amb el creixement de 
la vegetació que amb el de les barres alꞏluvials, pel que fa al tram urbà del riu.  
 
Tanmateix, val la pena recordar que el creixement de l’illa del Ter a l’aiguabarreig amb l’Onyar, tant 
en el sentit vegetatiu com alꞏluvial, tindria també a veure, i força, amb el risc hidràulic del Barri Vell 
de Girona. 
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Apèndix I. Fotografies addicionals del treball de camp 

 

 
Tram aigües amunt de la Plaça de Catalunya. La secció és completa de formigó. En aquest punt, l’aigua es 

concentra en una amplada molt petita al centre de la secció i circula a molta més velocitat que en el tram 
d’estudi, passada la Plaça de Catalunya. La sorra fina acumulada als laterals és el dipòsit sobre formigó 

d’una crescuda recent.  

 

 
Pont de Pedra mirat des de la barra del marge dret. 
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Vista del Pont de Pedra des d’aigües amunt. Fotografia feta des de la barra del marge dret. S’aprecia la 

vegetació helofítica que s’ha anat desenvolupant a primera línia. A segona línia, es veu la vegetació segada 
resultat de les tasques de manteniment. 

 

 
Vista del Pont de les Peixateries Velles des d’aigües avall. Fotografia feta des de la barra del marge dret, a 

l’alçada de la sèquia Monar. 
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Vista des de sota del Pont del Ferrocarril. En segon pla, el Pont de Sant Feliu.  

 
 

 
Fotografia feta des del marge dret a l’alçada del Pont del Ferrocarril mirant cap a aigües avall.  

En aquest punt hi ha petites barres laterals a ambdós marges. Al fons, el Pont de Pedret.  
La fondària en aquest punt sobrepassava els 50cm a la part central de la llera.  
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Resclosa del Pont de Pedret. En aquest punt, la fondària era d’uns 50cm aproximadament. 

 
 

 
 

Barra del pont d’en Gómez, a la corba més forta del tot el tram urbà. 
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Apèndix II. Ortofotos 
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Apèndix III. Anàlisi granulomètric 

 

 
Figura A.3.1 Ubicació dels 8 punts de mostra. El 4, 5 6 i 7 estan ubicats dins l’àmbit d’estudi, i la resta fora. 

 
 

Taula A.3.1 Corba granulomètrica de les 8 mostres estudiades 
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El gràfic confirma com les mostres 4, 5, 6 , 7 i 8 són molt semblants i corresponen a un mateix 
material, com s’havia identificat de manera visual al treball de camp, de sorra gruixuda (sauló de 
quars). La mostra 8 es relaciona amb el material aportat pel riu i les mostres 4-7 amb el material 
present a la llera. La mostra 3 és del material fangós que es troba a sota del túnel de plaça Catalunya. 
Les mostres 1 i 2 són del material més fi de les planes i del material probablement portat en suspensió 
fa pocs dies, respectivament. 
 
 

Taula A.3.2 Resultats de les granulometries fent servir el logaritme de base 2 de la mida (D) i operacions 
geomètriques. 

Mostra 
Pes de la 

mostra (g) 
D10 D50 D90 Dm 

Desviació 
tipica 

Desviació 
granulometrica

1 195 0.062 0.261 0.465 0.206 1.090 2.3471
2 67 0.026 0.125 0.479 0.128 1.590 3.5684
3 121 3.0E-10 3.8E-06 4.9E-02 4.2E-06 5.3E+00 3.1E+03
4 770 0.677 2.071 15.306 2.516 1.610 3.3746
5 259 0.648 2.126 5.624 1.791 1.704 2.0940
6 782 0.410 1.682 8.144 1.310 3.101 3.2443
7 906 0.500 1.561 7.680 1.676 1.615 3.0355
8 348 0.536 1.383 3.457 1.301 1.210 2.0517

*desviació granulometria= (D84/D16)1/2 
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