
 

 

Junyent del Ter i el Freser 

Codi: 163 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
55,39 ha. Ripoll i Campdevànol. 
 
Delimitació: 
 

Llera del riu Ter, entre el paratge dels Pintors i la depuradora de Ripoll. Inclou 
també el darrer tram del riu Freser, des de la fàbrica l’Herand, fins al seu 
aiguabarreig amb el Ter.  
  
Caracterització de l’espai: 
 
Gran part de l’espai està comprès dins el Sinclinal de Ripoll, constituït per materials 
eocènics marins i continentals i que acaba a l’alçada de la riera de les Llosses, on 
s’hi troba l’encavalcament de Vallfogona. Aquest últim representa l’inici, vers el 
sud, de la conca d’avantpaís. Degut a la condició d’espais adjacents als cursos 
fluvials dels rius Ter i Freser, aquests presenten sovint terrasses fluvials actuals o 
Quaternàries que cobreixen els materials Terciaris subjacents. Tant sols es troben 
afloraments puntuals de gresos i conglomerats eocènics en alguns trams on la 
secció del riu és estreta o hi ha una erosió de major intensitat. Al sud de 
l’encavalcament de Vallfogona els materials es troben fracturats amb presència de 
sistemes complexes de plecs menors i encavalcaments. 
 
El bosc de ribera, d’ençà dels últims anys, en que ja no es duen a terme tales 
forestals, ha assolit dimensions considerables amb ports arboris majestuosos. El 
bosc es presenta amb una estructura alineada a les vores del riu on hi ha dipòsits 
al�luvials com a substrat. Es troba representat pel salze (Salix alba), el pollancre 
(Populus nigra), el vern (Alnus glutinosa) i la sarga (Salix elaeagnos). També 
apareixen joncs (Scirpus holoschoenus) i algun gatell. En certs trams, hi ha 
exemplars de pi roig (Pinus sylvestris).  
 



 

 

Un dels peixos més abundants i característics d’aquest espai és la truita de riu 
(Salmo trutta ssp. fario), fet que ha comportat la declaració del riu Freser (en el 
tram comprés entre el pont de la Cabreta, a Campdevànol) com a Reserva Genètica 
de Truites. Els ocells més presents són l’ànec collverd (Anas platyrhynchos) que 
s’ha fet molt abundant al costat dels pobles, la merla d’aigua (Cinclus cinclus), el 
corb marí gros (Phalacrocorax carbo), el bernat pescaire (Ardea cinerea), la polla 
d’aigua (Gallinula chloropus), el martinet de nit (Nycticorax nycticorax) i el blauet 
(Alcedo atthis). En els darrers anys s’ha detectat la presència de la llúdriga (Lutra 
lutra).  
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
La importància del sector rau en la seva situació estratègica com a connector 
ecològic de la part baixa del Ripollès. Destaca també la presència de trams concrets 
amb bosc de ribera en òptimes condicions i la fauna ictològica associada.  
 
Qualificació urbanística: 
 
Ripoll 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Hidrogràfic 
- Espais lliures 

 
Campdevànol 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Hidrogràfic, Clau 5 
- Espais lliures - Parc fluvial, Clau 2C 
- Fluvial – connector, Clau D 

 
Construccions existents: 
 
Dins l’espai no es localitza cap tipus de construcció. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Hi són presents espècies al�lòctones fruit de repoblacions piscícoles, com la carpa 
(Cyprinus carpio) i la truita arc iris (Oncorhynchus mykiss). En les zones properes 
als nuclis urbans, s’ha introduït l’ànec xerraire domèstic, amb la conseqüent 
problemàtica d’hibridacions entre aquesta espècie i l’ànec collverd (Anas 
platyrhynchos). 
 
El sistema de clavegueram és insuficient o es troba en mal estat als nuclis urbans, 
fet que ocasiona que en moments d’avingudes, les aigües residuals domèstiques 
arribin directament al riu. En punts determinats, hi ha també abocaments 
incontrolats de deixalles.  
 
Els canals de les colònies tèxtils i les centrals elèctriques prenen una part 
substancial del cabal, deixant ambdós cursos per sota mínims en èpoques de 



 

 

secada. Les tales forestals del bosc de ribera, amb finalitats de prevenció de riscos 
associats a les línies elèctriques, sovint no segueixen cap criteri ecològic.  
 
La construcció d’escales de peixos són poc funcionals i acaben essent una trampa, 
enlloc d’un ajut pels peixos. Finalment, cal tenir en compte la pesca abusiva que es 
produeix en determinats sectors, activitat que comporta introduccions 
sistemàtiques de truita al�lòctona. 
   
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
La important situació estratègica d’aquest espai i la presencia de diversos valors 
naturals esdevenen els motius principals per tal d’establir una protecció més 
acurada. En aquest sentit, caldria delimitar l’espai que forma part del domini públic 
hidràulic i engegar un pla de restauració de la vegetació de ribera allà on aquesta 
es troba més desfavorida. Es requereix també desenvolupar un Pla de millora fluvial 
que permeti conservar l’estat actual dels rius, tot mantenint el bosc de ribera.  
 
Caldria evitar, també, la presència de noves infraestructures que puguin reduir 
encara més la secció dels rius. El creixement urbanístic de Ripoll i Campdevànol 
hauria de tenir en compte els valors i la funcionalitat d’aquest espai evitant així la 
seva conversió en un espai urbà o una zona verda.  
 
Finalment, caldria garantir un cabal ecològic, impedir radicalment l’extracció de 
sediments del riu, evitar la sobreexplotació del cabal i evitar la contaminació de les 
aigües per vessaments d’aigües residuals urbanes i industrials.  
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

 
a) Es recomana establir límits per la protecció dels cursos d’aigua. Així, no 

s’hauria de permetre cap tipus d’actuació en una franja de 5 m a banda i 
banda del riu. En una franja de 50 m només s’hi haurien de permetre 
activitats agrícoles o forestals. 

 
b) S’aconsella la redacció i execució d’un Pla Especial de Millora Fluvial per tal 

de dur a terme diferents actuacions de millora de l’estat actual d’ambdós 
rius. En concret es proposa: afavorir la recuperació del bosc de ribera - 
evitant la tala dels exemplars arboris més madurs-, delimitar i fixar una 
protecció del domini públic hidràulic, millorar l’hàbitat de la truita autòctona i 
la llúdriga i controlar els abocaments i residus d’indústries properes o 
vehicles estacionats vora el riu. 

 
c) És convenient no permetre la construcció de noves infraestructures per tal 

de mantenir la fràgil estabilitat de les estretes valls. 
 

d) És necessari parar les introduccions d’espècies piscícoles al�lòctones i d’aus 
aquàtiques, amb finalitats lúdiques-esportives.  
 

e) És convenient revisar i adequar la xarxa d’aigües domèstiques i industrials 
de Ripoll i Campdevànol, per evitar possibles contaminacions.  



 

 

 

 
 
 


