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1. ANTECEDENTS 

 

El Consorci de la Costa Brava pretén conèixer millor l’estat de la ribera de Portbou i la 

seva conca seguint les directrius que estableix la Directiva Marc de l’Aigua (Comissió 

Europea, 2000). La implementació de la Directiva Marc de l’Aigua (2000/60/EC) 

exigeix que es realitzi un monitoratge correcte de totes les masses d’aigua i que s’hi 

assoleixi un estat ecològic bo o molt bo abans de l’any 2015. El bon estat ecològic serà 

aquell en què les comunitats biològiques siguin iguals o molt properes a les que es 

trobarien en condicions inalterades o de referència. També es proposa impulsar altres 

accions que puguin servir per a la conservació i la restauració de l’estat ecològic i la 

biodiversitat de la conca d’aquesta ribera. 

El Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis – Museu Industrial del Ter ha portat a terme  

l’any 2011 un estudi inicial a la ribera de Portbou per encàrrec del Consorci de la Costa 

Brava. L’objectiu és, essencialment, identificar i posar en valor les característiques 

ecològiques i la diversitat biològica de la conca i la ribera de Portbou, a partir de 

l’estudi dels cabals, les característiques fisicoquímiques de l’aigua, la vegetació de 

ribera, les comunitats de macroinvertebrats aquàtics i els peixos.  

Alhora, aquest encàrrec s’emmarca en les tasques de caracterització de les rieres 

costaneres que impulsa el Consorci de la Costa Brava, i que el Centre d’Estudis dels 

Rius Mediterranis – Museu Industrial del Ter ha estat portant a terme a la ribera de 

Tossa (Tossa de Mar, la Selva) entre els anys 2003 i 2008, la riera de Rubiés (Port de 

la Selva, l’Alt Empordà) des de l’any 2006, la riera de Molinàs (Colera, l’Alt Empordà) 

els anys 2008 i 2009, la ribera de Llançà (Colera, l’Alt Empordà) des de l’any 2009 i la 

ribera de Portbou des de l’any 2011. 

Aquest document, doncs, resumeix els resultats obtinguts a la conca de la ribera de 

Portbou l’any 2011. 
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2. ÀREA D’ESTUDI 

La ribera de Portbou neix a la serra de l’Albera envoltada de cims d’entre 500 i 700 

metres sobre el nivell del mar: el Puig de Tarabaus (696 m) a l’est, el Puig de 

l’Ossetera (557 m) al sud i Querroig (637 m) al nord. Transcorre gairebé 6 quilòmetres 

en sentit oest per una vall enclotada, abans de desembocar a la mar Mediterrània al 

mateix nucli urbà de Portbou. La seva conca pertany exclusivament al terme municipal 

de Portbou (l’Alt Empordà). Pràcticament tota, a excepció del tram final, està 

considerada com a Àrea d’Interès Faunístic i Florístic i bona part del curs mitjà pertany 

al Pla d’Especial d’Interès Natural del Massís de l’Albera. Al sud-est, la conca 

termeneja  amb el Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera. 

Es tracta d’una conca pràcticament sense presència humana fixa –excepte al nucli 

urbà, ja a la desembocadura-, amb presència de ramaderia bovina extensiva, 

principalment de vaca de l’Albera -varietat autòctona catalana pròpia i restringida a 

aquest massís– i bruna. L’acompanyen molts elements paisatgístics, naturals i 

culturals, de gran valor: garriga, alzinar litoral, vinyes, olivars, pastures, ruscs, horts 

abandonats, barraques, masos aïllats i vestigis d’antics molins fariners.  

 

  
Figura 1: Vessant sud del Coll del Suro, vist del 

punt de mostreig de la ribera de Portbou a la 

capçalera (PB1) . 

Figura 2: Vista general de la conca de la ribera de 

Portbou des de la capçalera. 

 

És una ribera típicament mediterrània –rambla mediterrània de règim torrencial-, 

temporal, caracteritzada per una gran variabilitat del règim de cabals. Hi ha trams que 
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s’assequen en algun moment de l’any, mentre que d’altres, de règim permanent i 

semipermanent romanen amb aigua tot l’any.  

A principis dels anys setanta –1973-1975- al tram mitjà-alt de la ribera es va construir 

el pantà de Portbou per l’abastament d’aigua potable del municipi.  

El clima de la zona pertany a la divisió Mediterrània Litoral Nord, amb una precipitació 

mitjana de 700 mm anuals concentrats a la tardor. El vent dominant és la tramuntana, 

que bufa amb força i persistència bona part de l’any. La geologia de la seva conca té 

una naturalesa majoritàriament metamòrfica dominada per gneiss. 

El clima eixut, l’exposició al vent, els incendis freqüents, els forts aiguats que al llarg 

dels anys han provocat inundacions i esllavissades i l’activitat humana, principalment 

el conreu de la vinya i la pastura –amb la generació de focs per mantenir-la-, 

configuren una coberta vegetal dominada per màquies i brolles i on les espècies 

arbòries són escasses. Això no obstant, al llarg dels anys s’han promogut diverses 

repoblacions forestals amb diverses espècies de coníferes –com el pi pinyer (Pinus 

pinea)- i planifolis –com l’arboç (Arbutus unedo)-, principalment a l’obaga de la vall de 

la ribera de Portbou.  

Les espècies vegetals més representatives són el llentiscle (Pistacia lentiscus), el 

càdec (Juniperus oxycedrus), el bruc boal (Erica arborea), el bruc d'escombres (Erica 

scoparia), l’estepa negra (Cistus monspeliensis), l’estepa borrera (Cistus salviifolius), 

l'estepa blanca (Cistus albidus), l'argelaga negra (Calicotome spinosa), el pi blanc 

(Pinus halepensis) i la surera (Quercus suber). Restringits als indrets més obacs i 

humits, s’hi troben l’alzina (Quercus ilex) i el roure martinenc (Quercus humilis), i en 

algunes rieres poden aparèixer l’om (Ulmus minor), el freixe de fulla petita (Fraxinus 

angustifolia), l'avellaner (Corylus avellana), el gatell (Salix atrocinerea), el salze blanc 

(Salix alba) i el vern (Alnus glutinosa). 
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3. METODOLOGIA 

Disseny experimental 

Els mostreigs de paràmetres fisicoquímics i de macroinvertebrats aquàtics es van fer a 

tres trams d’uns 50 m de longitud cadascun, des de la capçalera fins al tram final de la 

ribera de Portbou just abans de la canalització. Es descriuen a continuació (figura 3; 

vegeu també l’Annex 1): 

- PB1: Capçalera de la ribera de Portbou, aigua amunt del pantà (UTM 31T 509156, 

4697699). 

- PB2: Ribera de Portbou, aigua avall del pantà de Portbou (UTM 31T 511026, 

4697187) –entre el Mas Moliner i el Mas Budellers-. 

- PB3: Ribera de Portbou, aigua amunt de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals 

de Portbou (UTM 31T 511526, 4697263) –al Pedregar, a l’alçada del Mas de 

l’Ametller-. 

 

Figura 3: Localització dels punts de mostreig per a l’avaluació de l’estat ecològic a la conca de la ribera 

de Portbou (Portbou, l’Alt Empordà). Base cartogràfica: Ortofotomapa 1:5000, mapa topogràfic 1:10000, 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. 

Els rius mediterranis poden presentar unes diferències molt marcades pel que fa a les 

comunitats biològiques en un any sec o, contràriament, en un any plujós (Gasith i 
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Resh, 1999). Per tant, és interessant, a banda d’estudiar la seva variabilitat intraanual, 

també, fer una aproximació de la variabilitat interanual a partir de les dades aplegades 

al llarg de diversos anys.  

En aquests trams s’hi van fer tres mostreigs durant l’any 2011, a l’hivern (març), a la 

primavera (juny) i a la tardor (novembre), d’acord amb la disponibilitat d’aigua als 

diferents punts. 

L’avaluació de l’estat ecològic dels cursos fluvials feta pel Centre d’Estudis dels Rius 

Mediterranis – Museu del Ter es basa en la metodologia compilada per l’Àrea de 

Planificació per a l’Ús Sostenible de l’Aigua, de l’Agència Catalana de l’Aigua (Agència 

Catalana de l’Aigua, 2006) i es fonamenta en diversos protocols de determinació 

d’índexs biològics de qualitat de l’aigua (macroinvertebrats aquàtics i peixos, 

bàsicament) i del bosc de ribera. 

 

  
Figura 4: Ribera de Portbou a la capçalera (PB1), 

aigua amunt (març de 2011) 
Figura 5: Ribera de Portbou a la capçalera (PB1), 

aigua avall (març de 2011) 

  
Figura 6: Ribera de Portbou aigua avall del pantà 

de Portbou (PB2), aigua amunt (març de 2011) 
Figura 7: Ribera de Portbou aigua avall del pantà 

de Portbou (PB2), aigua avall (març de 2011) 
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Figura 8: Ribera de Portbou aigua amunt de 

l’EDAR de Portbou (PB3), aigua amunt (març de 

2011) 

Figura 9: Ribera de Portbou aigua amunt de 

l’EDAR de Portbou (PB3), aigua avall (març de 

2011) 
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Mètodes 

Protocol de mostreig 

L’estat ecològic dels sistemes fluvials es considera un reflex de la qualitat biològica de 

manera integrada, determinada mitjançant l’observació i la recol·lecció d’elements 

fisicoquímics, biològics i hidromorfològics, fent servir indicadors biològics combinats 

amb físics i químics a escala del curs fluvial –en aquest cas, la ribera-, les seves 

riberes i la seva conca. Això està contemplat a la legislació europea, concretament a la 

Directiva marc de l’aigua (DOCE 22.12.2000).  

Paràmetres a mesurar (Treball de camp + laboratori)

Comparació amb les 
condicions de referència

Determinació del 
tipus fluvial

ELEMENTS BIOLOGICS
Flora aquàtica, fauna invertebrada i peixos

Determimació del NIVELL DE QUALITAT per cada paràmetre

Molt bo Bo   Mediocre Deficient Dolent

Qualitat biològica

Qualitat hidromorfològica

Qualitat fisicoquímica

ESTAT ECOLÒGIC

Aplicació de mètriques 
(p.e. índexs biològics)

 

Figura 10. Pautes per a la determinació de l’estat ecològic segons el Protocol d’Avaluació de la qualitat de 

biològica dels rius de l’Agència Catalana de l’Aigua. Font: Adaptat d’Agència Catalana de l’Aigua (2006). 
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Cabal i qualitat fisicoquímica 

A cada localitat de mostreig es va estimar el cabal del riu d’acord amb el mètode 

velocitat-àrea, per mitjà d’un correntímetre FP101 de Global Water. La conductivitat 

elèctrica, el pH l’oxigen dissolt a l’aigua i la temperatura es van mesurar al camp, amb 

una sonda multi paramètrica portàtil YSI Professional Plus. 

Per a estudiar altres paràmetres fisicoquímics que permeten determinar la qualitat de 

l’aigua de la ribera de Portbou es van recollir mostres d’aigua per a ser analitzades al 

laboratori.  

 

  
Figura 11: Presa de dades fisicoquímiques 

mitjançant la sonda multi paramètrica portàtil YSI 

Professional Plus 

Figura 12: Mesura del cabal amb un correntímetre 

de molinet –model FP101 de Global Water- per 

mesurar la velocitat de l’aigua 
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Qualitat hidromorfològica: hàbitat fluvial 

L’Índex d’Hàbitat Fluvial (IHF) (Pardo i altres, 2002) és un índex d’avaluació de 

l’heterogeneïtat dels hàbitats fluvials presents en un tram de riu o ribera. És necessari 

saber si un curs fluvial és molt o poc divers quant als hàbitats, també, per poder estar 

segurs que es poden fer servir els índexs biològics d’avaluació de la seva qualitat 

biològica. Prèviament al mostreig de macroinvertebrats i peixos, doncs, s’avalua la 

qualitat de l’hàbitat per mitjà de l’índex IHF, essencialment amb l’objectiu de garantir-

ne l’aplicabilitat. 

Aquest índex té en compte diverses característiques de l’hàbitat fluvial que influeixen 

en la distribució dels organismes aquàtics, com el grau d’inclusió del sediment, la 

freqüència de ràpids, la composició del substrat, els règims de velocitat – profunditat, 

el percentatge d’ombra sobre la llera, els elements d’heterogeneïtat i la cobertura de la 

vegetació aquàtica. 

Qualitat hidromorfològica: vegetació de ribera 

Durant el primer mostreig, preferiblement a la primavera, es fa un llistat dels arbres i 

arbusts de ribera presents a cada punt d’estudi; a la ribera de Portbou es va fer durant 

el mostreig del mes de maig. L’abundància i distribució espaial d’aquestes espècies a 

les ribes i riberes fluvials s’empra per determinar l’índex de Qualitat del Bosc de Ribera 

(QBR; Prat i altres, 2000). Aquest índex qualifica l’ecosistema de ribera amb valors de 

entre 0 i 100. A aquesta puntuació s’hi arriba considerant quatre característiques del 

sistema de ribera (cada una d’elles valorada en 25 punts). Les característiques a 

mesurar són: el grau de cobertura ripària, l’estructura de la cobertura, la qualitat de la 

ribera (diversitat d’espècies) i la naturalitat o alteració del canal fluvial. 

Qualitat biològica: macroinvertebrats aquàtics 

A cada punt i data de mostreig, si es disposava d’aigua, s’ha fet un mostreig 

semiquantitatiu multihàbitat de macroinvertebrats en un tram de 50 metres de longitud 

–si les condicions del riu ho permeten- amb un salabre triangular de 30 cm de costat i 

250 µm de diàmetre de porus. Els macroinvertebrats van ser predeterminats al camp, 

conservats en alcohol al 70% i determinats definitivament al laboratori fins al nivell 

taxonòmic més elevat possible (tot i que la família és el rang emprat majoritàriament). 

Les dades obtingudes permeten calcular diversos índexs biològics aplicables a la regió 



Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis    
 

Seguiment de l’estat ecològic de la riera de Portbou (l’Alt Empordà). Memòria 2011 
. 
16

d’estudi: S (nombre de taxons de tots els grups), l’IBMWP (Alba-Tercedor i Sánchez-

Ortega, 1988, Alba-Tercedor i altres, 2002), l’IASPT (Alba-Tercedor i Sánchez-Ortega, 

1988, Alba-Tercedor i altres, 2002), l’FBILL (Prat i altres, 2002), l’EPT (nombre 

d’espècies pertanyents als ordres Ephemeroptera, Plecoptera i Trichoptera), l’OCH 

(nombre d’espècies pertanyents als ordres Odonata, Coleoptera i Heteroptera) i la ràtio 

EPT/OCH (Lenat, 1983; Barbour i altres, 1999). 

 

  
Figura 13. Mostreig de macroinvertebrats aquàtics 

a la capçalera de la ribera de Portbou (PB1) el juny 

de 2011. 

Figura 14. Classificació de macroinvertebrats 

aquàtics al moment del mostreig. 

Qualitat biològica: peixos 

El principal objectiu és conèixer el poblament de peixos a tota la ribera de Portbou. A 

banda, també es determina la qualitat biològica a partir del càlcul de l’índex IBICAT 

(adaptat al poblament de peixos de Catalunya). Aquest índex permet determinar la 

qualitat d’una massa d’aigua fent servir els peixos com a bioindicadors (ACA, 2006a). 

La metodologia de mostreig i obtenció de dades per sistemes de pesca elèctrica està 

d’acord amb els treballs de Lobón-Cerbiá (1991) i concretament amb la Norma CEN 

estàndard UNE-EN 14011:2003 (Water Quality – Samplig of fish with electricity). 

Les pesques es fan per a conèixer la riquesa i la composició d’espècies de cada sector 

estudiat, l’estructura poblacional, la seva abundància (densitat i biomassa, si és 

possible delimitar l’ara amb xarxes de bloqueig) i, finalment, la qualitat del poblament 

de peixos. Per això, es fa un rastreig exhaustiu de tots els hàbitats aquàtics presents 

d’un sector representatiu i en un mínim de 100 m (una longitud 10 vegades l’amplada 

del curs d’aigua). La millor manera de quantificar-hi el poblament de peixos és tancant 
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el sector i fent-hi una sèrie de captures successives (com a mínim 3 captures, seguint 

el mètode de Zippin (1958). 

Aquesta metodologia estandarditzada és emprada àmpliament i es considera no 

perjudicial per als peixos si es porta a terme correctament. El personal que fa el treball 

de camp coneix la fauna piscícola de l’àrea i els principis de la pesca elèctrica, així 

com els riscos i procediments de la seva pràctica. 

 

  
Figura 15. Pesca elèctrica amb l’aparell portàtil 

amb bateria Hans Grassl IG200/2 a la ribera de 

Portbou aigua avall del pantà de Portbou (PB2). 

Figura 16. Peixos capturats a la ribera de Portbou 

aigua amunt del l’EDAR de Portbou (PB3). 

 

Mitjançant la pesca elèctrica es crea un camp elèctric a l’aigua entre el càtode 

(element constituït per un fuet d’acer d’uns tres metres de longitud, que sempre ha de 

quedar a la part posterior de l’usuari) i l’ànode (constituït per un cercle metàl·lic 

subjectat per un mànec, que es va desplaçant al llarg de la llera pel mostrejador). El 

resultat és que els peixos experimenten tant una atracció cap al mostrejador 

(galvanotàxia) com un atordiment (electronarcosi), fenòmens que faciliten la seva 

captura i extracció de l’aigua mitjançant salabres.  

Una persona es desplaça juntament amb l’equip de pesca elèctrica portàtil amb 

bateria, Hans Grassl IG200/2 mentre una o dues persones més, van capturant els 

peixos amb l’ajut dels salabres. Tots porten gualejadors i guants de plàstic aïllant. 

Aquest grup es mou en ziga-zaga aigua amunt, amb el propòsit de cobrir tots els 

hàbitats aquàtics possibles. 
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A les anàlisis posteriors, es calculen les CPUE, captures per unitat d’esforç, que  

permeten establir densitats relatives i la comparació entre els diferents punts de 

mostreig.  

Per a la identificació i obtenció de dades biomètriques dels peixos, es manté una part 

d’ells –els individus mitjans i més grossos- en vivers (caixes xarxades) a l’aigua i una 

altra part –els alevins i individus més petits- en bidons d’uns 50 litres a l’ombra, amb 

aigua fresca i renovada. Per a les feines posteriors de manipulació, identificació, 

medició (longitud furcal) i pesatge dels peixos, es fa servir un anestèsic d’ús corrent 

(tricaïna metanosulfonada; MS-222), que permet immobilitzar temporalment els 

exemplars. Un cop manipulats i recuperats de l’anestèsic, els peixos són retornats a 

l’aigua en la seva totalitat.  

Els peixos capturats són identificats, mesurats (longitud furcal, mm) i pesats (gr). Els 

individus més grans -en aquelles espècies que és possible fer-ho a partir de caràcters 

morfològics externs- també es van sexar. Les anguiles, a més, també es van 

classificar en funció del seu color (grogues –individus immadurs- i platejades –

individus sexualment madurs -). 

 

 

  
Figura 17. Pesatge d’un exemplar de bagra 

catalana (Squalius laietanus) aigua amunt de 

l’EDAR de Portbou (PB3) el juny de 2011. 

Figura 18. Mesura de la longitud furcal d’una 

anguila (Anguilla anguilla), aigua amunt de l’EDAR 

de Portbou (PB3) el juny de 2011. 
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4. RESULTATS 

Cabal i qualitat fisicoquímica 

L’anàlisi del cabal dóna una idea de les variacions del règim hidrològic i la seva 

variabilitat en el temps, que repercuteix en el funcionament de l’ecosistema fluvial. El 

cabal d’un riu es defineix com el volum d’aigua que circula per una secció determinada 

per unitat de temps. Ens referim al cabal superficial del riu perquè molts cursos fluvials 

amb substrat porós poden presentar circulació d’aigua subsuperficial molt important 

però bastant més complicada de mesurar. El cabal pot variar àmpliament al llarg de 

l’any i també al llarg del dia, principalment en funció de les precipitacions però també 

de l’evapotranspiració i de les extraccions que s’hi puguin fer. El corrent és la força de 

major importància en els ecosistemes fluvials i adquireix una importància cabdal per a 

la vida aquàtica perquè modula molts factors essencials: l’oxigenació, la disponibilitat i 

distribució de recursos tròfics, la composició del substrat, etc. 

Les rieres mediterrànies, com les de la Costa Brava, es veuen fortament afectades per 

les precipitacions i pateixen variacions estacionals significatives pel que fa al cabal i, 

de retruc, també a la qualitat de l’aigua. La ribera de Portbou n’és un bon exemple, 

mostrant cabals importants als trams més baixos de la ribera a finals d’hivern o durant 

la primavera i tardor, després de produir-se precipitacions quantioses i, en canvi, la 

llera pràcticament eixuta durant els mesos d’estiu.  

El cabal de la ribera de Portbou era força alt durant el mostreig fet el mes de març 

(dades recollides a la taula 1), amb valors oscil·lants entre la capçalera (PB1: 1,1L/s), 

força baixos i els trams mitjà (PB2: 47,7L/s) i baix (PB3: 98,0 L/s). Durant el mostreig 

d’estiu, en canvi, no es pot registrar el cabal del tram de capçalera i el tram baix ja que 

l’aigua no hi circula. El tram mitjà, l’únic on s’hi pot mesurar el cabal, perquè l’aigua hi 

circula, aquest és molt baix (PB2: 4,31L/s). Al mes de novembre, i després d’unes 

setmanes de pluges intenses el cabal de la ribera es torna a recuperar mostrant valors 

força més elevats i esperables en aquesta època de l’any. 

Alguns paràmetres fisicoquímics de l’aigua (pH, temperatura, oxigen i conductivitat 

elèctrica) s’han mesurat, mitjançant sondes portàtils, en el moment de fer els mostreigs 

(taula 1).  
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Taula 1. Paràmetres fisicoquímics dels mostreig de la conca de la ribera de Portbou (l’Alt Empordà) l’any 

2011. Els punts de mostreig estan ordenats en sentit descendent –de capçalera a desembocadura- 

Cabal T aire T aigua Cond.
(L/s) (ºC) (ºC) (mg/L) (% sat) (µS/cm)

PB1 29/03/2011 11:00 1,10 13,2 11,2 8,35 11,10 101,0 103,0
PB2 29/03/2011 13:00 47,70 - 13,0 9,34 10,20 97,0 162,0
PB3 29/03/2011 16:00 98,00 - 14,1 9,30 9,10 89,0 228,0
PB1 03/06/2011 11:15 - 15,3 19,7 8,47 9,01 90,3 129,6
PB2 03/06/2011 12:50 4,31 16,7 16,8 8,02 4,99 51,8 244,7
PB3 03/06/2011 16:00 - 19,6 20,0 7,63 8,19 90,0 273,8
PB1 02/11/2011 10:30 10,00 - 15,1 7,51 9,01 89,1 134,1
PB2 02/11/2011 12:00 10,00 - 17,0 6,82 3,54 36,7 290,8
PB3 02/11/2011 13:30 20,00 - 17,7 7,24 6,71 70,5 364,4

Dia

20
11

OxigenHora pHEstació

 
nd: no disponible, -: llera eixuta, *: els valors corresponen a dues basses aïllades a dins del tram. 
 

 
 

Taula 2. Categories de qualitat fisicoquímica de l'aigua en cursos fluvials. 

Temperatura (ºC) <30 >30    
Sòlids en suspe. (mg SS/L) <25 >25    
pH <5,0 5,0 – 6,5 6,6 – 7,5 7,6 – 9,0 >9,0 
Oxigen dissolt (mg O2/L) <3,0 3,0 – 4,9 5,0 – 6,9 7,0 – 8,9 >8,9 
Oxigen dissolt (% O2 de sat) <50 >50    
DBO 6 (mg O2/L) <6 >6    
Conductivit. elec. (µS/cm) <101 101 - 500 501 - 1000 1001 - 3000 >3000 
Amoni (mg N-NH4

+/L) <1,0 0,1 – 0,4 0,5 – 0,9 1,0 – 4,0 >4,0 
Nitrits (mg N-NO2

-/L) <0,01 0,01 – 0,10 >0,10   
Nitrats (mg N-NO3

-/L) <0,7 0,7 – 10,0 >10,0   
Fosfats (mg P-PO4

-/L) <0,03 0,03 – 0,09 0,10 - 0,29 0,30 – 0,49 >0,49 
Clorurs (mg Cl-/L) <25 25 - 99 100 - 199 200 - 1000 >1000 
Sulfats (mg SO4

2/L) <250 250 - 1000 >1000   
Font: Prat i altres (1997) i Dir. 78/659/CEE, rel. a la qualitat de les aigües continentals per als peixos ciprínids.  

 Aigües molt netes, no alterades o alterades sensiblement 
 Aigües amb alguns efectes evidents de contaminació 
 Aigües contaminades 
 Aigües molt contaminades 
 Aigües fortament contaminades 

 

A l’annex 2 també es recullen dades, cedides pel Consorci de la Costa Brava, de 

concentracions dels sòlids en suspensió i nutrients principals (nitrogen total, amoni, 

nitrats i fòsfor total) de l’aigua dels punts de mostreig de la ribera de Portbou. 
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La conductivitat elèctrica de l’aigua és un indicador de la concentració d’ions que 

conté l’aigua –sals i nutrients– i és proporcional a la salinitat. Aquesta concentració 

d’ions depèn de la composició del substrat per on flueix l’aigua i dels abocaments de 

residus d’origen antròpic. En un mateix ecosistema, la conductivitat elèctrica sovint és 

inversament proporcional al cabal, perquè l’aigua de pluja tendeix a diluir les 

concentracions d’ions a l’aigua, mentre que en condicions de sequera es concentren.  

La conductivitat elèctrica de l’aigua a la ribera de Portbou mostra valors que oscil·len 

entre 103,0 µS/cm i 364,0 µS/cm als punts de mostreig durant els mostreigs de 2011. 

Aquests valors són força baixos, indicadors que bona part de la ribera de Portbou 

transcorre per un terreny, en bona part, silícic i de poc recorregut. Per tant, no 

arrossega sals dissoltes i la conductivitat elèctrica és baixa. Tot i així, s’observa un 

augment d’aquest valor des de la capçalera de la ribera fins al tram baix. Aquest 

augment, tot i que testimonial, pot venir causat per un augment de la concentració 

d’ions a l’aigua per l’arrossegament de material provinent de la mateixa conca. 

Aquests valors es consideren d’aigües no alterades i es troben en rius i rieres en bona 

qualitat; no indiquen, en cap cas, contaminació o mala qualitat de l’aigua. 

La concentració d’oxigen dissolt a l’aigua és un paràmetre primordial per a la vida 

aquàtica, que es troba relacionat principalment amb les condicions de temperatura, 

cabal i biomassa acumulada a l’ecosistema. Per una banda, les temperatures baixes 

permeten que l’aigua pugui contenir una concentració de molècules d’oxigen (O2) més 

elevada que amb temperatures elevades i, per tant, sigui més fàcil arribar a la 

saturació d’oxigen quan l’aigua és freda. De manera indirecta, les temperatures baixes 

també contribueixen a mantenir concentracions elevades d’oxigen dissolt a l’aigua a 

través del control del metabolisme dels organismes de l’ecosistema, menys actius en 

condicions de temperatures baixes. En segon lloc, els cabals elevats contribueixen a 

augmentar la turbulència i, per tant, faciliten l’intercanvi de gasos amb l’atmosfera –

eliminació d’anhídrid carbònic i incorporació d’oxigen–. 

Les concentracions d’oxigen dissolt registrades a la ribera de Portbou van ser força 

elevades en general a tots els trams estudiats al llarg de l’any 2011. En els mostrejos 

dels mesos de març i novembre, aquests valors es poden relacionar amb cabals de la 

ribera elevats, temperatures baixes de l’aigua i la presència d’aigua circulant. Això no 

obstant, en moments en què l’aigua està estancada o corre molt poc, com en el 

mostreig del mes de juny, els valors d’oxigen dissolt són també força elevats. 
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Destaca, per un valor força baix de la concentració d’oxigen dissolt, el tram de la ribera 

de Portbou aigua avall del pantà de Portbou (PB2) durant els mostreigs dels mesos de 

juny (4,99 mg/L) i novembre (3,54 mg/L). Aquests valors es poden atribuir al 

creixement relativament massiu de les algues que, en respirar durant la nit i/o quan es 

descomponen, consumeixen una gran quantitat d’oxigen dissolt.  

El valor de pH descriu l’activitat dels ions d’hidrogen (H+) en una solució aquosa, que 

oscil·la entre 0 (més àcid) i 14 (més bàsic) i té un valor neutre de 7. Valors de pH 

extrems –per sota de 5 o bé per sobre de 9– resulten perjudicials per a la biota i poden 

fer minvar considerablement la qualitat biològica de l’ecosistema. La interdependència 

entre el sistema de tampó bicarbonat (CO2 – HCO2
- – CO3

2-) i el pH fa que el valor de 

pH de l’aigua depengui en gran mesura dels processos metabòlics que s’esdevenen a 

l’aigua (respiració i fotosíntesi) i de la naturalesa del substrat (calcari o silici). Així 

doncs, la producció algal en ecosistemes aquàtics provoca valors de pH més aviat 

elevats i la degradació de matèria orgànica fa baixar el pH, ja sigui d’origen natural 

(fullaraca) o bé antròpic (aigües residuals urbanes, per exemple). Per contra, si el 

substrat del riu o ribera és ric en carbonats, aquestes sals actuen de tampó i els valors 

de pH, en general, es mantenen més aviat elevats i menys variables. 

Els valors de pH de la ribera de Portbou van ser força estables en tots els mostreigs, 

oscil·lant majoritàriament a l’entorn de 7. No obstant, durant el mostreig del mes de 

març, els valors registrats a tota la ribera de Portbou van ser força elevats –valors 

superiors a 9 als trams mitjà i baix-. En masses d’aigua poc mineralitzades les 

oscil·lacions de pH hi són freqüents; en aquest cas, aquests valors podrien ser deguts 

a una elevada activitat algal en el moment del mostreig. Els valors més baixos es 

donen en el mostreig del mes de novembre, amb un valor mínim de 6,82 al tram mitjà 

aigua avall del pantà de Portbou (PB2). Això pot indicar el predomini de processos de 

descomposició de matèria orgànica d’origen al·lòcton a la ribera, fet que es podria 

relacionar amb els valors força baixos d’oxigen dissolt a l’aigua durant aquest mateix 

mostreig en aquest tram de la ribera.  
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Qualitat hidromorfològica: hàbitat fluvial 

L’índex d’hàbitat fluvial (IHF) és important per conèixer la potencialitat de determinats 

trams de riu per al manteniment d’una determinada diversitat biològica. Aquest 

paràmetre va ser desenvolupat per avaluar l’aplicabilitat dels índexs biològics basats 

en macroinvertebrats aquàtics de l’ecosistema fluvial. Així doncs, valors prou elevats 

d’aquest índex garanteixen que la categoria de qualitat obtinguda a partir dels índexs 

biològics seran indicadors de la qualitat fisicoquímica del tram d’estudi durant els 

darrers dies. Els resultats de l’IHF no expressen estrictament un nivell de qualitat, però 

la seva determinació és important per valorar si el resultat del mostreig biològic és 

representatiu, perquè aquests resultats es poden veure alterats de manera significativa 

per la morfologia fluvial (si l’IHF és inferior a 40).  

L’índex IHF té en compte variables relacionades amb la diversitat d’hàbitat, com la 

sedimentació, la hidrologia, la composició del substrat, la cobertura de la vegetació o la 

vegetació aquàtica. Tot i que no està dissenyat per avaluar la qualitat de l’ecosistema 

fluvial per si mateix, sovint és indicador de pertorbacions que poden degradar l’hàbitat 

fluvial sense alterar la qualitat fisicoquímica de l’aigua, com abocament de sediments, 

manca de cabal, extraccions d’àrids o afectacions a la vegetació de ribera. 

 

  

Figura 19. Hàbitat reòfil de la ribera de Portbou a la 

ribera de Portbou aigua avall del pantà (PB2) el 

març de 2011 

Figura 20. Hàbitat lenític de la ribera de Portbou a 

la capçalera aigua amunt del pantà (PB1) el març 

de 2011 

 

Els valors de l’índex de qualitat de l’hàbitat fluvial (IHF) mostren una molt bona qualitat 

de l’hàbitat als trams de la ribera de Portbou a tots els trams mostrejats i durant tot 
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l’any. A tots els trams de la ribera de Portbou hi ha una diversitat d’hàbitats molt bona 

que fan que la ribera pugui acollir, de manera potencial, una gran diversitat de 

macroinvertebrats. Arreu hi ha presència de trams reòfils i lenítics, combinació de 

trams solells i obacs, un substrat heterogeni (amb blocs i pedres, grava, còdols, sorra, 

llims...), força vegetació aquàtica, arrels descobertes, entre d’altres.  

Els valors de l’IHF només disminueixen, molt lleugerament, en el mostreig d’estiu (juny 

de 2011) probablement a causa d’una disminució del cabal circulant a la ribera que va 

comportar la pèrdua d’algun d’aquests hàbitats. No obstant, la qualitat de l’hàbitat 

segueix essent molt bona. 
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Categories de qualitat de l'índex d'hàbitat fluvial (IHF) 
I Bona qualitat de l'hàbitat per als macroinvertebrats 
II Qualitat de l'hàbitat susceptible de degradació 
III Hàbitat empobrit 

Figura 21: Valors de l’índex IHF per als punts de mostreig de la conca de la ribera de Portbou l’any 2011  
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Qualitat hidromorfològica: bosc de ribera 

L’índex de qualitat del bosc de ribera (QBR) avalua la qualitat hidromorfològica de la 

vegetació de les ribes i riberes en funció de la cobertura, l’estructura, la diversitat i 

l’alteració antròpica a partir de la presència, abundància i distribució de les espècies 

d’arbres, arbusts i helòfits. És un complement imprescindible de la informació que 

donen els índexs biològics de qualitat de l’aigua, de macroinvertebrats aquàtics i 

peixos, que s’exposen més endavant. 

Cal destacar la importància de la vegetació de ribera, i en especial dels arbres, en la 

millora de la qualitat fisicoquímica i biològica de l’aigua: si es troba ben constituïda, pot 

retenir una part molt important dels nutrients que hi arriben per via difusa dels camps 

de conreu i fins i tot dels nutrients que transporta el propi riu. D’altra banda, la 

vegetació de ribera també té un paper cabdal en la conservació de la biodiversitat, pel 

fet que proporciona refugi i recursos a una gran varietat d’espècies animals. 

Les condicions climàtiques del massís de l’Albera, les dimensions de l’àrea de 

drenatge de la conca de la ribera de Portbou i la pressió ramadera i agrícola, present 

tot i no ser excessivament intensiva, no permeten el desenvolupament d’un bosc de 

ribera ben constituït ni continu. Hi trobem algunes espècies típicament de ribera, no 

gaire estrictes amb els requeriments d’aigua, com el pollancre (Populus nigra). Altres 

espècies presents encara menys estrictes amb els requeriments hídrics són el gatell 

(Salix atrocinerea) i el freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia) (Taula 3).  

Hi destaca la presència d’un nombre prou representatiu d’arbusts típics de zones de 

ribera com ara l’heura (Hedera helix), l’esbarzer (Rubus ulmifolius), el roser silvestre 

(Rosa canina) i en alguns trams hi ha la presència de ginesta (Spartium junceum), 

arítjol (Smilax aspera) i argelaga vera (Sarothamnus scorparius). 
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Taula 3. Espècies vegetals més importants de la riba i la llera a la conca de la ribera de Portbou l'any 

2011. Els punts de mostreig de la ribera estan distribuïts en sentit descendent, des de la capçalera fins a 

la desembocadura. 

Nom científic Nom vulgar PB1 PB2 PB3
Arbres
Populus nigra Pollancre x x
Salix sp. x
Salix atrocinerea Gatell x x x
Fraxinus angustifolia Freixe de fulla petita x x
Arbusts
Hedera helix Heura x x
Rubus ulmifolius Esbarzer x x x
Smilax aspera Aritjol x
Spartium junceum Ginesta x
Rosa canina Roser silvestre x x
Sarothamnus scorparius Argelaga vera x
Pistacea lentiscus Llentrisca x
Helòfits
Scirpus holoschoenus Jonc x

2011

 

 

Els valors de l’índex de Qualitat del Bosc de Ribera (QBR) són, en general, bons. Els 

tres trams mostrejats presenten una bona qualitat de les espècies de ribera i un elevat 

grau de naturalitat. Els trams de capçalera (PB1) i mitjà, aigua avall del pantà de 

Portbou (PB2) gaudeixen, a més, d’una bona cobertura vegetal i una bona estructura 

del bosc de ribera que fan que l’índex QBR mostri una qualitat bona. En canvi, ribera 

avall, al tram baix aigua amunt de l’EDAR de Portbou (PB3) no hi ha una bona 

cobertura i estructura de ribera, fet que fa que la qualitat del bosc de ribera sigui 

intermèdia, amb indicis d’alteració.  
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Categories de l'índex de qualitat del bosc de ribera (QBR) 
I Bosc de ribera sense alteracions, qualitat molt bona, estat natural 
II Bosc pertorbat lleugerament, qualitat bona 
III Inici d’alteració important, qualitat intermèdia 
IV Alteració forta, qualitat dolenta 
V Degradació extrema, qualitat pèssima 

Figura 22: Valors de l’índex QBR per als punts de mostreig de la conca de la ribera de Portbou l’any  

2011. Els punts de mostreig de la ribera estan distribuïts en sentit descendent –des de la capçalera fins a 

la desembocadura- 

 

  
Figura 23: Ribera de Portbou al tram baix (PB3) en 

el març de 2011, on hi manca una bona cobertura i 

estructura arbòria i arbustiva. 

Figura 24: Exemplar de gatell (Salix atrocinerea) a 

la ribera de Portbou a la capçalera, el març de 2011 
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Qualitat biològica: macroinvertebrats aquàtics 

Els macroinvertebrats aquàtics han estat emprats àmpliament com a indicadors de 

qualitat de l’aigua en ecosistemes fluvials de tot el món perquè en depenen d’una 

manera molt directa. L’anàlisi de la presència i abundància dels diferents organismes 

de les masses d’aigua ens dóna una informació de gran rellevància a l’hora de 

determinar la qualitat de l’ecosistema fluvial, gràcies a la resposta ràpida dels 

organismes a les possibles pertorbacions. La utilització de macroinvertebrats aquàtics 

com a bioindicadors ofereix avantatges diversos respecte d’altres grups d’organismes 

com els peixos o les algues, per exemple, per la seva ubiqüitat, que permet aplicar un 

mateix índex a tota una regió, o la seva longevitat, que permet integrar la qualitat 

fisicoquímica que ha tingut l’aigua fins a vàries setmanes o mesos enrere. Malgrat tot, 

també cal tenir en compte alguns inconvenients, com per exemple el fet que poden ser 

afectats per les riuades o la sequera, factors no necessàriament relacionats amb la 

contaminació. Així mateix, cal disposar sempre de personal especialitzat i amb 

experiència, per no cometre errades importants en el mètode de mostreig ni en la 

determinació taxonòmica de la mostra obtinguda al camp. 

El nombre o riquesa de famílies de macroinvertebrats aquàtics (S) no es pot 

considerar cap índex per si mateix però ens dóna una informació molt rellevant a l’hora 

de determinar l’estat ecològic d’un ecosistema fluvial, ja que dins d’una mateixa regió 

bioclimàtica existeix una correlació directa entre la qualitat de l’aigua i la riquesa 

taxonòmica. 

  
Figura 25: Mostra de macroinvertebrats i restes 

vegetals obtinguda en un mostreig a la ribera de 

Portbou l’any 2011. 

Figura 26: Mostra de macroinvertebrats una 

vegada separats de la mostra i feta una primera 

identificació a camp.  
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Els mostreigs de la ribera de Portbou de l’any 2011 mostren una gran diversitat de 

famílies de macroinvertebrats aquàtics a tota la ribera.  

Durant el mostreig de juny és quan es detecta una diversitat de macroinvertebrats més 

elevada amb més de 25 famílies diferents de macroinvertebrats a tots els trams 

mostrejats i amb un valor màxim de 32 famílies al tram situat aigua avall del pantà de 

Portbou (PB2). No obstant això, en els mostreigs d’hivern (març de 2011) i tardor 

(novembre de 2011) el nombre de famílies hi disminueix notablement. Això ve donat 

per la fluctuació de cabal circulant de la ribera, fet característic en les rieres 

mediterrànies. Quan la ribera porta aigua durant un cert període de temps, la 

comunitat de macroinvertebrats aquàtics que hi trobem sol ser molt rica i diversa 

mentre que, quan els períodes de sequera s’aguditzen –després de l’estiu i de l’hivern-

, la riquesa taxonòmica hi disminueix dràsticament. 
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Figura 27. Nombre de famílies de macroinvertebrats aquàtics presents a les mostres recol·lectades als 

punts de mostreig de la conca de la ribera de Portbou l’any 2011. Els punts de mostreig de la ribera estan 

distribuïts en sentit descendent, des de capçalera fins a la desembocadura. 
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L’EPT és un índex calculat a partir de la suma del nombre de famílies pertanyents als 

ordres dels efemeròpters, plecòpters i tricòpters (Ephemeroptera, Plecoptera i 

Trichoptera) presents a la comunitat de macroinvertebrats aquàtics, considerats els 

més sensibles a la contaminació -en general, malgrat l’existència d’alguna excepció-. 

Es tracta d’un índex de càlcul senzill, que permet fer comparacions fins i tot entre 

diferents regions biogeogràfiques. Tot i ser desenvolupat fa més d’una dècada, encara 

no s’han establert uns nivells de qualitat de l’aigua associats a cada rang de valors, 

però la seva utilització cada vegada és més comuna en els estudis de monitoratge. El 

nombre d’espècies del grup EPT acostuma a ser relativament elevat en rius de règim 

permanent i baix en torrents temporals, perquè aquests taxons són sobretot bons 

indicadors de les espècies pròpies de zones amb ràpids (reòfiles).  

Paral·lelament, a molts treballs d’investigació que estudien l’ecologia de rius 

mediterranis també es fa servir una altra mètrica: l’índex OCH (nombre de famílies dels 

ordres Odonata, Coleoptera i Heteroptera). Aquest índex es calcula a partir de la suma 

del nombre de famílies presents pertanyents als ordres de macroinvertebrats aquàtics 

més propis d’aigües quietes (lèntics o lenítics): odonats, coleòpters i heteròpters.  

La ràtio entre els valors d’EPT i OCH (EPT/OCH) també és una mètrica a tenir en 

compte, útil a l’hora de valorar la proporció de taxons típics d’hàbitats reòfils en relació 

a la de taxons propis d’hàbitats lèntics. Així doncs, valors inferiors a 1 indiquen una 

presència predominant d’espècies d’aigües més encalmades o quietes, en comparació 

amb les reòfiles, d’aigües corrents; i un valor superior a 1, un predomini d’espècies 

reòfiles. 

En ecosistemes fluvials del litoral mediterrani pel seu grau elevat de temporalitat, el 

nombre de famílies que permet determinar l’índex EPT (Ephemeroptera, Plecoptera i 

Trichoptera) acostuma a ser relativament baix. A la ribera de Portbou aquesta 

dinàmica es veu clarament representada als trams del curs mitjà (PB2) i baix (PB3) 

amb valors per a aquest índex d’entre 2 i 4. No obstant, en el mostreig del mes de juny 

els valors són molt més elevats (de 7 i 8).   

Hi destaca el tram de capçalera (PB1) on l’índex EPT és molt elevat durant tot l’any, 

afavorits pel fort pendent que té la ribera en aquest tram que fa que, fins i tot en els 

moments de cabal més baixos, es mantingui l’ambient reòfil. Els valors per a aquest 
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índex són de 10 a l’hivern i a l’estiu i disminueix molt poc a la tardor, amb un valor de 

8.  

Al tram alt hi ha una bona representació d’aquests tres ordres; Ephemeroptera 

(Heptageniidae, Ephemerellidae, Caenidae, Baetidae i Leptophlebiidae), Plecoptera 

(Nemouridae) i Tricoptera (Hydropsychidae, Hidroptilidae, Limnephilidae, 

Psychomyiidae, Philopotamidae, Polycentropodidae, Rhyacophiliidae i 

Sericostomatidae). En els trams mitjà i baix en disminueix la diversitat, no obstant s’hi 

van trobar taxons de l’ordre Ephemeroptera (Baetidae, Caenidae i Leptophlebiidae) i 

Trichoptera (Hydropsycghidae, Leptoceridae, Limnephilidae, Philopotamidae i 

Polycetnropodidae). La major part d’aquests grups (tots a excepció de Baetidae) viuen 

en hàbitats reòfils, amb presència de ràpids; és per això que aquests grups apareixen 

únicament en trams i períodes en què l’aigua hi circula.  

Per altra banda, el nombre es famílies que conformen l’índex OCH (Odonata, 

Coleoptera i Heteroptera) és molt important, també, a bona part de la ribera de 

Portbou. De manera general, els valors d’aquest índex són superiors a EPT als trams 

mitjà (PB2) i baix (PB3) de la ribera, mentre que a la capçalera (PB1) es manté més 

baix, durant els mostreigs d’aquest any 2011. El tram on el nombre de famílies 

d’aquests ordres és més elevat és al tram baix de la ribera, amb valors d’entre 7 i 8 

estables durant tot l’any. Als trams de capçalera (PB1) i mitjà, just per sota del pantà 

de Portbou (PB2), els valors són més oscil·lants. En els mostreigs d’hiven i tardor són 

força baixos, mentre que en el mostreig d’estiu, amb cabals més baixos i una 

disminució dels ambients reòfils, augmenten significativament. D’aquests grups 

d’organismes els més comuns a la ribera de Portbou són: Coleoptera (Dytiscidae, 

Gyrinidae, Hydraenidae, Elmidae, Hydrophilidae i Scirtidae); Odonata (Aeschnidae, 

Coenagrionidae, Cordulegasteridae, Lestidae i Libellulidae); Heteroptera (Gerridae, 

Hydrometridae, Nepidae i Notonectidae). 
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Figura 28. Nombre de famílies EPT i OCH presents a les mostres de la conca de la ribera de Portbou 

l’any 2011. Els punts de mostreig de la ribera estan distribuïts en sentit descendent –des de la capçalera 

fins a la desembocadura- 

 

La ràtio EPT/OCH dóna valors per sobre de 1 a la capçalera de la ribera de Portbou. 

En canvi, als trams mitjà i baix, mostra valors per sota d’1. Això confirma les dades 

aportades pels índex EPT i OCH per separat: un predomini clar d’espècies reòfiles, 

d’aigües corrents, a la capçalera i un predomini d’espècies lenítiques, d’aigües 

encalmades o quietes, als trams mitjà i baix. 

 

  
Figura 29. Girínids a la ribera de Portbou aigua 

avall del pantà de Portbou (PB2) el novembre de 

2011 

Figura 30. Efemeròpter, Heptageniidae, capturat a 

la ribera de Portbou a la capçalera (PB1) el març 

de 2011. 

 

EPT 

OCH 
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Figura 31. Ràtio entre EPT I OCH. Els punts de mostreig estan distribuïts en sentit descendent de la 

ribera, des de la capçalera fins a la desembocadura. 

 

L’índex IBMWP és avui dia l’índex basat en macroinvertebrats aquàtics acceptat més 

àmpliament i més emprat a la Península Ibèrica. Posseeix una aplicabilitat àmplia 

però, tot i amb això, es recomana la seva utilització conjunta amb altres índexs per tal 

de corroborar resultats i aportar informació addicional, que pot ser molt valuosa. 

Aquest índex assigna una puntuació a cada família de macroinvertebrats en funció de 

la seva tolerància a la contaminació, que oscil·la entre 1 (corresponents als més 

tolerants a la contaminació) i 10 (els més sensibles, menys tolerants a la 

contaminació).  

L’IBMWP es calcula a partir de la suma de totes les puntuacions de les famílies 

presents a la mostra, de manera que tant hi contribueix la riquesa taxonòmica com el 

grau de tolerància a la contaminació de cada macroinvertebrat. Des de 2008 i cara a 

una recomanació de l’Agència Catalana de l’Aigua per al compliment de la Directiva 

marc de l’aigua, els rangs de qualitat assignats per aquest índex han estat adaptats 

d’acord amb la tipologia fluvial, que en el cas de la ribera de Llançà, com ja s’ha indicat 

anteriorment, està dins del tipus definit com a “torrent litoral” (Agència Catalana de 

l’Aigua, 2006a).  

Els valors obtinguts a través de l’aplicació de l'índex de qualitat biològica IBMWP a la 

ribera de Portbou l'any 2011 mostren una oscil·lació de la qualitat d’entre mediocre i 

molt bona a tots els trams. Al llarg de l’any la qualitat varia lleugerament: a l’hivern és 
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entre mediocre i bona, al mes de juny és molt bona i a la tardor torna a disminuir a 

rangs de qualitat d’entre bona i mediocre. 

Es pot dir que el tram de capçalera de la ribera de Portbou (PB1) és el tram que 

mostra una millor qualitat. Ens aquest tram de ribera, els valors de qualitat oscil·len 

relativament poc i es mouen entre qualitat bona al mes de març (108) i de novembre 

(108) i molt bona (143) al mostreig del mes de juny. En els altres dos trams de ribera, 

en canvi, les oscil·lacions de qualitat són més marcades i es mouen entre la qualitat 

mediocre i bona durant els mostreigs dels mesos de març (PB2: 49 i PB3: 85) i 

novembre (PB2: 57 i PB3: 60) i la qualitat molt bona del mostreig del mes de juny 

(PB2: 136 i PB3:128). 

És de destacar els valors de qualitat molt bona obtinguts en aquesta ribera durant el 

mostreig del mes de juny ja que, a més, el cabal de la ribera en aquest període de 

mostreig era relativament baix i no es va poder calcular. No obstant això, els valors de 

qualitat biològica es mantenen elevats, fet que fa pensar que el mostreig va ser fet just 

a l’inici d’un període de sequera de la ribera, en què ja no s’hi va trobar aigua circulant 

però la comunitat de macroinvertebrats es trobava al moment de màxima activitat i la 

qualitat biològica de l’aigua –determinada a partir de la comunitat d’aquests 

invertebrats- continuava sent molt alta. En canvi, en moments en què la ribera porta 

aigua però que recentment ha patit una forta sequera, com en el mostreig del mes de 

novembre, la comunitat de macroinvertebrats no ha recuperat del tot el seu potencial i 

mostra una qualitat biològica més baixa que la que ha presentat en moments de 

cabals superiors. 

  
Figura 32.  Macroinvertebrat aquàtic de la família 

dels limnefílids (Limnephilidae) aigua avall del 

pantà de Portbou (PB2), el març de 2011 

Figura 33. Heteròpter de la família dels barquers 

(Notonectidae) al tram baix de la ribera de Portbou 

(PB3), el juliol de 2011 
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Categories de qualitat de l'aigua (IBMWP) per a torrents litorals 
I Aigües no alterades sensiblement o molt netes (>120) 
II Aigües amb alguns efectes evidents de contaminació 
III Aigües contaminades 
IV Aigües molt contaminades 
V Aigües fortament contaminades 

Figura 34.  Valors de l’índex IBMWP dels punts de mostreig de la conca de la ribera de Portbou l’any 

2011. Els punts de mostreig estan distribuïts en sentit descendent de la ribera –des de la capçalera fins a 

desembocadura- 

L’IASPT és un índex derivat de l’IBMWP, que es calcula dividint la puntuació d’aquest 

darrer pel nombre total de famílies (S) presents a cada mostra de macroinvertebrats 

aquàtics. Aquest índex complementari de l’IBMWP permet saber si la presència de 

famílies sensibles a la contaminació (puntuacions IASPT elevades) té més importància 

en el càlcul de l’IBMWP en un tram concret o si, contràriament (puntuacions IASPT 

més moderades), les famílies són més aviat resistents a la contaminació i allò que fa 

pujar el resultat de l’IBMWP és la riquesa taxonòmica (S). 

Seguint la tendència marcada per l’IBMWP, els valors obtinguts de l’índex IASPT són 

elevats a tota la ribera de Portbou a excepció del tram baix (PB3) durant el mostreig de 

tardor. Això indica que els resultats de bona qualitat biològica, obtinguts amb l’aplicació 

de l'índex IBMWP, vénen donats per una diversitat de macroinvertebrats força elevada, 
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però sobretot per la presència de determinades famílies força sensibles a la 

contaminació. 
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Figura 35: Valors de l’índex IASPT per als punts de mostreig de la ribera de Portbou l’any 2011. Els punts 

de mostreig de la ribera estan distribuïts en sentit descendent –des capçalera a desembocadura- 

L’índex FBILL dóna prioritat a la presència de taxons sensibles i deixa en un segon 

terme la riquesa taxonòmica. El càlcul d’aquest índex és una mica més complex que 

alguns dels que ja s’han descrit però els seus resultats són més clars perquè es 

mouen en una escala de 1 a 10. Respecte de l’IBMWP, l’índex FBILL tendeix a donar 

valors de qualitat més moderats, es a dir, a disminuir els valors elevats i augmentar els 

més baixos. 

L'índex FBILL a la ribera de Portbou l'any 2011 mostra uns rangs de qualitat molt bona 

i bona a tots els trams mostrejats al llarg de tot l’any. El tram de capçalera (PB1) obté 

una qualitat molt bona a tots els mostreigs (hivern: 9; estiu: 10 i tardor: 10). La qualitat 

per aquest mateix índex al tram mitjà (PB2) és bona en els mostreigs dels mesos de 

març (8) i novembre (8). El tram baix (PB3) la qualitat és molt bona en el mostreig 

d’hivern (10) i d’estiu (10) i hi disminueix fins a bona (8) en el mostreig de tardor. 

La importància relativa d’un únic taxó en els resultats globals d’aquest índex són una 

mostra de la diferència de criteri d’un i altre índex biològic (FBILL i IBMWP), basats 

tots ells en la comunitat de macroinvertebrats d’un tram de riu. Això no obstant, 
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ambdós índexs reflexen la mateixa tendència i diferències estacionals similars al llarg 

del curs fluvial. 
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Categories de qualitat de l'aigua (FBILL)    
I Aigües amb molt bona qualitat (8 a10)   
II Eutròfia, aigües amb contaminació moderada (6 i 7) 
III Aigües contaminades (4 i 5)    
IV Aigües molt contaminades (2 i 3)    
V Aigües extremadament contaminades (0 i 1) 

 
FBILL = Índex adaptat per als rius mediterranis (PRAT i altres, 2002) 

Figura 36. Valors de l’índex FBILL per als punts de mostreig de la ribera de Portbou l’any 2011. Els punts 

de mostreig de la ribera s’han distribuït en sentit descendent -de capçalera a desembocadura- 
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Qualitat biològica: peixos 

Per avaluar el poblament de peixos de la ribera de Portbou es va fer un mostreig per 

mitjà d’un sistema de pesca elèctrica amb un aparell portàtil -Hans Grassl IG200/2- als 

trams d’estudi que ho permetien. Concretament es va pescar al tram mitjà, aigua avall 

del pantà de Portbou (PB2) i al tram baix, aigua amunt de l’Estació Depuradora 

d’Aigües Residuals de Portbou (PB3). Aquest mostreig de va dur a terme a la 

primavera de 2011. 

Els exemplars capturats es van identificar, sexar -en aquelles espècies que és possible 

fer-ho a partir de caràcters morfològics externs-, pesar i mesurar. Aquest dades 

permeten fer una bona aproximació de l’estructura de la comunitat piscícola del tram, 

així com una caracterització de la població de les espècies més abundants. 

  

Figura 37: Pesca elèctrica al curs mitjà de la ribera 

de Portbou aigua amunt del Mas Budellers (PB2). 
Figura 38: Identificació dels peixos capturats per 

mitjà de pesca elèctrica a la ribera de Portbou. 

Exemplar de bagra catalana (Squalius laietanus). 

  

Figura 39: Mesura del pes dels exemplars 

capturats a la ribera de Portbou. Exemplar de bagra 

catalana (Squalius laietanus). 

Figura 40: Mesura de la longitud furcal dels peixos 

de la ribera de Portbou mitjançant un ictiòmetre. 

Anguila (Anguilla anguilla). 
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Al curs mitjà de la ribera de Portbou, aigua avall del pantà de Portbou, i per sobre del 

Mas Budellers, (PB2) no s’hi va trobar cap peix en el moment del mostreig, això no 

obstant no es descarta que en èpoques de reproducció hi pugui arribar alguna bagra, 

algun barb de muntanya o alguna anguila. 

Al curs baix, aigua amunt de l’abocament de l’EDAR de Portbou (PB3) es van trobar 

dues espècies diferents de peixos: bagres catalanes (Squalius laietanus) i anguiles 

(Anguilla anguilla). Concretament es van capturar 59 peixos: 58 bagres catalanes 

(Squalius laietanus) i una única anguila (Anguilla anguilla). Tot i que en el moment del 

mostreig es va fer pesca elèctrica en un tram força llarg, tots els peixos agafats es van 

trobar en un petita gorga situada aigua avall de la passera que travessa la ribera. 

 

Taula 4. Relació de captures per mitjà de pesca elèctrica a la ribera de Portbou al curs mitjà (PB2) i al 

curs baix (PB3) (nombre d’individus/m2) i biomassa (gr) (biomassa/m2) de les diferents espècies per unitat 

d’esforç. Pesca elèctrica amb aparell portàtil -Hans Grassl IG200/2- el 3 de juny de 2011.  

Ribera de Portbou  avall del pantà de Portbou (PB2)  Dades del tram  

TOTAL n - Longitud aproximada del tram: 76,9 m 

Superfície de riu mostrejada: 69,2 m2 Indiv/ m2 - 
biom/ m2 - 

 
Ribera de Portbou amunt de l’EDAR de Portbou (PB3)  Dades del tram  

Bagra 
(Squalius laietanus) 

n 58 

Longitud aproximada del tram: 113,4 m 

Superfície de riu mostrejada: 636,3 m2 

Indiv/ m2 0,09 
biom/ m2 0,379* 

Anguila 
(Anguilla anguilla) 

n 1 

Indiv/ m2 0,003 
biom/ m2 0,288 

TOTAL n 59 

 Indiv/ m2 0,09 

biom/ m2 0,666* 
 

* No es va poder calcular el pes de les bagres més petites (<30mm) per les quals s’ha considerat 1g/ind. 

 

A la figura 41 es comparen les captures d’aquest tram tant pel que fa al nombre 

d’individus (n) com la biomassa (g) de les dues espècies. Les dades obtingudes són 

força escasses i, a més a més, només corresponen a un dels trams de la ribera 
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mostrejats, això no obstant, aquestes dades permeten fer una aproximació de la 

comunitat piscícola d’aquesta ribera.  

 Percentatge en nombre d’individus (n) Percentatge en biomassa (g) 
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Figura 41: Proporció de bagres catalanes (Squalius laietanus) i anguiles (Anguilla anguilla) capturadess 

per mitjà de pesca elèctrica al curs baix de la ribera de Portbou (PB3) la primavera de 2011.  

El tram mostrejat, tot i tractar-se d’un tram del curs baix de la ribera de Portbou, és 

força allunyat de la desembocadura i, per tant, no hi ha incursió d’aigua salada. És per 

això, que no es donen les condicions per a trobar-hi d’altres espècies de peixos 

pròpies del curs baix com les llisses o llísseres o els mugílids. 

Aquestes dues espècies de peixos, juntament amb els barbs de muntanya (Barbus 

meridionalis), són les pròpies de trams mitjans de rieres mediterrànies com la de 

Portbou. La bagra catalana (Squalius laietanus) és pròpia de trams amb aigua 

permanent i amb una certa profunditat (amb gorgues). Les anguiles (Anguilla anguilla), 

per altra banda, es distribueixen al llarg dels cursos fluvials des de la desembocadura 

fins a les capçaleres, si els és possible. Els mascles es queden als trams baixos, a 

zones amb una certa salinitat o estuaris, mentre que les femelles pugen riu amunt a 

madurar. L’exemplar capturat es va trobar més de 2 km riu amunt de la 

desembocadura de la ribera de Portbou. Això indica que en alguns moments la ribera 

de Portbou arriba a connectar amb la mar Mediterrània i aquests peixos poden pujar 

1,7% 

98,3
% 56,8% 

43,2% 

Barbus meridionalis Squalius laietanus Anguilla anguilla
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ribera amunt. No obstant, el fet de trobar-ne només una, indica que la connectivitat no 

hi és constant i que, en aquest tram baix de la ribera, és molt millorable. 

Bagra catalana (Squalius laietanus) 

La bagra catalana és una espècie de peix pròpia de les conques fluvials mediterrànies 

del nord-est ibèric i el sud de l’Estat francès (Kottelat i Freyhof, 2007). Les poblacions 

estan restringides al conjunt de la conca de l’Ebre i a les altres conques fluvials de 

Catalunya, incloses algunes rieres de la Costa Brava. 

Els individus de bagra catalana (Squalius laietanus) poden fer fins a 210 mm de 

longitud furcal (Kottelat i Freyhof, 2007).  

Tots els exemplars es van trobar al tram corresponent al curs baix de la ribera de 

Portbou (PB3). Les bagres capturades a la ribera de Portbou es distribueixen en dos 

grups: un grup amb  alevins d’entre 18 i 28 mm de longitud furcal -41 individus- i un 

segon grup amb exemplars més grossos, d’entre 88 i 105 mm de longitud furcal i entre 

10 i 16 g de pes -17 individus-. Aquests exemplars més grossos, si bé tenien una 

longitud intermèdia –poden arribar a fer el doble de longitud furcal- es poden 

considerar adults.  Les bagres més grosses es van trobar a la gorga que hi ha aigua 

avall de la passera que travessa la ribera, mentre que els alevins, més petits, estaven 

distribuïts a llarg del tram mostrejat.  

 

  

Figura 42: Alevins de bagra catalana (Squalius 

laietanus). 
Figura 43:  Exemplar adult de bagra catalana 

(Squalius laietanus).. 
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D’aquestes dades, tot i que són escasses per ser considerades representatives de la 

població de tota la ribera, és força rellevant que només s’hi hagi trobat aquests dos 

grups d’edat i no exemplars intermitjos. Això podria ser un indicador d’alguna 

pertorbació forta a la ribera, com un estiatge perllongat, que ha fet que en algun 

període de temps només quedés aigua a les gorgues, la qual cosa ha permès el 

manteniment d’exemplars d’una certa talla. Això no obstant, la presència d’alevins és 

la nota positiva que indicaria que durant el darrer any ha estat possible la fresa.  

 

Taula 5. Caracterització de les bagres catalanes capturades a la ribera de Portbou per mitjà de pesca 

elèctrica al trams del curs baix (PB3), longitud furcal (LF, mm) i pes (g) –mínim, màxim, mitjana i desviació 

estàndard -.  

Alevins n Mínim Màxim Mitjana Desviació 
estàndard 

LF (mm) 
41 

18 28 21,9 2,2 

Pes (g) - - - - 
 

Adults n Mínim Màxim Mitjana Desviació 
estàndard 

LF (mm) 
17 

88 105 94,9 4,6 

Pes (g) 10 16 11,8 1,9 
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Figura 44: Representació de la longitud furcal (LF, mm) de les bagres (Squalius laietanus) de la ribera de 

Portbou la primavera de 2011. 
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Anguila (Anguilla anguilla) 

L’anguila és un peix migrador que els darrers decennis s’ha anat trobant cada vegada 

més limitat als trams baixos dels cursos fluvials degut a les dificultats que li ha creat 

l’establiment de nombrosos obstacles al bell mig del riu (rescloses, preses, bases de 

ponts, guals, etc), sovint insuperables. És per això, associat també al seu interès 

pesquer i cultural, que és de gran interès per a la Unió Europea l’estudi i la 

conservació de les seves poblacions salvatges.  

Les anguiles neixen al mar dels Sargassos, des d’allà els alevins fan un llarg viatge 

fins a les costes d’Europa, la mar Bàltica, la mar Negra i el nord d’Àfrica. Arriben a les 

costes catalanes en forma d’angules, per penetrar als rius, rieres i aiguamolls entre 

l’octubre i la primavera. Després d’un període de maduració sexual, d’entre 5 

(mascles) i 12 (femelles) anys, tornen a marxar a reproduir-se als Sargassos (Ordeix, 

M. i al. 2010). 

A la ribera de Portbou s’ha trobat una anguila al tram baix, concretament, 2,3 km riu 

amunt de la desembocadura. Si bé aquesta distància no és molt destacable per a 

aquesta espècie, és positiu i força rellevant la seva presència en una ribera com la de 

Portbou, que té el tram baix canalitzat i soterrat a la desembocadura i, a més a més, 

es manté eixuta pràcticament tot l’any. Les anguiles adultes poden mesurar entre 200 i 

1000 mm de longitud furcal i arribar als 10 kg de pes (Ordeix, M. i al. 2010). L’anguila 

capturada a la ribera de Portbou, feia 410 mm de longitud furcal i pesava 183 g. 

Aquesta anguila tenia una coloració platejada. 

Les anguiles es poden caracteritzar en funció de la coloració del cos (grogues les més 

joves i platejades les adultes amb capacitat reproductiva) que, per a aquests peixos, 

és indicador del grau de maduració sexual. Degut a la diferencia de mida que 

assoleixen mascles i femelles, la coloració pot ajudar a determinar el sexe d’alguns 

exemplars. Les anguiles amb una longitud furcal inferior a 350 mm, grogues o amb 

coloració intermitja, es consideren immadures i no se’n pot determinar fàcilment el 

sexe in vivo. Les anguiles de mides entre 350 i 500 mm es consideren femelles si són 

grogues i mascles si estan platejades (indicant que ja han assolit la maduresa sexual i 

poden retornar a la mar per reproduir-se, per fresar). Finalment, les anguiles més 

grosses, les que fan més de 500 mm, es consideren sempre femelles; a partir 

d’aquesta mida sempre adquireixen la coloració platejada (Durif i altres, 2005).  
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L’escassetat de dades referents a aquesta espècie no permeten fer una valoració de 

l’estructura poblacional de les anguiles en aquesta ribera. Això no obstant, permet 

avaluar, per la seva naturalesa migradora, el grau de connectivitat de la ribera. Així 

doncs, el fet de trobar-ne només una pot ser un reflex que la connectivitat fluvial al 

tram baix és molt millorable. 
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Els peixos són bons indicadors biològics, sobretot de l’estat dels microhàbitats 

aquàtics i de l’evolució de canvis a mitjà termini, a anys vista, més que no pas els 

macroinvertebrats. El percentatge de fauna piscícola introduïda, al·lòctona, i l’afecció a 

determinades malalties també són  bons indicadors de l’estat ecològic de les aigües 

continentals.  

L’índex IBICAT, adaptat al poblament de peixos de Catalunya (ACA, 2006a), es 

fonamenta en aquests paràmetres. Concretament, per a rius de zones baixes 

mediterrànies es tenen en compte les següents mètriques: el percentatge d’espècies 

autòctones; el percentatge d’abundància d’espècies insectívores (% n/ha); i el 

percentatge d’espècies autòctones presents respecte a les espècies històriques (%).  

S’ha mostrejat el poblament de peixos i s’ha determinat l’índex IBICAT a dos trams de 

la ribera. Al curs mitjà, aigua avall del pantà de Portbou, per sobre del Mas Budellers, 

no s’hi va trobar cap peix i per tant no s’hi pot aplicar aquest índex. Al curs baix amunt 

de l’EDAR de Portbou es van capturar un total de 59 peixos de dues espècies 

diferents, totes dues autòctones: bagra catalana (Squalius laietanus) i anguila (Anguilla 

anguilla). La bagra catalana és bàsicament insectívora, mentre que les anguiles són 

més insectívores quan són petites i a mesura que es van fent grans es van tornant 

més piscívores. L’exemplar trobat en aquest tram, força grossa, es pot considerar 

piscívora o omnívora.  

Tot i considerar-ho tram baix, a l’estar força allunyat del mar, no mostra cap signe 

d’incursió marina. Per tant, en relació a les espècies històriques (potencials), es tindran 

en compte les de tram mitjà, bagres catalanes, anguiles i barbs de muntanya. Les 

diferents mètriques de l’índex IBICAT donen un valor molt alt per a aquest tram de 

ribera. 

El tram mostrejat (mitjançant la tècnica de pesca elèctrica) presenta un percentatge 

d’espècies de peix autòcton del 100% . De tres espècies potencials, se n’hi ha trobat 

dues, una de força tolerant a la contaminació, l’anguila, i una altra de poc tolerant, la 

bagra. Aquest poblament de peixos, per tant, indica que aquesta ribera no té 

problemes importants de contaminació de l’aigua, però sí de connectivitat, sobretot al 

seu curs baix.  

Aquests valors de qualitat biològica basada en el poblament de peixos, excepcionals 

en comparació amb altres rieres mediterrànies (de dins i de fora del nostre país, on la 
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presència d’espècies foranes o al·lòctones està, dissortadament, molt generalitzada), 

s’acostumen a donar a trams fluvials on la hidrodinàmica i la geomorfologia 

s’aproximen a les naturals o estan poc alterades.  

 

Taula 6. Resultats de l’aplicació de l’índex de peixos IBICAT a dos trams de la conca de la ribera de 

Llançà: curs mitjà, ribera de Valleta aigua amunt i avall de l’abocament de l’EDAR de Valleta (LLA5 i 

LLA6) i curs baix, tram final de la ribera de Llançà (LLA3), a la primavera i a la tardor de 2011. 

Codi del 
punt Mètrica Núm sp 

autòctones 
Núm sp 

al·lòctones  IBICAT 

LLA3 
(primavera) 

% d’espècies autòctones 2 0 100% >80 

% d’abundància d’espècies 
insectívores (% de n/ha)   98,3% >80 

% d’espècies autòctones 
respecte a les històriques   66,6% >80 

 

Mètriques Molt bo 
/ bo Mediocre Deficient 

/ dolent 
Percentatge d’espècies autòctones >80 40 - 80 <40 
Percentatge d’abundància d’espècies insectívores (% de n/ha) >80 40 - 80 <40 
Percentatge d’espècies autòctones respecte a les històriques >60 30 - 60 <30 
IBICAT = Índex adaptat per als rius de zones baixes mediterrànies (ACA, 2006a) 
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Altra fauna  

De manera complementària, també es vol anotar la presència d’altres espècies de 

fauna vertebrada que s’ha detectat a partir dels mostreigs fets a la ribera de Portbou. 

Hi destaca la presència de diverses espècies d’amfibis i rèptils, així com alguns ocells.  

Pel que fa als amfibis i rèptils, s’han detectat fins a tres espècies: una granota verda 

(Pelophylax perezi) a la bassa de la capçalera de la ribera de Portbou (PB1) durant el 

mostreig de finals de març; una salamandra (Salamandra salamandra) al tram baix de 

la ribera (PB3), mentre es feia el mostreig de macroinvertebrats aquàtics el dia 29 de 

març. Finalment, una serp d’aigua (Natrix maura) al mateix tram baix, per mitjà de 

pesca elèctrica al mostreig del juny. 

 

  

Figura 45: Larva de salamandra (Salamandra 

salamandra) de la ribera de Portbou al tram baix 

(PB3). 

Figura 46:. Serp d’aigua (Natrix maura) de la ribera 

de Portbou capturada per mitjà de pesca elèctrica al 

tram baix de la ribera de Portbou (PB3). 

 

Finalment, es pot destacar també la presència a les zones de mostreig de diversos 

ocells com el pinsà (Fringilla coelebs) i la merla (Turdus merula) al tram de capçalera, 

o la cadernera (Carduelis carduelis), el falcó pelegrí (Falco peregrinus) i el verdum 

(Serinus serinus) al tram baix. A més a més, en aquest tram durant el mostreig del 29 

de març es va detectar la presència de la guilla o guineu (Vulpes vulpes). 
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5. CONCLUSIONS 

La ribera de Portbou està sotmesa, com la majoria de rieres de la Costa Brava, a un 

règim hidrològic i climàtic d’una zona mediterrània. Pateix, per tant, períodes força 

perllongats de temps on la pluviometria és escassa i les temperatures, força elevades. 

Això, juntament amb períodes on el vent, predominantment tramuntana, bufa amb forta 

intensitat fan que la ribera estigui sotmesa a sequeres força importants. Per altra 

banda, quan la pluviometria hi és abundant, la ribera pot arribar a portar grans 

quantitats d’aigua i generar grans crescudes i rierades. Es tracta, per tant, d’una ribera 

on les pertorbacions d’origen natural són abundants. 

Al llarg de l’any 2011 s’ha avaluat l’estat ecològic a tres trams de la ribera de Portbou 

durant els mesos de març, juny i novembre. Això ha permès constatar que aquesta 

ribera manté un bon estat de conservació i una bona qualitat biològica i fisicoquímica 

al llarg de tot l’any. Tot i així, s’hi poden observar algunes variacions estacionals 

causades per pertorbacions a què es troba sotmesa aquesta ribera, especialment la 

sequera. En moments en els quals la ribera porta aigua de manera constant durant un 

cert període de temps, la qualitat dels hàbitats fluvials és molt bona i permet 

l’establiment d’una comunitat de macroinvertebrats aquàtics rica i diversa. En canvi en 

moments en què la ribera ha patit períodes de sequera, la qualitat dels hàbitats 

disminueix i la comunitat de macroinvertebrats aquàtics se’n veu directament afectada. 

Pel que fa a les dades fisicoquímiques de l’aigua, cal dir que no s’observen canvis 

importants en la qualitat dels paràmetres analitzats. Els mostreigs s’han fet sempre en 

moments en què a la ribera hi havia aigua i els resultats obtinguts són acceptables a 

tots els trams. En destaca la baixa conductivitat elèctrica, típica en rieres mediterrànies 

de curt recorregut en terrenys silícics. Això provoca que d’altres paràmetres 

fisicoquímics, com el pH, hi siguin més inestables i oscil·lants. 

La qualitat de la vegetació de ribera, valorada a partir de l’índex de Qualitat del Bosc 

de Ribera (QBR) mostra una qualitat bona a la capçalera i el tram mitjà. El tram baix, 

en canvi, es troba més sotmès a l’activitat humana hi presenta un cert grau de 

degradació, sobretot pel que fa a cobertura i estructura del bosc de ribera.   

Els valors de qualitat biològica obtinguts a partir dels índex biòtics (S, EPT, OCH, 

EPT/OCH, IBWMP, IAPST, FBILL) mostren a la ribera de Portbou una qualitat general 
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bona i molt bona. Això no obstant, s’hi observen períodes on la qualitat biològica és 

molt bona, com l’estiu de 2011, i períodes on la qualitat disminueix. Aquest fet ve 

donat, bàsicament per les diferències estacionals i els períodes de sequera a què es 

troba sotmesa aquesta ribera que fan que la comunitat de macroinvertebrats aquàtics 

es vegi alterada i, per tant, també la seva qualitat biològica. Aquesta oscil·lació no és 

tan marcada al tram de capçalera (PB1) on hi ha aigua de manera regular tot l’any. En 

canvi, als altres dos trams, que pateixen més la sequera, la qualitat biològica hi és més 

oscil·lant.  

En destaca la gran riquesa i diversitat de famílies de macroinvertebrats, especialment 

destacable al mes de juny. Aquest fet fa pensar en el gran potencial d’aquesta ribera 

per acollir una comunitat de macroinvertebrats aquàtics interessant en períodes en què 

el flux d’aigua circulant hi és continu. 

Pel que fa al poblament de peixos de la ribera de Portbou, cal dir que només se’n van 

detectar al tram baix de la ribera (PB3). Les grans preses dels embassaments suposen 

un obstacle per a moltes espècies de peix, un problema greu per a les espècies 

clarament migradores com l’anguila (Anguilla anguilla). Aigua avall, tot i la migradesa 

de cabal circulant, s’hi va localitzar un poblament destacable de bagres catalanes 

(Squalius laietanus) i algun exemplar d’anguila, concentrats només en una petita 

gorga.  

La presència de bagra catalana indica que la qualitat de l’aigua de la ribera de Portbou 

és bona, perquè és una espècie força sensible a la contaminació. D’altra banda, la 

bagra catalana també mostra la presència d’hàbitats encalmats, gorgues. Al seu torn, 

la presència d’alguna anguila indica, per la naturalesa migradora d’aquesta espècie, un 

cert grau de connectivitat a la part baixa de la ribera de Portbou, però encara hi és molt 

millorable: tot el tram urbà de la ribera està canalitzat, soterrat i, en part, es fa servir 

com a aparcament i camí. No obstant, l’obstacle principal per a la connectivitat per als 

peixos en aquest tram és la manca d’aigua circulant bona part de l’any.  

En definitiva, la ribera de Portbou mostra uns resultats globals d’una ribera 

mediterrània ben conservada en termes generals, però que pateix alguns problemes 

sobretot de manca de cabal, en part a causa de la pròpia naturalesa climàtica i 

geològica. Si se’n millorés aquesta pertorbació i la ribera pogués dur aigua de manera 
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contínua al llarg de l’any, la qualitat biològica i el poblament de peixos podrien ser-hi 

més estables. 

En aquesta mateixa línia dir que seria interessant estudiar la possibilitat d’executar un 

projecte de reutilització d’aigua regenerada, seguint la línia o la filosofia del que ja 

s’està duent a terme a la ribera del municipi veí de Llançà. Si es dugués a terme, molt 

probablement milloraria l’estat ecològic i la biodiversitat global de la ribera de Portbou, 

sobretot gràcies a l’increment, per petit que fós, de la quantitat d’aigua circulant per la 

ribera i, alhora, la millora de la continuïtat d’aquest curs fluvial.  
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6. RECOMANACIONS I PROPOSTES DE GESTIÓ 

La ribera de Portbou té un cicle hidrològic típic de ribera mediterrània i bona part de les 

problemàtiques detectades van més lligades a fenòmens d’estacionalitat que a 

mancances en la gestió i qualitat de l’aigua en aquesta conca. Per tant, en aquest 

sentit, es recomana donar continuïtat a la gestió de l’aigua que fa anys porta a terme el 

Consorci de la Costa Brava per garantir la qualitat de l’aigua tant per a ús de boca com 

per mantenir la ribera de Portbou com a ecosistema natural. I concretament: 

 Amb el propòsit de compensar la disminució del cabal de la ribera aigua avall 

del pantà, que causa una pèrdua dels hàbitats fluvials en alguns trams, seria 

recomanable que el pantà deixés anar un volum d’aigua suficient per garantir 

un cabal ambiental a la part baixa de la ribera. Això milloraria l’estat ecològic i 

la biodiversitat global de la ribera de Portbou. 

 Una opció per garantir aquest cabal ambiental a la ribera seria l’aportació ribera 

amunt d’aigua regenerada, procedent de l’EDAR de Portbou, tractada 

convenientment. Aquesta aigua regenerada hauria d’haver passat per un 

tractament de reducció substancial dels nutrients. El projecte de reutilització 

d’aigua regenerada podria seguir la línia del que ja s’està duent a terme a la 

ribera del municipi veí de Llançà.  

 Al tram que hi ha entre el pantà i la canalització del tram inferior, la ribera té 

poca cobertura vegetal. S’hi podria fer alguna actuació de revegetació de la 

vegetació de ribera, arbres i, sobretot, arbusts de ribera propis de la conca, 

com verns (Alnus glutinosa), salzes blanc o saules (Salix alba), gatell (Salix 

atrocinerea), sarga (Salix ealeagnos), baladre (Nerium oleander), aloc (Vitex 

agnus-castus), entre d’altres. 

 En algun tram, que correspon a un antic abocador, caldria extreure’n les 

deixalles que hi ha abocades, que degraden substancialment l’entorn de la 

ribera. Es pot plantejar alguna activitat de neteja per mitjà de voluntariat o 

camps de treball.  

 Pel que fa a la necessitat de millorar la connectivitat per als peixos i altra fauna 

caldria estudiar la possibilitat d’aplicar mesures correctores a la presa del pantà 
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de Portbou. Es podria estudiar la viabilitat de dur a terme un projecte de millora 

de la connectivitat fluvial en aquest pantà desenvolupant-hi algun sistema del 

tipus riu lateral, safareigs successius o ascensor per a peixos (per a més 

informació: http://www.mitmanlleu.org/coneixelriu/peixosderiu.html).  

 Aigua amunt del tram canalitzat, la ribera també presenta algun problema de 

connectivitat als guals que creuen la carretera i la ribera. En aquests punts, s’hi 

podria establir alguna mesura senzilla que elimini el salt que hi ha en ambdós 

costats de la passera i millorar-ne, així, la connectivitat per als peixos i altra 

fauna (per exemple, per a amfibis com la salamandra). 

 Finalment, cal comentar la necessitat d’estudiar com reduir l’afectació de la 

canalització actual de la ribera de Portbou al seu tram final, fins a la 

desembocadura a la mar Mediterrània. Seria interessant establir-hi un canal o 

ribera lateral. Al mateix tram endegat, amb un pendent i un substrat semblant al 

que hi ha ribera amunt (tant naturalitzat com sigui possible), i per on circuli un 

cabal ambiental. Això milloraria la connectivitat ecològica per als peixos 

(sobretot per a l’anguila però també per a altres peixos, com les llisses) i altra 

fauna entre la mar i la ribera.  

 

 

 

30 de desembre de 2011 
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9. ANNEXOS 

 
Annex 1. Descripció dels punts de mostreig a la ribera de Portobu. Distribució dels punts des 

de la capçalera a la desembocadura. 

 

  Localització 
Estació Descripció - topònim UTM X UTM Y 

PB1 
Capçalera de la ribera de Portbou, aigua amunt del 

pantà 
31T 509156 4697699 

PB2 
Ribera de Portbou, aigua avall del pantà de Portbou 

–entre el Mas Moliner i el Mas Budellers-. 
31T 511026 4697187 

PB3 

Ribera de Portbou, aigua amunt de l’Estació 

Depuradora d’Aigües Residuals de Portbou –al 

Pedregar, a l’alçada del Mas de l’Ametller-. 

31T 511526 4697263 
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Annex 2. Mitjanes de les concentracions de sòlids en suspensió i nutrients a la ribera de 

Portbou l’any 2011. Dades cedides pel Consorci de la Costa Brava. 

 

  PB1 PB2 PB3 

  Març Juny Nov. Març Juny Nov. Març Juny Nov. 

           
MES (mg/L) 

 

<1 4,8 <1 <1 <1 2,4 <1 <1 7,2 
          
N Kjeldahl (mgN/L) 3,6 0,6 0,8 1,7 0,6 0,6 1,1 2,8 0,6 
          
NH4-N (mg N/L) 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
          
NO3-N (mg N/L) 1,0 1,4 2,8 1,0 1,1 4,8 1,2 0,9 <0,1 
          
Fòsfor total (mg P/L) 0,2 0,3 <0,2 0,4 0,3 <0,2 0,9 0,3 1,8 
          
E. Coli (ufc/100mL)  <1 <1 1 <1 12 8 9 5 97 
           
Espores clostridis   2 3 - <1 3 - 1 14 - 
(ufc/100 mL)           
nd: no disponible.    
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Annex 3. Taxons de macroinvertebrats aquàtics localitzats a la ribera de Portbou (Portbou, l'Alt 

Empordà) l'any 2011. 

 
29-03-11 29-03-11 29-03-11 03-06-11 03-06-11 03-06-11 02-11-11 02-11-11 02-11-11

PB1 PB2 PB3 PB1 PB2 PB3 PB1 PB2 PB3
TURBELLARIA
Dugesiidae
Planariidae
NEMATODA
NEMATOMORPHA
BRYOZOA
OLIGOCHAETA 1 3 3 3
Lumbricidae
Lumbriculidae
Naididae
Tubificidae
HIRUDINEA
Erpobdellidae 1
Glossiphoniidae vist 3 2 2
Hirudinidae
GASTEROPODA
Ancylidae 1 3 3 4 3 1 3
Bithyniidae
Ferrisidae
Hydrobiidae 
(Potamopyrgus sp. )* 1 1
Lymnaeidae 2
Physidae 1
Planorbidae
BIVALVIA
Pisidiidae*
Sphaeriidae
CRUSTACEA
Cladocera 2 3 3
Copepoda 3 2 3 3 3 4 2 3
Ostracoda 1 1 1 1 2 4 1
AMPHIPODA
Gammaridae 1
ISOPODA
Asellidae 2 3 3 2 3
DECAPODA
Astacidae
Cambaridae (Procambarus clarkii)*
CHELATA
Hydracarina 2 3 2 3 1 3 3
Colembola 1 1 1 1
EPHEMEROPTERA
Baetidae 3 2 3 3 3 3 4 1 2
Caenidae 1 2 1 1 2
Ephemerellidae 2 3
Ephemeridae
Heptageniidae 1
Leptophlebiidae 3 2 2 3 4 3 2
Polymitarcidae
Siphlonuridae

Família
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29-03-11 29-03-11 29-03-11 03-06-11 03-06-11 03-06-11 02-11-11 02-11-11 02-11-11
PB1 PB2 PB3 PB1 PB2 PB3 PB1 PB2 PB3

PLECOPTERA
Capniidae
Chloroperlidae
Leuctridae
Nemouridae 3 2 2 3
Perlidae
Perlodidae 1 2 1 1
Taeniopterygidae
ODONATA
Aeschnidae 2 2 2
Calopterygidae
Coenagrionidae 1 2
Corduliidae
Cordulegasteridae 2 1
Gomphidae
Lestidae 2 2 2
Libellulidae 2 2 1 1 2
Platycnemididae
HETEROPTERA
Aphelocheiridae
Corixidae 1 1
Gerridae 2 2 1 1
Hydrometridae 1 2 1 1
Mesoveliidae
Naucoridae
Nepidae 1 1 2 1
Notonectidae 2 2 2 3 3 2
Pleidae
Veliidae 3 2
LEPIDOPTERA
Crambidae
MEGALOPTERA
Sialidae
NEUROPTERA
Osmylidae
Sysiridae
COLEOPTERA
Chrysomelidae
Curculionidae
Dryopidae
Dytiscidae 2 3 2 2 3 2 3 3
Elmidae 1 2 3
Gyrinidae 2 1 3 1 3
Haliplidae
Helodidae
Helophoridae
Hydraenidae 1 1
Hydrophilidae 1 1 1 1
Hydroscaphidae
Hygrobiidae
Scirtidae 1 1

Família
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29-03-11 29-03-11 29-03-11 03-06-11 03-06-11 03-06-11 02-11-11 02-11-11 02-11-11
PB1 PB2 PB3 PB1 PB2 PB3 PB1 PB2 PB3

TRICHOPTERA
Glossosomatidae
Goeridae
Hydropsychidae 3 2 2 1
Hydroptilidae 1
Leptoceridae 3 3
Limnephilidae 3 1 1 2 3 2
Odontoceridae
Philopotamidae 1 1 1
Polycentropodidae 1 3 1 2
Psychomyiidae 3 1
Rhyacophilidae 1 1
Sericostomatidae 1
DIPTERA
Anthomyiidae
Athericidae
Blephariceridae
Ceratopogonidae 1 1 1
Chaoboridae
Chironomidae 3 3 4 3 3 3 1 2 2
Chironomidae red 2 2 1 1
Culicidae
Dixidae 1
Dolicopodidade
Empididae
Ephydridae
Limoniidae
Psychodidae
Ptychopteridae
Rhagionidae
Scatophagidae
Sciomyzidae
Simuliidae 2 3 4 1 1 1 2
Stratiomyidae
Syrphidae
Tabanidae
Tipulidae 1 1

Família

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


