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GENER 

1- Exposició Itinerant de Patrimoni natural i cultural del Ter 

El Consorci Alba-Ter ha organitzat una exposició itinerant sobre el patrimoni natural 

i cultural del Ter que anirà a diferents municipis de la conca del Ter. 

El Consorci Alba-Ter està desenvolupant el Pla de Foment Turístic del riu Ter (2005-

2007), del qual durant el 2006 es va desenvolupar l’acció de formació “La Ruta del 

Ter. Programa de formació i sensibilització ambiental del sector turístic” 

cofinançada per la Fundación Biodiversidad., ha organitzat una exposició itinerant 

que tracta el patrimoni natural i cultural del Ter.  

Hi ha dos tipus d’exposició. 

La primera consta d’una estructura metàl·lica indicada per ser exposada a l’exterior 

i pensada per fires i altres esdeveniments. Aquesta exposició anirà a Manlleu, Salt, 

Girona, Torroella de Montgrí i Camprodon. També serà present a la fira de turisme 

rural Agrotur que enguany es celebrarà del 9 a l’11 de novembre.  

La segona, consta de 10 panells individuals que poden exposar-se a l’interior. Totes 

dues contenen el mateix contingut de patrimoni natural i cultural, només varia la 

presentació. Aquesta es troba a la disposició de qualsevol ajuntament, associació 

i/o entitat. Només cal sol·licitar-la directament al Consorci Alba-Ter.  

Les exposicions van acompanyades de dos catàlegs explicatius, un de patrimoni 

natural i un de patrimoni cultural del riu Ter.  

 

2- “La Ruta del Ter. Programa de formació” està organitzant una jornada 

de cloenda del programa de formació 

Jornada de cloenda de “La Ruta del Ter. Programa de formació” 

“La Ruta del Ter. Programa de formació” arribar al seu punt i final i per això que 

està preparant una jornada de cloenda per tal de fer una valoració del programa de 

formació, entregar els certificats a les empreses participants dels cursos i presentar 

oficialment la RUTA DEL TER.  



“La Ruta del Ter. Programa de formació” del Consorci Alba-Ter ha arribat al seu 

final amb un èxit creixent d’assistència al llarg dels cursos programats.  

La jornada es realitzarà el proper 9 de febrer a les 10.00h del matí a a l’aula Magna 

de la Casa de la Cultura de Girona (C/Plaça de l'hospital 6 – 17001 GIRONA).  

Es farà la presentació de la RUTA DEL TER, explicant tots els seus atractius 

turístics, naturals, culturals, gastronòmics, històrics... i finalment, la directora del 

projecte “La Ruta del Ter. Programa de formació” farà una breu valoració dels 

cursos i les actuacions realitzades en el marc d’aquest projecte.  

La jornada anirà acompanyada de tot els estudis realitzats i que conformen 

l’Observatori del Ter. També hi haurà l’exposició itinerant del patrimoni natural i 

cultural del Ter. Podeu consultar el programa de la jornada. 

L’acte comptarà amb la presència de la directora de la Fundación Biodiversidad la 

Sra. Maria Artola González.  

Us hi esprerem! 

 

3- “El tresor del Ter” ja és una realitat 

El Consorci Alba-Ter ha publicat “El tresor del Ter”, amb el suport de Fundació 

Territori i Paisatge de Caixa Catalunya, l’ajuntament de Salt i Girona. 

El Consorci Alba-Ter ja disposa d’exemplars de El tresor del Ter, llibre juvenil 

d’aventures que posa de manifest  

La sinopsi del llibres és que a partir d’un vell plànol que li va donar el seu besavi, 

en Joan Sala recorrerà tot el rieu Ter, des dels Pirineus fins a l’Empordà, cercant el 

tresor del famós bandoler Serrallonga, avantpassat seu.  

En el seu viatge, en Joan es farà amic de l’avi Benet, un vell rodamón rondallaire, 

coneixedor de les llegendes de cada poble. En Benet l’ensenyarà a descobrir el riu, 

amb el seu entorn i els animals que hi habiten. D’ell també aprendrà el valor de 

l’amistat. Junts viuran un munt dei divertides i emocionants aventures durant a 

quest viatge al llard del Ter, en la recerca del tresor.  

El tresor del Ter compta amb un pròleg d’en Ponç Feliu, Biòleg, ambientòleg i Tinent 

d’alcalde de medi Ambient de l’Ajuntament de Girona.  



El Consorci Alba-Ter farà la distribució del llibre als diferents municipis de la conca 

del Ter per tal de fer-lo arribar a escoles i biblioteques. 

A banda de la distribució que farà Alba-Ter, el llibre també es troba disponible a les 

llibreries.  

Es faran 4 presentacions de El Tresor del Ter: Ripoll, Manlleu, Salt i Torroella de 

Montgrí.  

La primera d’elles es farà el dimarts 13 de febrer a 2/4 de 9 del vespre a la 

biblioteca de la Coma Cros a Salt.  

L’autor, Xavier Margenat Godoy, va néixer a Salt (Girona) l’any 1964, població on 

segueix residint. Treballa en una caixa d’estalvis. Va començar a publicar contes 

breus a la revista de Salt La Farga, de la qual en va formar part del consell de 

redacció durant tres anys. Des dels seus inicis, és director de la també revista 

saltenca La Nova. Actualment participa com a guionista en un projecte d’una sèrie 

de titelles per a televisió. El tresor del Ter és la primera novel·la juvenil editada, i 

també es autor de la novel·la infantil inèdita Un amic molt fantasma. 

xmargenat@gmail.com 

L’il·lustrador, Pau Morales Albert, nascut a Girona el 1977 i llicenciat en Belles Arts 

el 1999, ha enfocat la seva carrera en el món de la pintura. Ha fet diverses 

exposicions individuals i col·lectives. Ha obtingut dos primers premis en la mostra 

infantil i juvenil d’arts plàstiques de la Generalitat de Catalunya; un premi 

adquisició en el certamen Alicia Alonso (Madrid), i ha estat seleccionat en la mostra 

Openart (Roma). Combina la pintura amb tot tipus d’encàrrecs i activitats. Els seus 

dibuixos tenen una expressivitat que arriba directament a l’espectador. 

www.paumorales.com 

 

4- Ja podeu consultar l’nforme Anual sobre l’estat dels rius a Catalunya 

elaborat per Projecte Rius 

Presentat a finals de 2006, l’Informe Anual recull la tasca feta pels centenars de 

grups de voluntaris arreu de Catalunya. 

 

5- ESQUITXOS 

mailto:xmargenat@gmail.com
http://www.paumorales.com/


- Estat dels embassaments de la conca del Ter 

Segons dades publicades per l'Agència Catalana de l'Aigua el dia 24 de gener de 

2007, l’estat actual de l’embassament de Sau és del 52,42% i de l’embassament de 

Susqueda és del 54,46%.  

Tot i això, s’ha d’administrar amb prudència la reserva actual d’aigua, sobre tot si 

tenim en compte que aquest hivern no estan arribant les precipitacions esperades 

als Pirineus, cosa que afecta directament a la quantitat d’aigua que recullen els 

embassaments de la Conca del Ter.  

La comparació respecte a anys anteriors en aquestes mateixes dates, per al conjunt 

dels dos embassaments, ens dona els següents valors: 53,61% (2007), 48,49% 

(2006), 63,57% (2002) i 55,38% (1997). 

- Estalviar aigua és cosa de tots 

Aquí teniu un article molt interessant sobre una prova pilot de com es redueix el 

consum d’aigua després de col·locar dispositius d’estalvi d’aigua.  

Llegir més:  

(http://www.mataro.org/document.php?id=11433&mid=284&nid=7583&PHPSESSI

D=5620df44e626fc6652b3a043ff93a6e4) 

- Els pobles residencials gasten el triple d’aigua que les ciutats  

A les capitals de província els consums d’aigua per dia i persona es situen a valors 

de 137 litres a Barcelona, 152 a Tarragona, 175 a Girona i a Lleida, 181. Per 

calcular aquestes xifres, corresponents al 2004, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 

considera la població censada i un factor corrector per als habitants temporals. 

Mentre que a municipis residencials, com Prats i Sansor, a la Cerdanya, tenen el 

rècord de consum per càpita: 1005 litres per persona i dia.  

Els consums més baixos ronden els 91 litres d’aigua per persona i dia.  

El rànquing de consum domèstic d’aigua demostra que els pobles residencials petits 

i mitjans, on predominen els habitatges unifamiliars enjardinats i en alguns casos 

amb piscines, tripliquen el consum d’aigua per càpita de les ciutats amb urbanisme 



concentrat. Així doncs, el model urbanístic i el nivell de vida expliquen els elevats 

consums d’aigua. 

L'any 2004 a Catalunya hi havia 395 municipis amb una dotació d’aigua domiciliària 

superior a la mitjana, 28 municipis amb un consum just a la mitjana de 137 litres 

per persona i dia i 363 municipis amb consum inferior a la mitjana. 

Consulteu la notícia. 

Font: Diari AVUI, 25 de desembre del 2006. 

- Nova Directiva europea per una aigua subterrània més neta 

El Parlament ha aprovat en tercera lectura una directiva amb l’objectiu de protegir 

la qualitat de les aigües subterrànies. L’acord aconseguit amb el Consell permetrà 

reforçar les exigències de qualitat i promoure la prevenció per evitar nous 

vessaments contaminants en aquestes aigües. La directiva serà d’aplicació a partir 

del 2009.  

Es tracta d’una de les directives que es desenvolupen en el marc general sobre la 

qualitat de l’aigua (Directiva Marc de l’aigua 2000). Defineix clarament conceptes 

tals com “nivell de referència”, “nivell bàsic” i “tendència significativa i sostinguda a 

l’augment”. Les condicions hidrogeològiques es tindran en compte per a la 

determinació dels valors límit (es tindrà en compte les diferents condicions 

existents a les diferents regions d’Europa i concedeix als Estat membres un major 

marge per a la transposició). També són possibles els acords contractuals entre, 

per exemple, els agricultors i els serveis de tractament de les aigües o els 

municipis.  

La Directiva contempla: el deteriorament de la qualitat de les aigües subterrànies, 

els nitrats, les substàncies perilloses, compensacions per a l’agricultura, mesures 

nacionals més severes, entre d’altres coses.  

La revisió periòdica de la Directiva relativa a les aigües subterrànies es farà cada 

cinc anys.  

Font: Publicació UNESCO, 18 de desembre de 2006 

 

 



FEBRER 

1- “La Ruta del Ter. Programa de formació”: punt i final 

El divendres 9 de febrer va tenir lloc l’acte de cloenda de “La Ruta del Ter. 

Programa de formació”a la Casa de Cultura de Girona. 

Amb aquest acte, el Consorci Alba-Ter va voler donar per tancat el projecte de 

formació emmarcat dins el Pla de Foment Turístic del riu Ter i el qual es 

materialitzarà sobre el territori amb al RUTA DEL TER.  

A l’acte hi va assistir la directora de la Fundación Biodiversidad, la Sra. Maria 

Artola, la qual va valorar molt positivament el programa de formació desenvolupat 

pel Consorci Alba-Ter.  

Ella va ser l’encarregada d’entregar els certificats a les empreses col·laboradores de 

la RUTA DEL TER, un total de 20 empreses que van participar molt activament al 

llarg del programa de formació.  

A l’acte també es fa ver la presentació oficial de la RUTA DEL TER i es van exposar 

tots els materials dels quals disposa Alba-Ter per a la difusió del patrimoni natural i 

cultural de la conca del Ter: l’exposició itinerant, els catàlegs que acompanyaran 

l’exposició, el llibre juvenil d’aventures “El tresor del Ter”, els diferents fulletons 

informatius de cada projecte que ha elaborat el Consorci Alba-Ter, les guies de 

bones pràctiques de cicloturisme i senderisme, entre d’altres materials.  

Amb aquest programa de formació, els diferents sector turístic que treballen en el 

territori que configura la conca del Ter, disposen de diferents instruments per 

gestionar la RUTA DEL TER, oferint nous productes i paquets turístics.  

 

2- El Consorci Alba-Ter de sortida amb el màster de ciència i tecnologia de 

l’aigua de la UdG 

El Consorci Alba-Ter, com cada any, col·labora amb el màster de ciència i 

tecnologia de l’aigua que imparteix la Universitat de Girona.  

En aquesta ocasió, la col·laboració va ser a través d’una visita guiada a càrrec de la 

tècnica del Consorci Teia Puigvert i Picart.  

Concretament es van fer dues visites.  



Per una banda es va anar a veure l’àrea recreativa que el Consorci Alba-Ter va 

desenvolupar al municipi d’Ullà. En aquest cas es va fer una recuperació de l’entorn 

fluvial i dotar-lo d’un material immobiliari molt integrat al pasisatge per tal que la 

gent hi pugui descansar.  

I en el segon cas, es va visitar in situ el projecte que va elaborar a la Illa de Canet. 

Els estudiants van participar activament amb preguntes i curiositats sobre els dos 

projectes presentats.  

 

3- “El Tresor del Ter” continua el seu tour de presentació per la conca del 

Ter 

El llibre juvenil d’aventures “El tresor del Ter” ja va passar per la biblioteca de Salt 

on hi va haver cap a un centenar de persones.  

El 12 de març es presentarà al Centre Cultural de la Mediterrània Can Quintana, a 

Torroella de Montgrí-l’Estartit a les 7 de la tarda. Aquesta presentació comptarà, a 

banda de l’autor del llibre, el Sr. Xavier Margenat, amb l’assistència del director de 

la Fundació Territori i Paisatge de Caixa de Catalunya, el Sr. Jordi Sargatal, 

juntament amb el president del Consorci Alba-Ter, el Sr. Francesc Camps.  

La tercera presentació serà el dimarts 20 de març a les 8 de la tarda al Museu 

Industrial del Ter a Manlleu. Aquesta presentació s’emmarca dins la setmana 

ambiental de Manlleu.  

La ruta de presentacions de “El tresor del Ter” acabarà amb la presentació de 

Ripoll.  

A cada presentació hi ha la possibilitat d’adquirir exemplars de “El Tresor del Ter”. 

Al mateix temps també podeu adquirir els vostres exemplars adreçant-vos a la 

vostra llibreria habitual.  

 

4- El Consorci Alba-Ter present a les fires turístiques de “Fitur”, Madrid i a 

“Fiets en Wandelbeurs”, Amsterdam 

El Consorci Alba-Ter va ser present a la fira FITUR, celebrada els dies 31 e gener, 1 

i 2 de febrer a Madrid, amb dos objectius. El primer de tot, recollir informació de 

rutes similars al nostre país i, el segon, presentar la RUTA DEL TER a diferents 

institucions, entitats i mitjans de comunicació interessats en aquest tipus d’oferta. 



FITUR és una fira generalista del sector turístic, és a dir, va adreçada a tot tipus de 

segments de demanda, i s’hi presenten ofertes molt variades de regions i zones de 

tot el món. De fet, es la segona fira turística més important després de la ITB de 

Berlín.  

I de Madrid cap a Amsterdam,a la fira FIETS EN WANDELBEURS, celebrada els dies 

3 i 4 de febrer. Aquesta fira centre en el turisme en bicicleta, senderisme i altres 

activitats desenvolupades en plena natura.  

Els objectius de la presència del Consorci Alba-Ter a la fira eren, en primer lloc, 

conèixer els operadors actius a Holanda i recollir els seus catàlegs (un total de 23 

catàlegs) i fer un anàlisi de les seves ofertes; en segon lloc, conèixer les accions 

d’altres rutes i zones, amb característiques similars a la RUTA DEL TER i, en tercer i 

últim lloc, donar a conèixer la RUTA DEL TER a  operadors, revistes i organismes 

oficials.  

Pròximament els participants en el programa de formació de la RUTA DEL TER, així 

com les empreses col·laboradores de la RUTA DEL TER, rebran els contactes 

realitzats en cada una de les fires en les quals el Consorci ha assistit, per poder-la 

utilitzar en els seus negocis.  

 

5- ESQUITXOS 

- Programa pilot de custòdia del territori per a la restauració, gestió i 

conservació de l’entorn fluvial 

A mitjans de febrer s’ha posat en marxa el  Programa pilot de custòdia del territori 

per a la restauració, gestió i conservació de l’entorn fluvial de Catalunya que 

impulsen coordinadament l'Agència Catalana de l'Aigua i la Xarxa de Custòdia del 

Territori en el marc del conveni de col·laboració vigent. L’objectiu principal és el 

d’impulsar la custòdia en les aigües superficials i, també, donar suport a les entitats 

ambientals que fomenten la participació social.  

 Per a portar a terme aquest projecte, és fonamental les entitats s’impliquin per tal 

d’arribar a desenvolupar iniciatives de custòdia acotades a les masses d’aigua 

superficials de Catalunya que integren l’entorn fluvial. Per això és indispensable que 

l’entitat de custòdia, que promogui l’acord, compti amb l'interès i el suport del 

propietari/a de l’espai. La xct proporcionarà el seu assessorament i seguiment a les 

entitats. Adjunt a aquest missatge, podeu consultar un tríptic informatiu, més 

detallat, sobre el Programa pilot. 



A partir d’aquest mes, i fins el 30 de març, es recolliran les propostes de les 

entitats que es vulguin adherir a aquest programa pilot, amb iniciatives concretes 

en l’entorn del medi aquàtic superficial.  

 Al següent enllaç http://www.custodiaterritori.org/centre_recursos.php#altres us 

podeu descarregar la fitxa-formulari per a les entitats que vulguin proposar 

iniciatives de custòdia en aquest àmbit.  

Properament, trobareu tota la informació relacionada amb el Programa pilot a 

www.custodiaterritori.org/aigua.php  

 Per a qualsevol consulta contacteu amb l'Elisabeth del Valle 

edelvalle@custodiaterritori.org 

- L'INFORMATIU DE LA FUNDACIÓ TERRITORI I PAISATGE 

http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/redirect.html?link=http://obrasocial.caix

acatalunya.es/osocial/informatiu_web_FTIP/i_22007.htm 

- Impactes del canvi climàtic sobre els recursos hídrics 

L’Agència del Medi Ambient Europea ha publicat un informe tècnic sobre l’impacte 

del canvi climàtic en els recursos hídrics. Assenyala que l’aigua és actualment un 

sector crític de l’economia; i que, malgrat l’estabilització actual de les emissions de 

gasos hivernacle, l’increment de les temperatures i els seus efectes, incloent-hi la 

disponibilitat d’aigua i les inundacions, continuaran sent un tema preocupant durant 

els propers anys. A partir d’una anàlisi política a escala europea i una enquesta, 

l’informe analitza les pràctiques desenvolupades pels països europeus en aquest 

sentit i conclou que aquests han començat a prendre mesures d’adaptació. 

Més informació: Agència Europea del Medi Ambient 

 

MARÇ 

1- 3era trobada del Consorci Alba-Ter amb els socis europeus del projecte 

Blue 

Aquest març el Consorci Alba-Ter va trobar-se amb els socis europeus del projecte 

BLUe, projecte de valorització del patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua,  

emmarcat dins la iniciativa comunitària Interreg III B Medocc.  

http://www.custodiaterritori.org/centre_recursos.php#altres
http://www.custodiaterritori.org/aigua.php
mailto:edelvalle@custodiaterritori.org
http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/redirect.html?link=http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/informatiu_web_FTIP/i_22007.htm
http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/redirect.html?link=http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/informatiu_web_FTIP/i_22007.htm
http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2007_2/en


La trobada va ser des del 27 al 31 de març a Itàlia. Durant la trobada es van visitar 

les diferents actuacions que han portat a terme els socis italians i les línies de futur 

que volen desenvolupar.  

Per la seva banda, el Consorci Alba-Ter va presentar l’estat de les actuacions de 

valorització del patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua que porta a terme 

dins la conca del Ter. 

Recordem que les actuacions són:  

- Restauració del rentador de Ribes de Freser del carrer Núria. 

- Senyalització de l’itinerari “Manlleu, el riu i el canal” 

- Neteja i senyalització de la màquina de vapor de la Burés, a Anglès 

- Restauració i senyalització del molí aiguader de Bordils 

- Restauració i senyalització del rentador del carrer Almeda del municipi de 

Bordils 

- Restauració i senyalització dels rentadors de Girona 

 

2- Continua la difusió de la RUTA DEL TER 

El passat 16, 17 i 18 de març el Consorci va ser present a la fira “The outdoors 

show” a Birmingham per tal de promocionar la RUTA DEL TER.  

 

3- El Consorci Alba-Ter present a les 3es Jornades de Medi Natural de 

Girona 

El Consorci Alba-Ter va assistir a les 3es Jornades de Medi Natural de Girona, 

jornades que es realitzen cada dos anys.  

La presència d’Alba-Ter en aquestes jornades va ser amb l’aportació de material 

editat i publicat per propi consorci sobre temes varis.  

Per una banda es podia trobar per temes d’educació ambiental l’Atles ambiental i 

patrimonial del riu Ter, el llibre juvenil d’aventures “El tresor del Ter” i els catàlegs 

que acompanyen la nova exposició de patrimoni natural i cultural del riu Ter. 

Respecte a la RUTA DEL TER es podien adquirir les guies de bones pràctiques de 



senderisme i cicloturisme, en format analògic i digital. A banda d’aquest material 

també hi havia informació general de les activitats del Consorci dins les àrees de 

patrimoni natural i cultural.  

Les jornades celebrades el 9, 10 i 11 de març a Girona les organitza l’Ajuntament 

de Girona amb la col·laboració de representats de la Universitat de Girona, l’Ateneu 

Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona, l’Associació de Naturalistes de Girona i 

professors de centres de secundària de la ciutat.  

Podem dividir les jornades en dues parts. La primera d’elles les diferents sessions 

de ponències i conferències relacionades amb el medi natural i realitzades per 

diferents entitats realitzades els dies 9 i 10.  

I la segona, les dues propostes d’itineraris guiats per l’entorn de Girona que es van 

fer el diumenge 11 de març.  

 

4- ESQUITXOS 

- Els pantans de Sau i Susqueda, es troben a la meitat de les seves 

capacitats. 

Per una banda el pantà de Sau, de 165.26 hm3 de capacitat, es troba al 53.48% 

mentre que fa un any enrere es trobava al 70.25%.  

Per altra banda, el pantà de Susqueda, de 233 hm3 de capacitat, es troba al 

40.55% mentre que fa un any enrere es trobava al 80.56%. 

Font d’informació: ACA (dades actualitzades el 21/03/07) 

  

- Aquest mes de març, coincidint amb el dia mundial de l’aigua 22 de març, 

el Consorci vol contribuir a difondre informes, indicadors i maneres 

d’estalviar aigua.  

I és que estalviar aigua és responsabilitat de tots! 

Indicadors sobre l’aigua de l’Institut Nacional d’Estadística (1996-2004) 

Informe "Precios y Costes de los Servicios de Agua en España" Ministeri de Medi 

Ambient / Fundación Biodiversidad 

Estalvi d’aigua a l’oficina 

http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=/t26/p067/p02&O=inebase&N=&L=
http://www.fundacion-biodiversidad.es/opencms/export/fundacion-biodiversidad/envios/portal_debate07.html
http://www.fundacion-biodiversidad.es/opencms/export/fundacion-biodiversidad/envios/portal_debate07.html
http://www.zaragozaconelagua.org/consejosdeahorro/oficinas.asp


ABRIL 

1- El Consorci Alba-Ter i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya d’acord per a la prevenció i la millora del 

patrimoni natural del Ter 

La signatura del Protocol Institucional entre el DMAH i el Consorci Alba-Ter per a la 

preservació i millora del patrimoni natural en l’àmbit fluvial del Ter va ser el 

dissabte 28 d’abril a Celrà i va comptar amb la presència del l’Hble. Sr. Francesc 

Baltasar, conseller de medi ambient i habitatge i el Sr. Francesc Camps, president 

del Consorci Alba-Ter.  

L’objecte d’aquest protocol és fixar la metodologia de col·laboració entre el Consorci 

Alba-Ter i el Departament de Medi Ambient i Habitatge per a la promoció de les 

activitats vinculades a la preservació i millora del patrimoni natural i en particular 

les adreçades a la restauració i condicionament de l’espai fluvial i a facilitar la 

participació i la sensibilització social en la gestió de les polítiques hidràuliques en 

l’àmbit fluvial del Ter.  

Les accions i les mesures a desenvolupar per part del Departament de Medi 

Ambient i Habitatge i el Consorci Alba-Ter es fixaran mitjançant un conveni de 

col·laboració entre ambdues parts. En aquest conveni es fixarà l’aportació 

econòmica per part del Departament durant el seu període de vigència amb una 

aportació màxima de 400.000 € a distribuir en un període de quatre anys.  

Es constituirà una Comissió de Seguiment formada per dos vocals del Consorci 

Alba-Ter i tres representants designats pel Departament de Medi Ambient i 

Habitatge. La funció d’aquesta Comissió serà determinar les accions a desenvolupar 

en el marc del conveni de col·laboració, establir els programes de desenvolupament 

de les actuacions a executar i vetllar pel seu compliment i finalment per establir els 

mecanismes de coordinació com a impuls i control per dur a terme les actuacions 

derivades del protocol. 

Amb aquest protocol el Departament de Medi Ambient i Habitatge respon a les 

mesures de foment i les mesures econòmiques, per a la realització dels objectius de 

la planificació hidrològica, i la promoció d’entitats i associacions vinculades a l’aigua 

i el foment de les seves activitats. Tot això d’acord amb la Directiva Marc de l’Aigua 

2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d’octubre de 2000 i el 

Reglament de Planificació Hidrològica 380/2006 del 10 d’octubre.  



2- El Consorci Alba-Ter posa a punt l’exposició del patrimoni natural i 

cultural del riu Ter 

L’exposició de patrimoni natural i cultural del Ter, es pot trobar en dos formats, 

gran i petit, per poder arribar als diferents municipis segons els espais disponibles.  

És una exposició que engloba diferents elements del patrimoni natural i cultural que 

es poden trobar al territori que configura la conca del riu Ter. L’exposició va 

acompanyada d’un catàleg de patrimoni natural i un altre de patrimoni cultural que 

fan la funció d’eina unificadora dels continguts de l’exposició.  

Properament la podran veure a Fira Natura, el 12 i 13 de maig a Torelló (el format 

petit) i a Artesanàlia el 19 i 20 de maig a Manlleu (el format gros).  

Veure els panells de l’exposició de patrimoni natural - Catàleg 

Veure els panells de l’exposició de patrimoni cultural - Catàleg 

 

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

Molí de Can Bram 

La restauració del Molí de Can Bram ha estat possible gràcies a la col·laboració del 

Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis.  

La inauguració tindrà lloc el proper 6 de maig a Sant Julià de Ramis.  

El Consorci Alba-Ter està desenvolupant el projecte BLUe, projecte de restauració 

del patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua, emmarcat dins la iniciativa 

comunitària Interreg IIIB Medocc. La restauració del molí de Can Bram és una de 

les 6 actuacions que s’han realitzat o s’estan ultimant al llarg del territori del Ter.  

Les altres actuacions són:  

- Els Rentadors de les Hortes de Santa Eugènia a Girona 

- Els Rentadors de Bordils 

- Els Rentadors del Carrer Núria a Ribes de Freser 

- La Vapor de la Burés a Anglès 

- I l’adequació, posada en valor i senyalització del canal industrial de Manlleu 



Amb aquestes imatges podeu comprovar l’estat en que es trobava el molí i l’estat 

actual.  

 

4- Fi de les presentacions del llibre juvenil d’aventures “El tresor del Ter” 

Salt, Torroella de Montgrí, Manlleu i finalment a Ripoll. Aquests han estat els 

municipis de la conca del Ter on s’ha realitzat les presentacions de “El tresor del 

Ter”.  

El dissabte 14 d’abril, a Ripoll, es va fer la quarta i última presentació del llibre 

juvenil d’aventures de “El tresor del Ter”. L’acte va anar a càrrec de la Sra. Carme 

Brugarola, regidora de medi ambient de l’Ajuntament de Ripoll i membre del consell 

de govern del Consorci Alba-Ter i el Sr. Xavier Margenat, autor del llibre.  

L’acte va comptar amb una vintena d’assistents. 

Ara el Consorci Alba-Ter començarà la tasca de distribució del “El tresor del Ter” als 

ens consorciats, de manera que arribi a tothom i després fer-ho extensiu a la resta 

de la conca.  

El llibre també es pot adquirir a les vostres llibreries habituals.  

 

MAIG 

1- El Consorci Alba-Ter convidat a la Primera Trobada Iberoamericana de 

Bones Pràctiques Urbanes 

En motiu del Premi Internacional de Dubai 2004 sobre les bones pràctiques per a la 

millora de les condicions de vida, que atorga el Comitè Hàbitat de les Nacions 

Unides i la Municipalitat de Dubai, la subdirecció general d’urbanisme del Ministeri 

de Vivenda ha convidat al Consorci Alba-Ter a la Primera Trobada Iberoamericana 

de Bones Pràctiques Urbanes exposant “El Consorci Alba-Ter. Cohesió territorial, 

desenvolupament econòmic i sostenibilitat de la conca del Ter”.  

La trobada serà els dies 25, 26 i 27 de juny a Madrid i vol ser un fòrum de debat 

obert sobre els temes que preocupen als ciutadans relacionats amb la transformació 

de la seva ciutat, vol ser un lloc d’intercanvi d’opinions i resultats, de diàleg viu i de 

participació.  



S’organitza en sessions plenàries, que seran Taules de Debat on es tractaran 

qüestions d’interès ciutadà, am la participació d’experts espanyols i iberoamericans, 

i Grups de Treball en els que es presentaran i debatran experiències pràctiques 

realitzades a diferents països.  

A les Taules de Debat es tractaran temes com “Com assegurar un desenvolupament 

sostenible?”, “Quines ciutats volem?”, “Com millorar la convivència?” així com 

també “Com fomentar la cooperació entre ciutats?”.  

I els Grups de Treball són tres: Territori i gestió sostenible dels recursos naturals; 

ciutat i entorn natural, Desenvolupament urbà sostenible; habitatge; transport i 

accessibilitat i Governabilitat, gènere i lluita contra l’exclusió social. 

L’exposició del Consorci Alba-Ter serà el dillune 25 a les 15.30h i es farà dins el 

Grup de Treball 1: “Territori i gestió sostenible dels recursos naturals; ciutat i 

entorn natural”.  

 

2- L’exposició del patrimoni natural i cultural del riu Ter continua en 

moviment 

El Consorci Alba-Ter durant el proper mes de juny portarà l’exposició de patrimoni 

natural i cultural del riu Ter a diferents municipis de la conca del Ter.  

Un dels municipis on es podrà visitar l’exposició és a Ripoll, dins de la programació 

de les jornades “Anem al riu” organitzades pel Grup de Defensa del Ter. Es podrà 

visitar durant tot el mes de juny a la sala polivalent de les piscines. En el marc 

d’aquestes jornades, el consorci Alba-Ter també farà una xerrada que porta per 

nom “El Consorci Alba-Ter una aposta per a la cohesió i la sostenibilitat de la conca 

del Ter” el divendres 22 de juny a les 8 de la tarda a la Sala Eudald i Graells.   

Per altra banda, també es podrà visitar del 2 a l’11 de juny a Salt, dins la 

programació de “Mercataventura” (http://www.mercataventura.cat).  

 

3- Els socis del projecte BLUe pròximament visitaran Catalunya 

Els dies 13, 14 i 15 de juny, el Consorci Alba-Ter juntament amb el Parc Fluvial del 

Llobregat, reben els socis europeus del projecte BLUe, projecte de valorització del 

patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua, que s’emmarca dins la iniciativa 

comunitària Interreg IIIB MEDOCC.  

http://www.mercataventura.cat/


A aquesta trobada hi assistiran els diferents socis italians (Regione Lombardia,  

Regione Emilia Romagna, Provincia Mantova, Provincia Piacenza i la Provincia 

Cremona), els portuguesos de Vila Real de Sant Antonio i els portuguesos de la 

Prefettura Pieria.  

A banda de les reunions tècniques per concretar aspectes del projecte, es faran un 

seguit de visites sobre el territori per veure les actuacions realitzades dins el 

projecte BLUe per part dels socis del Parc Fluvial del Llobregat i les actuacions 

realitzades per Consorci Alba-Ter.  

Concretament les actuacions que visitarem realitzades pel Consorci Alba-Ter, 

juntament amb els ajuntament corresponents, són la senyalització i valorització del 

Canal Industrial de Manlleu, la màquina de vapor de la Burés a Anglès i finalment 

l’itinerari de l’arquitectura de l’aigua entre Bescanó i Salt. 

Hi ha moltes més actuacions realitzades pel Consorci Alba-Ter dins el projecte BLUe 

però que per qüestions de temps i distàncies no es podran visitar. Les actuacions 

són: els rentadors de Ribes de Freser, els rentadors de  les hortes de Santa 

Eugènia, el de Bordils i el Molí de Can Bram a Sant Julià de Ramis. 

 

JUNY 

1- El Consorci Alba-Ter i el màster de Ciència i Tecnologia de l’aigua de la 

UdG, continuen col·laborant 

El Consorci Alba-Ter col·labora amb el màster de Ciència i Tecnologia de l’Aigua 

impartit per la UdG des dels inicis.  

Aquest any es va tornar a fer la visita a la Vall del Tech (França) amb els socis 

francesos del Consorci Alba-Ter del projecte “Creació d’un Taller transfronterer de 

l’Aigua” de la iniciativa comunitaria Interreg IIIA.  

A banda d’aquesta activitat, al Consorci li plau publicar els projectes de 

valortizació del riu Ter realitzats pels estudiants del màster de Ciència i 

Tecnologia de l'Aigua del curs 2006-2007. Enguany s'han realitzat dels següents 

municipis: Amer, Anglès, Bescanó, La Cellera de Ter, Sant Gregori i Sant Julià de 

Llor i Bonmatí. 

 

 

http://www.albater.org/index.php?Lang=catala&Page=el_territori&Subpage=novetats_i_darrers_estudis
http://www.albater.org/index.php?Lang=catala&Page=el_territori&Subpage=novetats_i_darrers_estudis
http://www.albater.org/index.php?Lang=catala&Page=el_territori&Subpage=novetats_i_darrers_estudis


2- El Consorci Alba-Ter present a la Primera Trobada Iberoamericana de 

Bones Pràctiques Urbanes 

Tal com varem comentar en el passat InfoTer del mes de març, el Consorci Alba-

Ter ha estat present a la Primera trobada iberoamericana de Bones Pràctiques 

Urbanes.  

La trobada ha tingut lloc els dies 25, 26 i 27 de juny a Madrid. Aquesta trobada ha 

estat un fòrum de debat obert sobre els temes que preocupen als ciutadans 

relacionats amb la transformació de la seva ciutat, un lloc d’intercanvi d’opinions i 

resultats, de diàleg viu i de participació.  

El Consorci hi ha estat convidat com a guardonat amb el Premi Internacional de 

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

que atorga el Comitè Hàbitat de les Nacions Unides i la Municipalitat de Dubai, la 

subdirecció general d’urbanisme del Ministeri de Vivenda ha convidat al Consorci 

Alba-Ter a la Primera Trobada Iberoamericana de Bones Pràctiques Urbanes 

exposant “El Consorci Alba-Ter. Cohesió territorial, desenvolupament econòmic i 

sostenibilitat de la conca del Ter”.  

La participació del Consorci Alba-Ter dins la trobada va ser dilluns 25 a les 15.30h 

dins el Grup de Treball 1: “Territori i gestió sostenible dels recursos naturals; ciutat 

i entorn natural”, un dels tres grups de treball.  

A banda dels grups de treball a la trobada també hi havia Taules de Debat on es 

tractaren temes com “Com assegurar un desenvolupament sostenible?”, “Quines 

ciutats volem?”, “Com millorar la convivència?” així com també “Com fomentar la 

cooperació entre ciutats?”.  

 

3- Els socis del projecte BLUE a Catalunya 

Els dies 13, 14 i 15 de juny, el Consorci Alba-Ter juntament amb el Parc Fluvial del 

Llobregat, va rebre els socis europeus del projecte BLUe, projecte de valorització 

del patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua, que s’emmarca dins la iniciativa 

comunitària Interreg IIIB MEDOCC.  

A aquesta trobada hi van assistir els diferents socis italians (Regione Lombardia,  

Regione Emilia Romagna, Provincia Mantova, Provincia Piacenza i la Provincia 

Cremona), els portuguesos de Vila Real de Sant Antonio i els portuguesos de la 

Prefettura Pieria.  



A banda de les reunions tècniques per concretar aspectes del projecte, es també es 

van fer un seguit de visites sobre el territori per veure les actuacions realitzades 

dins el projecte BLUe per part dels socis del Parc Fluvial del Llobregat i les 

actuacions realitzades per Consorci Alba-Ter.  

Concretament les actuacions que varem visitar realitzades pel Consorci Alba-Ter, 

juntament amb els ajuntament corresponents, són la senyalització i valorització del 

Canal Industrial de Manlleu, la màquina de vapor de la Burés a Anglès i finalment 

l’itinerari de l’arquitectura de l’aigua entre Bescanó i Salt. 

Hi ha moltes més actuacions realitzades pel Consorci Alba-Ter dins el projecte BLUe 

però que per qüestions de temps i distàncies no es varen poder visitar. Aquestes 

actuacions són: els rentadors de Ribes de Freser, els rentadors de  les hortes de 

Santa Eugènia, el de Bordils i el Molí de Can Bram a Sant Julià de Ramis. 

Els socis van quedar encantats amb les visites que els varem fer, tant a la zona 

d’actuació del Parc Fluvial com a la zona d’actuació del Consorci Alba-Ter.  

 

4- El Consorci Alba-Ter publica el fulletó de la RUTA DEL TER 

Ja queda menys per a poder fer la RUTA DEL TER.  

Aquest mes de juny ja s’ha publicat el fulletó de la RUTA DEL TER, per la ruta 

cicloturística i la senderista. També es poden trobar a la web del Consorci Alba-Ter.  

Per altra banda el mes de juliol comencen les tasques de col·locació de la 

senyalització de la ruta i que s’allargaran tot l’estiu.  

Serà també a mitjans de juliol quan el portal turístic de la RUTA DEL TER serà 

operativa i que s’hi podrà accedir a través de www.rutadelter.com o bé 

www.visitter.com. També serà accessible directament a través de la web del 

Consorci Alba-Ter.  

Per a qualsevol consulta sobre la RUTA DEL TER poseu-vos en contacte amb els 

serveis tècnics del Consorci Alba-Ter.  

 

5- El Consorci Alba-Ter convidat a Biella (Itàlia) per exposar el 

funcionament del Consorci i la RUTA DEL TER 

http://albater.org/
http://www.rutadelter.com/
http://www.visitter.com/
mailto:projectes@albater.org?subject=Info%20RUTA%20DEL%20TER


El passat 22 de juny, el Consorci Alba-Ter va ser convidat a les jornades 

convocades pel projecte O2K Open to Knowleged “Aprire alla conoscenza, generare 

sviluppo” finançat pel fons social europeu, que es realitzaven a Biella, Itàlia. 

En aquesta jornada matinal, el Consorci Alba-Ter va fer una presentació sobre la 

seva experiència en la constitució d’un organismes territorial a través de la 

ordenació del territori i la valorització dels seus recursos, la promoció de noves 

oportunitats econòmiques al territori com per exemple el turisme sostenible.  

L’O2K és un projecte pilot basat en buscar alternatives de desenvolupament 

econòmic per fer front a la crisi del sector tèxtil.  

L’objectiu del O2K és experimentar en el desenvolupament d’habilitats i recursos 

per reforçar els continguts intangibles lligats a l’economia del coneixement de la 

industria tèxtil de la zona. L’estratègia es base en la captació de recursos externs 

com a motor del creixement de les competències locals en l’àmbit del coneixement.  

Aquestes actuacions es fan a través de la identificació dels recursos del territori, la 

identificació d’estratègies de captació de recursos, implementació d’accions pilot 

destinades a fer créixer l’activitat local i les competències culturals en el si dels ens 

públics i privats, així com també la creació d’un consell permanent per mantenir el 

diàleg entre els agents implicats.  

En aquest projecte hi participen, majoritàriament, associacions empresarials, les 

càmeres de comerç i les entitats locals. Els socis europeus, grecs i polonesos, hi 

participen en qualitat d’observadors.  

 

JULIOL I AGOST 

Benvolguts/des, 

Després d’un petit parèntesi de vacances i d’un canvi en l’àrea de 

comunicació del Consorci Alba-Ter, us fem arribar l’InfoTer corresponent 

als mesos de Juliol i Agost.  

Aquí teniu els titulars d’aquest número: 

Esperem que les notícies siguin del vostre interès! 

Com sempre us recordem que podeu fer-nos arribar els vostres 

suggeriments, comentaris, opinions a albater@albater.org  

mailto:albater@albater.org


Salutacions cordials, 

 

1- El Consorci Alba-Ter celebrarà l’Assemblea General 

L’Assemblea General del Consorci està previst que es celebri el proper 5 d’octubre a 

Salt. De la trobada n’ha de sortir el nou Consell de Govern pels propers quatre 

anys. 

Recordem que aquest és l’òrgan de més alta representació de l’entitat, on 

participen els representants dels quaranta-set municipis i els cinc consells 

comarcals consorciats. 

 

2- Finalitza la senyalització de seguiment de la Ruta del Ter  

Continuen les tasques d’adequació i arranjament de la ruta cicloturística i 

senderista que enllaça els Pirineus i la Costa Brava: la RUTA DEL TER. Des de finals 

d’agost ja es poden veure implantades al territori totes les senyals de seguiment 

del recorregut referents a la ruta compartida, a la cicloturística i a la senderista. 

Són les que podeu veure a continuació: 

 

Hem de recordar que s’ha canviat el color de la senyalització de la ruta compartida: 

el blau que consta a les guies de la RUTA DEL TER s’ha substituït pel verd. 

 

3- Més passos de cara a l’operativitat de la RUTA DEL TER 



Properament es col·locaran els panells informatius d’inici i finalització de la Ruta a 

Vallter i l’Estartit respectivament, i a partir de l’octubre començarà la col·locació 

dels cartells a cada municipi.  

A finals de setembre el Consorci publicarà la guia de la Ruta del Patrimoni Cultural 

Fluvial i posarà en marxa el portal turístic amb tota la informació sobre aquest 

itinerari (www.rutadelter.com). 

Per a qualsevol consulta sobre la RUTA DEL TER poseu-vos en contacte amb els 

serveis tècnics del Consorci Alba-Ter.  

 

4- La RUTA DEL TER present a la fira TourNatur de Düsseldorf 

El Consorci Alba-Ter va ser present a la Fira TourNatur a Düsseldorf, un certamen 

dedicat al senderisme i al trekking amb alguns estands que combinaven activitats 

de caiac i cicloturisme, que va tenir lloc del 30 d’agost al 2 de setembre. 

Es tracta de la quarta edició d’una fira petita però creixent, que enguany va 

comptar amb 250 expositors i amb la celebració de presentacions de productes i 

destinacions, així com de jornades tècniques destinades als professionals.  

El Consorci hi va ser present amb l’objectiu de donar a conèixer la RUTA DEL TER. 

En total, es van lliurar 12 dossiers de presentació a operadors, agències de 

cicloturisme, mitjans especialitzats i altres contactes interessants, com és la 

representant de Turisme de Catalunya a l’oficina de Frankfurt, que va dir que 

tindria l’itinerari present per incorporar-lo en futurs fam-trips (viatges de premsa a 

destins turístics amb l’objectiu d’aconseguir una cobertura mediàtica positiva). Un 

interès que també va compartir la representant del Patronat de Turisme Costa 

Brava Girona o el mitjà Wander Magazin, amb una tirada de 36.000 exemplars, que 

el febrer de 2008 té previst publicar un número especial de senderisme en el qual 

podria figurar la RUTA DEL TER. 

El Consorci Alba-Ter va ser present a aquesta fira alemanya al costat d’ofertes de 

destinacions alemanyes, belgues, franceses, holandeses, italianes i països de l’est 

d’Europa. 

 

5- El Consorci Alba-Ter impulsarà la senyalització de zones amb risc per als 

banyistes al llarg del Ter 

http://www.rutadelter.com/
mailto:projectes@albater.org?subject=Info%20RUTA%20DEL%20TER


Arrel de la mort per ofegament d’un veí de Salt mentre es banyava al riu Ter al seu 

pas per Girona el 15 d’agost passat, el Consorci Alba-Ter va recolzar la iniciativa 

dels ajuntaments de Salt i Girona de senyalitzar la zona per alertar del risc als 

banyistes i va decidir fer-ho extensiu a la resta de municipis per on passa el Ter. 

És per això que a partir d’aquest setembre el Consorci Alba-Ter contactarà amb els 

ajuntaments perquè indiquin si tenen la necessitat de senyalitzar alguna zona que 

passi pel seu terme. Seguidament, el Consorci farà d’interlocutor entre els 

municipis i l’Agència Catalana de l’Aigua per homogeneïtzar una senyalització 

comuna a tot el riu.   

 

6- Finalitza el projecte BLUE de recuperació de patrimoni cultural vinculat 

als usos de l’aigua 

El 30 de setembre finalitza el projecte anomenat BLUE a través del qual el Consorci 

Alba-Ter i els ajuntaments de 6 municipis han pogut recuperar elements vinculats 

als usos de l’aigua: els rentadors del carrer Núria de Ribes de Freser, del carrer 

Almeda de Bordils i de les hortes de Santa Eugènia a Girona, la Vapor de la Burés 

d’Anglès, el molí de Can Bram de Sant Julià de Ramis i la senyalització del canal 

industrial de Manlleu. 

En aquests moments s’està acabant de restaurar l’últim element:, el rentador de 

les hortes de Santa Eugènia a Girona, que està previst que estigui enllestit a mitjan 

setembre, mentre que a mitjan agost va acabar la recuperació del safareig de 

Bordils. 

Per tancar el projecte, a banda de fer la corresponent tasca de justificació, el 

Consorci Alba-Ter assistirà a finals de setembre a l’última trobada amb els socis 

europeus que hi han participat. Serà al Festival Dos Ríos de Vila Real de Santo 

Antonio a Portugal, on el Consorci exposarà la mostra itinerant sobre Patrimoni 

Cultural. 

Recordem que el BLUE és un projecte de cooperació internacional en temes de 

patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua cofinançat per la iniciativa 

comunitària Interreg III B Medocc,. El Consorci Alba-Ter hi participa des de l’any 

2005, juntament amb el Consorci del Parc Fluvial de les Colònies del Llobregat i 

socis italians, grecs i portuguesos. El Consorci ha disposat d’un total de 180.000 

euros, finançats en un 50 %, per portar a terme les seves actuacions. 

 



7- El Consorci Alba-Ter serà present a AGROTUR i a la Fira d’Entitats de 

l’Associació Hàbitats 

El Consorci està preparant la seva participació en dues fires properes al calendari. 

Per una banda, el Consorci serà present amb un estand a la Fira d’Entitats que hi 

haurà en el marc de la Trobada Voluntaris de l’Associació Hàbitats i del Projecte 

Rius, que enguany celebren el 10è aniversari. Es farà el dia 29 de setembre al Parc 

Monar de Salt. Per a més informació de la trobada podeu consultar la pàgina web 

del Projecte Rius. 

D’altra banda, el Consorci també està preparant la seva participació al Saló Agrotur, 

que tindrà lloc els dies 9, 10 i 11 de novembre a Cornellà de Llobregat. Es tracta de 

l’únic certamen del país on es troben professionals i practicants del turisme rural 

per donar a conèixer els seus productes. El Consorci hi serà present amb la RUTA 

DEL TER. 

 

8- El Consorci presentarà un projecte de Patrimoni Natural al programa 

LIFE + 2007 

El Consorci Alba-Ter està preparant un projecte per presentar dins l’àmbit de 

Natura i Biodiversitat de la convocatòria d’ajuts del programa LIFE + del 2007. Es 

tractarà d’un projecte de patrimoni natural que donarà suport a la Xarxa Natura 

2000 i a la protecció, conservació, restauració, monitoratge i suport al 

funcionament de sistemes naturals, hàbitats i flora i fauna autòctones. També 

s’intentarà incloure zones al voltant del Ter no integrades a la Xarxa Natura 2000, 

com són alguns indrets de la comarca d’Osona. 

La convocatòria sortirà a mitjan setembre i finalitzarà el gener. En aquests 

moments el projecte, que assentarà les bases del que ha de ser la línia de 

patrimoni natural a seguir pel Consorci durant els propers 4 anys, es troba en fase 

de redacció. Es pretén demanar un ajut d’un milió d’euros a repartir durant 4 anys. 

 

9- Canvi en l’àrea de comunicació del Consorci Alba-Ter 

El 7 d’agost passat el Consorci va incorporar una nova responsable de l’àrea de 

comunicació en substitució de la que ho havia estat fins aleshores, la Berta 

Sánchez. Es tracta de la Marta Rudé, periodista resident a Ripoll que ha arribat a 

l’entitat amb l’experiència acumulada en mitjans de comunicació com El Ripollès, 

http://www.projecterius.org/trobada/
http://www.firacornella.com/web/index.php?id=281&L=2


Ràdio Ripoll, Televisió del Ripollès, El 9 Nou, El 9 Tv, Fòrmula Live Fm de 

Campdevànol o Catalunya Ràdio i en institucions com el Consorci Ripollès 

Desenvolupament, on ha treballat com a tècnica d’empresa. 

La Marta s’encarrega de les funcions relacionades amb la difusió del Consorci a 

través de l’actualització de l’espai web, la redacció del butlletí informatiu mensual, 

el contacte amb els mitjans de comunicació o amb tots els membres consorciats 

garantint els canals necessaris de comunicació interna. També es responsabilitza 

dels projectes de sensibilització de la població i actua com a agent dinamitzador del 

territori. 

 

SETEMBRE 

1- El Consoci Alba-Ter viatja a Portugal per assistir a la darrera reunió del 

Projecte Blue 

Vila Real de Santo Antonio, un municipi del sud de Portugal, va ser escenari de la 

darrera trobada dels socis participants al Projecte Blue, cofinançat per la iniciativa 

comunitària Interreg III B Medocc. Hi van assistir representants de totes les 

institucions europees que formen part del projecte i que pertanyen a Catalunya 

(Consorci Alba-Ter i Consorci del Parc Fluvial del Llobregat), a Itàlia (Regions de 

Lombardia, Piemonte i Emilia Romagna i Província de Piacenza), a Portugal 

(Câmara Municipal de Vila Real de Santo Antonio) i a Grècia (Préfecture de Pieria).  

La trobada va tenir lloc els dies 27,28 i 29 de setembre i va servir per posar 

damunt la taula els resultats definitius de les actuacions dutes a terme per cada 

soci entre 2005 i 2007 i que han tingut la valorització del patrimoni cultural vinculat 

als usos de l’aigua com a eix central.  

El Consorci Alba-Ter, a través de la gerent, Mei Ferrer, i la responsable de 

comunicació, Marta Rudé, va poder exposar el resultats de les seves accions, 

emmarcades en dues línies: 

1) Accions de difusió del projecte i sensibilització sobre el patrimoni cultural vinculat 

a l’aigua  

 Edició del fulletó general del projecte Blue 

 Exposició sobre el patrimoni cultural vinculat a l’aigua 



 Edició d’un catàleg de suport a l’exposició 

 Desenvolupament d’una ruta temàtica vinculada al descobriment del 

patrimoni cultural vinculat a l’aigua 

2) Actuacions de valorització i recuperació d’elements del patrimoni cultural vinculat 

a l’aigua 

 Restauració dels rentadors del carrer Núria de Ribes de Freser 

 Adequació i senyalització itinerari al Canal Industrial de Manlleu 

 Reformes per consolidar l’edifici que acull la màquina de vapor de la Burés a 

Anglès 

 Restauració del rentador de les hortes de santa Eugènia de Ter de Girona 

 Restauració del Molí de Can Bram de Sant Julià de Ramis 

 Restauració del carrer Almeda de Bordils 

 Per poder dur a terme aquestes accions, el Consorci ha disposat d’un total de 

180.000 euros, finançats en un 50 % a través de fons europeus.  

La trobada de Portugal va servir per fer balanç i per parlar de futur. Després de la 

bona valoració feta per totes les regions tant del projecte en sí, com de l’entesa 

entre els socis, no es descarta tornar a demanar de manera conjunta més 

finançament europeu per portar a terme un nou projecte que tingui com a destí 

final la valorització dels elements al voltant del riu, en el nostre cas, del Ter. És per 

això que es va proposar fer una nova trobada, fora del calendari previst, a Itàlia per 

acabar de lligar les propostes de futur. 

 

2- L’exposició de patrimoni cultural al Festival Dos Ríos de Portugal 

Aprofitant la darrera trobada dels socis europeus del Projecte Blue al municipi 

portuguès de Vila Real de Santo Antonio els dies 27, 28 i 29 de setembre, els 

amfitrions portuguesos van organitzar el Festival Dos Ríos (Festival dels Rius) amb 

actes diversos com conferències sobre la gestió de l’aigua, una sortida amb barca 

pel riu Guadiana, visites a elements relacionats amb l’aprofitament hidràulic, un 

concert, jocs d’aigua pels nens i algunes exposicions. Una de les mostres va 

consistir en reunir material de les actuacions dutes a terme a través del Blue i es va 



poder veure al Centro Cultural António Aleixo durant els dies que va durar la 

trobada i el festival. 

El Consorci Alba-Ter hi va portar els panells de l’Exposició de Patrimoni Cultural, 

així com material de difusió del mateix Consorci i de la Ruta del Ter, que va ser 

molt consultat pels visitants. 

 

3- Finalitza la senyalització del Canal Industrial de Manlleu 

La restauració de rentadors a Ribes de Freser, Bordils i Girona, la reforma de 

l’edifici que acull la màquina de vapor de la Burés a Anglès, la recuperació del molí 

de Can Bram a Sant Julià de Ramis i la senyalització del Canal lndustrial de Manlleu. 

Aquests són els sis elements de patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua que 

el Consorci Alba-Ter ha pogut recuperar a través del projecte Blue, cofinançat per la 

iniciativa comunitària Interreg III B Medocc. 

Una de les últimes actuacions que s’ha enllestit aquest mes de setembre és la que 

afecta al Canal Industrial de Manlleu i que ha consistit en dissenyar un itinerari que 

té com a elements configuradors el riu Ter, el canal i el passeig. Per tal de 

valoritzar aquests elements naturals i històrics de gran rellevància durant l’època de 

la industrialització a Osona s’han col·locat una sèrie de cartells. En concret, s’ha 

senyalitzat: 

- Can Sanglas  

- La resclosa de la Teula  

- La sèquia de rec  

- El molí Miarons  

- Les Tres Fàbriques  

- Els repartidors de la Seda  

- Els rentants 

- La divisió d’aigües de cal Vigatans  

 

 



4- Entra en funcionament la pàgina web de la Ruta del Ter 

Des de finals de mes ja es poden començar a veure els continguts del portal turístic 

de la Ruta del Ter a l’adreça www.rutadelter.cat. De moment i mentre no sigui 

operativa l’adreça oficial de l’itinerari, www.rutadelter.com, els nous continguts que 

es vagin desenvolupant sobre la ruta s’hauran de consultar al .cat.  

En aquests moments s’hi pot trobar una explicació genèrica del recorregut, els seus 

valors i les rutes temàtiques. Els serveis tècnics del Consorci estan treballant amb 

el SIGTE (Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció) de la 

Universitat de Girona per anar desenvolupant i, posteriorment, penjant, tota la 

informació que contindrà.  

Es preveu que el lloc web tingui un apartat informatiu (descripció dels itineraris 

senderista i cicloturístic i de com arribar-hi, explicació del territori per on passen, 

dels seus atractius turístics, de les rutes temàtiques, dels serveis i equipaments i 

referència d’altres notícies relacionades amb la ruta...), i un apartat d’eines (mapa 

interactiu, el temps, galeria de fotos, descàrregues...). Els continguts més estàtics 

es preveu que es puguin penjar en breu, mentre que la resta encara trigaran unes 

quantes setmanes perquè s’han de desenvoulpar moltes eines interactives 

complexes, com ara la possibilitat de calcular la ruta que vulgui fer cadascú o de 

descarregar-se al GPS la ruta per tracks. 

Anirem explicant les novetats del portal turístic a través de l’Infoter i de la pàgina 

web del Consorci: www.albater.org.  

 

 

 

5- El Consorci sorteja un curs de piragüisme gratis a la Trobada de 

Voluntaris del Projecte Rius de Salt 

El 29 de setembre passat el Projecte Rius va celebrar la Trobada de Voluntaris, que 

va servir un cop més per aplegar tot el voluntariat de l’entitat i gaudir d’un ambient 

http://www.rutadelter.cat/
http://www.rutadelter.com/


festiu i familiar. La cita d’enguany va ser molt especial ja que l’entitat, que treballa 

per la protecció i millora de la qualitat de l’entorn natural mitjançant projectes 

participatius, celebra els 10 anys. És per això que la jornada es va desenvolupar 

sota el títol de “10 anys amb tu, vivint els rius”.  

Una de les novetats de la trobada va ser l’organització d’una fira d’entitats, en la 

qual hi va ser present el Consorci Alba-Ter amb un estand propi. Per tal d’animar la 

gent a conèixer el Ter i les accions que hi duu a terme el consorci, es va organitzar 

un concurs per sortejar un curs gratuït d’iniciació al piragüisme en aigües braves 

per a 3 persones, gentilesa del Club de Piragüisme Salt-Ter. Tothom que s’acostava 

a l’estand del consorci tenia l’oportunitat d’omplir unes butlletes on hi havia quatre 

preguntes sobre el Ter i entrar en el sorteig, que es va fer el mateix dia. 

L’afortunada va ser Eulàlia Serrano d’Alella, que va encertar totes les respostes. 

D’aquesta manera el Consorci Alba-Ter pretén potenciar la seva tasca de 

sensibilització a través de la col·laboració amb entitats del territori per organitzar 

activitats de difusió concretes per a la seva població. 

 

6- El Consorci Alba-Ter participa als procés de participació per la creació 

dels futurs Consells de Conca impulsat per l’ACA 

La directora de projectes del Consorci Alba-Ter, Dolors Roset, va assistir el passat 

dia 18 de setembre a la reunió informativa del procés participatiu que l’Agència 

Catalana de l’Aigua ha encetat al territori per a la redacció dels plans de gestió de 

conca. 

Aquesta reunió, que va tenir lloc a l’espai cultural Les Bernardes de Salt, així com 

les diferents trobades que hi ha hagut al llarg del territori de l’Alt i el Baix Ter, 

serviran per assentar les bases d’uns futurs espais de consulta, debat i creació 

d’opinió de tots els agents i actors que de manera directa o indirecta estan 

vinculats amb el territori, els anomenats Consells de Conca. L’objectiu final és 

definir, entre tots, els plans de gestió de conca que han d’elaborar-se fins al 2009 

per tal d’adequar-se a la nova Directiva Marc de l’Aigua, que convertirà la “nova 

cultura de l’aigua” en una política d’aplicació obligada als estats membres de la 

Unió Europea. 

Un procés, doncs, on el Consorci Alba-Ter té molt a dir. És per això que des dels 

serveis tècnics ja s’ha assistit a totes les reunions fetes sectorialment i s’ha 

procurat un lloc pel Consorci dins d’aquests Consells de Conca. 



OCTUBRE 

1- L’Assemblea General del Consorci Alba-Ter escull el nou Consell de 

Govern 

El 5 d’octubre passat va tenir lloc a Salt l’Assemblea General del Consorci Alba-Ter 

amb la designació dels càrrecs de president/a, vicepresidents/es, així com dels 

nous membres del Consell de Govern com a punt principal de l’ordre del dia. 

El principal òrgan executiu de l’entitat, que actualment agrupa 46 ajuntaments i 

cinc consells comarcals de les conques fluvials dels rius Ter i Freser, ha quedat 

compost pels següents membres: 

- FRANCESC CAMPS (alcalde de Celrà)................ PRESIDENT 

- PERE PRAT (alcalde de Manlleu) ...................... VICEPRESIDENT PRIMER 

-  PONÇ FELIU (regidor Aj. Girona) ..................... VICEPRESIDENT SEGON 

- MARC PRAT (alcalde de Ribes de Freser) ............ VOCAL 

- MARTA PAYERÓ (alcaldessa de Verges) ............... VOCAL 

- JOAN BOADA (regidor Aj. Salt)........................... VOCAL 

- ÀNGEL FERRER (regidor Aj. Ripoll) ...................... VOCAL 

- ÀNGEL SIMON (regidor Aj. Bescanó)..................... VOCAL 

- M.DOLORS BASSA (regidora Aj. Torroella de Montgrí).........VOCAL 

El nou Consell de Govern va ser aprovat per unanimitat pels vots de les 38 

institucions que van assistir a l’Assemblea, que es va fer a les 6 de la tarda al Casal 

Cultural Les Bernardes de Salt. 

L’acte també va servir per aprovar els comptes generals de l’any 2006, per fer un 

repàs de les activitats endegades per l’entitat durant aquest 2007 i perquè des de 

presidència es parlés sobre els projectes de futur, com és la redacció d’un projecte 

de patrimoni natural per presentar al programa LIFE + 2007. 

De les actuacions dutes a terme durant aquest 2007 cal destacar el 

desenvolupament de l’itinerari senderista i cicloturístic de la Ruta del Ter, la 

realització d’accions de restauració ambiental en diferents punts del riu o la difusió 

dels valors culturals i naturals del Ter a través de les exposicions itinerants del 

Consorci. També s’ha finalitzat el projecte BLUE, finançat pel programa comunitari 



Interreg IIIB Medocc, a través del qual s’han restaurat sis elements del patrimoni 

cultural vinculat als usos de l’aigua dels rius Ter i Freser (recuperació dels rentadors 

de Ribes de Freser, Bordils i Girona, del molí de Can Bram de Sant Julià de Ramis i 

l’entorn de la màquina de vapor de la Burés d’Anglès, i la senyalització del Canal 

Industrial de Manlleu). 

 

2- Surt a la llum la guia de la Ruta del patrimoni cultural fluvial del Ter 

Des de meitat de setembre i fins a finals d’any el Consorci Alba-Ter desenvoluparà 

les quatre rutes temàtiques al voltant de la Ruta del Ter, així com la guia 

d’equipaments i serveis. El primer fulletó que ha sortit a la llum a principis 

d’octubre és el del patrimoni cultural fluvial. Es tracta d’una petita guia perquè el 

cicloturista o el senderista pugui descobrir l’extens llegat cultural que existeix 

vinculat a les aigües del Ter. 

En concret, aquesta guia dóna compte de 46 elements al llarg del recorregut del 

riu. Al marge de senyalar-los al mapa genèric de l’itinerari, es classifiquen en sis 

categories en funció de l’ús pels quals han estat concebuts: 

- Ponts (comunicacions) 

- Canals, recs, rescloses i preses (distribució i emmagatzematge) 

- Centrals hidroelèctriques i turbines (producció energia hidràulica) 

- Fàbriques de riu, fargues i molins (instal·lacions industrials) 

- Colònies industrials 

- Rentadors o safareigs (ús domèstic) 

El fulletó de la Ruta del patrimoni cultural fluvial ja es pot descarregar en pdf a 

través de la pàgina web www.rutadelter.cat o es pot sol·licitar al mateix Consorci 

Alba-Ter. 

 

3- Altres novetats al voltant de la Ruta del Ter 

La ruta senderista i cicloturística que enllaça Pirineus i Costa Brava a través d’un 

itinerari que ressegueix el curs del Ter, de mica en mica va esdevenint una realitat 

sobre el terreny. Aquest mes d’octubre s’està revisant tota la senyalització de 

http://www.rutadelter.cat/


seguiment i s’està acabant de col·locar la senyalització que correspon al recorregut 

senderista en aquells trams on no coincideix amb el cicloturístic. 

Paral·lelament els serveis tècnics estan elaborant els cartells que han d’anar a 

l’entrada de cada municipi. De moment, s’han definit els corresponents al tram 

entre Setcases i Manlleu i s’han enviat als ajuntaments perquè hi donin el seu vist-

i-plau. Un cop validats, a meitats de novembre, s’iniciaran les tasques de 

col·locació. 

També s’està treballant amb tot el material de comunicació i difusió de la Ruta, ja 

sigui a través de l’elaboració de les guies temàtiques (de moment ha sortit a la llum 

la del patrimoni cultural i estan en procés les de patrimoni natural, inundacions 

històriques i la literària) i de serveis i equipaments, ja sigui a través del portal 

turístic, a hores d’ara visible a través de l’adreça www.rutadelter.cat.  

 

4- Comença a senyalitzar-se la ruta senderista del Freser 

Aquest mes han començat a senyalitzar-se la ruta senderista del Freser, una oferta 

complementària a la Ruta del Ter que, de fet, enllaça amb aquest itinerari a la vila 

de Ripoll.  

Es tracta d’un recorregut que s’inicia a Núria, on neix el riu, i arriba fins a Ripoll, on 

les aigües del Freser s’ajunten amb les del Ter creant un sol curs. Segueix, doncs, 

un sentit descendent i va passant per tots els municipis riberencs com són 

Queralbs, Ribes de Freser, Campelles i Campdevànol. 

Les característiques del terreny per on passa aquest itinerari desaconsellen la 

circulació de les bicicletes. És per això que aquesta ruta és només senderista. La 

senyalització de seguiment és la mateixa que s’utilitza per la ruta senderista del 

Ter.  

El gruix de les tasques de senyalització, que a finals d’any seran completes, es durà 

a terme durant el mes de novembre. 

 

5- Difusió d’El tresor del Ter i de l’Atles ambiental i patrimonial del riu Ter 

Aprofitant l’Assemblea General del Consorci Alba-Ter del passat 5 d’octubre es van 

fer arribar les publicacions El tresor del Ter i l’Atles ambiental i patrimonial del riu 

ter als representants de les 38 institucions (ajuntaments i consells comarcals) que 

http://www.rutadelter.cat/


hi van assistir. Un material educatiu i divulgatiu que també s’ha fet arribar a 

centres de secundària i altres institucions que hi han mostrat interès, com ara la 

Biblioteca Municipal de Manlleu, el Consell Comarcal del Gironès, la Caseta de la 

Devesa de Girona o l’IES Antoni Pous de Manlleu. 

Properament es tornarà a oferir les dues publicacions als centres de primària i de 

secundària de tots els municipis consorciats per si hi ha alguns centres que encara 

no les tenen i les volen incloure a la seva biblioteca. De moment, hi ha algun centre 

de primària que ja s’ha interessat en incloure El tresor del Ter com a lectura 

obligatòria. És el cas del CEIP Portitxol de l’Estartit, que ha demanat uns 26 

exemplars. 

El Consell Comarcal del Gironès també s’ha interessat en les dues publicacions per 

oferir-les com a premi en un concurs de fotografia     que s’està gestant des de 

l’Àrea de Medi Ambient. 

 

6- Bloc d’El tresor del Ter 

A tots els centres de primària on es faci arribar el llibre d’aventures juvenil editat 

gràcies al Consorci Alba-Ter i la Fundació Territori i Paisatge, també se’ls informarà 

d’una nova eina educativa creada per l’autor de l’obra, Xavier Margenat, i que ja és 

operativa a la xarxa. Es tracta d’un bloc on es poden trobar exercicis sobre fauna, 

medi ambient, història, geografia i llegendes locals relacionats amb El tresor del 

Ter, així com informació complementària sobre el riu. L’adreça del bloc és: 

http://eltresordelter.blogspot.com. 

 

7- Mobilització de l’exposició itinerant del patrimoni cultural i natural 

El Consorci Alba-Ter fa una aposta decidida per divulgar els valors naturals i 

culturals del riu Ter a través de l’exposició itinerant sobre patrimoni cultural i 

natural. Aquest mes d’octubre s’han fet contactes amb diferents entitats (ex. 

Caseta de la Devesa de Girona) per tal d’establir un calendari de mobilització i ja 

s’han començat a obtenir els primers fruits. Les properes cites de la mostra seran 

a: 

- Cornellà de Llobregat. Fira Agrotur. Dies 9, 10 i 11 de novembre 

- Girona. Escola Pare Coll. Del 19 al 30 de novembre 

http://eltresordelter.blogspot.com/


- Vilallonga de Ter. Sala de la Cooperativa. Del 4 al 9 de desembre, coincidint, 

el dia 8 de desembre, amb el Mercat de la Trumfa (patata de la Vall de 

Camprodon), on es preveu una gran afluència de visitants. 

- Girona. CEIP Domeny. Del 18 de febrer al 7 de març de 2008. 

- Girona. Del 31 de març a l’11 d’abril de 2008. 

Des del Consorci animem a tots els ajuntaments, centres escolars i altres 

associacions i entitats dels municipis riberencs a sol·licitar la mostra, que serà 

cedida de manera gratuïta juntament amb els corresponents catàlegs informatius.  

 

8- Els dies 9, 10 i 11 de novembre la Ruta del Ter serà a Agrotur 

Els dies 9, 10 i 11 de novembre tindrà lloc a Cornellà de Llobregat una de les cites 

més importants del calendari de fires turístiques, en aquest cas, dedicada al 

turisme rural. El Consorci Alba-Ter hi serà present amb un estand propi dedicat a 

divulgar la Ruta del Ter, com a oferta turística sostenible de descoberta del medi 

natural al voltant de la conca del Ter. 

Qui s’acosti a l’estand del Consorci, a banda d’obtenir tota la informació sobre 

aquest itinerari, podrà viatjar a través del territori que l’envolta fent un vol virtual 

amb el ratolí de l’ordinador com a mitjà de transport i podrà veure també 

l’exposició sobre patrimoni cultural i natural del Ter. 

Com a reclam, l’activitat i l’oferta turística del Consorci quedarà reflectida a la 

revista que es repartirà als assistents al Saló. 

 

NOVEMBRE 

1- El Consorci Alba-Ter present a Agrotur 2007 

Els dies 9,10 i 11 de novembre el Consorci Alba-Ter va ser a Agrotur, el Saló 

Nacional de Turisme Rural que es celebra anualment a Cornellà de Llobregat, per 

presentar-hi la RUTA DEL TER.  

En una carpa de 12 m2, el Consorci va posar a disposició dels visitants tot el 

material editat sobre la RUTA DEL TER, com és el fulletó genèric i el fulletó de la 

Ruta del Patrimoni Cultural, així com informació del mateix Consorci com a ens 

promotor de l’itinerari. En l’espai també s’hi van col·locar imatges fotogràfiques de 



diferents punts del traçat i els cinc panells de l’exposició itinerant de patrimoni 

natural del Ter amb els seus corresponents catàlegs perquè els visitants poguessin 

copsar alguns dels atractius del territori. Tot plegat va captar l’interès d’algun 

operador especialitzat i de públic en general, bàsicament un públic familiar 

interessat en l’oferta cicloturista i d’allotjament al voltant de l’itinerari. 

L’edició d’enguany d’Agrotur, la catorzena, va reunir uns noranta estands amb 

ofertes catalanes, d’arreu de l’estat espanyol i de països europeus com Àustria, 

França i Itàlia. 

 

2- Grober SA patrocina la mobilitat de l’exposició itinerant 

L’exposició itinerant de patrimoni natural i cultural del riu Ter compta des d’aquest 

mes amb la col·laboració econòmica de l’empresa tèxtil de Bescanó, Grober SA, per 

tal de costejar la seva itinerància pel territori. La col·laboració és de 500 euros i, de 

moment, ha servit per poder portar la mostra a la fira Agrotur de Cornellà de 

Llobregat (9, 10 i 11 de novembre) i al Col·legi Pare Coll de Girona (del 19 al 30 de 

novembre). En aquest darrer centre els 10 panells que formen la mostra natural i 

cultural del Ter van ser vistos per més de 140 alumnes de 1er de primària i 1er 

d’ESO. 

Properament la mostra viatjarà fins a Vilallonga de Ter (del 5 al 9 de desembre) i a 

Ripoll (17 de desembre). 

 

3- El Consorci preocupat pel poc cabal del Ter i el transvasament abusiu 

cap a Barcelona 

El dimecres 28 de novembre el vicepresident del Consorci Alba-Ter, Ponç Feliu, va 

aparèixer a la televisió pública catalana en l’edició del migdia del Telenotícies 

Comarques denunciant l’abús que l’àrea de Barcelona fa de les aigües del Ter (un 

70% de l'aigua que se n'extreu va a 8 comarques de l'àrea metropolitana) i va 

reclamar mesures per corregir una pràctica que està deixant el riu sense el cabal 

mínim necessari per garantir el bon manteniment de l'ecosistema fluvial. Vegeu 

aquí la notícia.  

Aquesta notícia sorgeix després de l'ampli reportatge que va publicar el 12 de 

novembre El Punt de les comarques gironines sota un títol prou explícit: "Gairebé 

mig Catalunya consumeix aigua del Ter, cada cop més eixut". Un interessant 

https://www.telenoticies.cat/pnoticies/notItem.jsp?item=noticia&idint=232430
https://www.telenoticies.cat/pnoticies/notItem.jsp?item=noticia&idint=232430
https://www.telenoticies.cat/pnoticies/notItem.jsp?item=noticia&idint=232430


exercici de reflexió que recull opinions del president i vicepresident del Consorci 

Alba-Ter, Francesc Camps i Ponç Feliu respectivament, entitats com l'Ateneu 

Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona o la Cambra de Comerç de Girona. Llegiu el 

reportatge aquí. 

Unes opinions que volen portar a la reflexió en uns moments especialment delicats, 

i és que les conques gironines pateixen la major sequera dels últims 62 anys, fet 

que si persisteix podria comportar, l’any que ve, restriccions en l’aigua de boca a 

municipis com Girona i Salt. 

 

4- Trobada amb representants d’entitats gestores de projectes de 

desenvolupament en l’àmbit fluvial 

El dimecres dia 28 de novembre el Consorci Alba-Ter va mantenir una trobada amb 

representants d’entitats que s’havien interessat en conèixer el funcionament i les 

pràctiques del Consorci i en tenir un intercanvi d’experiències. En concret, hi van 

assistir Jaume Antich, gerent de la Mancomunitat Taula del Sènia; Josep Moragrega 

i Mònica Sabaté, del Consorci per a l'Execució del Pla de Dinamització Turística de 

les Terres de l'Ebre; Jordi Rabaneda, AODL de la Ribera d'Urgellet; Arcadi Castilló i 

Clara Arbués, de l'Institut per al Desenvolupament i Promoció de l’Alt Pirineu i Aran 

(IDAPA), i per part del Consorci Alba-Ter, el president i alguns membres del Consell 

de Govern, així com tot l'equip tècnic.  

La trobada va servir per posar sobre la taula, entre d’altres, les realitats de 

diferents territoris catalans (també valencià i aragonès en el cas del Sènia), les 

problemàtiques comunes i específiques, la recerca de diferents vies de finançament, 

la possibilitat de convergir en programes europeus, la dificultat de cohesionar 

territoris al voltant d’un eix d’unió com pot ser un riu, i va servir, en definitiva, per 

establir futurs llaços de comunicació i col·laboració. La jornada, celebrada al Museu 

Industrial del Ter de Manlleu, es va completar amb una visita a aquest equipament 

i un dinar de clausura. 

 

5- La Ruta del Ter convidada a les Jornades Objectiu Ripollès Turístic 2007 

Els propers 10, 13, 17 i 20 de desembre tindran lloc les IV Jornades de Turisme al 

Ripollès conegudes com a Jornades ORT (Objectiu Ripollès Turístic) i que enguany 

giraran al voltant del ciclisme. El seu objectiu és donar a conèixer les potencialitats 

que té la comarca per als usuaris de la bicicleta i, per això, no hi podia faltar la 

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2625714


Ruta del Ter, que neix en terres ripolleses i les travessa senceres fins a enllaçar 

amb Osona. 

Sota el títol “Experiències en la creació d’un nou producte turístic: La Ruta del Ter”, 

Josep Capellà, gerent del Pla de Foment Turístic del riu Ter, obrirà la jornada del dia 

17 de desembre a ¼ de 10 del matí a la seu del Consorci Ripollès 

Desenvolupament. Cal dir que durant tot aquest dia de treball, en què hi haurà 

conferències sobre l’adaptació dels allotjaments pels usuaris de la bicicleta, el 

Centre de Tecnificació esportiva del Ripollès i els reptes i les oportunitats de les 

bicicletes a Catalunya, hi haurà exposats uns quants panells de la mostra del 

patrimoni cultural i natural del Ter perquè els assistents puguin veure alguns dels 

atractius que ofereix el recorregut al llarg del riu. 

 

6- El Consorci organitza una visita pels alumnes del Màster en Gestió del 

Patrimoni Cultural de la UdG 

A petició d’un dels professors del Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit 

Local de la Universitat de Girona, la seu tècnica del Consorci Alba-Ter ha organitzat 

una visita al patrimoni cultural vinculat a l’aigua del riu Ter. La sortida tindrà lloc el 

dimecres dia 12 de desembre a partir de les tres de la tarda i portarà els alumnes 

del Màster a conèixer tres elements rehabilitats durant aquest any pel Consorci i els 

ajuntaments de Sant Julià de Ramis, Girona i Anglès a través del programa europeu 

INTERREG III B Medocc. Es començarà pel Molí de Can Bram de Sant Julià i tot 

seguit s’anirà a veure el rentador de les Hortes de Santa Eugènia a Girona. Ambdós 

elements seran comentats per Joan Llinàs, arqueòleg de l’empresa Janus. A 

continuació s’anirà fins a Anglès a conèixer la màquina de vapor d’indústries Burés 

de la mà d’Emili Rams, arxiver municipal, i Isidre Serra, tècnic de promoció 

econòmica de l’ajuntament d’Anglès. Finalment, la jornada es clausurarà amb una 

xerrada que, sota el títol “El Consorci Alba-Ter: estratègia de valorització del 

patrimoni cultural fluvial”, faran les nostres tècniques, Dolors Roset i Teia Puigvert. 

 

7- 500 llibres d’El Tresor del Ter pel Consorci Aigües Ter Llobregat 

Aquest mes de novembre l’empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL), 

responsable de l’abastament d’aigua a la ciutat de Barcelona i vuit comarques del 

seu entorn, ha fet efectiva l’adquisició de 500 exemplars del llibre d’aventures 



juvenil El tresor del Ter per tal de fer-ne difusió en el seu àmbit d’actuació a les 

comarques barcelonines. 

Una primera entrega de 200 exemplars es farà efectiva abans del 14 de desembre 

ja que es donarà com a obsequi nadalenc als treballadors d’ATLL, la resta de llibres 

es lliurarà a finals d’any i servirà d’eina didàctica que es donarà a conèixer, entre 

d’altres, als escolars que visitin l’empresa properament. 

 

8- Bon Nadal i Feliç 2008 de part del Consorci Alba-Ter 

Aprofitant que el Nadal s’acosta i que d’aquí a quatre dies estrenarem un nou any, 

des del Consorci Alba-Ter us volem desitjar unes bones festes i un feliç any nou. 

Per això us regalem un poema de Miquel Martí i Pol que forma part de la selecció de 

textos feta en motiu de la guia de la Ruta Literària del Ter que aviat veurà la llum. 

Es tracta d’un text que porta per títol Cançó després de la pluja i que, amb un toc 

nostàlgic però realista, ens parla del recomençar després de la tempesta. I és que 

iniciar un nou any és també una manera de tornar a començar de nou.... 

Cançó després de la pluja 

Ara el que cal és que tot recomenci: 

els pollancres i els tells a la vora del riu 

i les flors al jardí d’hivern, 

els homes que treballen fora vila 

i les cases incertes del raval, 

les dones i els infants, 

el soroll del carrer 

i el de les fàbriques 

i l’aigua sota el pont, 

els que van i els que vénen 

i els que no van ni vénen. 

Ara el que cal és que tot recomenci: 

la veu i el gest 

on no hi ha veu ni gest, 

els camins que no menen enlloc 

i la incertesa del vent, 

el que encara no hem dit 



i el que encara no hem pensat, 

el que voldríem i el que no voldríem, 

el que és bell i llunyà 

i el que és pròxim i obscur. 

Ara el que cal és que tot recomenci; 

ben certament, 

el que més cal 

és l’esforç de recomençar 

un cop més encara. 

Miquel Martí i Pol, El poble (1996) 

  

BONES FESTES I FELIÇ 2008! 

 

 

9- El Consorci Alba-Ter presenta un projecte al Life+Natura 

“Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”. Aquest és el nom del 

projecte que ha presentat el Consorci Alba-Ter en la convocatòria d’ajuts europeus 

LIFE + Natura, que es tancava el dia 30 de novembre. El Consorci l’ha presentat 

com a beneficiari coordinador, mentre que la Fundació Territori i Paisatge hi figura 

com a soci beneficiari.  

L’objectiu principal del projecte presentat és el de recuperar hàbitats de la ribera 

del riu Ter, especialment boscos al·luvials de vernedes o Alnus glutinosa (Hàbitat 

91E0*) i llacunes temporals mediterrànies (Hàbitat 3170), sempre dins d’espais de 

la Xarxa Natura 2000. També es volen ordenar els accessos a les zones d’actuació a 

fi d’evitar la degradació d’aquests ecosistemes causada per l’elevada freqüentació, 

que puntualment es dóna en zones periurbanes. 

El termini previst per executar el projecte comprèn el període 2009-2012 i el seu 

cost total gira al voltant d’un milió d’euros (1.009.351 €), el 50% del qual es 

preveu cofinançar amb fons europeus a través d’aquesta sol·licitud. 

 

DESEMBRE 



1- La Ruta del Gurri i l’adequació d’un tram de la Ruta del Ter opten als 

ajuts del PUOSC 2008 – 2012 

El Consorci Alba-Ter ha presentat tres actuacions a la convocatòria del Pla Únic 

d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2008-2012 que suposaran una inversió 

total d’uns 276.000 euros i que afectaran les comarques d'Osona i el Gironès. 

Les dues primeres actuacions per les quals es demana subvenció formen part del 

projecte tècnic per a l’adequació de la Ruta del Gurri entre Vic i Masies de Roda. Per 

una banda es presenta la seva redacció, amb un pressupost de 9.000 euros, 

prevista per l’exercici del 2010, i per altra banda es sol·licita el finançament per 

executar-lo. Una execució que tindria lloc el 2011 i que comptarà amb un 

pressupost de gairebé 140.000 euros.  

La Ruta del Gurri pretén crear un itinerari d’uns 11 quilòmetres aprofitant una 

estructura ja existent a l’entorn del riu Gurri entre els municipis de Vic, Gurb i 

Masies de Roda. Es milloraran connexions i camins, se’n crearan de nous i es faran 

accions de senyalització amb l’objectiu final de dotar el territori d’una 

infraestructura de mobilitat sostenible seguint un curs fluvial, com ja ha fet el 

Consorci amb la Ruta del Ter que connecta els Pirineus (Ulldeter-Setcases) amb la 

Costa Brava (l'Estartit). De fet aquest itinerari serà un bon complement d’aquesta 

ruta amb la qual es podrà enllaçar al terme municipal de Roda de Ter. 

La tercera actuació presentada a la convocatòria del PUOSC, que es tanca a finals 

de mes, pretén solucionar el problema de connectivitat de la Ruta del Ter en el 

tram urbà que va de Girona a Sant Julià de Ramis. Es tracta de crear un eix de 

mobilitat sostenible que permeti a senderistes i ciclistes que facin la Ruta, travessar 

l’àrea urbana de Girona seguint el curs fluvial del Ter. Es preveu portar a terme 

l’actuació durant el 2008 amb un pressupost d’uns 127.000 euros. 

 

2- El Consorci Alba-Ter ofereix “La setmana del riu Ter” als municipis 

consorciats  

Gràcies a una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del 

programa de “Foment del Desenvolupament Local: estudis i campanyes per a la 

promoció local”, des del gener i fins al maig/juny de 2008, el Consorci disposarà 

d’una empresa que desenvolupa iniciatives ambientals i socials (DINAMIS) que 

portarà La setmana del riu Ter als municipis consorciats que ens la sol·licitin. 



S’han previst una quinzena d’itineràncies per les quals es comptarà amb un 

pressupost total de 12.000 euros, el 70 % dels quals finançats pel SOC. 

La setmana del riu Ter consistirà en acostar la riquesa del patrimoni cultural i 

natural del riu Ter als municipis consorciats a través de diferents elements i 

activitats: 

- Un acte de presentació pública, que podria incloure l’acte inaugural i  una 

xerrada a càrrec d’experts en patrimoni cultural o natural 

- Una exposició de patrimoni natural i cultural del Ter (formada per 10 plafons 

que es poden muntar de manera lineal en un espai mínim de 8 metres de 

llarg x 3 metres d’ample x 2 metres d’alçada) 

- Cartells promocionals i material de difusió que es donarà a conèixer a través 

d’un dinamitzador (en el cas de les escoles es farà entrega del llibre juvenil 

d’aventures El tresor del Ter i de l’Atles ambiental i patrimonial del riu Ter) 

- Tallers ambientals a escollir per l’escola o institut: 

. Explica’m un conte sobre la terra i l’aigua (infantil i cicle inicial de primària) 

. Com viu la Senyora Riera? (infantil) 

. Bioindicadors (cicles mig i superior de primària i ESO) 

. Els nostres rius. El cicle de l’aigua (cicle superior de primària) 

Una setmana que es podria complementar amb activitats de sensibilització i 

d’educació ambiental en col·laboració amb els agents locals de cada municipi i que 

es pot ubicar en algun equipament municipal obert a la població en general (si bé 

els tallers es poden oferir en concret a les escoles) o bé directament a un centre 

escolar. 

De moment la iniciativa ha despertat l’interès de municipis com Anglès, Girona, 

Bescanó, Verges i Roda de Ter, ja sigui en la modalitat sencera o parcial (ex. 

només l’exposició). 

L’activitat es coordina i s’emmarca dins l’àrea de comunicació i sensibilització del 

Consorci Alba-Ter i serveix per difondre la tasca i els valors de l’entitat. Tasca que 

es continua fent a través de diferents vies, com la de difondre el nostre matèria a 

les biblioteques del territori. Aquest desembre, per exemple, hem arribat a la 

Biblioteca Joan Triadú de Vic. 



3- El Consorci organitza una visita a elements del patrimoni cultural 

vinculat al Ter per alumnes de màster de la UdG 

El dia 12 de desembre passat els alumnes del Màster en Gestió del Patrimoni 

Cultural en l’Àmbit Local de la Universitat de Girona van participar en una sortida 

organitzada per la seu tècnica del Consorci Alba-Ter destinada a conèixer elements 

de patrimoni cultural vinculat a l’aigua del riu Ter. 

En concret es van visitar el Molí de Can Bram de Sant Julià de Ramis, el rentador de 

les Hortes de Santa Eugènia a Girona i la màquina de vapor d’Indústries Burés a 

Anglès. Tres elements que el Consorci Alba-Ter ha rehabilitat durant l’any 2007, 

juntament amb els respectius consistoris, a través del programa europeu INTERREG 

III B MEDOCC. 

Les visites al molí de Sant Julià i al rentador de Girona van anar a càrrec de 

l’arqueòleg Joan Llinàs de Janus, l’empresa que va dur a terme la rehabilitació, 

mentre que la visita a la màquina de vapor de la Burés la van fer Emili Rams, 

arxiver municipal, i Isidre Serra, tècnic de promoció econòmica de l’ajuntament 

d’Anglès. Cal destacar que a Anglès es va comptar amb la presència de l’alcalde, 

Pere Figuereda, i la regidora de governació i promoció econòmica, Judit Guirado, fet 

que mostra la importància que va tenir pel municipi d’Anglès el fet que el Consorci 

pogués adequar l’entorn d’un element tant emblemàtic dins la història industrial de 

Catalunya. La jornada es va clausurar a la sala l’Estació d’Anglès amb la xerrada “El 

Consorci Alba-Ter: estratègia de valorització del patrimoni cultural fluvial”, que va 

anar a càrrec de Dolors Roset i Teia Puigvert, tècniques del Consorci Alba-ter i 

organitzadores de la sortida. 

Cal dir que el proper divendres 25 de gener, els serveis tècnics del Consorci Alba-

Ter han organitzat una sortida pels alumnes del Màster en Ciència i Tecnologia de 

l’Aigua de la Universitat de Girona, amb el qual fa anys que el Consorci col·labora. 

Es visitaran les hortes de Santa Eugènia, amb el regidor de medi natural de 

l’ajuntament de Girona, Ponç Feliu, i el municipi de Colomers. Més detalls en el 

proper InfoTer. 

 

4- La Ruta del Ter a les Jornades Objectiu Ripollès Turístic a Ripoll 

“Experiències en la creació d’un nou producte turístic: La Ruta del Ter”. Aquest és 

el títol de la xerrada amb què Josep Capellà, gerent del Pla de Foment Turístic del 

Ter, va encetar una de les jornades Objectiu Ripollès Turístic organitzades pel 



Consorci Ripollès Desenvolupament i celebrades a Ripoll. La quarta edició 

d’aquestes trobades turístiques, que van tenir lloc els dies 10, 13, 17 i 20 de 

desembre, va tenir com a temàtica principal el ciclisme. El Consorci Alba-Ter hi va 

ser convidat el dia 17 per parlar sobre la creació d’un nou producte turístic com és 

la Ruta del Ter, que ofereix un traçat senyalitzat per a cicloturistes d’uns 213 km 

resseguint el riu. Per emfatitzar els valors d’aquest recorregut es va acompanyar la 

xerrada d’uns quants panells de l’exposició de patrimoni cultural i natural del riu 

Ter.  

La jornada, que es va completar amb xerrades sobre les necessitat d’adaptació 

d’allotjaments i l’alimentació per als usuaris de la bicicleta, sobre el Centre de 

Tecnificació Esportiva de Ripoll i, finalment, sobre els reptes i les oportunitats de les 

bicicletes a Catalunya, va comptar amb una quinzena d’assistents. 

 

5- L’exposició de patrimoni natural i cultural del Ter a Vilallonga de Ter 

Coincidint amb una de les festes amb més afluència turística de la Vall de 

Camprodon, el IV Mercat de la Trumfa de Vilallonga de Ter, el Consorci va portar 

l’exposició de patrimoni natural i cultural del Ter a la sala La Cooperativa del 

municipi. Va ser el dissabte 8 de desembre, en ple pont de la Puríssima, cosa que 

va fer que el nombre de visitants i interessats en veure els panells i recollir 

informació sobre el Consorci i la Ruta del Ter fossin molts. 

Durant la jornada es van organitzar múltiples actes en aquesta sala, com el concurs 

de dibuix de la trumfa, que és la patata de la Vall de Camprodon, un concurs de 

truita de patata, una xerrada de la cuinera l’àvia Remei o un tast de trumfa. Els 

panells de l’exposició es van col·locar envoltant la sala, per on va passar tothom 

que va venir a participar al mercat. 

   

 

 

 

 

 


