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El territori que configura el riu Ter 

Neix als Pirineus Orientals i 
desemboca al mar 
Mediterrani. Al llarg del seu 
recorregut salva un 
desnivell de 2.500 m. 
 

 

El seu curs, de 208 km, acull 
una gran varietat de 
paisatges naturals de gran 
bellesa. 
 

 

La seva conca, de 3.010 km2, 
recull les aigües de 154 
municipis.  
 

 



Cicloturística 

Km. totals: 205 km 

Punt d’inici: estació esquí Vallter 
(2.150 m) 

Punt final: Gola del Ter (0 m) 

Vegades que travessa el riu: 22 

Termes municipals: 39 

Durada: 5-7 dies 

Tipologia de camins:  vies de 
comunicació amb una baixa intensitat 
de trànsit i aptes per circular en 
bicicleta: pistes forestals, vies verdes, 
camins rals, carreteres secundàries,… 

Senderista 

Km. totals: 225 km 

Punt d’inici: Refugi d’Ulldeter 
(2.236 m) 

Punt final: Gola del Ter (0 m) 

Vegades que travessa el riu: 25 

Termes municipals: 40 

Durada: 8-12 dies 

Tipologia de camins: principalment 
s’utilitzen GR, PR, vies verdes, pistes 
forestals, camins històrics i en pocs 
quilòmetres carreteres asfaltades. 

 



Pista forestal entre embassaments Sau-Susqueda  

Passera de Sobrànigues  
Riu Ter a Roda de Ter 

Via verda Carrilet Girona-Olot.   

Foto: Pep Iglèsies   
Gola del Ter  

Foto: Cicloturisme i Medi Ambient  

Tipologia de camins 





La senyalització 



La senyalització 



5. Plana agrícola i  
aiguamolls del Baix Ter 

1. Pirineus   

2. Meandres del curs mig-alt  

4. Plana urbana  
del curs mitjà-baix  3. Embassaments de Sau 

 i Susqueda  

El gran valor de la ruta: el paisatge 



Pirineus: paisatge 
espectacular, turisme de 

muntanya 



Meandres d’Osona: vocació 
industrial, aprofitament del 

riu, colònies 



Embassaments de Sau i 
Susqueda: aprofitament 

hidroelèctric i abastament 



Plana urbana de Salt i 
Girona: deveses, centre de 

serveis 



Plana agrícola i aiguamolls 
del Baix Ter: mosaic agrícola i 

Massís del Montgrí 



Les rutes temàtiques 

Ruta del patrimoni cultural fluvial 

Ruta del patrimoni natural 

Ruta per les inundacions històriques   

Ruta literària 

Ruta gastro-alimentària (en fase de creació) 



La ruta del patrimoni cultural fluvial 

Comunicacions 

Distribució i 
emmagatzematge 

Instal·lacions 
 industrials 

Colònies  
industrials 

Ús domèstic 
Producció  
d’energia  
hidràulica 

http://www.rutadelter.cat/iframes/culflu/girones/salt/safareigdelesdones/ter191205(2).jpg


La ruta del patrimoni natural 

Hàbitats 

Paisatge 

Fauna 

Geologia 

http://www.rutadelter.cat/iframes/natural/FNAT001A.jpg
http://www.rutadelter.cat/iframes/natural/FNAT019.jpg
http://www.rutadelter.cat/iframes/natural/esplugabous.jpg


La ruta de les inundacions històriques 

Aiguat dels 40 

Plaques i senyals 

Obres 
hidràuliques de 

defensa 

Dinàmica  
fluvial 



La ruta literària 

El riu líric 

El riu simbòlic 

El riu mític 

Episodis i 
paisatges 

Autors: Jacint Verdaguer, Santiago Rusiñol, Francesca Muñoz. 



La ruta gastronòmica (en creació) 

El riu líric 

El riu simbòlic 

El riu mític 

Identificació de productes, productors i empreses 

Confecció d’una ruta gastronòmica de productes 
autòctons de la conca fluvial Ter 



Rutes dels afluents  



Ruta del Llèmena 

Ruta de l’Onyar 

Ruta del Daró 

Ruta del Ges 

Ruta del Terri 

Ruta del Brugent 

Ruta de la Riera de les Llosses 



El carnet de la Ruta del Ter 



El carnet de la Ruta del Ter 



El carnet de la Ruta del Ter 

On es pot trobar? 

 Als establiments col·laboradors i Oficines de Turisme que 

trobeu al llarg de la Ruta del Ter.  

De moment, 95 punts on trobar-lo i segellar-lo. 

Veure arxiu adjunt al mateix web. 

 

 

 A les seus del Consorci del Ter de Salt i Manlleu. 
 

 



Com funciona? 

 Establiments col·laboradors identificats amb 
un adhesiu. 

 El carnet està inclòs al mapa de la Ruta del Ter. 

 La Ruta, dividida en 3 trams:  
> Ulldeter-Montesquiu 

> Montesquiu-Susqueda  
> Susqueda-la Gola del Ter 

 

 

 

 Important: respectar els 3 trams i només 
un segell per municipi. 



I després? 

 Un cop omplert el carnet enviar-ne una fotografia per correu 
electrònic a rutadelter@consorcidelter.cat. 
 

 Des del Consorci enviarem DIPLOMA personalitzat que acreditarà 
que s’ha realitzat la Ruta del Ter. 
 

 Les fotografies del carnet omplert rebudes abans del 16 de juliol 
de 2014, entraran en el sorteig d’una estada de cap de setmana 
per a dues persones i/o activitats complementàries en municipis 
de la conca del riu Ter.  
 

 Es preveu realitzar un sorteig cada 6 mesos per motivar la 
participació. 



Moltes gràcies per la  
vostra atenció. 
 
Bona Ruta del Ter! 


