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Figura 1 Localització àmbit estudi

Informe d’estudi redactat

Estudi de la xarxa de drenatge del massís del Montgrí i el rec 
del Ter Vell

La conca del massís del Montgrí està ocupada en una gran part 
de la seva superfície per conreus de regadiu i presenta una 
important activitat agrícola gràcies a l’aigua que aporta el riu Ter. 
Tot i això, l’augment de la població al terme municipal de Torroella 
de Montgrí, especialment l’Estartit i les noves urbanitzacions 
construïdes als afores, han creat un nou escenari amb una forta 
pressió antròpica en certs cursos fluvials que cal gestionar per 
tal d’evitar desbordaments tant en els cursos com en el propi rec 
del Ter Vell on ja s’han experimentat episodis d’inundació a les 
zones adjacents.

CONTEXT ACTUAL I IMATGE OBJECTIU
La millora de la xarxa de drenatge del massís del Montgrí i el rec del Ter Vell té grans beneficis a nivell ecològic 
i també en la gestió dels efectes sobre el conjunt de les conques (zona urbana i no urbana). Determinar i 
posar de relleu aquesta gestió és cada vegada més necessari degut al context de crisi climàtica en el què 
estem abocats. L’augment de la freqüència d’episodis meteorològics extrems (augment sobtat del cabal de 
cursos fluvials, episodis sostinguts de sequera o altes temperatures, etc. ) obliga a buscar estratègies per tal 
de reduir-ne els impactes associats. 

Cal generar ecosistemes més resilients capaços d’adaptar-se a aquesta nova situació. En aquest sentit, 
en els darrers anys ha guanyat una gran importància la implementació de solucions basades en la natura 
(NBS). Aquestes solucions posen de manifest el paper fonamental dels ecosistemes pel benestar humà 
a través dels serveis ecosistèmics que facilita (reducció de la temperatura, augment de la humitat del sòl, 
millora de la qualitat de l’aire, etc.). 

INTRODUCCIÓ

Figura 2 Conques d’aportació al rec del Ter Vell amb necessitat de 
protecció i manteniment a la cara sud del Massís del Montgrí

El present encàrrec de l’Institut d’Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona pretén definir propostes 
d’actuacions en els principals escorrentius per a la seva gestió integral des de capçalera fins al punt de 
trobada amb el rec del Ter Vell amb solucions que aportaran una millora dels condicionants hidràulics i una 
millora ecològica global. Per a l’elaboració de l’estudi s’ha recopilat tota la informació de partida de projectes 
previs a la zona com “l’Estudi hidràulic per la millora de la gestió dels escorrentius del rec del ter vell al t.m 
de Torroella de Montgrí. Escorihuela F. i Ruiz de Morales Casademont R. (2020)” redactat per ABM i el “Pla 
d’actuacions per al control de la inundabilitat a la conca el Rec Vell – Ter vell. Campeny R. (2020)” elaborat 
per Minuartia. 
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Taula 1 Línies estratègiques i accions associades

OBJECTIUS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES
Objectius generals

1.Gestionar l’escorrentiu de la conca per a reduir cabals punta que puguin provocar desbordaments al rec 
del Ter Vell

2.Millorar globalment els cursos d’aportació d’aigua estudiats des d’un punt de vista hidràulic i ecològic 

Línies estratègiques i accions associades



METODOLOGIA TREBALL PER A CADA CURS APORTACIÓ
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Ampliació de la secció hidràulica

Figura 4 Esquema solució ampliació hidràulica en el curs d’aportació CO00

3. Proposta de solucions. 
Actuacions encaminades a la 
millora global hidràulica i ecològica 
de cada curs d’aportació. 

4. Detalls constructius. 
Esquemes de detall de les 
solucions proposades amb 
exemples executats. 

2. Eliminació d’impactes. 
Quantificació de la retirada 
de canya americana (Arundo 
donax) i altres espècies 
exòtiques identificades amb 
proposta de revegetació de 
les zones remogudes amb 
espècies autòctones de l’àmbit i 
diferenciades segons el grau de 
disponibilitat d’aigua que tindran.

1. Anàlisi de l’estat actual. 
Treball de camp amb identificació 
de les problemàtiques associades 
a cada curs d’aportació.

Obertura braços secundaris

Figura 5 Esquemes i exemples de braços secundaris

Figura 3 Plànols de treball pel curs d’aportació CO00



Gestió de l’escorrentiu en capçalera amb murs de pedra en sec i estructures hidrològic-forestals

Creació de basses de laminació associades als cursos d’aportació
Figura 6 Esquemes i exemples d’estructures hidrològic-forestals i murs de pedra en sec

Figura 7 Planta proposta creació bassa amb vegetació de ribera i estructures per a la biodiversificació de fauna
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Figura 8 Secció AA’

Figura 9 Exemples basses 
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5. Justificació hidràulica de les basses de laminació 
Per tal d’anar un pas més endavant amb un dels objectius generals de l’estudi com és la captació de 
l’escorrentiu provinent per a cada subconca i evitar desbordaments al rec del Ter Vell s’ha quantificat el 
percentatge de l’escorrentiu que s’aconseguirà retenir per a cada subconca i per diferents períodes de 
retorn (T2, T5, T10 i T25) amb les basses de laminació proposades. La ubicació d’aquestes basses han estat 
prèviament consensuades amb la Universitat de Girona i seguint tant el planejament urbanístic vigent com 
el pla director de sòls no sostenibles del litoral gironí. 

Figura 10 Planta proposta basses proposades

Taula 2 Resum del % de retenció d’escorrentiu per a tota la conca d’estudi



  www.naturalea.eu

Estudi de la xarxa de drenatge del massís del Montgrí i el rec del 
Ter Vell

6. Priorització de les actuacions 
L’objectiu és disposar d’unes taules que permetin tenir una idea clara de quines subconques necessiten 
ser restaurades amb més urgència i dins d’aquestes subconques quines actuacions cal donar més prioritat.

S’han definit uns criteris tècnics per a valorar l’impacte que tindran les actua-
cions proposades. Aquest són:
• Risc inundació
• Reducció d’erosions locals
• Millora hàbitat

Taula 2 Actuacions proposades pel curs d’aportació CO00 segons ordre prioritat

L’exercici de priorització d’actuacions, ha permès determinar com el curs d’aportació CO08 presenta la 
millor puntuació a nivell de millora de l’impacte hidràulic i ecològic on pràcticament totes les actuacions pro-
posades queden ubicades dins de zones verdes de titularitat pública, pel que s’hi podria actuar tant aviat 
els organismes públics veiessin viable la seva execució. A aquest fet se li suma com les solucions proposa-
des retindrien el 100% de l’escorrentiu fins a períodes de retorn de 25 anys tot i que si es disposés de més 
informació hidràulica es podria arribar fins als 50 anys. 

Torrent / Curs aportació CO00


