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Els aiguamolls i les llacunes costaneres són ecosistemes que alberguen ambients i 
espècies d’elevat interès ecològic. Malgrat el seu interès, la forta pressió que exerceix 
l’activitat humana als seus voltants ha causat una dràstica reducció de la seva extensió i 
de la qualitat ecològica de les seves aigües. 
 
Els aiguamolls del Baix Ter són un sistema de zones humides, resultants de la interacció 
dels rius Ter i Daró amb el mar. Estan situades a la franja litoral que es coneix  com la 
platja de l’Estartit i la platja de Pals, en una zona molt poblada i amb una forta pressió 
turística, a conseqüència de la qual aquests aiguamolls es troben molt fragmentats. Amb 
la finalitat de recuperar  aquests ecosistemes, s’ha engegat un programa de restauració i 
de recuperació del seu estat ecològic i de la seva posta en valor. Dins d’aquest programa 
s’enmarquen dos projectes Life Naturaleza, subvencionats al 50% per la unió Europea.  
 
El primer projecte Life, “Restauració i ordenació de les llacunes i sistemes costaners 
del Baix Ter”, es desenvolupà entre els anys 1999 i 2003, amb un cost total de 
1.159.000 €. Els objectius d’aquest projecte eren la restauració de les llacunes 
costaneres del Ter Vell i la Pletera.  
 
Les actuacions realitzades varen ser molt diferents al Ter Vell i a la Pletera, perquè 
també era diferent la problemàtica en els dos ecosistemes. A Ter Vell les actuacions 
pretenien millorar la qualitat de l’aigua i frenar el procés d’eutrofització, es a dir l’excés 
d’entrada de nutrients, que pateix la llacuna. Les actuacions realitzades són: 
 

• El dragat de la llacuna en els punts amb major contingut orgànic. 
• L’eliminació de l’excés de fangs, mitjançant aspiració, a les parts més profundes 

de la llacuna. 
• La construcció d’uns sistemes d’aiguamolls construïts per reduir la càrrega 

d’entrada de nutrients a la llacuna 
 
A la Pletera es tractà de millorar l’estat de conservació de les comunitats vegetals de 
duna i maresma i, especialment, assegurar la conservació de les poblacions de fartet un 
peix endèmic de la península Ibèrica, en perill d’extinció. Amb aquesta finalitat es varen 
realitzat les següents actuacions: 
 

• La cria en captivitat de fartet. 
• La creació de noves llacunes d’inundació permanent a la Pletera i la posterior 

repoblació amb fartet. 
• La conservació de la vegetació de dunes i maresma. 

 
Paral·lelament es varen realitzar una sèrie d’estudis de seguiment per avaluar els efectes 
de les actuacions sobre l’ecosistema. En el projecte també hi havia una sèrie 
d’actuacions per millorar l’oferta lúdica de l’espai, com la creació d’uns itineraris de 
visita i el desenvolupament de programes lúdics i educatius.  
 



Actualment està en marxa el segon projecte Life “Recuperació de l’hàbitat d’amfibis i 
Emys orbicularis als aiguamolls del Baix Ter”, que es desenvolupa entre els anys 
2004 i 2007, amb un pressupost de 1398.300 €. L’objectiu d’aquest segon projecte és la 
recuperació de les poblacions de les diferents espècies d’amfibis i de la tortuga d’estany 
(Emys orbicularis), mitjançant la recuperació dels seus hàbitats: els aiguamolls d’aigua 
dolça d’inundació temporània o permanent. Les principals actuacions previstes són:  

• La recuperació de les closes i dels terrenys d’inundació temporània. Amb 
aquesta actuació s’espera obtenir un increment de les densitats d’amfibis que hi 
ha a la zona. Tots aquests terrenys poden tenir la funció de reservori d’aigua en 
moments d’avingudes, reduint el risc d’inundacions en altres terrenys agrícoles o 
urbans. 

• La restauració de les basses d’en Coll i el seu entorn, actualment format per 
camps d’arròs. L’objectiu és millorar l’estat ecològic de la llacuna de les basses 
d’en Coll i establir una zona de transició, formada per zones humides amb 
predominància de canyissars, entre els camps de conreu d’arròs i la llacuna. 

• La recuperació del bosc de ribera i de les basses associades i la posterior 
reintroducció de les poblacions de tortuga d’estany. En aquests ambients, fins a 
final dels 80 hi havia poblacions de tortuga d’estany (Emys orbicularis) en 
bones condicions, però que actualment han desaparegut, com a conseqüència de 
la degradació de l’hàbitat. El projecte preveu la restauració d’aquests ambients i 
la creació de noves llacunes. Una vegada s’hagi restaurat l’hàbitat es realitzarà la 
reintroducció de la tortuga d’estany. Des de fa ja uns anys al Centre de 
Reproducció de Tortugues de l’Albera, es realitza amb èxit la reproducció de 
tortuga d’estany en captivitat, per al seu posterior alliberament. En aquest centre 
es disposa d’exemplars reproductors capturats a la zona d’estudi, de manera que 
la reintroducció es farà amb descendents d’exemplars originaris del Baix Ter. 

• La retirada d’exemplars de tortugues d’espècies introduïdes, com les tortugues 
de florida (Trachemys scripta). Últimament han proliferat a la zona tortugues 
d’altres continents, que son comprades en botigues d’animals, però alliberades 
posteriorment quan els seus propietaris perden l’interès per la mascota. Un cop 
alliberats, aquests exemplars competeixen amb les tortugues autòctones i les 
desplacen. El projecte inclou accions de retirada activa d’aquestes tortugues 
introduïdes i de sensibilització per frenar l’alliberament indiscriminat de 
tortugues provinents d’aquaris. 

• La ordenació dels accessos i dels usos de l’espai, per evitar que l’excessiva 
freqüentació causi la degradació d’aquests ecosistemes. 

 
El projecte és una iniciativa dels Ajuntaments de Torroella de Montgrí i de Pals. Hi 
participen també, al marge de la Unió Europea, el Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, la fundació Territori i Paisatge, la Diputació de Girona, el 
Consorci de la Costa Brava, el Consell Comarcal del Baix Empordà i Universitat de 
Girona. També hi participen diferents propietaris de la zona a recuperar, amb cessions 
d’usos gratuïtes de terrenys que tenen poc valor agrícola, però molt valor ecològic. 
 
Més informació sobre el projecte es pot consultar a www.torroella.org/life i a 
www.lifeemyster.com, aquesta última pàgina encara en construcció.  
 

http://www.torroella.org/life
http://www.lifeemyster.com/

