
La conca del Ter és un territori excepci-
onal que acull una gran diversitat pai-
satgística amb una bona representació 
dels paisatges naturals europeus. La 
seva situació geogràfica i el seu recor-
regut hi tenen molt a veure.

Ens trobem a la riba nord de la Me-
diterrània occidental, un territori in-
tensament humanitzat. S’hi alternen 
els espais naturals amb els constru-
ïts i els rurals, formant un mosaic pai-
satgístic divers que engloba un valuós 
patrimoni cultural i natural.

Gola del Ter

La intensa activitat humana a les ribes 
fluvials del Ter i el Freser —industrial, 
agrícola, etc.— i la manca d’una pla-
nificació territorial en el conjunt de la 
conca van comportar la degradació pro-
gressiva dels espais naturals i de la bi-
odiversitat. A partir dels anys noranta 
del segle XX es va començar a invertir 
la tendència i es van portar a terme ac-
cions dirigides a restituir els valors na-
turals dels ecosistemes fluvials.

L’any 2000, la diagnosi 
ambiental del Ter advertia 
de la situació: “urgeix 
recuperar els espais 
degradats de les ribes i 
riberes i els ambients 
aquàtics en general, 
característics pel fet 
d’abrigar una elevada 
diversitat biològica”.

El Consorci Alba-Ter és un organisme 
que agrupa 55 ajuntaments i 5 consells 
comarcals de la conca fluvial del Ter. 
Treballa per conservar el patrimoni 
natural i cultural vinculat al riu i per 
a la dinamització del territori fluvial a 
través de la Ruta del Ter.

Saps situar al mapa les 
poblacions següents? 

Setcases, Ripoll, Manlleu, 
Anglès, Torroella de Montgrí, 
Bescanó, Sant Gregori, Salt, 
Girona, Jafre.

LA CONCA DEL TER

208 km
208 km > Captura 

aquest codi 
amb el teu 
mòbil i viatja 
virtualment per 
la Ruta del Ter!

Pirineus

Meandres
d’Osona

Embassaments de 
Sau, Susqueda i el 
Pasteral

Del Pasteral 
a Girona

Baix Ter
Ulldeter (Ripollès)
(mitjanes anuals)

1.150-1.250mm

4-5 ºC

900-950 mm

Vilanova de Sau 
 (Osona) (mitjanes anuals)

11-13 ºC

Manlleu (Osona)
(mitjanes anuals)

850-900 mm

12-13 ºC

Salt (Gironès)
(mitjanes anuals)

800-850 mm

14-15 ºC

L’Estartit 
(Baix Empordà)
(mitjanes anuals)

605,5 mm 15,5 ºC

El Ter desguassa a 
la Mediterrània, a la 
gola del Ter, davant 
les illes Medes.
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El Ter neix a 
Ulldeter, a l’alta 
muntanya pirinenca.
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