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1-

REPRESENTANTS

DEL

CONSORCI

ALBA-TER

RECULLEN

EL

PREMI

INTERNACIONAL DE DUBAI ATORGAT PER LA MUNICIPALITAT DE DUBAI I
LES NACIONS UNIDES .
El proper dia 28 de gener una delegació del Consorci Alba-Ter encapçalada pel seu
president viatjaran a Dubai per recollir el Premi Internacional de Dubai sobre millors
pràctiques per a la millora de les condicions de vida dotat amb 30.000$.
El dia abans de la cerimònia d’entrega de premis el Consorci Alba-Ter presentarà
una comunicació explicant el projecte del Consorci com a entitat a un seminari
internacional de com aprendre de la Millors Pràctiques. Aquest seminari és un dels
actes centrals d’aquest premi ja que les Nacions Unides i la comunitat internacional
estimulen i utilitzen les Millors Pràctiques com a mitjà per:
-

Millorar la política pública basant-se en el què funciona.

-

Augmentar el grau de consciència dels responsables de prendre decisions
per a la formulació de polítiques a tots els nivells i del públic sobre els
possibles solucions a problemes de tipus social, econòmic i ambiental.

-

Compartir i transferir el coneixement i la experiència a través tant de
l’aprenentatge col·lega a col·lega com a través d’un sistema de xarxa.

Pel Consorci aquest premi és un reconeixement a totes les persones que des dels
inicis del projecte Alba-Ter/Ave ha cregut decididament amb aquest projecte.

2- EL CONSORCI ALBA-TER COL·LABORA AMB DOS MÀSTERS DE LA
UNIVERSITAT DE GIRONA.
El Consorci Alba-Ter, des dels seus inicis que ha col·laborat estretament amb les
Universitats i els agents del territori per aprofitat i afavorir les sinergies que puguin
crear-se. Amb aquesta intenció durant aquest mes de gener el Consorci Alba-Ter
col·labora amb dos màster de la Universitat de Girona impartint dues classes.

European Master in Tourism Management

El màster europeu en Gestió de Turisme de la Universitat de Girona (EMTM-UdG) té
com a objectiu dotar els estudiants de coneixements avançats en turisme que els
permetin assumir càrrecs de direcció, de funcionariat en l’administració pública i el
govern, i treballar com a personal qualificat, en l’assessorament professional, en la
innovació empresarial i en l’estudi acadèmic de l’àrea.
L’enorme complexitat del

fenomen

turístic requereix professionals amb

un

coneixement global i de gran abast de les múltiples disciplines i ciències socials
relacionades amb la matèria. Els coneixements avançats en gestió estratègica,
màrqueting, planificació del territori, economia i finances, tecnologies de la
informació, legislació governamental, etc., són primordials per a prendre decisions
de manera efectiva i competent en qualsevol feina relacionada amb el turisme.
El Consorci explicarà com treballa aquesta entitat supramunicipal, quina és la visió
que té del territori i com es desenvoluparà el Pla de Foment turístic del riu Ter que
pretén cohesionar i desenvolupar turísticament aquest espai fluvial.

Màster en Ciència i Tecnologia de l'Aigua
El màster en Ciència i Tecnologia de l'Aigua donarà les eines necessàries per a la
correcta diagnosi i presa de decisions en la gestió dels sistemes i recursos hídrics.
Els

professionals

podran

resoldre

els

aspectes

tècnics

que

empreses

i

administracions puguin plantejar, i estaran capacitats per a determinar la millor
manera de respondre davant de qüestions concernents a sistemes aquàtics naturals
o relatives a l'ús i tractament de l'aigua.
Aquest màster vol donar resposta a la necessitat de capacitar professionals que
s'especialitzin en la resolució de problemes associats amb l'ús i la gestió de l'aigua
en sistemes naturals o humans ja que moltes qüestions necessiten integrar
aspectes científics, tecnològics i socials que conflueixen en l'aigua com a recurs i
com a agent unificador del territori.

En aquest màster el Consorci impartirà una classes on s’explicarà què és el
Consorci i com va sorgir des del món local aquesta iniciativa que trenca “les
fronteres” administratives per desenvolupar projectes seguint la lògica territorial
entorn de l’eix fluvial del riu Ter. D’altra banda el Consorci també organitza una
sortida a Ceret per conèixer el SIVU-TECH una entitat de gestió del riu Tech.

3- ESQUITXOS

-

EL CONSORCI ALBA-TER I L’AJUNTAMENT DE ST. JOAN DE LES
ABADESSES SIGNEN UN CONVENI.

El Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de St. Joan de les Abadesses han signat un
conveni en el qual el Consorci traspassa a l’Ajuntament de St. Joan de les
Abadesses l’obra executada i les infrastructures existents a l’espai natural
“Pantà de Cal Gat”.
Amb la signatura d’aquest conveni l’Ajuntament de St. Joan es fa responsable
del manteniment i seguretat de la infrastructura i queda finalitzada la funció del
Consorci Alba-Ter com a impulsor de l’obra.

-

PUNTS DE VENTA DE L’ATLES AMBIENTAL I PATRIMONIAL DEL RIU
TER.
Llibres de Muntanya
c. Verdaguer, 21
08500 Vic
Llibreria Drac
Pg. d’en Blai, 61
17800 Olot
Llibreria de la Generalitat
Gran via de Jaume I, 38
17001 Girona
Contrarreembors
Enviant les vostres dades a:
albater@albater.org
(30€ despeses d’enviament incloses)

FEBRER

1- DUBAI BRINDA AL CONSORCI LA OPORTUNITAT D’EXPLICAR A LA
COMUNITAT INTERNACIONAL LA SEVA INICIATIVA.
Els representants del Consorci Alba Ter que han viatjat a Dubai per recollir el Premi
Internacional sobre les bones pràctiques es mostren satisfets de la oportunitat que
han tingut d’explicar el projecte del Consorci a nivell internacional i compartir
experiències amb les altres delegacions dels projectes

premiats de Kenia, Togo,

Palestina, Xina, Iran, Argentina, Brasil, Canadà i Uzbekistan. Aquest intercanvi va
ser el dia anterior a l’entrega de premis, el 31 de gener, en el marc d’un seminari
on totes les delegacions van

explicar la seva iniciativa posant èmfasi

a

transfaribilitat d’aquesta a altres territoris.
L’acte va servir per posar de manifest la importància d’esdeveniments com aquests
per conèixer i debatre projectes i mètodes de treball que beneficiïn i millorin les
condicions de vida.
Per ampliar la informació sobre aquest premi podeu consultar el web:
http://www.blpnet.org/2002aw.htm.

2- EL CONSORCI ALBA-TER IMPULSA UNA ACTUACIÓ DE RESTAURACIÓ
AMBIENTAL A CELRÀ
En el marc d’un conveni signat amb la Diputació de Girona, durant aquest primer
trimestre el Consorci finalitzarà una actuació d’aforestació de terres agrícoles i
condicionament de la vegetació de ribera en un tram del marge dret del riu Ter al
terme municipal de Celrà.
El marge del riu Ter està ocupat, en bona part, per espècies al·lòctones, bardisses i
canyars que li confereixen un aspecte de deixadesa i abandonament. Per això des
del Consorci s’ha considerant convenient iniciar un seguit d’accions que incideixin
en la protecció de la vegetació arbustiva i arbòria pròpia del bosc de ribera i aquella
present a les immediacions que actua de franja coixí de protecció d’aquest bosc de
ribera.
Les actuacions que es contemplen en aquest projecte són les següents:
-

Desbrossada de l’espai i eliminació de vegetació al·lòctona.

-

Treballs silvícoles a les plantacions existents.

-

Revegetació de la zona amb finalitats ecològiques i paisatgístiques.

Està previst que durant aquest mes de febrer s’iniciïn aquestes accions.
3- ESQUITXOS
DES

DEL

CONSORCI

S’ORGANITZA

UNA

SORTIDA

A

CERET

AMB

ESTUDIANTS DE LA UDG.
El proper divendres 18 de febrer el Consorci Alba-Ter acompanyarà als estudiats del
màster de tècniques i gestió de l’Aigua que imparteix la Udg a conèixer el Sivu-Tech
(Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement du Tech), l’entitat de
gestió del riu Tec a Ceret.
En aquesta sortida organitzada pel Consorci en col·laboració amb la Udg
s’explicaran el funcionament d’aquesta entitat, com es gestiona la conca fluvial del
riu Tec, es visitaran diferents accions que han fet a la zona.

EL PROPER 5 DE MARÇ ES PORTARÀ A TERME LA IX ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA DEL CONSORCI ALBA-TER.
El dissabte 5 de març és la data elegida pel consell de govern del Consorci Alba-Ter
per realitzar la IX Assemblea General Ordinària. Al final de l’assemblea hi haurà
l’acte de la signatura del conveni per desenvolupar el pla de foment turístic entre la
Generalitat de Catalunya i el Consorci Alba-Ter.
Aquest acte comptarà amb la presència de l’Hble. Sr. Josep Huguet i Biosca,
conseller de comerç, turisme i consum de la Generalitat de Catalunya.

MARÇ
1- EL CONSORCI ALBA-TER PORTA A TERME LA IX ASSEMBLEA GENERAL I
SIGNA EL CONVENI PER INICIAR EL PLA DE FOMENT TURÍSTIC DEL RIU
TER AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

L’Hble. Conseller de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya va
signar el conveni per executar del Pla de Foment Turístic del riu Ter en l’acte que va
clausurar de la IX Assemblea General Ordinària del Consorci Alba-Ter.
El passat disssabte 5 de març va portar-se a terme la IX Assemblea general
Ordinària del Consorci Alba-Ter en la qual es va aprovar el pressupost del 2005, un
pressupost que manté l’aposta de l’organisme per les actuacions en el territori. En
aquest sentit, el pressupost augmenta un 40% en relació al de l’exercici anterior
per tal d’executar, en bona mesura, el Pla de Foment Turístic del riu Ter.
Els membres de l’Assemblea van aprovar per unanimitat l’adhesió de Serra de Daró
com a nou membre. D’aquesta manera el Consorci Alba-Ter passa a estar integrat
per 46 ajuntaments i 5 consells comarcals.
A partir de les 11.30h al Centre Cívic La Fàbrica de Celrà van reunir-se totes
aquelles persones que han fet possible que el Consorci hagi guanyat el Premi
Internacional de Dubai atorgat per les Nacions Unides i la Municipalitat de Dubai.
L’actual consell de govern va voler compartir aquest reconeixement internacional
amb els antics membres del consell de govern, antics treballadors i empreses
privades i organismes públics que han subvencionat algun projecte del Consorci.
La jornada va finalitzar amb l’acte de signatura del conveni del Pla de Foment
Turístic del riu Ter presidit per l’Hble. Sr. Josep Huguet, conseller de Comerç,
Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya. El conseller va destacar en el seu
discurs la importància d’aconseguir una oferta turística original i capaç de
diferenciar-se. El Conseller va remarcar que per aconseguir aquesta oferta cal posar
a l’aparador tot allò que expliqui com som, la nostra història, la nostra gastronomia,
la nostra cultura popular, el nostre patrimoni natural,... En aquest sentit, el
departament té clar que els dos principis bàsics de foment del turisme del país
passaran doncs per la identitat i la qualitat. El Conseller va explicar que des del seu
punt de vista el Pla de Foment Turístic del riu Ter recull i potencia perfectament tots
aquests aspectes i va destacar-ne 4:
1.- Aquest pla es concep sota al criteri general de posar en valor el territori i els
seus elements.
2.- El PFT abasta un territori ampli.
3.- El projecte es vehicula mitjançant la fórmula del consorci: cooperació i unió
d’interessos públics i privats.
4.- L’entesa institucional.

2-

S’HAN

FINALITZAT

ELS

DOS

ESTUDIS

SUBVENCIONATS

PEL

DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
El consorci Alba-Ter ha finalitzat els dos treballs finançats a través del programa de
Foment del Desenvolupament Local: Estudis i campanyes per a la promoció local
del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.
L’empresa Janus ha realitzat l’INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL VINCULAT
ALS USOS DE L’AIGUA DEL RIU TER (Comarques del Ripollès i Osona). Amb aquest
treball s’ha actualitzat l’inventari que va realitzar el Consorci Alba-Ter durant el
projecte Alba-Ter/Ave en els anys 1999-2000.
Finalment els tècnics de Janus han realitzat un informe on es proposta prioritzar la
gestió i la conservació de 8 elements emblemàtics del patrimoni cultural vinculat als
usos de l’aigua.
D’altra banda un equip de l’Escola de turisme de la UdG dirigit per Jaume Guía,
professor de la Udg i director de l’Institut Superior d’Estudis Turístics han fet
l’estudi LA IMPORTÀNCIA DELS ESPAIS FLUVIALS COMA POLS D’ATRACCIÓ
TURÍSTICA A EUROPA. L’OPORTUNITAT DE DESENVOLUPAR UNA ESTRATÈGIA
TURÍSTICA A L’ESPAI FLUVIAL DEL RIU TER COM A DESTINACIÓ TURÍSTICA
SOSTENIBLE EMERGENT EL CONTEXT CATALÀ.
Aquest estudi consta de dues parts. En una primera part han analitzat les
característiques de l’oferta de turisme fluvials consolidada a alguns països d’Europa
i Estats Units i a segona part de l’estudi analitza la viabilitat que el curs fluvial del
riu Ter perquè pugui convertir-se en una destinació turística sostenible en el
context català. Aquest document és l’eina de base per transmetre als agents del
territori la oportunitat que representa implantar el Pla de Foment Turístic del riu Ter
per desenvolupar un turisme basant en la sostenibilitat i la valorització dels
recursos endògens.
3- ESQUITXOS
- EL CONSORCI ALBA-TER COL·LABORA A LA FESTA DE L’ARBRE QUE
ORGANITZA L’AJUNTAMENT DE ST. JOAN DE LES ABADESSES.

El proper divendres, 18 de març, St. Joan de les Abadesses celebra la Festa de
l’Arbre. En motiu d’aquesta festa, l’Ajuntament de St. Joan amb la col·laboració del
Consorci Alba-Ter, ha programat diversos actes per difondre els valors naturals del
Pantà de Cal Gat.
Durant el matí els alumnes de 4art d’ESO de les escoles Mestre Andreu i Abadessa
Emma plantaran tres arbres al Pantà de Cal Gat i realitzaran diversos tallers per
conèixer la fauna i la vegetació que habita al Pantà.
La jornada finalitzarà a les 7 de la tarda amb una xerrada divulgativa dels valors
naturals i paisatgístics del Pantà de Cal Gat a càrrec del biòleg Ferran Gonzàlez.
Aquest acte que està obert a tothom, comptarà amb la presència de la sra. Roser
Sala, segona tinent d’alcalde i regidora d’agricultura i medi ambienta de
l’ajuntament de St. Joan de les Abadesses i la sra. Carme Brugarola, membre del
Consell de Govern del Consorci Alba-Ter.
Dades de la xerrada:
Els valors naturals i paisatgístics del Pantà de Cal Gat.
Lloc:

Sala Tosca del Palau d’Abadia de St. Joan de les Abadesses.

Hora: 19.00h
Entrada lliure
- SORTIDA A CERET
El passat 18 de febrer els estudiants del màster de Ciència i Teconologia de l’Aigua
de la UdG van realitzar la sortida, organitzada pel Consorci Alba-Ter, a Ceret per
conèixer el Syndicat de Gestió del riu Tec, soci europeu del Consorci per
desevolupar el projecte “Taller Transfronterer de l’Aigua” finançat a través de la
iniciativa comunitària Interreg IIIA.
L’objectiu d’aquesta sortida era apropar als estudiants a una realitat de gestió i
actuació fluvial diferent a la de casa nostra.
Durant el matí va haver-hi un treball de camp per visitar diverses actuacions
executades pel SIVU Tech a llarg del riu. Les actuacions que realitza aquest
organisme es centren sobretot en la gestió forestal del bosc de ribera (eliminació
vegetació al·lòctona, eliminació vegetació arbòria que pot suposar algun risc en cas
d’inundacions, etc).

Mentre que a la tarda, a l’Ajuntament de Ceret, es va explicar el funcionament del
SIVU Tec des de diferents aspectes, els ens consorciats, administracions que hi
participen, el Contracte de Riu, els eixos prioritaris d’actuació, el finançament, etc.
La sortida va ser molt profitosa per complementar el contingut d’aquest màster ja
que va poder-se conèixer in situ les diferències entre els marc legal

existents a

Catalunya i França en matèria de gestió de conques fluvials.

ABRIL
1- EL CONSORCI ALBA-TER INICIA ELS PROCÉS D’ADHESIÓ A LA XARXA DE
CUSTÒDIA DEL TERRITORI
El Consorci Alba-Ter ha portat a terme tots els tràmits per adherir-se a la Xarxa de
Custòdia del Territori. El Consorci s’adhereix amb l’objectiu de treballar i conèixer
totes les alternatives de gestió del territori possibles que assegurin la conservació i
la preservació del patrimoni natural. Un cop el l’organisme sigui un membre de ple
dret de la Xarxa, tots els ens consorciats podran gaudir dels serveis que ofereix la
Xarxa de Custòdia del Territori a través del Consorci.
LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI
La custòdia del territori és una filosofia que intenta generar la responsabilitat dels
propietaris i dels usuaris del territori en la conservació i el bon ús de la terra i els
recursos naturals, culturals i paisatgístics.
Una entitat que custodia és qualsevol organització pública o privada, sense afany
de lucre, que participa activament en la conservació del territori i dels seus valors
mitjançant un acord de custòdia.

LA XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI (XCT)
La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) és una organització sense ànim de lucre,
constituïda formalment el març del 2003, fruit de la convergència de vàries
organitzacions

i

persones

que

van

veure

la

necessitat

desenvolupament i l’ús de la custòdia del territori al nostre país.

d’impulsar

el

Amb aquest fi la XCT es constitueix com a organització de caràcter tècnic i
divulgatiu per impulsar l’ús de la custòdia del territori com a estratègia sostenible
de gestió del territori
Podeu trobar més informació de XCT a : www.custodiaterritori.org.
2- PLA DE FOMENT TURÍSTIC DEL RIU TER
Després de molts mesos de treball el Pla de Foment Turístic del riu Ter ja ha
començat a caminar. Des del passat 5 de març que es va signar el conveni amb el
Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya, el
Gremi d’Hostaleria de la comarca d’Osona i la Federació d’Hostaleria de les
comarques de Girona, s’han fet dos passos importants per iniciar la implementació
d’aquest Pla al territori.
1.- S’ELEGEIX A JOSEP CAPELLÀ COM A GERENT DEL PLA DE FOMENT TURÍSTIC
DEL RIU TER.
Per assolir amb eficiència i efectivitat tots els objectius que s’han marcat en el Pla
de Foment Turístic el Consorci va tenir clar des del primer moment que era
necessari contractar a un expert en turisme que n’assumís la gerència.
Per aquest motiu, a través d’un concurs públic, s’ha contractat el sr. Josep Capellà
com a gerent del PFT perquè porti a terme les tasques d’impulsar l’execució dels
projectes, proposar, dissenyar i dirigir els estudis i plans d’actuació necessaris per
la consecució de les finalitats del pla, sensibilitzar i dinamitzar als agents per
implementar realment aquest pla al territori i coordinar totes les parts integrants
del conveni per tal d’adoptar estratègies comunes en matèria de turisme.
2.- ES PORTA A TERME LA 1a REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT.
Tal com marca el conveni, s’ha creat una comissió de seguiment entre les part
signants que és l’encarregada de vetllar pel bon funcionament del pla i assegurar
que totes les accions que es portin a terme siguin per la consecució dels objectius.
D’aquesta manera, el passat 22 de març va reunir-se per primera vegada aquesta
comissió de seguiment per tal de marcar les accions que s’han de portar a terme al
llarg d’aquest primer any d’execució del PFT.

Les principals accions que s’han de desenvolupar són:
- Creació d’una base de dades turística exhaustiva dels municipis vinculats al riu
Ter.
- Redacció del Pla Director de la ruta cicloturística del riu Ter.
- Actuacions en el territori.
- Pla de comunicació i sensibilització del PFT.
3- ELS ESCOLARS DE ST. JOAN DE LES ABADESSES DESCOBREIXEN ELS
VALORS NATURALS DEL PANTÀ DE CAL GAT
En motiu de la Festa de l’Arbre, els escolars de 4t d’ESO de les escoles Mestre
Andreu i Abadessa Emma de Sant Joan de les Abadesses descobreixen els valors
naturals i paisatgístics del Pantà de Cal Gat.
El divendres 18 de març al matí aquestes dues escoles van trobar-se a St. Joan de
les Abadesses i van anar caminant fins al Pantà de Cal Gat per la via verda de la
Ruta del Ferro.
Un cop al Pantà de Cal Gat es van portar a terme tres tallers pensats per conèixer
la flora i la fauna que habita a aquesta zona humida. A tres punts diferents de
l’Itinerari natural del Pantà de Cal Gat es va estudiar el bosc de ribera, es van
observar els ocells i es va plantar un arbre.
Aquesta activitat, organitzada per l’Ajuntament de St. Joan de les Abadesses amb
la col·laboració del Consorci Alba-Ter, va servir per apropar la riquesa natural de
l’entorn de St. Joan als escolars que van aprendre que al costat de casa hi tenen la
zona humida més important de l’Alt Ter.

MAIG
1- EL CONSORCI ALBA-TER FINALITZA UNA ACTUACIÓ DE MILLORA DEL
BOSC DE RIBERA DEL RIU TER A CELRÀ
El Consorci Alba-Ter ha finalitzat el projecte d’aforestació de terres agrícoles

i

condicionament de la vegetació de ribera que s’han portat a terme en un tram del
marge dret del riu Ter al terme municipal de Celrà

L’espai on s’ha actuat ocupa una superfície de 1,76 ha i queda delimitat a l’oest pel
curs del Ter i al sud pel camí dels Molins. L’accessibilitat a la zona és bona, s’hi
accedeix per la carretera del polígon industrial de Celrà, travessant el Pont del Lluc
i seguint el camí dels Molins.

En aquest indret, l’actuació que s’hi ha portat a terme ha consistit en desbrossar la
vegetació arbustiva, eliminar vegetació al·lòctona com canyes, netejar les deixalles,
realitzar tallades de millora de la vegetació present als marges del riu i finalment
plantar.
Amb aquesta actuació, que ha tingut un cost de 12.000,00€, s’ha aconseguit
l’aforestació de terres agrícoles recuperant el bosc de ribera amb espècies
autòctones. En aquestes 1,76 ha s’hi han plantat 210 freixes de fulla petita
(Fraxinus angustifolia), 110 arbres blancs (Populus alba), una quinzena d’oms
(Ulmus minor), cinc saüquers (Sambucus nigra), i 50 salzes.
El projecte impulsat pel Consorci Alba-Ter s’ha pogut portar a terme amb el suport
de l’Ajuntament de Celrà, la Diputació de Girona i el programa europeu Interreg
IIIA.

2- FINALITZADA LA PRIMERA FASE D’ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI DE
PATRIMONI CULTURAL VINCULAT ALS USOS DE L’AIGUA.

Janus, SL, empresa de gestió de patrimoni arqueològic i cultural, ha finalitzat la
primera fase de l’actualització de l’inventari de patrimoni cultural vinculat als usos
de l’aigua realitzat entre el 1999 i 2000 en el marc del projecte Alba-Ter/Ave. En
aquesta primera fase s’ha actualitzat i revisat l’inventari corresponent al Ripollès i
Osona.
El Consorci Alba-Ter va encarregar aquest treball amb l’objectiu de conèixer l’estat
actual del elements inventariats durant el projecte Alba-Ter/Ave i definir prioritats
per tal de conservar aquest patrimoni. D’aquesta manera se li va demanar a
l’empresa Janus que adjuntés amb l’inventari un informe amb propostes de
rehabilitació d’elements del patrimoni.
Un cop finalitzada aquesta primera fase el Consorci té actualitzades 402 fitxes i
fotografies dels elements de patrimoni cultural del Ripollès i Osona i la proposta de

rehabilitació de 7 d’ells. Per elegir aquests 7 elements els tècnics de Janus han
tingut en compte la pròpia natura i l’interès dels elements dins la conca del riu.
A finals d’any s’espera poder tenir finalitzada la segona fase d’aquest treball i
disposar de tot l’inventari actualitzat, des de la capçalera fins a la desembocadura
del riu Ter.

3- EL CONSORCI ALBA-TER I LA FUNDACIÓ TERRITORI I PAISATGE
SIGNEN UN CONVENI D’ASSESSORAMENT TERRITORIAL.
El Consorci Alba-Ter i la Fundació Territori i Paisatge

signen un conveni

d’assessorament territorial per a la redacció del pla director de les ribes fluvials del
riu Ter als termes municipals de Bescanó i St. Gregori.

Desenvolupant aquest projecte, que s’emmarca dins el projecte de restauració i
millora

d’espais

naturals

emblemàtics

dels

rius

Ter

i

Freser

que

està

desenvolupament el Consorci Alba-Ter, es pretén que el tram mig del riu es
converteixi en un vertader corredor a través de les diverses iniciatives locals
endegades.

L’objectiu del projecte és unificar les propostes existents a l’entorn del riu Ter en el
terme municipal de Bescanó i Sant Gregori. En aquest tram del riu, a part del seu
alt valor ecològic i paisatgístic, s’hi troben diversos elements singulars de patrimoni
cultural vinculat als usos de l’aigua.

En aquest context territorial els ajuntaments de Bescanó i Sant Gregori han
començat a treballar per recuperar les ribes del riu Ter per tal de retornar aquest
espai emblemàtic a la població.

Per aquest motiu, el pla director que es redacti ha d’estar en sintonia amb un
entorn global que inclou la recuperació d’elements de patrimoni cultural i patrimoni
etnològic local. El conjunt de les actuacions configuren una proposta atractiva i
singular. Aquest projecte pot esdevenir una experiència pilot per altres indrets amb
característiques similars.

4- ESQUITXOS

- TRES ESTUDIANTS DE LA UdG REALITZEN LES PRÀCTIQUES AL CONSORCI
El Consorci Alba-Ter sempre ha tingut com a prioritat la relació i el treball conjunt
amb els agents del territori per tal de generar les sinergies que n’afavoreixin el
desenvolupament.
Per aquest motiu des dels inicis del projecte Alba-Ter/Ave s’ha estat en contacte
amb les universitats de Girona i de Vic. En aquest sentit actualment la seu tècnica
tutela les pràctiques de dos alumnes de Geografia de la UdG i d’un estudiant de
l’Escola de Turisme.
Un alumne de geografia està fent l’ Estudi sobre el usos a la riba del riu Ter a l’any
1956 aquest treball el porta a terme a partir de fotos àrees, mentre que l’altre crea
un Base de dades amb tots els senders i rutes cicloturístiques que hi ha al territori
que configura el riu Ter.
A partir d’aquest mes de maig un becari de l’Escola de Turisme de la UdG
s’incorporarà a l’equip tècnic que desenvolupa el Pla de Foment Turístic del riu Ter
per elaborar una base de dades amb tots els equipament turístics de la riba del riu
Ter.
- JA SOM MEMBRES DE PLE DRET DE LA XCT

Des del passat 21 d’abril el Consorci Alba-Ter ja és membres de ple dret de la
Xarxa de Custòdia del Territori. A partir d’ara els ens Consorciats que que necessitin
fer alguna gestió amb la XCT o vulguin assessorament sobre la custòdia del territori
poden fer-ho a través del Consorci Alba-Ter.
www.custodiaterritori.org

- EL CONSORCI ALBA-TER I EL GRUP DE DEFENSA DEL TER COL·LABOREN
PER APROPAR ELS JOVES AL RIU TER.
El Consorci Alba-Ter dóna suport al cap de treball que impulsa i organitza el Grup
de Defensa del Ter per conèixer el Ter.

Del 10 al 24 de juliol els joves de 16 a 18 anys tindran la oportunitat de participar
en el camp de treball Vora-Ter’05 que té per objectiu fomentar el respecte i el
coneixement del medi ambient.

El participant en aquest camp de treball faran una ruta des de la capçalera del riu
fins al pantà de Sau seguint el GR-210, el camí Vora-Ter. Durant quinze dies es
rehabilitaran les marques del camí, es desbrossarà, es faran analítiques de l’estat
de l’aigua , es parlarà amb la gent del territori, s’anirà amb piragua, i es caminarà
perquè tal i com diuen els organitzadors del camp de treball “la millora manera de
mantenir viu un camí és caminant-lo”.

+ informació: gdter@gdter.org

OCTUBRE
1- El CONSORCI ALBA-TER participa en un projecte dins la iniciativa
comunitària INTERREG IIIB MEDOC.

El juny passat, la Unió Europea va aprovar un projecte dins la iniciativa comunitària
INTERREG IIIB Medoc.

El títol del projecte és BLUE, valorització turística del patrimoni cultural i del
paisatge de les regions dels rius europeus. Aquest projecte és liderat per un equip
de la Regió de Llombardia (Itàlia), i compta amb la participació d’altres equips, com
a socis del projecte: un altre equip italià, un de grec, un portuguès, el Consorci del
Parc Fluvial de les colònies del Llobregat i el Consorci Alba-Ter.

El fet de ser un equip format per varis i diferents socis permetrà un intercanvi
d’experiències i

coneixements d’accions, similars a les nostres, que s’han

desenvolupat o es desenvoluparan en aquestes altres regions europees.

Es tracta d’un projecte de valorització del patrimoni cultural vinculat als usos de
l’aigua que permetrà, d’una banda, elaborar una estratègia de promoció del
patrimoni cultural existent al riu Ter i Freser i, per altra banda, elaborar projectes
pilot per la recuperació d’algun d’aquests elements del patrimoni cultural.

L’execució del projecte es preveu que s’iniciï aquesta tardor i es finalitzi el juny del
2007.

El pressupost total del qual disposa el Consorci Alba-Ter per desenvolupar aquests
projecte és de 180.000€, dels quals 120.000€ seran destinats a accions pilot de
recuperació d’elements del patrimoni cultural de titularitat pública. Els elements
patrimonials en qüestió encara estan per concretar. La resta del pressupost serà
destinat a accions de divulgació i promoció vinculades al Pla de Foment Turístic
(PFT) del riu Ter que en aquests moments elabora el Consorci Alba-Ter.

Des del Consorci Alba-Ter es creu que és un petit pas, però important, per poder
arribar a mobilitzar més recursos en un futur per poder invertir en el patrimoni
cultural existent.

Justament, aquesta primavera el Consorci Alba-Ter va finalitzar l’actualització de
l’inventari del patrimoni cultural del Ripollès i Osona. Es preveu que a principis de
l’any vinent es disposi de l’actualització de l’inventari de patrimoni cultural de la
Selva, el Gironès i el Baix Empordà. Aquests inventaris permetran observar en
quins punts del territori la intervenció és més necessària.

Cal destacar que actualment, la major part d’aquest patrimoni inventariat no
disposa de figures de protecció legal. Així que amb el projecte i les actuacions que
es

desenvoluparan

s’espera

que

els

municipis

puguin

iniciar

els

tràmits

corresponents per declarar alguns d’aquests elements com a béns culturals
d’interès local.

2- S’ADEQUA A L’ÚS PÚBLIC I ES REVALORITZA L’ANTIC ABOCADOR
MUNICIPAL D’ULLÀ.

L’objectiu d’aquesta actuació és incidir en aspectes d’educació ambiental, explicar
els valors naturals de la zona, així com també ampliar l’oferta de lleure existent.

Aquesta actuació s’emmarca dins el projecte “Taller transfronterer de l’aigua”, que
està executant el Consorci Alba-Ter dins la iniciativa comunitària Interreg III A. És
un projecte de 3 anys de durada. Les actuacions emmarcades dins aquest projecte
finalitzaran el febrer de 2006.

L’adequació i revalorització de l’abocador municipal d’Ullà va iniciar-se a mitjans de
setembre i es finalitzarà a principis d’octubre. El 50% del finançament d’aquesta
actuació va a càrrec de la iniciativa comunitària Interreg III A i l’altre 50% restant a
càrrec del mateix ajuntament d’Ullà.

L’actuació s’ha desenvolupat en uns terrenys de l’ajuntament d’Ullà, emplaçats al
marge esquerre del riu Ter i corresponents a l’emplaçament de l’antic abocador
municipal, clausurat el 1997, i que posteriorment havia esdevingut una pollancreda.

Cal remarcar que és una zona molt pròxima a la Resclosa d’Ullà, espai que figura a
l’inventari de zones humides de Catalunya.

Amb aquesta actuació s’ha volgut, per una banda, recuperar un antic abocador
incidint en aspectes d’educació ambiental, ja que a banda d’explicar els valors
naturals observables des d’aquest indret, com per exemple fauna ornítica, es
consciencia a la societat de la importància de la conservació i restauració dels rius i
els seus entorns.

Per altra banda es crea una àrea d’estada pels veïns del poble i de les rodalies i al
mateix temps es complementa l’oferta de lleure de la xarxa cicloturística del Baix
Empordà i la futura Ruta del Ter, itinerari fluvial que impulsa el Consorci Alba-Ter.

NOVEMBRE
1- El Consorci Alba-Ter proposa solucions a la proliferació de plantes
invasores a les ribes del Ter

El Consorci Alba-Ter començarà diversos programes de control a diferents municipis
riberencs del Ter.

Aquests programes de control s’emmarquen dins la línia estratègica 1 del Pla
d’Ordenació Integral del Riu Ter (POIRT) que es defineix per assolir un bon estat
ecològic del sistema fluvial del Ter i la seva conca amb l’objectiu de mantenir o
restaurar l’estat ecològic del riu Ter i la seva conca, d’acord amb la Directiva Marc
de l’aigua de la Unió Europea.

En aquests moment el Consorci Alba-Ter estar desenvolupant diverses proves pilot
per tal de trobar la manera de eradicar plantes al·lòctones, també conegudes com
plantes invasores per la seva elevada capacitat de proliferació en el territori i per
conquerir nous espais en deteniment de la flora autòctona.

El Consorci Alba-Ter, ara per ara, s’ha centrat en tres plantes concretes: la budleia
o lila del Japó (Buddleja davidii) a Vilallonga de Ter, l’ailant (Ailanthus altissima) a
Salt i la vinya borda (Parthenocissus quinquefolia) a Girona.

La primera d’aquestes plantes al·lòctones, la budleia o també anomenada Lila del
Japó, és una planta invasora que prové de les zones muntanyoses de la Xina i es
desenvolupa principalment en indrets oberts, pertorbats i colonitzats, sobretot, les
vores dels cursos d’aigua fins a més de 2000 m d’altura.

Tot fa preveure que la Budleia s’anirà estenent pels indrets oberts dels rius Ter i
Freser durant els propers anys si no es realitzen accions preventives i de control
d’aquesta espècie.

I és que els principals problemes que ocasiona la Budleia són:

-

recobriment del 100% en espais oberts i sense vegetació autòctona. Forma

bosquines que competeixen i inhibeixen el desenvolupament de la vegetació
autòctona.

-

Impedeixen l’accés de l’aigua

-

En avingudes la budleia és transportada pel riu provocant problemes de

circulació de l’aigua i d’erosió dels marges del canal.

-

Elimina espais ocupats per pastures i no constitueix una font d’aliment.

-

Rebrota amb gran facilitat un cop tallada de soca.

Per tant, coneguda la biologia de l’espècie, cal veure quins són els mètodes més
eficients per controlar-la i/o eradicar-la.

Es faran dues proves pilot. La primera d’elles serà una arrencada mecànica, amb
mètodes manuals i/o mecànics, amb la intenció d’arrencar les soques i les arrels
per evitar el rebrot del sistema radicular de la planta. La segona prova pilot
consisteix en la substitució de la budleia per vegetació autòctona a partir d’una
gestió de l’hàbitat després d’arrencar i cremar les restes de la palnta. Les plantes
autòctones que es plantaran seran: vern (Alnus glutinosa), salze (Salix eleagnos) i
gatsaule (Salix cinerea).

La segona

d’aquestes

plantes al·lòctones

és l’anomenada

ailant

(Ailanthus

altissima), planta amb un gran potencial reproductor procedent del sud de Xina i
que actualment es troba distribuït per els climes tropicals i temperats d’Amèrica i
Europa.

El fet que tingui un gran potencial reproductor és que quan es talla encara rebrota
amb més força.

Una altra peculiaritat d’aquesta planta és que les seves flor i fulles produeixen
intoxicacions per contacte extern o per inhalació del pol·len. Produeix unes 350.000
llavors a l’any.

Les dues proves pilot proposades són des de fer anellaments que consisteix en
tallar i pelar el tronc de l’arbre fina a una fondària de tres o cinc centímetres, fins a
la sostracció de l’arbre des de l’arrel procurant que no quedi cap part que pugui
rebrotar.

I la tercera i última planta al·lòctona que en aquests moments estar tractant el
Consorci Alba-Ter és la vinya borda o també anomenada llatinaju (Parthenocissus
quinquefolia).

Aquesta planta procedeix d’Amèrica del nord i és una planta enfiladissa que tolera
la majoria de condicions climàtiques, edàfiques de sòl. També tolera molt bé la
sequera i aguanta les gelades. La seva taxa de creixement, com les altres dues
plantes, és molt elevada i es reprodueix tant per llavors com per esqueixos i es

propaga per rizomes. Totes aquestes característiques fan que sigui molt difícil
d’eliminar. Pot arribar a fer uns 15 metres de longitud ja que creix entre 1 i 2
metres/any.

La peculiaritat d’aquesta planta rau en el fet que les fulles i lianes d’aquesta planta
creixen molt ràpidament i acaben asfixiant els arbres, els quals fan de suport
mecànic. A més prenen llum solar, nutrients i aigua que haurien d’absorbir els
altres arbres gràcies al desplegament de les seves fulles i arrels (entren en
competència).

La detecció d’aquesta planta va ser ara fa cinc anys però no es coneixia ben bé la
distribució al llarg del Ter.

El Consorci Alba-Ter apunta que com a mínim s’hi ha a Salt, Bescanó, Torelló, l’Illa
del Ter de Girona i els boscos de Can Salvatella. Justament és en els boscos de Can
Salvatella on s’iniciarà la prova pilot.

Els diners per portar a terme aquests programes pilot d’eliminació de plantes
al·lòctones provenen de subvencions de la Diputació de Girona i de la iniciativa
europea Interreg III A.

El Consorci Alba-Ter i la Diputació de Girona tenen un conveni de col·laboració en
matèria de medi ambient pel qual cada any s’actua per la millora i recuperació de la
vegetació de ribera. En el marc d’aquest conveni, aquest any l’ajut s’ha destinat a
proves pilot per poder determinar programes de control efectius de la vegetació
al·lòctona de les riberes del Ter i Fresser. Aquestes proves han de permetre avaluar
l’eficàcia dels mètodes utilitzats i posteriorment poder-ho extrapolar a la resta del
riu.

Els objectius d’aquests programes de control són frenar la propagació d’aquestes
espècies, mantenir-les en els límits geogràfics actuals i disminuir-ne les poblacions
a uns límits acceptables o si és possible eradicar-les amb la finalitat de recuperar
l’ecosistema fluvial, els seus valors naturals i mantenir la diversitat biològica.

Al mateix temps també pretén respondre a les

inquietuds d’alguns ajuntaments

riberencs consorciats que han transmès al Consorci la necessitat d’actuar davant la

invasió de vegetació al·lòctona a l’espai riberenc sobretot pel fet que la vegetació
autòctona en surt molt perjudicada i conseqüentment la seva fauna i l’equilibri de
l’ecosistema en general.

2- El Consorci Alba-Ter al 3er Congrés Mundial d’Educació Ambiental a Torí
El gerent del Pla de Foment Turístic (PFT) que el Consorci Alba-Ter estar
desenvolupant, va assistir al congrés i per presentar-hi un documentació:
"El Consorci Alba-Ter: un instrument de desenvolupament territorial des de
la iniciativa local basat en el turisme sostenible i la sensibilització
mediambiental".

Des del dia 2 al 6 d’octubre Torí va acollir el 3er Congrés Mundial d’Educació
Ambiental. (3rd World Environmental Education Congress – 3rd WEEC) que es situa
significativament a l’any inaugural de la Dècada Mundial de l’Educació per el
Desenvolupament Sostenible (DESD – United Nations Decade of Education for
Sustainable Development) convocat per les Nacions Unides pel decenni 2005-2014.

El Consorci Alba-Ter va assistir a aquesta tercera edició, en la qual proposava
afavorir la construcció d’una comunitat mundial de investigació i de posada en
pràctica de l’educació ambiental i de l’educació per el desenvolupament sostenible.

Els objectius principals del congrés:
Recalcar i analitzar el rol de l’educació, de la formació, de la informació i de la
investigació ambiental per el desenvolupament d’una societat equa, democràtica,
participativa i amiga del medi ambient, respectuosa de la vida amb el planeta, en
l’harmonia entre pobles i entre éssers vius.
Establir un intercanvi més directe i continu de bones pràctiques entre tots els
països del món, com la democràcia participativa, l’educació ciutadana, la gestió
equa i sostenible dels recursos naturals, l’ecoturisme... etc.
Contribuir a la Dècada Mundial de l’Educació per el Desenvolupament Sostenible.

Donar una visió internacional sobre la recerca i els aconteixaments d’educació
ambiental dels respectius països.
Identificar els camps pràctics i de recerca pel proper congrés al 2007

El congrés anava dirigit a un gran nombre de participants: docents i investigadors
universitaris,

educadors,

polítics,

científics,

tècnics,

professors,

estudiants,

ambientalistes, mitjans de comunicació, etc.
La guia del Congrés, el programa, els temes i les sessions així com també algunes
suggerències sobre el viatge i l’estada a Torí estaven escrites en nou llengües:
aràbica, xinesa, francesa, anglesa,

italiana, portuguesa, russa, alemanya i

espanyola. Aquest fet denota la internacionalitat i abast del Congrés
Fent una mirada retrospectiva, el primer Congrés es va celebrar a Espinho
(Portugal) del 20 al 24 e maig de 2003 i hi va haver una representació dels cinc
continents (40 països, 300 participants i 273 pòsters i ponències).
El segon Congrés va tenir lloc a Rio de Janeiro (Brasil) del 16 al 18 de setembre de
2004

i va tenir més de 1.500 participants d’arreu del món. Brasil és un país on

l’educació ambiental ha crescut considerablement en els darrers anys i ha estat
reconeguda per la Constitució de 1988.
En aquesta tercera edició, Torí, marca la conclusió de la fase de consolidació dels
Congressos WEEC, obrint la seria dels posteriors Congressos biennals, el primer
d’ells es realitzarà a Durban, Sud Àfrica, el 2007 (4th WEEC).
El Comitè Organitzador estava format per: Regione Piemonte, Provincia di Torino,
Citta’di Torino, Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) i Scholé
Futuro.
Per més informació sobre el 3er Congrés Internacional de Educació Ambiental
podeu visitar la pàgina www.3weec.org.

DESEMBRE
1- El Consorci Alba-Ter i la commemoració dels 150 anys de les Colònies
Industrials de Catalunya.

El Consorci Alba-Ter ha estat una de les entitats organitzadores i membre del
Comitè d’Honor creat per la commemoració dels 150è aniversari de les Colònies
Industrials de Catalunya.
El Consorci Alba-Ter , al llarg d’aquest 2005, ha recolzat les iniciatives promogudes
per celebrar els 150 anys de Colònies Industrials a Catalunya. S’han dut a terme
moltes activitats: xerrades, exposicions, visites guiades a diferents colònies...
Una vegada més, amb aquesta actuació, el Consorci Alba-Ter reafirma la seva
voluntat de conservar i valoritzar el patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua
tal i com ja fa a partir de la iniciativa europea Interreg IIIB Medoc dins el projecte
BLUE, valorització del patrimoni cultural material i immaterial i del paisatge de les
regions dels rius europeus, iniciat aquesta tardor.
En el marc d’aquesta celebració el Consorci ha publicat un article a la revista
L’EROL, Revista

Cultural

del

Bergadà,

concretament

dedicada

al

patrimoni

industrial.
En aquest article es parla de l’origen i el funcionament del Consorci, les àrees de
treball i els objectius d’aquestes, així com també les unitats territorials amb les
quals el Consorci Alba-Ter treballa dins la conca del Ter. L’article el podeu veure
amb les imatges adjuntes.
Cal remarcar que la publicació d’aquest número de la revista L’EROL és una edició
especial pensada per commemorar els 150 anys de les Colònies Industrials de
Catalunya. Amb aquest número de tardor-hivern 2005 (número 86-87), s’ha volgut
destacar el paper destacat de les Colònies Industrials catalanes dins les conques
fluvials del Llobregat, el Cardener i el Ter.

2- El Consorci Alba-Ter es presenta al premi MEDI AMBIENT a iniciatives
locals de les comarques de Griona 2005
“Programa pilot d’eliminació de vegetació al·lòctona invasora del riu Ter”, aquest
és el títol del projecte que ha presentat el Consorci Alba-Ter
El Consorci Alba-Ter, com ja s’ha dit en altres InfoTer’s,

promou projectes de

conservació, millora i restauració de l’àmbit fluvial i col·labora amb els ajuntament
consorciats per tal d’elaborar i portar a terme projectes i actuacions relacionades
amb el riu Ter. Amb aquesta inciciativa s’ha presentat a aquest premi del qual es
sabrà el resultat abans del 31 de desembre.

El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CLIMA) de les comarques de
Girona convoca aquets premi am bl0objectiu de reconèixer aquelles actuacions de
caràcter innovador i exemplaritzant portades a terme per qualsevol dels ens locals
e les comarques de Girona al llarg del 2005.
Cal recordar que el Consorci Alba-Ter participa en la Iniciativa Comunitària Interreg
III A a través del Projecte Creació d’un taller transfronterer de l’aigua. El Syndicat
de Gestion et d’Aménegement du Tec (SIVU Tec) és el soci, amb el qual es faran
intercanvis

metodològics

i

d’experiències

que

es

produeixen

en

dos

rius

mediterranis situats a banda i banda de la frontera i amb un espai físic comú
transfronterer com és la capçalera dels dos curosos fluvials.
Així doncs, el programa pilot de control d’espècies vegetals exòtiques invasores, té
coma a marc de referència la línia estratègia 1 del Pla d’Ordenació Integral del riu
Ter, la qual es defineix com: Assolir un bon estat ecològic del sistema fluvial del Ter
i la seva conca i que té com objectiu mantenir o restaurar l’estat ecològic del riu Ter
i la seva conca d’acord amb la Directiva Marc de l’Aigua de la Unió Europea
Per la correcta implantació d’aquesta línia estratègica s’han definit uns objectius
específics entre els quals cal destacar la conservació i restauració de la biodiversitat
de l’àmbit fluvial.
És un projecte que té com a objectiu determinar els mètodes més efectius de
control de tres espècies vegetals invasores i presents al Ter de manera que:
-

es pugui frenar la propagació de les espècies al·lòctones seleccionades,

-

mantenir-les en els límits geogràfics on es troben actualment i reduir les
seves poblacions a un límit acceptable

-

i reduir-ne les seves poblacions a un límit acceptable o si és possible
eradicar-les.

Les tres espècies invasores són:
-

Buddleja davidii, budleia o lila del Japó, arbust localitzat principalment al
municipis de Vilallonga de Ter i rodalies, al curs alt del Ter.

-

Ailanthus altissima, l’ailant, arbre present a moltes zones. Les proves
pilot es faràn al Pla dels Socs, a Salt.

-

Parthenocissus quinquefolia, la vinya borda, una liana present a alguns
indrets com l’Illa del Ter a Girona. Les actuacions es realitzaran al Bosc
de Can Salvatella, a Girona.

La selecció de les espècies per a la realització de les proves pilot s’han realitzat,
per una banda, en base la

preocupació dels ajuntament per a determinades

espècies com la budleia a l’alt Ter o al vinya borda a l’Illa del Ter i per altra banda,
a partir de criteris com l’elevat potencial invasor o la formació de masses
monoespecífiques que desplacen la vegetació autòctona.
La finalitat del programa no és simplement l’eliminació d’una planta al·lòctona de
l’espai fluvial sinó la recuperació de l’ecosistema fluvial i els valors naturals i el
manteniment de la diversitat biològica de l’àmbit fluvial frenant l’avenç de les
espècies introduïdes per tal de restaurar i conservar els hàbitats i les espècies de
flora i fauna pròpies de l’àmbit fluvial.
A programa pilot de control d’espècies vegetals al·lòctones va iniciar-se el maig
d’aquests any i acaba aquest mes de desembre.

3- El Consorci Alba-Ter ja ha desenvolupa la prova pilot de control de
Parthenocissus quinquefolia, la vinya borda, a Girona.
El Consorci Alba-Ter ha realitzat el programa pilot a el Bosc de Can Salvatella, a
Girona, per controlar el Parthenocissus quinquefolia, la vinya borda, liana present a
la riba del Ter com per exemple a l’Illa del Ter, Girona.
El Consorci Alba-Ter, com ja hem anat dient en InfoTer’s anteriors, està realitzant
programes pilot de control de plantes al·lòctones invasores que creixen a les vores
de la riba del Ter.
La vinya borda és una planta enfiladissa de la família de les vinyes procedent
d’Amèrica. A les nostres contrades s’utilitza com a planta ornamental recobrint
parets i murs. Creix molt ràpid i colonitza les zones circumdants, afectant la
vegetació propera. Els efectes que ocasiona sobre la flora, sobretot als arbres, els
quals pateixen per obtenir llum, aigua i nutrients que els pren la vinya borda
enfilant-se sobre ells, estenent les seves fulles i fent arrels als mateixos llocs.
Aquest fet fa que els arbres creixin més lentament i tinguin menys producció de
llavors. Per altra banda la vinya borda pot produir danys mecànics. En el cas que

arribés a fer caure els arbres s’origina una clariana que la vinya borda torna a
aprofitar per la seva propagació.
Per la seva eradicació s’ha vist que tallar-la no és efectiu ja que qualsevol fragment
de la planta pot desenvolupar-se i esdevenir una nova planta. També cal tenir en
compte l’època de realització de les actuacions ja que pot influir en els resultats
obtinguts.
El que ha fet el Consorci ha estat actuat sobre una quarantena d’agrupacions
d’aquesta planta associades a arbres i/o arbustos amb evidències clares d’estar a
punt de tombar-se. Se’ls ha fet caure en direcció al centre de la zona afectada per
la liana per tal de limitar la propagació d’aquesta.
S’han tallat les lianes, arbres i/o arbustos afectats, molts d’ells ofegats, s’han apilat
i cremat.
De cara a la propera primavera es preveu que hi hagi un rebrot. Per això cal
plantejar altres actuacions complementaries.
Algunes característiques de la vinya borda


La seva fulla és composta, palmada, amb cinc folíols, crenat i serrats. Fa
de 4 a 10 cm de longitud de color verd fosc a l’estiu i vermellosos a la
tardor. El fet que es torni vermellosa fa que s’utilitzi com a planta
ornamental.



Les seves flors s’agrupen en panícules terminals i la floració té lloc entre
juliol i agost.



El fruit és una baia de color negre blavós, lleugerament pruïnós de 6 mm
de diàmetre. La disposició dels fruits és en raïms.



Pot arribar a assolir els 10-15 metres de longitud.

Biologia de l’espècie


Elevada tolerància a :
Diverses condicions climàtiques i edàfiques
Diferents tipus de sòls
Ombra o sol (amb condicions més apropiades pel seu creixement)
Sequera, gelades... però no en períodes molt prolongats



Taxa de creixement elevada i la reproducció es dóna tant per llavors com
per esqueixos i es propaga per rizomes. El creixement oscil·la entre 1 i 2
metres anuals.



Liana caducifòlia amb circells ramificats que acaben amb dics adhesius
amb els quals es subjecten als suports, ja siguin arbres, arbusts o
parets... etc.



Sembla poc resistent al foc.

4- ESQUITXOS
- El Consorci Alba-Ter va fer una ponència a les II Jornades sobre la Gestió
dels Espais Fluvials a Albacete
Tal i com vam anunciar amb l’InfoTer del mes de novembre, els dies 24 i 25 del
mes passat, el Consorci Alba-Ter va fer una ponència sobre nous models de gestió
d’una conca hidrogràfica a partir de la iniciativa local dins el marc de les II Jornades
sobre

la

Gestió

dels

Espais

Fluvials

a

Alcalá

del

Júcar,

Albacete.

Les II Jornades sobre la Gestió dels Espais Fuvials organitzades pel grup de
cooperació del projecte EFLUS, "Acciones de Apoyo para el desarrolo Integrado de
los Espacios Fluviales", va sol•licitar al Consorci Alba-Ter la seva presència per tal
que exposés la seva experiència innovadora dins l’àmbit de gestió d’espais fluvials a
partir de la iniciativa local.
El Consorci Alba-Ter va fer una ponència que s’emmarcava dins el tema “Reptes de
la Gestió dels Espais Fluvials”. A la primera imatge podem veure la directora de
projectes

del

Consorci

en

un

moment

de

la

ponència.

Per més informació podeu visitar la pàgina web de adiman http://www.adiman.es.

- El Consorci Alba-Ter celebrarà la X Assemblea General
El proper dissabte, 17 de desembre, el Consorci Alba-Ter celebrarà la X Assemblea
General. Aquesta vegada la trobada tindrà lloc al Museu Industrial del Ter, a
Manlleu.

Durant l’Assemblea es donarà compte de les activitats del Consorci des de l’ultima
reunió i es prendran acords rellevants per al funcionament de l’entitat.
Al final de l’acte oferirem una visita guiada al Museu i, a continuació, hi haurà un
dinar per a tots els assistents.

- El Consell d’administració de l'Agència Catalana de l’Aigua aprova el Pla
sectorial de cabals de manteniment de les conques internes de Catalunya

El Pla assigna un règim de cabals mínims que han de circular mensualment pels
diferents trams del riu en un total de 320 punts de la xarxa fluvial de les conques
internes de Catalunya (uns 2.000 km de riu), i aporta la metodologia de càlcul per
determinar els cabals necessaris per al funcionament correcte de la resta de trams
fluvials (petites capçaleres i rierols).
En el cas de la conca del Ter, l’ACA marca 34 punts crítics:
-

1

nivell crític

-

7

-

22 nivell moderat

-

4

nivell server

nivell lleu

Per més informació sobre el Pla Sectorial de cabals de manteniment de les conques
internes de Catalunya podeu visitar

- La conca del Ter és la que es troba en més bon estat segons l’informe
2005 de Projecte Rius
Si parlem estrictament de conques, la del Ter, és la que té un major nombre de rius
en bon estat de salut (bosc de ribera, qualitat de les aigües...).
Cal remarcar que aquest informe, en el cas del Ter, s’elabora a partir de la
inspecció de 49 grups de voluntaris.
Els rius inspeccionats de la conca del Ter són: el Brugent, el Ter, el Fresser, el Ges,
la Llémena, Marroc (afluent del Güell), la Riera de Riuràs, la Riera de Rupit, la de

Sant Julià, la de Vallfogona, la Riera Major, el Rigard, el Ritort, el Ter vell i el
Torrent de Sant Martí.
Les dades:


En el 94% dels casos l’aigua fluïa però el nivell de l’aigua era més baix que
l’habitual de l’època.



En el 70% dels casos l’aigua era inodora, i el tant per cent restant feia olor
d’aigua estancada, algues, clavegueram i en baixes proporcions a peix o
amoníac.



En el 63,63% de les inspeccions l’aigua del riu era transparent i en el 36,37%
era de color fangós o tèrbol



En el 62% dels casos, el bosc de ribera es troba ben conservat.
[Font: Informe Anual 2005. PROJECTE RIUS]

Cal destacar que aquestes dades no s’han d’agafar al peu de la lletra ja que només
són 41 inspeccions que normalment solen fer, majoritàriament, grups del món
educatiu. Però no per això cal restar-hi importància.
Per

més

informació

podeu

visitar

la

pàgina

de

Projecte

Rius:

http://www.projecterius.org
I

si

voleu

veure

l’Informe

http://www.projecterius.org/informe_anual/index.html

2005

visiteu

