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GENER 

1- El Consorci Alba-Ter compta amb un nou membre: Sant Bartomeu del 

Grau 

El Consorci Alba-Ter amplia  el nombre de consorciats amb un nou municipi 

osonenc, Sant Bartomeu del Grau.  

Sant Bartomeu del Grau, des de principis d’aquest any va manifestar la seva 

voluntat d’incorporar-se al Consorci Alba-Ter, a través del seu alcalde l’Il·lm.Sr. 

Miquel Colomer Busquets.  

Malgrat no ser un municipi riberenc, pertany a la conca del riu Ter. Des del Consorci 

Alba-Ter, es va veure amb bons ulls des del primer moment, perquè creiem que no 

ens podem limitar només als municipis riberencs, sinó que hem d’ampliar les 

visions i els àmbits d’actuació.  

És per això que des del 17 de desembre d’aquest 2005, data en què es va celebrar 

la 10a Assemblea General del Consorci Alba-Ter, es va aprovar l’adhesió del 

municipi de Sant Bartomeu del Grau.  

Sant Bartomeu del Grau és un municipi situat a la comarca d’Osona a una altitud de 

868 metres sobre el nivell del mar. Compta amb 35 km2 i té una població de 1.084 

habitants (IDESCAT 2004).  

Compta amb una elevada diversitat faunística i un excel·lent estat ecològic dels 

boscos, en especial, els de ribera. El relleu, els boscos i els conreus situats al 

voltant de les masies configuren un mosaic de paisatges que propicia una diversitat 

d’animals molt gran. 

La riquesa de la fauna, el bon estat d’alguns ecosistemes forestals i les peculiaritats 

del paisatge ha fet que un 1 % del territori de Sant Bartomeu s’inclogui en el Pla 

d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de Sorreigs. S’estan estudiant altres espais per 

incloure’ls en un catàleg del patrimoni natural de Sant Bartomeu del Grau.                                         

Sant Bartomeu es caracteritza per tenir un paisatge abrupte, encinglerat i ple de 

valls curtes i profundes degut al conjunt de serrats, torrents i rieres que hi ha, 

moltes de les quals acaben desembocant al riu Ter.  



Geològicament, al municipi de Sant Bartomeu hi trobem les anomenades Calcàries 

e Sant Bartomeu, formades durant l’eocè en una zona marina d’esculls coral·lins(fa 

uns 40 milions d’anys). Aquestes roques conserven una riquesa paleontològica de 

primer ordre. Aquestes roques han proveït de matèria primera a edificis tan 

emblemàtics com la catedral de Vic o l’església de Santa Maria del Pi, de Barcelona. 

A part d’aquests materials a la resta del territori hi trobem gresos, argiles i alguns 

conglomerats.  

El clima d’aquest municipi és un clima mediterrani de muntanya mitjana, de 

característiques una mica diferents respecte de la Plana de Vic: la mitjana de 

precipitacions és superior, el fred és més acusat però cal fer notar l’absència de 

boira, en contrast amb la Plana, la qual cosa dóna al municipi una temperatura molt 

agradable. Aquesta peculiaritat es posa de manifest sobretot quan la inversió 

tèrmica i la boira de la Plana provoca glaçades que duren més d’un dia, mentre que 

a Sant Bartomeu el sol afavoreix temperatures suaus.  

Pel que fa a patrimoni cultural, Sant Bartomeu del Grau, l’any 2001 mitjançant la 

Regidoria de Cultura, i la Diputació de Barcelona, des de l’Oficina de Patrimoni 

Cultural, van signar un conveni per tal d’inventerriar el patrimoni de Sant Bartomeu 

per tal de disposar d’una eina de treball que permetés conèixer quins són els 

elements urbanístics, arquitectònics, històrics, culturals i naturals del municipi per 

tal de poder definir polítiques de preservació i difusió. L’any 2003 es va presentar al 

públic l’Inventari del Patrimoni Cutlrual de Sant Bartomeu del Grau. El nombre de 

fitxes i elements inventariats és de 148.  

Per més informació podeu fer un tomb per la pàgina web de Sant Bartomeu del 

Grau (http://www.sbg.llucanes.net/) 

MOLT BENVINGUT!!! 

2- El Consorci Alba-Ter us desitja... un molt bon 2006 

El Consorci Alba-Ter desitja que si el 2005 ha estat un any profitós, ple de projectes 

i actuacions, el 2006 encara ho sigui més. 

Des del Consorci Alba-Ter fem un balanç molt positiu de l’any que hem deixat 

enrera, el 2005. Ha estat un any ple d’iniciatives, de projectes i actuacions que han 

portat el Consorci a desenvolupar diverses tasques en les diferents àrees 

temàtiques amb les quals treballa el Consorci.  

http://www.sbg.llucanes.net/


Les actuacions que cal destacar dins de cada àrea temàtica que el Consorci Alba-

Ter ha dut a terme durant el 2005 són: 

Patrimoni natural. Dins aquesta àrea cal destacar l’execució del Projecte “Creació 

d’un Taller Transfronterer de l’Aigua” destinat a la restauració fluvial i en el qual 

s’han portat a terme actuacions en tres grans àmbits: restauració fluvial, 

condicionament per a l’ús públic d’espais naturals riberencs i proves pilot de control 

de vegetació al·lòctona invasora. Aquest projecte consisteix en l’execució d’un 

conjunt de programes pilot que s’emmarquen dins la iniciativa comunitària Interreg 

III A. 

Patrimoni cultural. El projecte més emblemàtic d’aquesta àrea durant el 2005 ha 

estat l’inici d’execució del projecte BLUE, “Vies d’aigua: valorització del patrimoni 

cultural material i immaterial i del paisatge de les regions dels rius europeus” de la 

iniciativa comunitària Interreg III B MEDOC (2005-2007). També cal destacar 

l’actualització de l’inventari de patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua del riu 

Ter i la col·laboració com a membre del Comitè d’Honor creat per la commemoració 

dels 150 anys de les Colònies Industrials de Catalunya.  

Promoció econòmica i turisme. S’ha iniciat la implantació d’un Pla de Foment 

Turístic del riu Ter per tal que el riu Ter esdevingui un eix de desenvolupament 

turístic que uneixi i cohesioni un territori molt extens que abasta des dels Pirineus 

fins a la Costa Brava, serà l’anomenada RUTA DEL TER 

Comunicació, sensibilització i educació ambiental. Aquesta àrea ha fet moltes i 

diverses activitats: presentacions actualitzades del Consorci, col·laboracions amb 

ajuntament per preparar festes de caire ambiental, recull de premsa, actualització 

de l’espai web i publicació mensual d’aquest informatiu, l’InfoTer, entre d’altres 

coses.  

Cal remarcar que des del Consorci s’ha mantingut contacte amb tots els 

ajuntaments consorciats per tal de conèixer iniciatives, projectes i actuacions 

promogudes pels ens locals en l’espai fluvial. Però encara ens agradaria mantenir 

un contacte més directe per tal de poder sumar esforços. És per això que demanem 

la vostra col·laboració i la vostra participació activa. 

Durant el 2005 hem treballat per a vosaltres, ara el 2006 ho continuarem fent i 

amb més ganes! 



 

3- La Comissió dels 150 anys de les Colònies Industrials de Catalunya és 

guardonada pels premis Bonaplata 

El Consorci Alba-Ter, com a membre del Comitè d’Honor dels 150è aniversari de les 

Colònies Industrials de Catalunya, celebra el reconeixement atorgat a la Comissió 

dels 150 anys, en ser guardonada en el marc dels XIII Premis Bonaplata 

 El 14 de desembre va tenir lloc la proclamació i lliurament dels XIII Premis de 

Reconeixement Cultural del Baix Llobregat i que organitza el Centre d'Estudis  

Comarcals del Baix Llobregat i l’associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i 

d’Arqueologia Industrial de Catalunya. 

La Comissió dels 150 Anys de Colònies Industrials va rebre una Menció Honorífica. 

El Premi Col·laboració va ser atorgat a Àngel Miralda i Ferré pel treball que ha 

realitzat des del Consorci del Parc Fluvial per difondre la importància de les colònies 

industrials. 

El Premi Difusió va ser per la relació d’articles sobre colònies industrials d'Osona i el 

Ripollès (abril-juliol 2005) que van fer el diari El 9 Nou i el Museu Industrial del Ter, 

redactats pels periodistes Arola Cumeras i Jordi Vilarrodà i per l’historiador Emili 

Bayon, el qual va remarcar l’interès per donar a conèixer les colònies industrials, no 

només les més rellevants sinó també les més desconegudes.  

També es van atorgar Premis Bonaplata per a Joves: al treball "Còdol-Dret, vida 

d'una colònia industrial (1862- 1964) Masies de Roda (Osona)" fet per Raquel 

Castellà i Perarnau del Col·legi Escorial de Vic, i també al treball "Bonmatí, una 

colònia embrió d'un poble" fet per Paula  Mundet Costa del IES Castell d'Estela 

d'Amer (Gironès). 

Tots aquests reconeixements avalen el treball de recerca i divulgació del patrimoni 

industrial i humà que al llarg d’aquest 150è aniversari ha assolit una important 

difusió. Així doncs queda ressaltada la tasca feta durant aquesta commemoració 



dels 150 Anys de Colònies Industrials en què hi han participat tot un seguit de 

persones i on la Comissió dels 150 Anys ha tingut un paper determinant.  

Des del Consorci Alba-Ter, ens alegrem d’aquest fet que reafirma la importància de 

la tasca realitzada vers el patrimoni cultural i que des del Consorci impulsem i 

recolzem.  

4- ESQUITXOS 

- El Consorci Alba-Ter va celebrar la seva 10a Assemblea General el passat 

17 de desembre al Museu Industrial del Ter de Manlleu 

El Consorci Alba-Ter va reunir els seus membres consorciats en la 10a Assemblea 

General.  

A l’Assemblea es va acordar l’admissió de nous membres. Per una banda el 

municipi de Sant Bartomeu del Grau i per l’altra l’empresa pública Aigües Ter-

Llobregat (pendent de signatura del conveni d’adhesió). També es va prendre un 

acord sobre les assignacions del Fons de Cooperació Local de Catalunya. Es va 

informar de la gestió del Consorci, àrea per àrea (vegeu l’exemple de les actuacions 

de patrimoni natural en el mapa), i es va aprovar el pressupost pel 2006 per un 

import de 568.965,05 euros. 

Acabada l’Assemblea, es va fer una visita guiada al Museu Industrial del Ter.  

La segona imatge que s’adjunta marca els punts de la conca on s’han fet actuacions 

en el marc de l’Interreg III A, dins l’àrea de patrimoni natural. 

 

FEBRER 

1- El Consorci ALBA-TER, exemple de BONA PRÀCTICA 

El Consorci Alba-Ter estrena la nova secció anomenada “BONES 

PRÀCTIQUES” de la Revista de la Diputació de Barcelona.  

La revista de la Diputació de Barcelona, que es publica cada dos mesos, ha estrenat 

un nou apartat anomenat: BONES PRÀCTIQUES.  

Per l’estrena d’aquest nou apartat la Diputació de Barcelona va pensar amb el 

Consorci Alba-Ter, exemple de bona pràctica de la gestió de les conca fluvial del 

riu Ter des de la iniciativa local i organisme mereixedor del Premi Internacional de 



Dubai 2004 sobre les bones pràctiques per a la millora de les condicions de vida, 

que atorguen el Comitè Hàbitat de les Nacions Unides i la Municipalitat de Dubai.  

Una definició de bona pràctica no és més que aquella pràctica la qual engloba una 

gestió eficaç i adequada dels recursos i els projectes d’un organisme o 

administració. És a dir, una experiència que ja s’ha dut a la pràctica i ha estat 

valorada positivament per algú extern i competent, és sostenible econòmicament i 

en el temps, i es pot generalitzar i servir de model i exemple a altres organismes i 

administracions amb ganes d’endegar projectes o actuacions similars.  

Així doncs, el Consorci Alba-Ter es defineix com una entitat que potencia la 

identitat territorial, cultural, social, econòmica i ambiental articulada a l’entorn dels 

rius Ter i Freser, així com també el fet de ser una iniciativa innovadora, transferible 

i una bona oportunitat pel territori i els agents que l’ocupen.  

Per veure l’article complet visita l’ACTUALITAT – recull de premsa de la pàgina 

web del Consorci Alba-Ter  (http://albater.org/catala/catala.htm). 

 

2- El Consorci aposta per la revalorització del patrimoni cultural vinculat 

als usos de l’aigua 

El Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de Gualta signen un conveni de col·laboració per 

a l’adequació del Rec del Molí al seu pas pel municipi de Gualta.  

El Consorci Alba-Ter, mantenint-se fidel a es seves línies estratègiques de valoració 

del patrimoni natural i cultural vinculat als usos tradicionals de l’aigua i la de voler 

desenvolupar les potencialitats del territori, ha signat un conveni de col·laboració 

amb l’Ajuntament de Gualta per tal de valoritzar el Rec del Molí com a patrimoni 

històric i com a elements urbanístic vertebrador del municipi.  

L’objectiu del projecte d’adequació del Rec del Molí és constituir-lo com a l’eix 

vertebrador del nucli de Gualta, de manera que uneix el casc antic i l’eixample urbà 

previst.  

No només serà un eix vertebrador del nucli, sinó del territori més immediat, ja que 

quan un visitant ressegueixi la xarxa de senderisme o ciloturisme del Baix 

Empordà, des de Llavià, des de Fontanilles, seguint el curs del Daró des de la Bisbal 

o des de Torroella o, fins i tot, seguint el recorregut del GR-92, de forma natural 

serà conduit cap al Rec del Molí i el seu passeig i serà al final d’aquest que, passant 

per sobre el pont vell (foto pont), entrarà al centre històric de Gualta.  



El municipi de Gualta (http://www.gualta.net) ha estat, des dels seus orígens, 

estretament vinculat al patrimoni de l’aigua. Compta amb una hidrografia difícil, 

doncs a més de l’existència del riu Ter i el Daró, cal afegir una xarxa densa de 

canals i recs. 

D’aquesta xarxa el Rec del Molí és el més cabalós,  el que rega les terres del 

municipi i el que tradicionalment ha servit per moure primer les moles i més tard 

les turbines de l’antic molí, declarat Be Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat 

de Catalunya. (Foto molí).  

A més del seus usos per a regadiu de la plana del Baix Ter, el Rec del Molí, en el 

tram urbà de Gualta, serveix com a regadiu dels horts de la zona, com escorro i per 

alimentar la bassa i el molí. També cal esmentar alimenta els aqüífers i les zones 

humides en el tram baix de l’ara anomenat Daró Vell.  

El Rec del Molí  va ser declarat Be Cultural de Interès Local, aprovat el 2005 pel Ple 

de l’Ajuntament i pel Ple del Consell Comarcal del Baix Empordà. Aquest fet posa de 

manifest la importància que té pel municipi de Gualta.  

3- ESQUITXOS 

- EL TER AUGMENTA EL SEU CABAL DEGUT EL DESGLAÇ I LA PLUJA 

D’AQUEST FINAL DE GENER NEVAT 

A finals de gener el Ter baixava amb molta força i és que passada la forta nevada 

es dóna pas a l’aigua. Així doncs, el desglaç i les precipitacions van fer augmentar 

considerablement el cabal del riu Ter i Freser, entre d’altres.  

Es va enregistrar un increment del nivell del riu Ter de 1,13 metres i el seu màxim 

cabal va ser de 450m3, segons l’Agència Catalana de l’Aigua. 

L’embassament de Sau, tant sols amb un dia, va augmentar un 10% les serves 

reserves i es troba al 41% (68,26 hm3 dels 165,26 hm3 totals) de la seva capacitat 

total. Tot i l’augment, aquesta percentatge està bastant per sota del que tenia ara 

fa un any. A finals de gener del 2005 la capacitat de l’embassament era del 59%. 

L’embassament de Susqueda es troba al 63% de la seva capacitat (150,94 hm3 dels 

233 hm3 totals). 

Per veure fotografies de la crescuda del Ter podeu visitar:  

Osona.com  

(http://www.osona.com/Nevada27genCCO.htm) 

http://www.gualta.net/
http://www.osona.com/Nevada27genCCO.htm


Meteorologia Roda de Ter 1  

(http://www.svt.es/meteoroda/290106nivellter/indice.htm) 

Meteorologia Roda de Ter 2  

http://www.svt.es/meteoroda/290106inundacio/indice.htm) 

 

- LA CONCA DEL TER, UN BON REFUGI PER LES AUS AQUÀTIQUES 

Aquest hivern, el fred del nord i el centre d’Europa ha portat més aus aquàtiques a 

la conca del Ter. 

Com cada hivern, diferents centres d’estudis, entitats i associacions catalanes han 

realitzat, el passat mes de gener, els cens d’aus per diferents indrets de tot 

Catalunya vinculats al Cens Internacional d’Aus Aquàtiques Hivernants, cens que 

s’organitza cada hivern i està coordinat per la direcció general de Medi Natural de la 

Generalitat. 

 Bàsicament és un cens que es fa a les ribes del Ter i de l’Onyar, a més d’altres 

espais naturals com ara el riu Marroc i el Güell.  

Algunes de les entitat que han participat en el cens dins les ribes del Ter són per 

una banda, el Centre d’Estudis de Rius Mediterranis (CERM) que va coordinar el 

cens de les aus aquàtiques que passen l’hivern a Ter mitjà, és a dir, el Ripollès, 

Osona i la Selva. Per altra banda l’Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona 

amb la col·laboració d’ornitòlegs particulars i de la Societat d’Estudis i Recerca de 

Salt (SERS) , van coordinar el cens a les comarques gironines. 

Aquest cens, s’elabora des de fa 15 anys i serveix tant per estudis locals, com 

estatals i europeus, doncs s’envien les dades a la Generalitat i a una base de dades 

europea.  

A banda del fred, la tendència a protegir espais naturals, la disminució de la caça i 

la millora dels ambients han influït a l’augment d’espècies i exemplars censats.  

Per més informació pots visitar la notícia a: metoclub.com 

(http://www.naciodigital.com/meteoclub/index.php?seccio=noticies&accio=veure&i

d=577) 

 

http://www.svt.es/meteoroda/290106nivellter/indice.htm
http://www.svt.es/meteoroda/290106inundacio/indice.htm
http://www.naciodigital.com/meteoclub/index.php?seccio=noticies&accio=veure&id=577
http://www.naciodigital.com/meteoclub/index.php?seccio=noticies&accio=veure&id=577
http://www.naciodigital.com/meteoclub/index.php?seccio=noticies&accio=veure&id=577


- “GiroNatura”, UN EXEMPLE DE PROJECTE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL A LA 

CIUTAT DE GIRONA 

El proper mes d’abril tindrà lloc a Girona la segona edició de la gimcana 

“GiroNatura”, un projecte d’educació ambiental dissenyat per conèixer millor el 

medi que ens envolta. 

L’ Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de Girona, ha organitzat la segona edició de la gimcana GiroNatura. 

Enguany totes les proves i activitats rondaran entorn el tema de l’aigua. És una 

gimcana d’un dia de duració destinada a totes les entitats del lleure juvenil de 

Girona per a nens i nenes d’entre 8 i 13 anys. Concretament està dissenyada per 

conèixer millor el medi natural que ens envolta dins una ciutat com Girona.  

És un projecte d’educació ambiental per a nens i nenes, que té la finalitat de donar 

a conèixer la natura més propera i desconeguda, dins de la mateixa ciutat de 

Girona. Al mateix temps, es pretén apropar els joves a aquests espais naturals 

urbans, i aconseguir, així, un major respecte pel medi ambient. L’any passat, al 

mes d’octubre, es realitzà la primera edició d’aquesta gimcana, i fruit de la bona 

valoració que se’n va fer, s’ha decidit repetir aquesta iniciativa i estendre-la al 

màxim entre totes les entitats. 

“GiroNatura”, previst pel proper mes d’abril tanca les inscripcions el dimecres 1 de 

març.  

A la web de l’Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona 

(www.ateneunaturalista.org), a l’apartat de “GiroNatura” trobareu tota la 

informació necessària.  

 

- El Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament d’Anglès aposten per itineraris i rutes 

al voltant del Ter 

El Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament d’Anglès col·laboren per tal d’adequar itineraris i 

espais de la ruta “la vida al voltant del Ter” al terme municipal d’Anglès. 

El Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament d’Anglès, van signar el passat mes de desembre 

un conveni de col·laboració per a l’adequació d’itineraris i espais de la ruta “la vida 

al voltant del Ter” al terme municipal d’Anglès. 

http://www.ateneunaturalista.org/


D’aquesta manera el Consorci vol impulsar el desenvolupament territorial a partir 

d’iniciatives locals, valorar el patrimoni natural i cultural així com també 

desenvolupar les potencialitats del territori.  

Els treballs que es realitzaran al territori els portarà a terme l’escola taller del 

Consell Comarcal de la Selva. 

Es tracta de treballar a l’espai natural de la confluència de la riera Osor i el riu Ter 

per tal de renaturalitzar l’espai i fer-lo compatible amb passejos de natura tot 

vorejant la riba. S’adequaran itineraris que conformen recorreguts de rutes que 

planeja el Consell Comarcal de la Selva. 

Les actuacions, a grans trets les podem agrupar en: 

- Treballs de millora forestal 

- Creació i arranjament de senders a la riba del Ter 

- Senyalització i adequació del itineraris 

Les millores forestals es basaran en estassades de marges i espais degradats, 

desbrossament de matolls i tallades selectives eliminant la vegetació al·lòctona. 

Aquests treballs d’eliminació d’espècies vegetals invasores, és un tema en el qual el 

Consorci ja en té experiència gràcies als programes de proves pilot que realitzar el 

passat 2005 dins la iniciativa comunitària Interreg III A.  Per últim es plantaran 

espècies arbòries i arbustives autòctones. 

Pel que fa a la creació i arranjament de senders, es realitzaran els condicionaments 

necessaris als accessos peatonals, així com també l’explanació i millora del ferm 

dels camins i el desbrossament de les vores d’aquests. Per altra banda es 

prosseguirà a suprimir i restaurar antics accessos no utilitzats, es col·locaran 

elements de protecció, s’arranjaran passeres i s’instal·laran elements de 

senyalització. Per tal que tot això sigui més perdurable en el temps també es farà 

una adequació dels drenatges  de les aigües fluvials. 

Prèviament a la senyalització i adequació dels itineraris es localitzaran i retiraran els 

punts de runa i deixalles i si cal es crearan pantalles visuals naturals. 

Ja per acabar i per tal de poder gaudir dels resultats dels treballs de millora forestal 

així com la creació i arranjament de senders a la riba del Ter, caldrà una bona 

senyalització i adequació del itineraris. El projecte es donarà per finalitzat amb la 

instal·lació de mobiliari urbà i d’elements de seguretat i la reconstrucció de mobiliari 



degradat. També s’instal·laran panells informatius per informar al visitant de què és 

el que l’envolta. 

Tota aquesta feina es fa amb la finalitat d’adequar un espai natural a l’ús 

respectuós del públic interessat a la conservació i preservació d’aquesta zona.   

 

MARÇ 

1- El Consorci Alba-Ter dóna el tret de sortida al projecte BLUE amb la 

resta de socis europeus  

Membres del Consorci Alba-Ter s’han desplaçat aquest mes de març a la ciutat de 

Mantova per trobar-se, per primera vegada, amb els socis europeus que formen 

part del projecte BLUE 

Els dies 1, 2 i 3 de març, el Consorci Alba-Ter ha viatjat a la ciutat de Mantova, de 

la regió de la Llombardia, al nord d’Itàlia, per fer la primera trobada amb la resta 

del socis europeus de la iniciativa comunitària INTERREG III B MEDOCC, que 

participen en el projecte BLUE “Building river Landscape across United Europe”. 

Tota iniciativa comunitària INTERREG serveix per intercanviar coneixements i 

metodologies entre diferents regions europees. Per aquest motiu s’han de fer 

diferents trobades entre els socis per tal de poder materialitzar l’intercanvi de 

coneixements i metodologies. 

El partenariat del projectes està format per 4 socis italians, la Regione Lombardia 

(coordinadora del projecte), la Regione Piemonte, la Regione Emilia Romagna i la 

Provincia di Piacenza/Consulta del Po; un soci grec, Préfecture de Pieria; un soci 

portuguès, Camara Municipal de vila Real de Santo Antonio, i 2 catalans, el 

Consorci del Parc Fluvial del Llobregat i el Consorci Alba-Ter. 

Durant la trobada es realitzaren les presentacions dels diferents projectes de cada 

soci i sessions de treball que van permetre fer aquest primer contacte entre els 

diferents projectes i les diferents maneres de treballar, tal i com podeu apreciar a 

les fotografies adjuntes. També es van fer visites al riu Po i els canals construïts.  

El Consorci Alba-Ter fa una valoració molt positiva d’aquesta primera trobada.  

 



2- El Consorci Alba-Ter realitzarà actuacions pilot en elements patrimonials 

vinculats als usos de l’aigua al llarg de la conca del Ter 

El Consorci Alba-Ter ofereix la possibilitat als ens consorciats de presentar 

propostes d’actuacions per a la valorització i consolidació d’elements patrimonials 

culturals durant aquest 2006.  

L’any passat, el Consorci Alba-Ter, va acabar d’actualitzar l’inventari dels elements 

patrimonials culturals catalogats per tal de poder aplicar-hi protecció legal i 

adequar-los a un ús social adient.  

És per aquest motiu que en el marc del projecte BLUE, projecte de cooperació 

internacional en temes de patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua, portà a 

terme durant aquest 2006 i fins a mitjans del 2007 actuacions pilot en elements 

dels patrimoni cultural.  

Han de ser projectes destinats a la consolidació i valorització d’elements 

patrimonials de l’entorn de les ribes del Ter i del Freser de titularitat pública i 

catalogats, com per exemple: canals, rescloses, molins, fargues, pous de glaç, 

rentats, passeres...etc.  

El Consorci es farà càrrec de contractar l’execució dels projectes i de tots els 

tràmits administratius i legals pertinents. Cal recordar que totes les propostes dels 

ens hauran d’anar acompanyades d’una memòria descriptiva així com tambéi el 

pressupost de l’actuació a realitzar, un certificat de l’ajuntament el qual acrediti la 

titularitat de l’element patrimonial i el certificat de l’ajuntament que acrediti la 

catalogació de l’element patrimonial com a Bé Cultural d’Interès Local o Nacional 

(BECIL o BECIN).  

Les propostes d’actuacions es poden presentar al llarg d’aquest 2006, però cada 

vegada el pressupost del qual disposa el Consorci per fer aquetes actuacions serà 

menor. El Consorci disposa de 124.000€ per a dur a terme totes les actuacions.  

Així doncs, volem animar a tots els ens consorciats a que ens enviïn les seves 

propostes, com ja han fet alguns ajuntament, a l’adreça:  

Consorci Alba-Ter 

Pg. Del Ter s/n 

08560 - Manlleu 

 



Per a més informació podeu trucar el 93 850 71 52 o bé el 972 40 50 91. 

 

3- La Fundación Biodiversidad col·labora amb el Consorci Alba-Ter.  

El Consorci Alba-Ter signa un conveni de col·laboració amb la FB per un import de 

300.000 € a Madrid, a la seu de la Fundación Biodiversidad 

El Consorci Alba-Ter se li ha atorgat una subvenció de la Fundación Biodiversidad, 

fundació pertanyent al Ministerio de Medio Ambiente  per tal de desenvolupar 

actuacions de formació, sensibilització, anàlisi de les necessitats formatives i 

creació d’estructures ambientals en el marc del programa operatiu “iniciativa 

empresarial y formación continua” del Fons Social Europeu. 

Així doncs, el Consorci Alba-Ter està ultimant cursos de formació turística dirigits a 

empresaris i a nous emprenedors. A banda dels cursos presencials, també està 

creant una plataforma “e-learning”, espai de formació virtual d’accés restringit per 

als cursos a distància i per complementar opcionalment els cursos presencials.  

Paral·lelament el Consorci també organitzarà exposicions itinerants sobre el 

patrimoni cultural i el patrimoni natural  entorn el riu Ter i es redactaran guies de 

bones pràctiques. 

 El Consorci, finalment, està creant un Observatori ambiental, per tal d’analitzar els 

paràmetres ambientals clau actuals per poder-los contrastar i comparar amb els 

resultats obtinguts d’aquí cinc anys.  

Una pàgina web serà la que ho englobarà tot.  

 

4- El Consorci Alba-Ter convoca tres llocs de treball per treballar en un 

projecte de formació turística 

El Consorci Alba-Ter ha oberta la convocatòria per cobrir tres llocs de treball per tal 

de poder desenvolupar el projecte de formació turística cofinançat per la Fundación 

Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente.  

Actualment, el Consorci Alba-Ter,  impulsa un pla de foment turístic per tal de 

desenvolupar / crear una oferta turística vinculada a l’espai fluvial del Ter que 

valoritzi els recursos endògens del territori, principalment patrimoni natural i 

cultural.  



Dins el pla de foment turístic del riu Ter hi ha una acció de formació adreçada als 

professionals del turisme del territori del Ter. Per fer aquesta acció el Consorci 

Alba-Ter desenvoluparà durant l’any 2006 un pla de formació cofinançat per la 

Fundación Biodiversidad (FB) del Ministerio de Medio Ambiente.  

Així doncs, el Consorci Alba-Ter, requereix la incorporació immediata en el seu 

equip de treball de tres professionals concrets per tal d’executar aquest projecte.  

Es necessiten dues persones amb capacitat de desenvolupar el programa de 

formació turística; una persona que faci la funció de director de l’àrea de 

formació (coordinador, tècnic A) i l’altra de tècnic executor del projecte 

(dinamitzador, tècnic B). Es tracta de formació en temes de turisme sostenible, 

turisme en espais naturals, turisme rural,... I la tercera persona ha de ser un 

tècnic de gestió administrativa del projecte (tècnic C).  

Us adjuntem el perfil per a cada candidat i les tasques a desenvolupar.  

En cap cas s’especifica el nivell d’informàtica ni els idiomes perquè són 

requisits valorables però no indispensables. Si que és important una bona redacció 

del català (nivell C) així com també el perfil demanat en cada cas.   

Esperem que sigui del vostre interès. 

Per a més informació:  

Berta Sánchez i Bonet 

Àrea de comunicació del Consorci Alba-Ter 

Tel. 93 850 71 52 

albater@albater.org 

 

5- El Consorci Alba-Ter premiat amb un dels Premis de l’Aigua de 

Catalunya 2006 

El Consorci Alba-Ter és premiat per l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua amb un 

dels Premis de l’Aigua 2006 

El Consorci Alba-Ter, juntament amb la Generalitat de Catalunya, la Federació 

d’hostaleria de Girona i el Gremi d’hostaleria d’Osona, rebrà un dels Premis de 

l’Aigua 2006 concedit per l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua, per la creació de 
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la ruta cicloturística que unirà la capçalera del riu Ter amb la seva desembocadura, 

a la Costa Brava.  

El Consorci Alba-Ter està desenvolupant aquesta ruta dins el seu Pla de Foment 

Turístic (2005-2007). Dins d’aquest pla de foment turístic, el Consorci  compte amb 

la col·laboració de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Medio Ambiente per 

tal de fer cursos de formació turística durant aquest 2006 vinculats a les noves 

oportunitats econòmiques que generarà la RUTA DEL TER.  

L’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua cada any premia les iniciatives, actuacions, 

trajectòries professionals o empresarials que tinguin a veure amb l’aigua i el seu 

entorn natura. Enguany, el jurat dels Premis de l’Aigua, reunits el 21 de febrer van 

decidir aquest veredicte. El jurat estava integrat per:  

- Núria Buenaventura, Presidenta de Medi Ambient de la Diputació de 

Barcelona 

- Oriol Safont, Alcalde de Vilanova del Vallès 

- Josep Balasch, Alcalde d’Avinyó 

- Miquel Estapé, Alcalde de la Roca del Vallès 

- Rafael Montserrat, Director d’Aigües Mataró 

L’acte de lliurament dels premis serà presidit per l’Honorable Conseller de Medi 

Ambient i Habitatge, el Sr. Salvador Milà i Solsona. Tindrà lloc el 22 de març a les 

19.00h a l’Auditori de la Casa del Mar, de Barcelona (c/Albareda, 1).  

 Per a més informació podeu visitar la web de l’Associació Catalana d’Amics de 

l’Aigua (http://www.amicsaigua.com/) 

 

6- El Consorci Alba-Ter rep una subvenció de la Fundación Biodiversidad 

del Ministerio de Medio Ambiente 

El proper mes de març, el Consorci Alba-Ter i la Fundación Biodiversidad del 

Ministerio de Medio Ambiente signaran un conveni de col·laboració per 

desenvolupar actuacions de formació.  

Al Consorci Alba-Ter se li ha atorgat una subvenció de la Fundación Biodiversidad  

per tal de desenvolupar actuacions de formació, sensibilització, anàlisi de les 
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necessitats formatives i la creació d’estructures ambientals en el marc del programa 

operatiu “iniciativa empresarial y formación continua” del Fons Social Europeu. 

El Consorci vincula aquesta subvenció al Pla de Foment  Turístic del riu Ter en les 

accions de formació i sensibilització d’aquest 2006. I és que la formació i la 

sensibilització constitueixen elements fonamentals per al desenvolupament i la 

competitivitat de les empreses i el sector de serveis, així com també esdevenen 

instruments al servei de les polítiques de treball que han de contribuir a la millora 

dels nivells i la qualitat d’ocupació de la població activa.  

Amb aquest conveni la Fundación Biodiversidad vol iniciar i reforçar les línies de 

col·laboració amb entitats preocupades per millorar, a través de la formació i 

sensibilització, el coneixements de la problemàtica ambiental, com és el cas del 

Consorci Alba-Ter. 

Així doncs es tracta, per una banda, de sensibilitzar els agents del territori dels 

valors ambientals i patrimonials que ofereix el riu, l’oportunitat de convertir aquests 

valors en noves estratègies de desenvolupament econòmic i social i per altra banda 

de cobrir la necessitat d’engegar un procés de formació i de capacitació per fer 

front a aquestes noves estratègies.  

Es planeja un programa d’actuacions de sensibilització dirigit a empresaris o 

possibles nous emprenedors sobre les noves oportunitats econòmiques relacionades 

amb el turisme en l’àmbit fluvial. Es preveu la formació presencial i on-line 

mitjançant la preparació de cursos, documents, etc.  

7- ESQUITXOS 

- JORNADA DE PORTES OBERTES DE LA XARXA DE CUSTÒDIA DEL 

TERRITORI 

El divendres 10 de març, la Xarxa de Custòdia del Territori va celebra la 

tercera Jornada de Portes Obertes.  

Durant tot el dia , a partir de les 9 del matí i fins a les 6 de la tarda, es van poder 

visitar diferents exposicions, de materials i de productes del mercat de custòdia 

dels quals també se’n va poder fer un tastet i comprar-los si s’esqueia. Es van 

passar projeccions, es feren conferències i assessoraments personalitzats. Tot això 

al Laboratori de la xct  i a la Universitat de Vic (pel Carrer Miramarges). 

 



Aquestes jornades van ser amenitzades amb un dinar “de la custòdia” a les 2 del 

migdia. Aquest àpat es va basar amb productes del Mercat de custòdia.  

Per a més informació:  

Xarxa de custòdia del territori · www.custodiaterritori.org  

c. Sagrada Família, 7 (Universitat de Vic) · 08500 Vic · Tel. 938 866 135 

- EXPOSICIÓ LA NOVA CULTURA DE L'AIGUA 

El dijous 9 de març, a la una del migdia, s’inaugurà l’exposició "Nova Cultura de 

l'Aigua" al vestíbul de Can Serra, seu de la Diputació de Barcelona (Rambla de 

Catalunya 126, de Barcelona). 

La presentació de l’exposició va anar a càrrec d'Antonio Estevan, comissari de la 

mostra, amb la intervenció del president de la Diputació de Barcelona, Celestino 

Corbacho, i la diputada presidenta de l'Àrea de Medi Ambient, Núria Buenaventura. 

- AVALUACIÓ DE LA CONTAMINACIÓ PER NITRATS DE LES AIGÜES 

SUBTERRÀNIES DE LA PLANA DE VIC 

La presència de nitrat a les aigües subterrànies de la comarca d’Osona és un fet 

derivat de la forta implantació de l’activitat ramadera intensiva i de la pròpia 

dinàmica hidrogeològica regional.  

Així doncs, el 15 de març va tenir lloc a la Sala de Plens del Consell Comarcal 

d’Osona, la presentació de l’estudi “Avaluació de la contaminació per nitrats de les 

aigües subterrànies de la Plana de Vic” que fa especial èmfasi a la descripció de la 

dinàmica hidrogeològica com a base per a fonamentar les estratègies destinades a 

disminuir la contaminació per nitrats als aqüífers de la Plana de Vic.  

També es presentà un document en el qual es descriuen les interpretacions a nivell 

agronòmic que es desprenen de l’estudi. En aquet document s’apunten una sèrie de 

mesures agronòmiques i ramaderes a adoptar amb l’objectiu de fomentar l’aplicació 

racional de fertilitzants al sòl i minimitzar així les aportacions de nitrogen a les 

aigües subterrànies.  

Finalment, l’Agència Catalana de l’Aigua va exposar propostes d’actuació i 

remediació dels aqüífers per tal d’obtenir aigua de qualitat.  

 

http://www.custodiaterritori.org/


ABRIL 

1- La Ruta del Ter ha estat reconeguda per l’Associació Catalana d’Amics 

de l’Aigua 

Aquesta ruta cicloturística s’emmarca dins el Pla de Foment Turístic que està 

desenvolupant el Consorci Alba-Ter 

Convertir el Ter en un eix de desenvolupament turístic a través de la Ruta del Ter, 

un itinerari que integra tot el territori que configura aquest riu contemplant 

elements com el paisatge, el patrimoni, la cultura o la gastronomia ha estat 

reconegut per l’associació Catalana d’Amics de l’Aigua. 

En un acte desenvolupat el 22 de març a Barcelona i sota la presidència de qui 

llavors era conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, Mei Ferrer i Costa, 

membre del Consell de Govern del consorci Alba-Ter va fer una exposició del Pla de 

Foment Turísitc destacant que el Consorci representa 46 municipis i 5 consells 

comarcals i que ha esdevingut un motor de cohesió territorial i social, impulsant 

projectes per a la protecció, conservació i desenvolupament de la conca del Ter.  

També va posar èmfasi en l’objectiu d’aquest Pla, convertir el riu Ter en un eix de 

desenvolupament turístic, unint dos dels grans pols d’atracció del país; els Pirineus i 

la Costa Brava, mitjançant la implantació d’un model turístic sostenible en el 

territori a l’entorn del riu, per contribuir a generar, millorar i promocionar  aspectes 

bàsics com noves formes d’activitat econòmica, creació d’ocupació, rehabilitació 

d’elements del patrimoni cultural per adaptar-los a nous usos, recuperació del 

patrimoni natural del riu, recuperació del patrimoni etnològic vinculat a l’aigua, 

dignificació d’espais avui oblidats, educar i sensibilitzar mediambientalment la 

població, ajudar a descobrir nous valors del territori i apropar els ciutadans al riu. 

El Pla de Foment Turístic compta amb el finançament del Departament de Comerç, 

Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona. A la 

comissió de seguiment del projecte hi participen també la Federació d’hostaleria de 

Girona i el Gremi d’hostaleria d’Osona així com el Consorci Turístic Paisatges del 

Ter. Aquestes entitats van compartir el premi amb el Consorci Alba Ter. 

 

2- El Projecte de Formació turística del Consorci, tutelat i subvencionat en 

un 70% per la Fundación Biodeversitat ja s’està desenvolupant 

“Ruta del Ter. Programa de formació i sensibilització del sector turístic” és un dels 

programes ambiciosos amb el que està treballant el Consorci Alba Ter. L’objectiu 



d’aquest projecte és el de formar professionals o futurs professionals del sector 

turístic. El nexe se situa a Olot , a la seu de la Fundació d’Estudis Superiors i es 

desenvoluparà territorialment a la conca del Ter.  

La especificitat d’aquest programa de formació així com els requisits emmarcats per 

la pròpia Fundación Biodeversidad ha fet que el Consorci Alba-Ter Per contractés, 

per a la seva execució, tres tècnics que es faran càrrec de la direcció, gestió i 

administració del programa de formació. 

Es contempla el desenvolupament de 6 cursos presencials que es desenvoluparan 

quatre vegades cada un a diferents poblacions de l’àmbit territorials del Ter per 

arribar a tots els interessats i evitar llargs desplaçaments.  

Els cursos presencials es començaran a impartir el juny i la programació finalitzarà 

al novembre. 

Per altra banda també hi ha preparats dos cursos semipresencials que es faran 

durant els mesos d’octubre i novembre.  

Tots els cursos seran gratuïts.  

Per a més informació sobre el programa de formació podeu visitar la pàgina web 

del Consorci Alba-Ter l’apartat de promoció econòmica i turisme o bé dirigir-vos a:  

Consorci Alba-Ter - Tel. 972 27 21 50 - gestio.formacio@albater.org 

 

3- El Consorci Alba-Ter ha finalitzat el procés de selecció de personal pel 

projecte de Fundación Biodiversidad 

El Consorci Alba-Ter ha finalitzat la selecció de personal per ocupar les tres places 

vacants convocades en relació a l’execució del projecte de formació turística de la 

Fundación Biodiversidad per aquesta anualitat.  

El passat mes de març, al Consorci Alba-Ter, després d’haver rebut una molt bona 

resposta amb múltiples currículums de personal interessat en ocupar aquestes 

vacants per a desenvolupar el projecte “Ruta del Ter. Programa de formació i 

sensibilització del sector turístic” i després d’haver fet vàries entrevistes, el 

Consorci Alba-Ter ha trobat els perfils adequats per ocupar la direcció, la 

dinamització i l’administració del projecte. 
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Així doncs comencem amb moltes ganes aquest projecte del qual us anirem 

informant periòdicament dels curos que es faran, les jornades i exposicions 

itinerants.  

Ben aviat aquest projecte, de la Fundación Biodiversidad, disposarà d’una pàgina 

pròpia a la qual qualsevol persona interessada hi podrà accedir per informar-se del 

desenvolupament de les actuacions del projecte.  

Per a qualsevol altre informació no dubteu de posar-vos en contacte amb nosaltres 

a albater@albater.org o bé trucant al 93 850 71 52.  

 

4- El Consorci Alba-Ter comença a posar fil a l’agulla amb el projecte BLUE 

El Consorci Alba-Ter ha rebut varis informes tècnics dels diversos ajuntaments 

consorciats per tal de portar a terme actuacions en elements del patrimoni cultural 

de la conca del Ter.  

El Consorci Alba-Ter ja ha rebut diversos informes tècnics per tal de executar 

actuacions relacionades amb el patrimoni cultural dels diferents municipis de la 

conca del Ter.  

Un exemple d’aquest són els rentadors de Ribes de Freser, la senyalització del canal 

i tres fàbriques de Manlleu, la sala de les calderes de la colònia de Borgonyà per 

part de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.  

 

5- ESQUITXOS 

ESQUITXOS 

Aquest mes d’abril hi ha un munt de propostes: jornades, seminaris, exposicions... 

totes elles relacionades amb l’aigua. Visita l’Actualitat a L’AGENDA del Consorci 

Alba-Ter (http://albater.org/catala/catala.htm) i escull la que més t’agradi! 

- El Ripollès tindrà un Parc Natural d’unes 19.000 hectàrees d’extensió 

A finals del mes de març el Consell Comarcal del Ripollès va rebre un estudi que 

demostra la viabilitat de crear un Parc Natural a les capçaleres del Ter i del Freser.  

Actualment aquests paratges que engloben els municipis de Vilallonga de Ter, 

Setcases, Queralbs, Planoles, Toses i Ribes tenen la consideració de d’Espais 

d’Interès Natural, inclosos dins el Pla d’Espais d’Interès Naturals (PEIN). Ocupen 
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una superfície de 12.260 hectàrees però es pretén arribar a 19.000 amb la 

denominació de Parc Natural.  

Cal destacar que amb la denominació de Parc Natural es garanteix la gestió i la 

conservació de manera flexible i se’n poden treure aprofitaments agrícoles i 

ramaders. 

El president del Consell Comarcal del Ripollès va fer una crida a totes les 

institucions del territori per tal de decidir què és el que convé preservar.  

 

- UNA DE FREDA I UNA DE CALENTA! 

L’Ateneu, Grup Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona, alerta que el riu 

Ter no assoleix el cabal mínim 

Consideren que la manca d’aigua circulant del Ter pot fer que es repeteixin els 

episodis de mortalitat de peixos o la proliferació de la planta Azolla de la primavera 

passada i que s’haurien pogut evitar amb un cabal raonable.  

Els embassaments i aqüífers de les conques internes de Catalunya 

recuperen els seus nivells de normalitat segons l’Agència Catalana de 

l’Aigua. 

El primer trimestre de l’any ha estat el quart més plujós dels darrers deu anys, la 

qual cosa ha permès una important recuperació dels embassaments i dels aqüífers 

de les conques internes de Catalunya, fet especialment destacat després de la 

sequera que es va patri l’any passat.  

El total de l’augment de les reserves durant el mes de març ha estat de 49.76 hm3, 

dels quals 25.54 hm3 han entrat a la conca del Ter. Així doncs, la conca del Ter, 

assoleix un 80.36% de la seva capacitat.  

Els embassaments de Sau i Susqueda registren reserves de 339.4 hm3 i, per tant, 

tenen un nivell del 85.2%.  

Aquest increment confirma que l’increment és millor que en els anys de sequera, 

tot i que no ha assolit encara els nivells els anys 2003 i 2004.  

Així doncs, la campanya d’aquest estiu estar assegurada i en tot cas les restriccions 

entrarien en funcionament a finals del mes d’octubre. Tot i això cal continuar fent 

una gestió acurada basada en l’estalvi, la protecció i la valorització dels recursos 

hídrics.  

 

 



No oblidem que... Cal fer un ús responsable de l’aigua! 

 

MAIG 

1- El Consorci presenta “La Ruta del Ter. Programa de formació” 

El dijous 18 de maig, el Consorci Alba-Ter va presentar la RUTA DEL TER I “La Ruta 

del Ter. Programa de formació” als mitjans de comunicació.  

La presentació d’aquest projecte continua el dia 29 de maig amb la jornada que 

realitza a Girona amb el títol “Pot el riu Ter vertebrar una destinació 

turística?” 

A aquesta jornada li segueixen dues jornades més, una el dia 30 de maig a Ripoll i 

una altra el dia 1 de juny a Vic per tal de poder arribar al major públic possible.  

Des del Consorci Alba-Ter volem encoratjar a tots els professionals del sector del 

turisme o que bé que s’hi vulguin dedicar, a les empreses dedicades a l’avaluació 

ambiental, a les d’educació ambiental i a altres sectors que s’animin a assistir a 

aquestes jornades i s’apuntin als diferents cursos de temàtiques variades que es 

començaran a partir del juny. Són 8 cursos, 6 de presencials i 2 de semipresencials, 

que es realitzaran durant tot aquest any a diferents municipis de la conca del Ter. 

Tots ells són gratuïts.  

Per a més informació sobre el programa de formació podeu visitar la pàgina web 

del Consorci Alba-Ter l’apartat de promoció econòmica i turisme 

(http://albater.org/index.php?Lang=catala&Page=promocio_economica_i_turisme&

Subpage=programa_formacio), o bé dirigir-vos a:  

Consorci Alba-Ter - Tel. 972 27 21 50 - gestio.formacio@albater.org. 

 

JUNY 

1- El primer del cursos de "La Ruta del Ter. Programa de formació" tot un 

èxit 

Aquest mes de juny, el Consorci Alba-Ter ha començat els cursos de "La Ruta del 

Ter. Programa de formació". Amb aquests cursos el Consorci vol ajudar a capacitar 

l’empresariat que treballa a les comarques de la conca del Ter a ser més 

mailto:gestio.formacio@albater.org
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competitius i millorar el treball en xarxa, la qualitat de l’oferta i el compromís amb 

l’entorn i, al mateix temps, oferir-los nous instruments i idees per treballar en el 

sector turístic.  

Al llarg d’aquest mes de juny tindrà lloc el primer dels 6 cursos presencials del 

programa de formació amb el títol "Destinacions sostenibles, turisme de futur". 

Manlleu ha estat el primer poble on s’ha realitzat durant els dies 7 i 8 de juny i amb 

èxit. El curs segueix el seu recorregut cap a Celrà els dies 12 i 13, continua els dies 

14 i 15 a Torroella de Montgrí i finalitza el 26 i 27 de juny a Ripoll.  

Aquest primer curs està especialment pensat per els responsables de les empreses 

turístiques i autònoms més compromesos amb el territori que vulguin beneficiar-se 

dels avantatges de participar en aquest programa. La seva durada total és de un 

dia i mig.  

El primer dia es fa una introducció conceptual del turisme sostenible, el turisme a 

l’espai fluvial, el turisme rural i l'ecoturisme. Es segueix parlant del territori com a 

base de productes turístics i la creació de productes endògens. Situa les PIMES del 

territori com a líders del turisme a l’espai fluvial i estableix la necessitat d’integrar 

els criteris ambientals en els objectius de l’empresa i finalment es parla de les 

estratègies de desenvolupament sostenible en destinacions turístiques, bones 

pràctiques de turisme sostenible des de la gestió pública, priva i mixta.  

El segon dia es parla del turisme rural i la posada en valor del patrimoni cultural i 

l’ús públic, dels productes artesans i el turisme i finalment dels productes locals i la 

gastronomia.  

 

El professorat d’aquest curs és molt versàtil i amb un nivell professional excel·lent.  

 

Només recordar que els cursos són totalment gratuïts però cal confirmar assistència 

al tel. 972 27 21 50 o bé enviant un correu electrònic a 

gestio.formacio@albater.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://albater.org/media/File/diptic%20curs1.pdf
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Foto: Isabel Martínez, directora del programa de formació, explica als assistents el 

funcionament del programa de formació al curs de Manlleu.  

 

2- El Consorci i la Universitat de Girona organitzen una jornada dedicada a 

la recuperació del riu Ter a cinc municipis del baix Ter 

El Consorci Alba-Ter, com a organisme col·laborador del màster de Ciència i 

Tecnologia de l’Aigua que s’imparteix a la Universitat de Girona, organitzar una 

jornada per presentar els estudis  realitzats pels estudiants del màster per a la 

recuperació del riu Ter. 

El Consorci Alba-Ter, en aquesta segona edició del màster de Ciència i Tecnologia 

de l’Aigua que imparteix la Universitat de Girona, ha volgut donar a conèixer els 

estudis realitzats pels estudiants d’aquets màster sobres la recuperació del riu Ter 

al seu pas pels municipis de Bordils, Flaçà, Cervià de Ter, Sant Joan de Mollet i Sant 

Jordi Desvalls. 

Aquests estudis es van presentar el 8 de juny en una jornada dedicada a la 

“Recuperació del riu Ter a Bordils, Flaçà, Cervià de Ter, Sant Joan de Mollet i Sant 

Jordi Desvalls” celebrada a la sala d’actes de l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls. A 

la jornada hi van assistir diferents representants dels ajuntaments implicats, i 

representants de les diferents associacions i entitats dels municipis. La participació 

va ser tot un èxit i els assistents en van sortir molt satisfets.  

El Consorci Alba-Ter des de la primera edició del màster de Ciència i Tecnologia de 

l’Aigua de la Universitat de Girona hi col·labora en diferents aspectes.  

Per una banda fa sessions informatives sobre què és el Consorci i quines activitats 

desenvolupa i per altra banda organitza una visita guiada al riu Tec gràcies al 

contacte amb els socis del projecte anomenat “Creació d’un taller transfronterer de 

l’aigua” del Syndicat de Géstion et Amenagément du Tech (SIVU Tech) a França. 

Malgrat que el projecte hagi finalitzat, espera continuar organitzant visites a la vall 

del Tec.  

 

3- Estudi Ecològic 2005 de la Conca del Ter 

El Consorci Alba-Ter, és conscient de la necessitat de descriure l’Estat Ecològic del 

riu Ter per tal de determinar futures actuacions en el territori per a la seva 



conservació i millora. Així doncs, va encarregar un segon estudi ecològic de la 

conca del Ter, que ve a substituir i ampliar l’estudi anterior de l’any 2000.  

Així doncs, s’ha publicat a la pàgina web “Estudi ecològic 2005 de la conca del Ter”, 

elaborat per David Campos Such, màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua.  

En aquets estudi  es detallen els punts de mostreig, les metodologies utilitzades 

com ara l’índex d’estat ecològic (Ecostrimed), l’índex de Qualitat del Bosc de Ribera 

(QBR), l’índex de macroinvertebrats bentònics (IBMWP), indicadors biològics i 

analítiques fisicoquímiques de l’aigua. 

També parla de la hidrologia de la conca del Ter i finalment s’exposen els resultats 

obtinguts, així com també propostes de millora o manteniment. 

 

JULIOL 

1- La RUTA DEL TER desperta la curiositat de molts cicloturistes i 

senderistes. 

Malgrat que el Consorci Alba-Ter no hagi acabat l’execució de la RUTA DEL TER, 

ruta ciclotursítica i senderista que deriva del Pla de Foment Turístic (2005-2007) ja 

ha despertat la curiositat de molts ciutadans. 

El Consorci Alba-Ter està desenvolupant a tota màquina el Pla de Foment Turístic 

per tal de materialitzar sobre el territori la RUTA DEL TER, ruta ciloturística i 

senderista que uneix dos grans pols d’atracció turística com són els Pirineus i la 

Costa Brava.  

Des del primer moment que es va anunciar la creació de la RUTA DEL TER el 

Consorci no ha parat de rebre sol·licituds demanant informació sobre la ruta.  

Així doncs i com a resposta a tota aquesta demanda, el Consorci Alba-Ter ha 

publicat el projecte de traçat de la ruta, el qual es pot consultar a partir de la 

pàgina web del consorci. El traçat de la RUTA DEL TER s’ha dividit en 10 trams 

perquè la consulta sigui més fàcil. Cada tram surt indicat sobre un mapa de la 

conca per situar-se amb més facilitat.  

Cal recordar que la RUTA DEL TER, com a ruta, ja es pot practicar, però que fins el 

2007 no s’hauran acabat d’executar les obres de viabilitat i no estarà degudament 

senyalitzada.  



Serà a partir del 2007 que la RUTA DEL TER disposarà d’una guia i es veurà 

complementada amb les rutes temàtiques que s’estan elaborant com per exemple 

la Ruta literària del riu Ter, les Inundacions històriques del riu Ter,  la Ruta de 

patrimoni cultura vinculat als usos de l’aigua, entre d’altres.  

Fins aleshores, per a tots els curiosos, ja es pot consultar el projecte de traçat de la 

RUTA DEL TER a la web del Consorci i descarregar-se els diferents trams que la 

component.  

 

2- El Consorci Alba-Ter crearà l’Observatori del Ter 

El Consorci Alba-Ter, en el marc del projecte “La Ruta del Ter. Programa de 

formació i sensibilització del sector turístic” crearà un Observatori del Ter.  

Pel Consorci Alba-Ter, la creació de l’Observatori del Ter suposarà, en primer lloc, 

actualitzar alguns estudis tècnics que va elaborar el Consorci Alba-Ter en el marc 

del Projecte Alba-Ter/Ave (1998-2001); en segon lloc, complementar els estudis 

tècnics de què disposa el Consorci actualment i que aportin informació per crear 

productes turístics vinculats a la RUTA DEL TER i, en tercer lloc i últim, incorporar al 

Sistema d’informació Geogràfica (SIG), la RUTA DEL TER. Tota la informació es 

georeferenciarà per tal de poder-la localitzar en el territori i transformar-la en 

informació turística de base per productes turístics.  

Les característiques de tots els estudis de l’Observatori del Ter és que tots ells 

treballen un aspecte temàtic relacionat amb el riu Ter: economia, infraestructura 

turística, patrimoni cultural  vinculat a l’aigua, inundacions històriques, referències 

literàries, estat ecològic de l’aigua, zones d’interès de flora i fauna i productes 

autòctons (gastronòmics i de la terra) 

Com que aquest observatori és una acció del Pla de Foment Turístic del riu Ter, 

cada estudi tindrà un component turístic, en el sentit que complementarà la 

informació turística tradicional adaptada a la realitat d’un nou producte turístic 

basat en la valorització del territori, de la conca del Ter. 

 L’Observatori del Ter pretén ser una font de documentació “turística” 

complementària del riu Ter que nodreixi de continguts la RUTA DEL TER. Per 

aquesta raó cada estudi haurà d’esdevenir una ruta temàtica que s’incorpori al 

producte global que és la RUTA DEL TER.  

http://albater.org/index.php?Lang=catala&Page=promocio_economica_i_turisme&Subpage=rutadelter


Així doncs, els estudis seran molt aplicats al territori en el sentit que no seran 

document científics extensos sinó que es farà, per una banda, un disseny d’una ruta 

temàtica amb fitxes definides pels diferents punts del territori i que formin part 

d’una ruta temàtica.  

Per altra banda, s’elaborarà un document sintètic sobre l’estudi encarregat, amb 

llenguatge planer i entenedor i concebut com una guia complementaria a la ruta 

temàtica en qüestió adreçada a un públic general i divers i consultable des de la 

pàgina web de la RUTA DEL TER.  

 

3- “La Ruta del Ter. Programa de formació”  ja té el seu propi espai web! 

A partir d’aquest juliol, la “La Ruta del Ter. Programa de formació” ja té la seva web 

operativa. 

La web "La Ruta del Ter. Programa de formació" és una web pensada per ser un 

suport a tota persona que es vulgui informar sobre el programa de formació.  

A la web es detallen els objectius del programa de formació, els temes que es 

tracten en cada curs, tant els presencials com els on-line, les accions de 

sensibilització que es desenvoluparan com per exemple exposicions i l’edició de 

catàlegs i finalment parla de la creació de l’Observatori del Ter (objectius, estudis i 

accions).  

Per a qualsevol dubte o aclariment es pot contactar directament per la web amb 

l’equip de “La Ruta del Ter. Programa de formació”.  

 

4- “La Ruta del Ter. Programa de formació” continua treballant per 

vacances. 

L’activitat del Consorci Alba-Ter no para per tal d’oferir uns cursos molt adaptats a 

les necessitats del sector turístic de cara a l’edició dels pròxims cursos. 

L’equip encarregat del programa de formació de la RUTA DEL TER, després d’haver 

recollit els diferents suggeriments dels assistents al primer curs sobre “Destinacions 

sostenibles, turisme de futur” està acabant d’ultimar els detalls pels cursos de 

setembre, octubre i novembre.  

Al setembre hi ha organitzat el curs “Coneixement del territori i dels seus atractius 

turístics” curs en el que es farà un recorregut i diferents visites sobre el territori per 

http://albater.org/programa_de_formacio/base.htm?PHPSESSID=6e42f32c27c01eaf0c0c2b59a791da5f


conèixer-lo de ben a prop i d’aquesta manera adquirir les eines necessàries per 

poder-lo promocionar.  

De cara a l’octubre s’estan preparant els cursos “Creació i comercialització de 

productes de turisme en espais fluvials” i “La creació d’un producte cicloturístic”. 

Aquests dos cursos van molt enfocats a la creació d’un producte, element clau per a 

la consolidació d’un model de desenvolupament turístic sostenible, perquè ajuda a 

diversificar l’oferta, a singularitzar les destinacions i a posicionar-se en un segment 

de negoci cada vegada amb més concurrència.  

Finalment, els darrers cursos presencials de “La Ruta del Ter. Programa de 

formació” tenen lloc al novembre. El primer d’ells es titula “Aspectes legals que són 

d’aplicació per al turisme en espais fluvials” curs que vol donar a conèixer la 

normativa bàsica que regeix el turisme o que l’afecta directament. També es 

tractaran els aspectes legals que cal tenir en compte alhora de dedicar-se al món 

del turisme. L’últim curs presencial del programa de formació porta per nom “Les 

noves tecnologies aplicades al turisme rural” curs adreçat a potenciar la web i 

millorar els serveis en línia de les empreses turístiques, tot a partir de casos reals i 

experiències.  

Per a conèixer els dies exactes i el lloc on es realitzaran aquests cursos podeu 

visitar la pàgina web: "La Ruta del Ter. Programa de formació" o bé dirigir-vos a 

gestio.formacio@albater.org. 

 

5- La web del Consorci Alba-Ter ja està disponible en castellà i anglès.  

Tal com varem anunciar a l’Infoter del mes de maig, el Consorci Alba-Ter aquest 

any està d’estrena. Nova imatge web i nous materials gràfics del diferents projectes 

que està desenvolupant.  

Per tal de difondre al màxim l’activitat del Consorci tots aquests materials s’ha 

traduït al castellà i a l’anglès. Així doncs, a partir d’ara la pàgina web també es pot 

consultar, a part del català, en aquests dos idiomes.  

Només destacar que els apartats com l’InfoTer, el de novetats i el recull de premsa, 

apartats d’actualització constant, només es troben disponibles en català.  

 

AGOST 
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1- L’Observatori del Ter: una eina de valorització del territori a tot nivell 

El Consorci Alba-Ter ja ha començat els estudis  necessaris per a la creació de 

l’Observatori del Ter.  

El Consorci Alba-Ter, tal com es va publicar a l’InfoTer del mes de juliol, crearà 

l’Observatori del Ter. Prèviament a la creació de l’Observatori cal fer uns estudis 

previs. Aquests estudis són sobre diferents temàtiques: fauna, flora, inundacions 

històriques, patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua, aspectes 

socioeconòmics, gastronòmics, literatura... sumen un total de 8 estudis. 

Concretament, el nom d’aquests estudis són:  

- El Ter, motor econòmic del territori 

- Infraestructura turística del territori fluvial del Ter 

- El patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua 

- Les inundacions històriques i les seves empremtes en el territori 

- Referències culturals i literàries del Ter. Ruta literària del riu Ter 

- Estat ecològic del riu Ter 

- Zones d’interès de fauna i flora del riu Ter 

- Ruta de productes autòctons (gastronòmics i de la terra) 

D’aquests estudis, excepte el dedicat a “infraestructures turístiques del territori 

fluvial del Ter” i el de” l’estat ecològic del riu Ter”, se’n dissenyarà una ruta 

temàtica lligada a la RUTA DEL TER. Això suposarà definir una fitxa per cada punt 

del territori que formi part de cada ruta temàtica. Així doncs, cada una d’aquestes 

fitxes, com a mínim, inclourà: el lloc o l’espai d’interès, les coordenades, el municipi 

on es troba ubicat, l’accessibilitat, la informació detallada del tema que 

correspongui, una fotografia i informació complementària que pugui ser d’interès 

com ara imatges, fotografies antigues, documents d’arxiu, textos, ... Cada ruta 

anirà acompanyada d’un document sintètic que serà una guia complementària de 

cada ruta temàtica en qüestió.  

En resum, la RUTA DEL TER, no serà una ruta desvinculada de tots els elements 

que hi ha la seu voltant. El cicloturiste o senderista a partir de la RUTA DEL TER 

podrà optar a descobrir moltes més valors endògens de la conca del Ter.  



La RUTA DEL TER, és doncs, una molt bona oferta per descobrir el territori de la 

conca del Ter a tot nivell.  

 

2- El projecte Blue a Ribes de Freser 

El Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de Ribes de Freser junts en la restauració i 

conservació d’elements patrimonials. 

 El Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de Ribes de Freser en el marc del projecte Blue 

de valorització del patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua, han engegat un 

projecte de restauració i conservació d’uns rentadors que es troben situats al mig 

de la població, concretament al carrer Núria.  

La recuperació dels rentadors del carrer Núria significa recuperar el passat recent 

domèstic veïnal de la zona. Els rentadors es troben situats en un punt força cèntric 

de la població, i amb l’actuació sobre aquest element, es cridaria l’atenció dels 

visitants sobre la realitat del rentadors, com a mostra d’arquitectura popular d’inicis 

del segle XX. L’accés als rentadors és lliure per a tothom i es pot fer a través d’unes 

escales de pedra.  

Per tal d’adequar els rentadors a tots els públics cal fer-hi algunes actuacions com 

col·locar una barana entre el rentador i el riu per evitar caigudes, una altra barana 

a l’escala d’accés o restaurar el sostre dels rentadors que al mateix temps fa la 

funció de mirador del Ter. 

Finalment l’actuació finalitza amb la senyalització específica dels rentadors que 

permetrà fer intel·ligible aquest element per a tots aquells visitants que no hi 

estiguin familiaritzats.  

Per saber més coses sobre els rentadors podeu consultar el “Què en sabem de  … 

els rentadors” d’aquest mes d’agost. 

 

3- “La Ruta del Ter. Programa de formació” publica el seu primer 

informatiu. 

El projecte “La Ruta del Ter. Programa de formació” periòdicament publicarà la 

informació més rellevant de l’estat del projecte. 

En aquest primer número l’InfoTer de la “La Ruta del Ter. Programa de formació” hi 

podeu trobar des d’una valoració del curs realitzat el mes de juny en el qual van 



participar 72 persones del sector turístic, el calendari dels cursos preparats per 

aquesta tardor, els quals sumen un total de 22 cursos, així com un apunt de 

l’augment de la pràctica del cicloturisme a Catalunya entre d’altres informacions.  

 

4- Consulteu l’agenda, està plena d’activitats! 

L’Agenda del Consorci Alba-Ter s’actualitza i s’amplia de manera constant. Així que 

feu-hi un cop d’ull per veure les diferents activitats que podeu fer. 

 A l’Agenda hi trobareu des d’exposicions, conferències, seminaris, propostes de 

sortides cicloturístiques els caps de setmana. 

 

5- La RUTA DEL TER a exposició pública  

El Consorci Alba-Ter ha posat a exposició pública el projecte de traçat de la RUTA 

DEL TER. 

 A finals del mes de juliol el Consorci Alba-Ter va enviar a tots els ajuntament 

consorciats els trams de la RUTA DEL TER que transcorren pels seus municipis per 

tal que s’ho miressin i en facin les al·legacions o observacions que creguin 

oportunes.  

Les al·legacions cal que es facin arribar a les seus del Consorci Alba-Ter 

(administrativa o tècnica) per escrit. El termini per rebre les al·legacions és el 25 de 

setembre d’aquest 2006. 

Visiteu el projecte de traçat de la RUTA DEL TER . 

 

6- “La Ruta del Ter. Programa de formació” ja té apunt els cursos 

d’aquesta tardor 

L’equip del programa de formació de la RUTA DEL TER del Consorci Alba-Ter ja té a 

punt els diferents cursos presencials i semipresencials d’aquesta tardor.  

Els cursos, que s’impartiran a partir d’aquest setembre, pretenen dotar als 

professionals del sector turístic, tant PIMES com professionals autònoms, 

d’instruments i mètodes per fer els seus negocis més competitius dins el món del 

turisme sostenible i potenciar-lo.  



Per tots aquells que estiguin interessats en els cursos de formació podeu adreçar-

vos a la pàgina web de “La Ruta del Ter. Programa de Formació” i sol·licitar la 

informació que cregueu oportuna a l’equip del programa. 

Cada un dels cursos es repeteixen 4 cops al llarg del territori del Ter per facilitar-ne 

l’accés a tothom.  

Els cursos són totalment gratuïts i estan cofinançats pel Fons Social Europeu en un 

70% i per la Fundación Biodiversidad, en el marc dels Programes Operatius 

d’Iniciativa Empreserial i Formació Contínua 2000-2006.  

 

7- ESQUITXOS 

Com tots sabem l’estalvi d’aigua és una actitud molt important i que cal potenciar. 

Per això, aquest mes volem felicitar les iniciatives i actuacions d’estalvi d’aigua de 

dos del municipis consorciats al Consorci Alba-Ter: Girona i Celrà.  

L’Ajuntament de Girona ha instal·lat un sistema de reg per aspersió que permet 

estalviar aigua. El mètode consisteix en la instal·lació de sensors de pluja i sondes 

d’humitat per evitar que els aspersors es disparin encara que hagi plogut o quan el 

terra acumuli la humitat suficient. Aquest mètode s’ha instal·lat a dues noves zones 

verdes i substituirà els antics aspersors a mesura que es facin malbé.  

El sistema permet estalviar aigua i a més té una funció pedagògica perquè ja que 

no es veuran aspersors en funcionament quan plou. 

L’Ajuntament de Celrà ha iniciat la campanya “No en llencis gota” que dona a 

conèixer els diferents dispositius que permeten l’estalvi d’aigua entre els veïns del 

municipi.  

Un grup d’informadors identificats han fet un porta a porta per testejar el consum 

d’aigua dels habitatges i veure l’estalvi que es produirà amb la instal·lació gratuïta 

dels dispositius d’estalvi d’aigua com per exemple els reguladors de cabal de les 

aixetes, l’estalvi del qual varia entre el 40 i el 50%.  

 

SETEMBRE 

1- El Consorci Alba-Ter al seminari internacional de restauració de rius a 

Madrid 

 

 

http://albater.org/programa_de_formacio/ca-es/base.htm
http://albater.org/programa_de_formacio/ca-es/bc_05.htm
http://www.fundacion-biodiversidad.es/fbiodiversidadweb/webdinamica/inicio.do


El Consorci Alba-Ter, conscient de la necessitat de millorar l’estat del medi fluvial 

s’ha desplaçat a Madrid per informar-se de noves estratègies i experiències.  

El Consorci Alba-Ter ha estat a Madrid del 19 al 21 de setembre al seminari 

internacional que porta per títol “Restauración de ríos”, organitzat pel Ministeri de 

Medi Ambient i la Universitat Politècnica de Madrid.  

Avui dia la restauració dels rius és una tasca urgent degut a l’elevat nivell de 

degradació al qual hem arribat després de dècades d’ús i abús dels ecosistemes 

aquàtics. Ara amb els requeriments de la Directiva Marc de l’Aigua es pot arribar a 

obtenir un bon estat ecològic de les aigües continentals.  

El Consorci Alba-Ter, conscient de la degradació del medi fluvial ha anat a formar-

se sobre noves estratègies i eines per tal de poder aportar noves estratègies de 

gestió i conservació a la conca del Ter.  

Aquest seminari pretenia crear un fòrum de discussió obert a tots els assistents 

sobres les diferents alternatives de gestió i possibilitats de restauració dels rius. Així 

doncs, amb un grup selecte d’investigadors del més alt nivell científic sobre 

ecologia i restauració fluvial, la posada en comú de les opinions dels assistents de 

grups socials i administratius, han aportat noves estratègies que faciliten una gestió 

més sostenible dels rius d’Espanya, així com la seva restauració i conservació.  

Per a més informació sobre el seminari internacional podeu visitar “Restauración de 

ríos”. 

 

2- Finalitza l’exposició pública del projecte de traçat de la RUTA DEL TER 

El passat 25 de setembre el Consorci Alba-Ter va finalitzar l’exposició pública del 

projecte de traçat de la RUTA DEL TER. 

 Durant el període d’exposició pública del projecte de traçat de la RUTA DEL TER, el 

Consorci Alba-Ter ha rebut un total de 7 al·legacions escrites. 

Les al·legacions seran estudiades i en la mesura de lo possible seran incorporades 

al projecte de traçat de la RUTA DEL TER.  

Des del Consorci Alba-Ter volem agrair l’interès mostrat per part de tots els 

ajuntament que s’han mirat el projecte de traçat de la RUTA DEL TER, perquè la 

RUTA DEL TER és una ruta de tots i per a tots.  

http://restauracionderios.com/
http://restauracionderios.com/
http://restauracionderios.com/


3- El Consorci Alba-Ter, l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i el Molí de 

Can Brams 

L’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i el Consorci Alba-Ter signaran un conveni per 

la restauració del Molí de Can Brams 

La restauració del Molí de Can Brams es durà a terme gràcies a la iniciativa del 

Consorci Alba-Ter, que treballa amb l’objectiu de recuperar i difondre tant des d’un 

punt de vista natural i patrimonial la totalitat de la llera del riu i la seva riba 

immediata.  

Amb aquesta finalitat el Consorci Alba-Ter juntament amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis, signaran un conveni de col·laboració per 

recuperà el Molí de Can Brams, un element patrimonial relacionat amb les tasques 

agrícoles i l’aprofitament energètic dels recursos naturals, concretament de l’aigua 

del subsòl. A més, el Molí de Can Brams, és testimoni d’un tipus de vida i un passat 

no gaire llunyà en el temps però que és desconegut per a gran part de la població. 

L’estat actual del molí és d’un abandonament total.  

Les tasques a realitzar seran per consolidar-lo i millorar-ne l’aspecte, en cap cas 

per fer-lo funcionar novament fet que seria irrellevant donat que l’activitat agrícola 

per a la que es va construir el molí ha desaparegut de la zona.  

Concretament es farà una neteja general tan a l’interior com l’exterior del molí, es 

faran recréixer les parets fins a l’alçada original, s’intervindrà en la torra, s’aixecarà 

la coberta del molí de nou perquè està del tot esfondrada, les obertures –portes i 

finestres- es refaran seguint l’estil original amb totxo massís i pedra i també es 

tornaran a col·locar les pales del molí sense permetre el seu gir per evitar molèsties 

al veïns i, al mateix temps, reduir el cost de manteniment. Es refaran, també, els 

elements interiors usats per a l’extracció d’aigua però tampoc es faran funcionar.  

Totes aquestes tasques seran complementades amb la recerca documental amb la 

finalitat d’obtenir el màxim de dades sobre aquest molí i la seva evolució.  

Finalment, tota aquestes actuació acabarà amb la col·locació d’un plafó explicatiu 

amb un petit text informant sobre la història i la funció del Molí de Can Brams.  

 

4- El Consorci Alba-Ter juntament amb la Fundació Territori i Paisatge, 

publicarà un llibre juvenil d’aventures “El Tresor del Ter” 



El Consorci Alba-Ter amb la col·laboració de la Fundació Territori i Paisatge, 

publicarà un llibre juvenil d’aventures  titulat “El Tresor del Ter” 

El Consorci Alba-Ter, dins l’àrea de comunicació i sensibilització té com a objectiu 

promoure la participació de tot l’entramat social en el coneixement i valorització de 

l’ecosistema fluvial del Ter. És en aquest sentit que el Consorci Alba-Ter ha decidit 

impulsar l’edició del llibre juvenil d’aventures, El Tresor del Ter. Aquest llibre, a 

través d’un viatge al llarg del riu, ens descobreix els valors naturals i la cultura 

popular dels pobles per on passa el Ter. Posa de manifest la identitat i la riquesa 

natural i cultural del territori que configura la conca del riu Ter. 

L’autor, Xavier Margenat, durant tres anys ha estat membre del consell de redacció 

de “La Farga” (revista de Salt), i des de l’any 1997 és director de la també revista 

saltenca “La Nova”. En ambdues revistes ha publicat contes breus.  

L’edició i publicació d’aquest llibre es fa amb el suport de la Fundació Territori i 

Paisatge de la Caixa de Catalunya. 

Per anar fent boca, El Tresor del Ter, consta de 9 capítols en els quals, en Joan 

Sala, un noi de 12 anys busca un tresor amagat en una cova i la única pista que té 

és que aquesta cova es troba prop de riu Ter. Pel camí es troba amb l’avi Benet, un 

rodamón contacontes gran coneixedor del Ter, la seva flora i fauna i de les històries 

de cada poble. Finalment en Joan troba el tresor del riu, però... és molt diferent del 

que s’esperava tot i que molt més valuós.  

 

5- ESQUITXOS 

Aquest setembre ha estat bastant plujós, és per això que l’estat dels pantans de 

Sau i Susqueda s’ha vist incrementat de manera considerable respecte l’any passat.  

Segons les últimes dades de l’Agència Catalana de l’Aigua els principals 

embassaments de la conca del Ter es troben:  

- Sau: té unes reserves del 67.7% de la seva capacitat total, pràcticament el doble 

de la que tenia l’any passat.  

- Susqueda: es troba a un 66.56% mentre que fa un any estava a un 35.15% de 

la seva capacitat.  

 

 



OCTUBRE 

1- El Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis col·laboren 

en la restauració de patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua 

El Consorci Alba-Ter juntament amb l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis signaren 

un conveni de col·laboració per portar a terme la restauració i valorització del Molí 

de Can Brams, tal com vam anunciar a l’InfoTer del mes de setembre. 

L’acte va tenir lloc aquest 23 d’octubre a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis amb 

la presència, per una banda, de l’alcalde del municipi, el senyor Narcís Casassa i 

Font i, per altra banda, del president del Consorci Alba-Ter Francesc Camps i 

Sagué.  

L’empresa responsable de la restauració del Molí de Can Brams és Janus, empresa 

que ha elaborat el projecte.  

 

2- El Consorci Alba-Ter es troba per segona vegada amb els socis europeus 

del projecte BLUE  

Membres del Consorci Alba-Ter s’han desplaçat aquest mes d’octubre a la ciutat de 

Katerini per trobar-se amb els socis europeus que formen part del projecte BLUE 

Els dies 25, 26 i 27 d’octubre, el Consorci Alba-Ter va viatjar a la ciutat de Katerini, 

al nord de Grècia, per fer la segona trobada amb la resta del socis europeus de la 

iniciativa comunitària INTERREG III B MEDOCC, que participen en el projecte BLUE 

“Building river Landscape across United Europe”. 

Els socis del projecte són 4 socis italians, la Regione Lombardia (coordinadora del 

projecte), la Regione Piemonte, la Regione Emilia Romagna i la Provincia di 

Piacenza/Consulta del Po; un soci grec, Préfecture de Pieria; un soci portuguès, 

Camara Municipal de vila Real de Santo Antonio, i 2 catalans, el Consorci del Parc 

Fluvial del Llobregat i el Consorci Alba-Ter. 

Durant la trobada es van fer les presentacions dels diferents projectes de tots els 

socis i sessions de treball, els quals van permetre fer un seguiment dels diferents 

projectes en execució i les diferents maneres de treballar de cada soci.  

El Consorci Alba-Ter va presentar les propostes rebudes dels ajuntaments 

consorciats per tal de portar a terme actuacions de restauració i valorització de 



diferents elements del patrimoni cultural vinculats als usos de l’aigua, en va 

explicar els objectius i l’estat de desenvolupament en que es troben.  

Aquests projectes són:  

 Molí de Can Bram a Sant Julià de Ramis (Gironès) 

 Rentadors de les Hortes de Santa Eugènia a Girona (Gironès) 

 Rentadors del carrer Núria a Ribes de Freser (Ripollès) 

 Vapor de la Burés a Anglès (La Selva) 

 Adequació, posada en valor i senyalització del canal industrial de Manlleu 

(Osona) 

 

3- “La Ruta del Ter. Programa de formació” i els cursos d’aquesta tardor 

“Coneixement del territori i els seus atractius turístics” aquest ha estat un dels 

cursos d’aquest mes d’octubre realitzat dins el programa de formació de la RUTA 

DEL TER  

Aquest mes “La Ruta del Ter. Programa de formació” ha realitzat un dels cursos 

més pràctics i enfocats a conèixer el territori per on discórrer la RUTA DEL TER, tal i 

com molt bé indica el títol del curs.  

Eren quatre cursos específics per conèixer el riu Ter per trams i descobrir així tota 

la RUTA DEL TER i les seves possibilitats en tota la seva amplitud. El curs anava 

enfocat a les persones i empreses turístiques que fan atenció al visitant per tal de 

millorar així la qualitat del servei que es dóna.  

En aquest curs es parlava de la RUTA DEL TER, des de la capçalera fins la 

desembocadura a càrrec de Joan Portell i Rifà, persona encarregada d’elaborar el 

projecte de traçat de la RUTA DEL TER.  

Es van combinar sessions a l’aula i visites a diferents trams de la ruta, així com 

també visites a museus i itineraris naturals i culturals per tal que les empreses 

tinguin tots els recursos i tota la informació necessària per poder oferir paquets 

turístics de diferents temàtiques.  



4- La RUTA DEL TER i les al·legacions 

Les al·legacions rebudes per part dels municipis consorciats respecte al 

RUTA DEL TER han estat molt constructives. 

Finalitzat el termini d’exposició pública de “Projecte del traçat de la Ruta del Ter 

entre el naixement i la desembocadura” el Consorci Alba-Ter ha rebut les 

al·legacions de municipis i entitats de diferents trams de la conca: alt, mitjà-alt, 

mitjà-baix i baix Ter. 

Són propostes i observacions molt interessants que els diferents municipis, o bé a 

través dels seus consorcis, fan sobre l’itinerari que ressegueix la RUTA DEL TER i 

que actualment s’estan considerant.  

Algunes observacions han estat correccions de toponímia i dates de diferents 

elements del patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua com el Pont de la Perella 

de Sant Joan de la Abadesses.  

Pel que fa les propostes rebudes, hi ha hagut municipis que han proposat altres 

itineraris de la Ruta del Ter al pas pels seus termes municipals. Totes aquestes 

propostes van dirigides a acostar i/o mostrar al cicloturista i senderista aspectes 

més rellevants del territori, tant naturals com culturals. 

Totes les observacions i propostes seran incloses al projecte de traçat de la RUTA 

DEL TER, en la mesura que sigui possible, per acabar dibuixant una ruta adequada 

al territori real i als elements que conté.  

 

5- ESQUITXOS 

- Sau, un any després 

El 4 d’octubre de l’any passat van començar el buidatge de Sau, quan el pantà 

estava al 24% i va arribar a un 15% de la seva capacitat. 

Un any després Sau està al 61% de la seva capacitat.  

Segons el Departament de Medi Ambient i Habitatge amb les reserves acumulades 

als pantans no es preveuen problemes de disponibilitat d’aigua fins a finals del 

2007. 



- Nou itinerari naturalístic 

Les Masies de Voltregà (Osona), el Museu Industrial del Ter i el Centre d’Estudis del 

Rius Mediterranis de Manlleu van inaugurar aquest mes un itinerari naturalístic als 

meandres i les illes de les Gambires i Gallifa, a la comarca d’Osona.  

Aquest espai és una bona representació d’ambients fluvials valuosos i una àmplia 

diversitat de fauna aquàtica.  

En aquest itinerari trobem 6 punts amb informació sobre el paisatge fluvial, els 

meandres i illes de les Gambires i Gallifa, la font del Peretó i la vida, els ocells i la 

vegetació de ribera del riu Ter.  

- “Alba-Ter. Un projecte de futur per al riu“ 

Aquest és el títol de la conferència es realitzà a Can Quintana, centre cultural de la 

mediterrània, a càrrec de Josep Capellà, gerent del  Pla de Foment Turístic del riu 

Ter i que està desenvolupant el Consorci Alba-Ter. 

- Alba-Ter fa la conferencia inaugural de les “Jornades de creació de 

producte: Turisme fluvial”  

El Consorci Alba-Ter, el qual està desenvolupant la RUTA DEL TER, ha estat 

l’encarregat de donar el tret de sortida a aquetes jornades emmarcades dins la Fira 

de Sant Lluc d’Olot (30 i 31 d’octubre).  

En aquestes jornades es va parlar dels usos turístics del patrimoni vinculat al riu, 

d’activitats esportives i d’educació ambiental al propi riu i de la pesca esportiva 

relacionada amb estades turístiques.  

La temàtica d’aquestes jornades es va adaptar a la realitat dels rius catalans i a les 

seves possibilitats d’aprofitament turístic. A les jornades s’hi celebraren també 

quatre taules de treball temàtiques conduïdes per professionals del sector turístic 

de destinacions on els rius hi tenen un paper destacat. El format era especialment 

pensat perquè els assistents hi poguessin intervenir.  

 

NOVEMBRE 

1- El Consorci Alba-Ter i Aigües Ter-Llobregat signen un conveni de 

col·laboració 



El Consorci Alba-Ter i Aigües Ter-Llobregat (ATLL) van signar el passat 3 de 

novembre un conveni de col·laboració plurianual.  

Aquest conveni representa una renovació del ja existent, signat a l’octubre de 

2005, en el qual ATLL fa una aportació econòmica de 36.000€ anuals com a suport 

al funcionament ordinari del Consorci Alba-Ter.  

Aquest conveni segueix les línies d’actuació d’ATLL. A més, possibilitarà que ATLL 

pugui participar, amb veu però sense vot, a les sessions de l’Assemblea General del 

Consorci Alba-Ter.  

El Consorci Alba-Ter és un ens supramunicipal amb uns objectius marcats. Aquests 

objectius fonamentals són consolidar-se com a organisme responsable de 

l’ordenació territorial de la conca del Ter, aconseguir un bon nivell ecològic del 

sistema fluvial del Ter i de la seva conca, desenvolupar una ordenació global, 

cohesionada i coordinada de la conca, conservar, protegir i millorar el patrimoni 

existent al Ter, promoure’n l’ús social allà on sigui possible i, finalment, 

desenvolupar amb criteris sostenibles els aspectes vinculats a les activitats 

econòmiques a tota la conca del Ter.  

 

2- La tardor de “La Ruta del Ter. Programa de formació”  

Aquest mes de novembre el programa de formació no ha parat i ha ofertat 4 cursos 

per als professionals del món del turisme. 

“La Ruta del Ter. Programa de formació” ha portat a terme quatre cursos de 

diferents temàtiques entre ells, però relacionats al món del turisme fluvial 

sostenible, per tal de gestionar el turisme fluvial que generarà la futura RUTA DEL 

TER. 

Els cursos d’aquest novembre han estat: 

- Aspectes legals que són d’aplicació per al turisme en espais fluvials 

Era un seminari matinal per donar a conèixer la normativa bàsica que regeix el 

turisme o que l’afecta directament. S’hi van tractar els aspectes legals essencials 

que cal tenir en compte per dedicar-se professionalment a aquesta activitat. També 

es van donar referències útils per saber on trobar més informació per a la creació, 

ampliació o introducció de millores a les empreses, entre altres coses com 

programes de suport i possibles subvencions.  



- Les noves tecnologies aplicades val turisme 

Tallers per a potenciar la web de les empreses i millorar els serveis en línia de les 

empreses turístiques. Aquest curs es va dividir en dues parts.  

La primera part, es va enfocar, a partir de casos i exemples reals, a detectar els 

errors més freqüents de les pàgines web i mirar d’evitar-los, a millorar el 

posicionament i l’accessibilitat del lloc, a optimitzar els recursos que es destinen a 

les tecnologies de la informació i la comunicació, i es va analitzar les webs dels 

assistents. 

La segona part es va dedicar a analitzar, també a partir d’exemples i casos reals 

que estan a la xarxa, les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies 

específicament per al sector turístic: situació actual i tendències del turisme on line, 

quines campanyes per arribar al client que ens interessa, com contactar amb ells, 

etc. 

- Organitzar programes d’educació ambiental per al turista  

Aquest és un dels cursos mixtos del programa de formació, és a dir, que va tenir 

aquest mes la sessió presencial i continuarà realitzant-se durant el desembre a 

través de la plataforma e-learning.  

Aquest curs va enfocat a formar educadors ambientals en temes turístics i als guies 

turístics en temes ambientals. Les sessions on-line es divideixen en tres 

temàtiques: Educació i sensibilització ambiental, introducció al turisme i activitats 

turístiques educatives. 

- Millorar l’eficiència. Aplicacions per a l’estalvi d’aigua i energia 

Aquest és el segon curs on-line el qual s’enfoca a conèixer aplicacions per a l’estalvi 

d’aigua (sistemes de distribució, piscines, sistemes de regadiu, cuina, banys, 

netetes...) i energia (tancaments i ventilació, calefacció i aire acondicionat, plaques 

solars, il·luminació, electrodomèstics...), i altres qüestions relacionades amb la 

millora ambiental de l’empresa com la reducció de residus, el reciclatge, la 

reutilització, l’ús de productes no agressius, la selecció de proveïdors... També 

s’explicarà com comunicar als clients les millores ambientals de les quals poden 

gaudir. 

 

3- El Riu Ter una de les conques amb més bon estat de Catalunya 



Així es conclou a l’informe Estat dels riu a Catalunya 2006, informe elaborat 

Som finals d’any i és hora de balanços. Així doncs, els resultats de l’estat de la 

conca del Ter han estat positius.  

Des de Projecte Rius, amb l’anuari d’aquest 2006 que van publicar el 24 de 

novembre, es destaca el bon estat de salut en percentatges de la conca del Ter 

47%.  

També es constata que el bosc de ribera es troba en bon estat i les analítiques de 

les aigües no s’hi ha trobat elevades concentracions de nitrat.  

 

4- La plataforma e-learning de “La Ruta del Ter. Programa de formació” 

El Consorci Alba-Ter ha optat per utilitzar les noves tecnologies al servei de la 

formació, és per això que ha organitzat dos cursos, els quals es realitzen a través 

d’una plataforma que permet realitzar la formació a través d’internet. 

Amb aquest eina, “La Ruta del Ter. Programa de formació” vol arribar a tot el sector 

turístic de la conca de Ter. 

Amb e-learning no s’assisteix a classes o a xerrades presencials per assimilar, 

reflexionar i raonar sobre uns temes, sinó que s’aboleixen fronteres i distàncies per 

a fer possible l’aprenentatge independentment del lloc.  

La creació dels continguts formatius de "La Ruta del Ter. Programa de formació" ha 

estat curosament elaborada per l’equip de formació pensant ens els interessos i 

motivacions dels possibles participants de la plataforma, i donant sempre les 

màximes facilitats per aprofitar amb eficiència i eficàcia l’ús de les TIC a la formació 

permanent.  

La plataforma de “La Ruta del Ter. Programa de formació”, ofereix tota una gamma 

de recursos per a l’aprenentatge i la fluïdesa de comunicació: impartició de les 

classes en temps real, xat, pissarra electrònica, sistemes per a l’intercanvi de 

documents, etc.  

D’aquesta manera els formadors interactuen amb els participants exercint un major 

control sobre l’assoliment dels objectius docents i ajudant a mantenir una alta 

motivació per a la realització de les tasques proposades. 

  



Els principis bàsics són, doncs,  incitar el raonament sobre allò que s’està estudiant, 

alhora que permet als propis alumnes aportar informació valuosa basa en la seva 

experiència i evitar la sensació de soledat i aïllament habitual en la formació a 

distància, que en la majoria de casos aporta a la pèrdua de motivació i 

abandonament  del curs. 

És una manera d’aprendre a través d’un ensenyament diferent. 

 

5- El projecte BLUE a Bordils 

El Consorci Alba-Ter col·laborarà a la restauració dels rentadors de Bordils 

mitjançant el projecte BLUE, projecte europeu emmarcat dina la iniciativa 

comunitària Interreg IIIB Medocc.  

 

DESEMBRE 

1- El Projecte Blue també a Bordils 

El Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de Bordils de costat per la restauració i 

conservació d’elements patrimonials.  

El Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de Bordils en el marc del projecte Blue de 

valorització del patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua, han engegat un 

projecte de restauració i conservació d’uns rentadors, els rentadors del Camí de 

Rissec.  

Són uns rentadors d’accés fàcil, que queden al costat del camí veïnal que comunica 

el poble amb el barri de Rissec. Així doncs, la recuperació dels rentadors del Camí 

de Rissec significa recuperar el passat recent domèstic veïnal de la zona. Amb 

l’actuació sobre aquest element, es cridaria l’atenció dels visitants sobre la realitat 

del rentadors, com a mostra d’arquitectura popular d’inicis del segle XX.  

Per tal d’adequar els rentadors a tots els públics cal fer-hi algunes actuacions. 

Finalment es col·locarà una senyalització específica dels rentadors que permetrà fer 

intel·ligible aquest element per a tots aquells visitants que no hi estiguin 

familiaritzats.  

Per saber més coses sobre els rentadors podeu consultar el “Què en sabem de  … 

els rentadors” de l’InfoTer del mes d’agost. 

http://albater.org/index.php?Lang=catala&Page=infoter&yearIDi=2006&monthIDi=8&iddocument=128


2- L’Assemblea General del Consorci Alba-Ter a Girona 

Enguany l’Assemblea General va tenir lloc el passat 15 de desembre al Centre 

Cultural de la Mercè, a Girona.  

L’assistència dels consorciats va ser alta.  

Es va comptar amb la presència del Sr. Manuel Hernández, director de l’Agència 

Catalana de l’Aigua i l’Il·lm. Sra. Anna Pagans, alcaldessa de Girona, la qual va 

qualificar “d’extraordinària” la tasca de l’equip tècnic del Consorci Alba-Ter i va 

afegir que s’enorgollia d’explicar a casa i a fora de casa el model d’Alba-Ter i que 

era un exemple a seguir. 

A l’acte també hi va assistir el Sr. Antoni Sala, gerent d’Aigües Ter-Llobregat, amb 

veu però sense vot, d’acord amb el conveni signat recentment amb aquesta 

empresa. Antoni Sala va recordar el deute d’ATLL a retornar part de l’aigua del Ter 

cap a les terres gironines.  

Un cop constituïda l’Assemblea i aprovada l’acta de sessió anterior (17 de desembre 

de 2005) es va presentar l’informe de gestió, es donar compte dels acords adoptats 

pel Consell de Govern i es va aprovar l’acord de delegació de la competència per 

substituir els membres del Consell de Govern, el Compte General de l’exercici 2005 

i el pressupost i la plantilla del 2007. 

L’acte va acabar amb un petit refrigeri per a tots els assistents.  

 

3- “La Ruta del Ter. Programa de formació” arriba al seu final 

Aquest desembre ha estat l’últim mes que s’han realitzat cursos del programa de 

formació.  

“La Ruta del Ter. Programa de formació”, format per un total de 8 cursos, 6 de 

presencials i 2 on-line, ha donat per molt: moltes hores dedicades a la seva 

preparació, establir contactes amb els professors, els assistents... 

Ha estat una bona ocasió pels professionals del sector turístic que han participat als 

cursos ja que se’ls ha donat les eines i els instruments necessaris per poder innovar 

els seus negocis, reorientar los, incorporar-hi nous instruments de gestió, nous 

productes i serveis a oferir relacionats amb el cicloturisme i el turisme fluvial.  



El professorat ha estat molt divers, des de professors d’universitats, fins a 

professional d’empreses privades fins a autònoms amb negocis relacionats amb el 

cicloturisme i el turisme fluvial.  

Divers també ha estat el col·lectiu d’assistents, des de directors de càmpings, 

empreses d’aventura, responsables de cases de turisme fluvial, restaurants, 

hotels... 

Agraïm a tots ells per la seva implicació i dedicació a “La Ruta del Ter. Programa de 

formació”, perquè sense la seva assistència no hauria estat possible.  

 

4- El Consorci Alba-Ter els desitja BONES FESTES i una bona entrada d’any! 

Des del Consorci Alba-Ter es fa un balanç molt positiu de l’any que estem acabant, 

el 2006. Ha estat un any ple d’iniciatives, projectes i actuacions que han portat el 

Consorci a desenvolupar diverses tasques en les diferents àrees temàtiques amb les 

quals treballa.  

Les actuacions que cal destacar dins de cada àrea temàtica que el Consorci Alba-

Ter ha dut a terme durant el 2006 són: 

Patrimoni natural. Dins aquesta àrea cal esmentar la tasca continuada que implica 

“El projecte de recuperació d’espais naturals emblemàtics dels rius Ter i Freser”, 

projecte iniciat el 2002, de recollir i avaluades les diferents iniciatives i les pròpies 

d’Alba-Ter així com fer el seguiment de les actuacions realitzades anteriorment pel 

Consorci Alba-Ter per comprovar-ne l’estat i l’evolució.  

S’han realitzat estudis tècnics, propostes i informes relacionats amb l’ecosistema 

fluvial:  

- Pla Director  de les ribes fluvials del riu ter als termes municipals 

de Bescanó i Sant Gregori.  

- Projecte de restauració de ribereres del riu Ter al Parc de les 

Hortes i les deveses de Salt en zona de domini públic hidràulic 

- Redacció d’un Informe ambiental del Pla Especial Urbanístic del 

Pont Vell de Sant Julià de Llor i Bonmatí 

- Preparació d’un dossier de paratges i finques d’interès del riu Ter 



- Elaboració d’un dossier tècnic “Criteris generals per a la 

conservació i manteniment de les lleres del riu Ter” 

Patrimoni cultural. El projecte més emblemàtic d’aquesta àrea des del 2005 és el 

desenvolupament del projecte BLUE, “Vies d’aigua: valorització del patrimoni 

cultural material i immaterial i del paisatge de les regions dels rius europeus” de la 

iniciativa comunitària Interreg III B MEDOC (2005-2007). Aquest any s’han 

desenvolupant diverses actuacions en el territori com són:  

- Molí de Can Brams, de Sant Julià de Ramis 

- Rentadors del carrer Núria, de Ribes de Freser  

- Rentadors del Camí de Rissec,  Bordils 

- Adequació, posada en valor i senyalització del canal industrial de 

Manlleu, a Manlleu 

- Vapor de la Burés ,a Anglès 

Així com les trobades realitzades amb la resta de socis europeus del projecte a 

Mantonva (Itàlia) i Katerirni (Grècia). 

Promoció econòmica i turisme. Dins el Pla de Foment Turístic del riu Ter, pla que 

s’ha d’acabar materialitzant al territori amb un ruta cicloturística i senderista, la 

RUTA DEL TER, aquest any s’ha centrat en dissenyar el traçat definitiu de la ruta, 

condicionament de diversos trams de la ruta i executar l’acció formativa. “La Ruta 

del Ter. Programa de formació” que ha finalitzat aquest desembre. La RUTA DEL 

TER serà operativa el 2007. 

Comunicació, sensibilització i educació ambiental. Aquesta àrea ha fet moltes i 

diverses activitats: presentacions actualitzades del Consorci, recull de premsa, 

actualització de l’espai web i publicació mensual d’aquest informatiu, l’InfoTer, 

entre d’altres coses.  

Cal remarcar que des del Consorci s’ha mantingut contacte amb tots els 

ajuntaments consorciats per tal de conèixer iniciatives, projectes i actuacions 

promogudes pels ens locals en l’espai fluvial. Però encara ens agradaria mantenir 

un contacte més directe per tal de poder sumar esforços. És per això que demanem 

la vostra col·laboració i la vostra participació activa. 



Durant el 2006 hem treballat per a vosaltres, el 2007 ho continuarem fent i amb 

més ganes i il·lusió! 

 

5- El Consorci Alba-Ter al Consells de conca de l’ACA 

El Consorci Alba-Ter, juntament amb altres entitats com el CERM o la xct, forma 

part del nou procés de participació que està encetant al territori l’Agència Catalana 

de l’Aigua per redactar els plans de gestió de conca i la creació dels futurs consells 

de conca, un procés que queda emmarcat per la Directiva marc de l’aigua europea 

i que és cabdal per a la gestió sostenible de l’aigua al nostre país. 

L’objectiu principal de la creació dels consells de conca és establir futurs espais 

de trobada, nuclis de consulta, de creació d’opinió i de debat de tots els agents i 

actors que estem directament o indirecta vinculats amb el territori, per treballar en 

la definició i el seguiment dels plans de gestió de conca que s’han d’elaborar fins al 

2009. 

Aquest procés s’inicia a les conques del Ter Superior, Gaià i Francolí, i compten 

amb la col·laboració de dues empreses especialitzades en processos de participació, 

que són les encarregades de dur a terme les tasques de dinamització, mediació i 

redacció dels informes que vagin sorgint, fruit de les reunions informatives i de 

treball. 

La creació d’aquests espais de participació passa per la diversitat de veus i 

d’opinions i pel tarannà obert i dialogant de les persones participants. Per aquest 

motiu s’han establert unes reunions informatives previstes a cada conca, totes elles 

amb format semblant però adaptant els continguts a la conca on es farà la xerrada. 

En el cas de la conca del Ter les reunions es faran: 

- Dilluns, 11 de desembre a les 19h: Sala d’actes de Gestiomat (Enric Prat de la 

Riba, 17, 1r pis – Torelló)  

- Dissabte, 16 de desembre a les 11h: Ajuntament de Sant Pau de Segúries (C. 

Guàrdia, 11 – Sant Pau de Segúries) 

- Dimecres, 17 de gener de 2007, a les 19h: Ajuntament de Camprodon (Pl. 

Espanya, 1, 1r pis – Camprodon)  

- Divendres, 19 de gener de 2007, a les 19h: Centre d’Estudis dels Rius 

Mediterranis (Museu Industrial del Ter, Can Sanglas – Passeig del ter, s/n - 

Manlleu) 



S’agraeix la confirmació d’assistència a la sessió i si teniu qualsevol dubte o 

comentari, podeu adreçar-vos al telèfon 93 552 60 52 (Carol Blesa), o bé a l’adreça 

de correu electrònic acaparticipacio@gencat.net. 

Cal confirmar l’assistència a acaparticipacio@gencat.net o bé al telèfon 93 552 60 

52. 

Des del Consorci Alba-Ter, volem animar a tota entitat o persona, a títol individual, 

a formar part del consell de conca del Ter. I és que la gestió de les nostres conques 

fluvials és cosa de tots.  

Per a més informació podeu consultar:  

www.participacio-concadelter.net  i www.participacio-conquesgaiafrancoli.net 

 

6- ESQUITXOS 

El CERM, Centre d’Estudis dels Rius Mediterrani, ha presentat el llibre “From sea 

to source. Practical guidance for the restoration of fish migration in 

European Rivers” "De la mar a la muntanya. Guia pràctica per a la restauració de 

migració de peixos en Rius Europeus"  

Els dies 8, 9 i 10 de novembre de 2006 es va celebrar a Groningen, Holanda, un 

simposi sobre les migracions dels peixos de riu a Europa, "From sea to source" (De 

la mar a la muntanya). Hi van participar un total de 123 persones (consultors 

ambientals i investigadors, bàsicament). Els membres del CERM, Centre d’Estudis 

dels Rius Mediterranis (Museu Industrial del Ter de Manlleu), Marc Ordeix i Joaquim 

Pou, a part de col·laborar en l’organització del simposi, hi vam presentar una 

comunicació oral: “Estat actual de la connectivitat per als peixos als rius de 

Catalunya”, sobre el treball portat a terme enguany per encàrrec de l’Agència 

Catalana de l’Aigua. 

Durant aquest simposi també es va presentar el llibre “From sea to source. Practical 

guidance for the restoration of fish migration in European Rivers”, en el qual hem 

participat membres del CERM. Aquesta publicació no és a la venda perquè s’ha 

finançat en el marc d’un projecte Interreg IIIC, “Community Rivers” 

(www.communityrivers.com).  

Per a més inforamció podeu contactar amb:  

mailto:acaparticipacio@gencat.net
mailto:acaparticipacio@gencat.net
http://www.participacio-concadelter.net/
http://www.participacio-conquesgaiafrancoli.net/
http://projecterius.org/altres/Guidance.pdf
http://projecterius.org/altres/Guidance.pdf
http://projecterius.org/altres/Guidance.pdf
http://projecterius.org/altres/Guidance.pdf
http://www.communityrivers.com/


CERM, Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis (Center for the Study of 

Mediterranean Rivers),  

Museu Industrial del Ter (Industrial Museum of the Ter River). 

Passeig del Ter, SN. E-08560 Manlleu (Osona). Catalonia (Spain). 

TEL: 0034 93 851 51 76. FAX: 0034 93 851 27 35. 

cerm@mitmanlleu.org  http://www.mitmanlleu.org 
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