presentacioó
La motxilla del riu forma part dels recursos educatius que ofereix el Programa Educatiu de Medi Ambient
de Vic, com un material de suport per als centres escolars de la ciutat.
El dossier que teniu a les mans està estructurat en els apartats següents:
· Presentació del recurs.
· Fitxa tècnica, on es detallen els elements de què consta el recurs i algunes especificitats a tenir en
compte en utilitzar-lo.
· Informació, on es faciliten dades d’interès relacionades amb els espais fluvials de Vic.
· Activitats educatives, amb suggeriments per realitzar amb la motxilla.
· Per saber-ne més, on trobareu recursos per ampliar la informació sobre aquest tema.
· Annex I, amb el material de treball per a l’alumnat.
· Annex II, amb fotografies dels rius Gurri i Mèder.
· Annex III, amb fotografies antigues relacionades amb l’ús dels rius.
La motxilla és adequada per als alumnes de primària i de secundària i està pensada com un recurs conduït
pels mestres i que funcioni de manera autònoma, perquè es pugui adaptar a les necessitats de cada aula.
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f itxa tecnica
LA MOTXILLA DEL RIU
RECURSOS MATERIALS
1 guia d’ocells
1 guia de vegetació
3 prismàtics
3 safates
1 cinta mètrica
1 cordill
5 lupes
OBSERVACIONS
La motxilla està pensada com un recurs per fer servir durant els itineraris pels rius Mèder i Gurri o bé com
a suport a les activitats del Projecte Rius.
Es demana fer un bon ús del material i deixar-lo net (si és el cas) i ben endreçat per al proper grup que
el vulgui utilitzar.
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informacioó
L’Anella Verda de Vic
L’Anella Verda de Vic és un circuit natural al voltant
de la ciutat que connecta diversos espais d’alt valor
ecològic, paisatgístic, històric i cultural. És un trajecte
amb senyalització pròpia d’uns 32 quilòmetres de
traçat que encercla tota la ciutat. Una gran part del
circuit passa per la llera dels rius Gurri i Mèder, recuperats recentment, pels turons testimoni i per altres espais d’interès.
L’Anella Verda permet:
· Descobrir el patrimoni natural dels ecosistemes
fluvials del Gurri i del Mèder, tot destacant-ne
fauna característica o arbres monumentals (la
pineda del Pujolar, la roureda del Cantarell, els
plàtans del parc Jaume Balmes, del Prat i de
la carretera Barcelona, els castanyers d’Índia
de la font de Sant Pere, els arços del puig dels
Jueus, etc.).

· Descobrir el patrimoni natural dels turons testimoni que configuren un paisatge molt propi i
fàcilment identificable del municipi i del conjunt
de la Plana (el turó del puig de les Guardioles,
el del puig dels Jueus, el del castell d’en Planas, etc.).
· Conèixer els valors culturals i històrics de Vic
(camins, conreus i diferents paisatges rurals) i
veure com han evolucionat al llarg de la història.
· Descobrir el patrimoni arquitectònic rural de
Vic (masies ben conservades com el Pujolar,
el Franch, can Fontarnau o Sant Joan del Galí
i l’església de Sant Martí de Sentfores).
· Recuperar un patrimoni perdut en els últims
anys: les fonts, llocs d’interès sociocultural i
natural amb flora i fauna característiques.
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El camí fluvial del riu Gurri
El riu Gurri neix prop del Matagalls, al massís del
Montseny, i té com a afluent el riu Mèder. Desemboca al riu Ter després de travessar Vic per l’est. El
topònim Gurri està relacionat amb el color predominant de les seves aigües en llengua bascoibèrica
(gurri, gorri: ‘rogenc’, ‘roig’).
El riu va patir un deteriorament important amb el
desenvolupament de les indústries de la pell a la
ciutat, però actualment, amb l’entrada en funcionament
de les depuradores, el seu estat ha millorat molt.
La recuperació de l’espai fluvial del Gurri s’inicia
l’any 2001 i consta de diferents fases. Actualment,
l’espai restaurat va des del pont d’en Bruguer fins
a la font dels Frares. Les actuacions que s’hi han
desenvolupat són:
· Eliminació dels horts il·legals instal·lats principalment al marge esquerre.
· Neteja i gestió de les deixalles que ocupaven
el recorregut.
· Recuperació dels marges i subjecció dels talussos.

Al llarg del recorregut trobem diferents elements
d’interès, com per exemple:
· La vegetació de ribera, amb àlbers, pollancres,
salzes i canyissos.
· La fauna característica d’ambients aquàtics,
com ànecs collverd i polles d’aigua.
· El meandre del Pas, punt on el riu fa un canvi
brusc de 90º en el seu recorregut i s’eixampla
a causa de la migració del meandre per l’erosió
del riu.
· El pont de Ferro del Molist, element arquitectònic construït per la Maquinista Terrestre i Marítima de Barcelona l’any 1930. Es tracta d’una
estructura metàl·lica constituïda amb bigues
de gelosia recolzades en basaments de pedra.
· El pont d’en Bruguer, construcció gòtica del segle
XIV d’un gran valor històric. Consta de 4 arcades
i finestrals sobre les pilastres. És tot de pedra.
· La roureda del Cantarell un indret que havia estat
molt popular entre la gent de Vic, format per
roures martinencs que arriben als 300 anys,
amb pollancres i freixes de fulla gran.
· Les fonts del Pas i del Cantarell, recentment
recuperades.

· Plantació d’arbres i arbustos per recuperar el
bosc de ribera original (verns, salzes, freixes,
àlbers, pollancres, etc.).
· Condicionament d’un camí o sender apte per al
pas de persones i bicicletes.
· Renovació i ampliació de la senyalística, amb
el nom de les diferents espècies vegetals plantades i amb mapes de situació que ajuden a
fer un ús educatiu de l’espai.
· Desbrossament selectiu de l’estrat arbustiu i
eliminació, per tala o mort en peu, dels arbres
introduïts fa anys i que no eren autòctons, sobretot les acàcies (Robinia pseudoacacia).
· Recuperació de la font del Cantarell.
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La ribera del riu Mèder
El riu Mèder neix al terme de Santa Eulàlia de Riuprimer i rep les aigües de les rieres de Muntanyola
i de Sant Joan del Galí. Desemboca al riu Gurri
després de travessar el nucli de Vic. Popularment
s’anomena la riera. El topònim Mèder sembla derivar
de Merder (apareix citat com Meritabile i Meridario el
1041 i el 1068, respectivament); es desconeix si
aquest nom es deu als abocaments d’aigües residuals
procedents de les adoberies.
A causa d’aquests abocaments, el riu va patir un
deteriorament important, però, com en el cas del riu
Gurri, amb l’entrada en funcionament de les depuradores el seu estat ha millorat molt.
La recuperació de l’espai fluvial entre la C-17 i el
pont de l’antiga N-152 s’inicia l’any 2008. Les actuacions que s’hi han dut a terme són:
· Eliminació dels horts il·legals que impedien el
desenvolupament correcte de l’ecosistema fluvial.
· Neteja i gestió de les deixalles que ocupaven el
recorregut (bidons, andròmines, plàstics, barraques, etc.).
· Reperfilament dels marges i talussos per donar-los
una orografia més real.

· Plantació d’arbres i arbustos d’espècies pròpies de l’ambient ripari per recuperar el bosc
de ribera original (verns, salzes, freixes, àlbers,
canyissos, saücs, avellaners), els quals, amb
el pas dels anys, configuraran un important
bosc de ribera de galeria, tal com ja havia existit
anteriorment.
· Condicionament d’un camí o sender, apte per
al pas de persones i bicicletes, que inclou una
petita palanca per travessar el riu.
· Renovació i ampliació de la senyalística, amb
el nom de les diferents espècies vegetals plantades i les característiques del lloc, per donar
un caire més divulgatiu i pedagògic al conjunt.
Al llarg del recorregut trobem diferents elements
d’interès, com per exemple:
· La vegetació de ribera, amb àlbers, pollancres,
salzes i canyissos.
· La fauna característica d’ambients aquàtics,
com ànecs collverd i polles d’aigua.
· El pou de glaç, que servia per conservar el gel
durant una bona part de l’any gràcies a la seva
ubicació en una zona fresca i ombrívola; amb
l’arribada de les neveres i els congeladors van
caure en desús.
· Les restes de l’antiga piscina de Vic, que va
aprofitar la resclosa existent construïda per fer
funcionar el pou de glaç.
· La font de la Talaia i la font del Ferro, actualment
amb aigües no potables.
· El nucli de Sentfores, conegut amb el nom popular de la Guixa. Es va començar a formar el
segle XVIII al llarg del camí ral de Vic a Santa Eulàlia de Riuprimer, i des del 1932 forma
part del municipi de Vic, encara que conserva
les seves tradicions i personalitat. L’indret té
el seu origen en el castell de Sentfores documentat ja l’any 911, avui enderrocat, i en la
primitiva parròquia de Sant Martí, documentada des del 930 i reedificada el segle XII. Les
ruïnes d’aquesta església es poden veure a
l’extrem oest del terme.

6 La motxilla del riu

activitats educativesó
A continuació proposem diferents activitats que es
poden portar a terme amb el suport de la motxilla.

Camins vora el riu
És interessant fer una descoberta dels ecosistemes
fluvials de la ciutat en especial els més propers a
l’entorn de l’escola per donar-los a conèixer i sensibilitzar els alumnes perquè els respectin. Es proposa:
· Marcar en un mapa de Vic el recorregut del riu
Gurri i del Mèder al seu pas per la ciutat.
· Identificar espais coneguts pels alumnes, principalment espais propers a l’escola. Descriure
què tenen d’especial.
· Fer alguns dels recorreguts ambientals senyalitzats una part o totalment i treballar les fitxes
de l’alumnat que hi ha a l’Annex I.
· Fer un herbari fotogràfic amb les principals espècies d’arbres que es troben en el recorregut.
· Fer una fitxa descriptiva de cada arbre i confeccionar una exposició, mural, pòster, etc.

Fauna d’ambients aquàtics
Els entorns aquàtics són indrets de gran diversitat
biològica. A les parts més ben conservades del Gurri
i del Mèder es poden observar diverses espècies
de fauna: ocells, amfibis i rèptils.
Amb el suport dels prismàtics i les guies d’ocells, es
recomana fer una sessió d’observació d’aus i intentar
identificar-les.
També és interessant conèixer els macroinvertebrats que hi ha al riu i que ens serveixen d’indicadors
biològics de la qualitat de l’aigua. Amb el material
de suport que hi ha a la motxilla, els alumnes poden:
· Investigar què són els indicadors biològics.
· Localitzar-ne, buscant sota les pedres, el fons,
entre les algues, i identificar-los.
· Esbrinar quina qualitat té l’aigua del riu a partir
dels macroinvertebrats observats. Les fitxes
del Projecte Rius us poden ajudar.

La restauració dels rius

Fent memòria

L’Ajuntament de Vic ha dedicat molts esforços a
recuperar el patrimoni natural de l’entorn dels rius
Gurri i Mèder. Amb els alumnes es pot:

A l’entorn del riu, s’hi han desenvolupat múltiples
activitats populars al llarg dels temps (banys, fontades, passejos, etc.). Activitats proposades:

· Observar les fotografies de l’Annex II, comparar-les entre si i comentar les diferències que
presenten aquests trams dels rius Gurri i Mèder
al llarg dels anys.

· Observar les fotografies de l’Annex III i
descriure’n els personatges (com van vestits,
de quina època són, què fan, en quin lloc estan, etc.).

· Fer una cerca dels projectes de restauració
d’aquests rius, escollint un tram concret proper
a l’escola. Descriure les principals actuacions
que s’hi han dut a terme.

· Fer un recull de tradicions, usos, costums...
amb els rius Gurri o Mèder com a protagonistes (amb relació al pou de glaç, la piscina o la
platja de Vic, les fonts, etc.). Es poden entrevistar persones grans conegudes per fer un recull
oral de les seves experiències i/o records.
· Organitzar una xerrada a l’escola o al barri per
compartir aquest treball amb altres persones.
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De pont a pont, el patrimoni
arquitectònic a l’entorn del riu
Com en el joc de l’oca, tant al Mèder com al Gurri
hi ha diversos ponts, alguns dels quals ben emblemàtics (pont d’en Bruguer, pont de Ferro, pont de
Queralt, etc.). Us animem a fer un petit treball de recerca per recopilar informació sobre aquests ponts:
· Situar-los en el mapa.
· Fer-ne un recull fotogràfic.
· Recollir informació relacionada amb la història
d’aquests ponts i fer una fitxa descriptiva de
cada un (època, estil, característiques constructives, estat de conservació, context històric,
etc.).

Usos industrials de l’aigua
Us proposem que els alumnes investiguin sobre el
desenvolupament industrial vora els cursos fluvials
del Gurri i del Mèder al llarg de la història de Vic:
· Situar en un mapa les fàbriques principals, sobretot les relacionades amb la pell.
· Fer una fitxa de les indústries més característiques o representatives (descripció del tipus de
producte que elaboren, del procés productiu,
de com utilitzen l’aigua, la seva repercussió en
el medi, etc.).
· Localitzar en el mapa les depuradores que actualment hi ha al municipi i reflexionar sobre
la importància d’aquestes instal·lacions amb
relació a la qualitat de l’aigua dels rius.
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per saber ne mes ó
Podeu trobar informació d’interès a:
Catàleg d’arbres i arbredes. Ajuntament de Vic.
Localització i anàlisi d’elements del patrimoni cultural del riu Gurri al seu pas pel municipi
de Vic. Josep Casanovas – Jacint Torrents. Ajuntament de Vic. Gener de 2002.
Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i natural de Vic, sector fora muralles.
Ajuntament de Vic.
Recorreguts ambientals de Vic - Ajuntament de Vic.
www.victurisme.cat
Anella Verda de Vic - Ajuntament de Vic
www.vic.cat/mediambient
Programa de qualitat ecològica dels rius
ecobill.diba.cat
Projecte Rius
www.projecterius.org
Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis – Museu Industrial del Ter
www.mitmanlleu.org
Agència Catalana de l’Aigua
aca-web.gencat.cat/aca
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annex 1 material de
treball per l’alumnat
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plantes que es poden trobar en
les diferents comunitats vegetals

arbres

plantes que es poden trobar en
les diferents comunitats vegetals

arbustos

herbes

Casa Joana
Riera

Torrent
del Gall

La Talaia

Mas Sagalés

Can Cassany

La casa
nova d’en
Roig

Font de
El Blanqueig la Talaia

Can Faldilla

La Guixa

Sant Llorenç

el meder, un riu de la nostra ciutat

Riu Meder

Can Clarà

Font
del ferro

Can Rafel

Bassa del
molí del Clarà

La casa nova
del Pujolar

Pou de
Glaç

Mas Oriol

La Bòbila

El Cuell

Molí del
Blanqueig

VIC

Col·legi
St. Miquel

Col·legi
St. Miquel

Col·legi
Sta. Caterina
de Siena

IES
VIc

Col·legi
Escorial

el gurri, un riu viu

Col·legi
Pare Coll

Escola
d’Art de Vic

Col·legi
Sagrat Cor

CEIP
Guillem de MontrodonSant Miquel dels Sants

Institut
Gaudí

Els rius de Vic

Assenyaleu el recorregut que heu seguit des de l’escola fins arribar
al riu.

Localitzeu al plànol els dos rius que passen per la ciutat de Vic.

L’afluent del Gurri és el

El Gurri neix prop del Matagalls, al massís del Montseny, i les seves

aigües van a parar al

el gurri, un riu viu
Com és el bosc de ribera?
Les plantes que viuen prop del riu formen el bosc de ribera.
Explica com és aquest lloc:
Claror:
Temperatura:
Color del sòl:
Hi ha molts animals i plantes:

El Gurri i el seu entorn
Observeu el riu i escolliu les respostes verdaderes:
El Gurri és un riu amb poc cabal
Les aigües del Gurri tenen un fort corrent
El Gurri és un riu amb molta fondària
Vora el riu hi trobem pocs arbres i arbusts
L’aigua del riu està una mica bruta
La ciutat ha anat creixent al costat del riu. Què hi podem veure?

Qui viu al riu?

Durant el recorregut hem pogut observar diferents animals. Anoteu
els que heu trobat avui:

Al canyissar hi trobem la canya i el canyís.

als animals

Aquest és un espai que serveix de
i de

annex 2
fotograf ies dels rius
El Mèder
Tram de N-152 a C-17

Setembre 2007

Juny 2009

Juny 2009

Maig 2010

Tram urbà

Novembre 2007

Juliol 2010
Juny 2003
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El Gurri
Aiguabarreig

Novembre 2007

Maig 2010

Gener 2008

Maig 2010

Setembre 2002

Juny 2008

Novembre 2007

Desembre 2010

Tram Xavier Roca Viñas

Palanca

Tram del pont del Bruguer
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annex 3
fotograf ies dels rius

Arxiu municipal de Vic Autor: Josep Palmarola

Arxiu municipal de Vic Autor: Josep Palmarola

Pont del Bruguer Autor: Lluís Rocafiguera

Arxiu municipal de Vic Autor: Anònim

Pou de glaç Autor: Josep Palmarola
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