BUTLLETÍ ELECTRÒNIC INFOTER 2009

GENER
1- El Consorci reclama mesures permanents per evitar una altra sequera
El Consell de Govern del Consorci Alba-Ter celebrat el 14 de gener de 2009, va
aprovar un text que manifesta la postura dels municipis del Ter davant la derogació
del decret de sequera i el cabal del riu Ter (efectiva des del 13 de gener). Una
postura que parteix de la consciència que cal seguir treballant perquè la situació
viscuda en el darrer episodi de sequera no es torni a produir. A continuació es
reprodueix el text aprovat:
“LA DEROGACIÓ DEL DECRET DE SEQUERA I EL CABAL DEL TER”
Dimarts dia 13 de gener, el Govern de la Generalitat, a proposta de l’Agència
Catalana de l’Aigua, va derogar el Decret de Sequera, vigent des de feia prop de
dos anys al nostre país. Aquesta notícia, fruit de les recents i abundants pluges des
de començaments d’hivern és, a priori, un fet positiu del qual, des del Consorci
Alba-Ter, es n’alegrem. Tanmateix, és el moment ara d’anar més enllà i fer un
parell de reflexions entorn al riu, la pluja i l’aigua a les nostres comarques.
En primer lloc, des del Consorci Alba-Ter entenem que si l’ACA ha fet aquesta
proposta és perquè ha realitzat un càlcul i una previsió de l’aigua emmagatzemada
als

embassaments,

a

partir

del

qual

es

podrà

garantir

un

funcionament

“normalitzat” del país (la seva indústria, agricultura, usos domèstics, usos urbans,
etc.) i, especialment, es podrà garantir el cabal ecològic del riu Ter. Aquest cabal,
establert per part de la pròpia ACA en el Pla de Manteniment de Cabals és de 4,60
m3/s d’octubre a març, 5,98 d’abril a maig, 4,60 durant el juny i 3,68 de juliol a
setembre.
Per tant, és de lògica evidència que derogar el Decret de Sequera significa
inequívocament garantir el compliment del propi Pla de Cabals de Manteniment
aprovat i establert per la pròpia ACA. Si no fos així i alguns dies el cabal del Ter fos
inferior al previst pel Pla de Cabals de Manteniment (com ja ha passat durant 2 dies
de l’any que recentment encetem –dies 8 i 9 de gener amb un cabal de 4,42 i 4,38
m3/s-) la mesura de derogació del Decret seria il·lògica, injusta i novament
discriminatòria per l’aigua del Ter i pel nostre territori. Això significaria que omplim
piscines i fem anar fonts ornamentals de les nostres comarques i de bona part de
les de Barcelona, amb el cabal ecològic del propi Ter, una veritable perversió de la

gestió hídrica al nostre país! Tanmateix, des del Consorci hi estarem a sobre i
estem convençuts tant de la coherència de l’ACA com del fet que no haurem de
demanar, novament, entrar en situació de Decret de Sequera perquè el riu no porta
l’aigua que es mereix, l’aigua que exigeix el propi Pla de Cabals de Manteniment.
D’altra banda, ara és també un moment de reflexió. Un moment per no passar
pàgina massa de pressa. Hem viscut uns mesos molt crítics; l’aigua ha escassejat,
la pagesia no ha pogut regar com hagués volgut, el paisatge dels rius ho ha notat,
com també l’activitat turística i les perspectives d’iniciatives econòmiques i
industrials. El riu ha vist alterats significativament els seus hàbitats i ecosistemes,
amb invasions d’espècies al·lòctones i amb pèrdua o regressió d’espècies escasses
o amenaçades a casa nostra.
És el moment, doncs, de treballar perquè no es torni a produir aquesta situació. Hi
hem de posar tots de la nostra part, el govern ha començat a treballar de comú
acord amb la pagesia en la modernització i l'optimització de l’aigua en els conreus,
en la construcció de noves infraestructures hídriques. Però continua fent falta,
sobretot, mantenir aquesta conscienciació social sobre la finitud i la limitació
d’aquest recurs que és l’aigua, aquesta

mobilització popular vers la defensa i la

salvaguarda d’un riu i d'un territori, hem de ser tots conscients que la feina no s’ha
acabat. Tard o d’hora tornarà a deixar de ploure i no podem permetre'ns tornar a
viure un episodi com el del darrer any. Ni el riu, ni les persones, ni els conreus, ni
el nostre paisatge. És el moment d’aprendre la lliçó i tenir-la present ara i a tothora
en un futur.”

2- Reunió amb ICV
El dia 13 de gener el Consorci Alba-Ter es va reunir amb el diputat d‟Iniciativa per
Catalunya-Verds i exconseller de Medi Ambient, Salvador Milà, per parlar de la
situació que viu el Ter. En la trobada ICV va mostrar el seu compromís per reclamar
el retorn progressiu de cabal al riu.

3- El Consorci incorpora una tècnica de turisme per dinamitzar la Ruta del
Ter
Després de tres anys molt intensos per poder tirar endavant aquest itinerari
senderista i cicloturístic que, seguint el riu Ter, enllaça Pirineus (Ulldeter Setcases) i Costa Brava (platja de L'Estartit - Torroella de Montgrí), aquest 2009 la

Ruta del Ter (enllaçar amb pàg. Amb més info) rebrà l'impuls definitiu amb la
inauguració oficial del recorregut.
Per acabar d'implementar el traçat i començar a dinamitzar-lo, des de principis
d‟any el Consorci ha incorporat una tècnica de turisme, Estel Sleep, que ja ha
començat a mantenir contactes amb empreses i organismes per donar a conèixer la
Ruta i planificar trobades amb agents del territori interessats en oferir paquets
turístics. D‟aquesta manera s‟acomplirà un dels objectius del producte: dinamitzar
les economies dels municipis per on passa el Ter.
La posada en marxa oficial del traçat està prevista de cara al mes de maig, moment
en el qual ja s‟haurà acabat d‟instal·lar els plafons dels municipis sobre el terreny,
s‟haurà enllestit l‟edició de la Guia de la Ruta del Ter (Editorial Alpina) i haurà
entrat en funcionament el portal turístic www.rutadelter.com. Mentrestant, també
ha

començat

el

treball

per

desenvolupar

una

Ruta

gastronòmica

que

complementarà el traçat i que s‟enllestirà al llarg del 2009.
Per contactar amb la nova responsable de l‟Àrea de turisme del Consorci Alba-Ter,
ubicada

a

la

seu

tècnica

de

Salt,

es

pot

fer

turisme@albater.org o a través del telèfon 972 40 50 91.

a

través

del

correu

4- Alba-Ter redacta un estudi sobre els nous usos dels recs del Baix Ter pel
DAR
Aquest mes de gener el Consorci Alba-Ter ha lliurat al Departament d‟Agricultura,
Alimentació i Acció Rural (DAR), serveis territorials de Girona, l‟”Estudi del
manteniment i dels nous usos del Rec de Molí de Pals i del Rec de Sentmenat en el
Baix Ter”. La redacció del document la va sol·licitar el DAR al Consorci en el marc
del Projecte de Millora d‟aquests dos recs i amb l‟objectiu de valorar els treballs
necessaris per garantir la conservació dels aspectes ambientals, ecològics i culturals
dels recs històrics i proposar-ne nous usos un cop entri en funcionament la
canalització dels recs destinada a la millora dels regadius del Baix Ter.
L‟estudi ha estat redactat per la seu tècnica del Consorci, si bé s‟ha encarregat la
part corresponent a la valoració econòmica a Josep Aleix Comas i Herrera, enginyer
de camins, canals i ports d‟Hidrosfera Enginyeria. Una valoració que inclou el que
suposa el manteniment dels dos recs, prenent com a referència el que actualment
fan les comunitats de regants, i l‟estimació de la inversió necessària per a
l‟adequació de camins propers al traçat dels dos recs que permetin desenvolupar
una oferta turística vinculada al cicloturisme i al senderisme.
L‟estudi avalua els usos actuals d‟aquests recs, així com els nous usos que poden
tenir en el futur després de l‟execució del projecte de millora. D‟aquesta manera es
determinen potencialitats i afectacions dels usos actuals que no són exclusivament
els destinats a regadiu (sanejament, recàrrega d‟aqüífers, drenatge d‟aigües
pluvials, valors patrimonials naturals i culturals, entre d‟altres) tenint en compte
que són elements que articulen la xarxa hidràulica del Baix Ter i constitueixen
elements indissociables del paisatge de la plana del Baix Ter.

5- El Consorci Alba-Ter recolza la petició de retirada de l‟ARE a Manlleu
El Consorci Alba-Ter ha presentat una al·legació que dóna suport a les presentades
per l‟Ajuntament de Manlleu, municipi riberenc del Ter, i que demana la retirada de
l‟Àrea Residencial Estratègica anomenada “Teuleres-Benet-Serrallo-Poquí” prevista
pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques dins el Pla Director
Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques de l‟àmbit de les Comarques
Centrals.

El desplegament d‟aquesta ARE significaria dotar Manlleu de 2.300 habitatges més.
Amb l‟al·legació, el Consorci demana la supressió de l‟ARE dins el Pla director
esmentat perquè:
. La delimitació de l‟ARE que es proposa a Manlleu no és ni la més adequada ni la
necessària per a la ciutat.
. El POUM actualment en vigor és un instrument perfectament vàlid per subvenir els
dèficits de sòl residencial i fer efectiu el dret de la ciutadania a un habitatge digne i
adequat a Manlleu.
Les al·legacions presentades van ser ratificades pel Consell de Govern del Consorci
Alba-Ter, que va tenir lloc el 14 de gener a Salt.

6- El Taller transfronterer de l‟Aigua II al butlletí del Pays PyrénéeMéditerranée
El butlletí informatiu del Pays Pyrénée-Méditerranée (agrupa 57 municipis de la
Catalunya Nord que representen gairebé 85.000 habitants) del mes de desembre
de 2008 parla de l‟aprovació del projecte de cooperació transfronterera Taller
transfronterer de l’Aigua II, en què participen el Consorci Alba-Ter i el SIVU Tech
sota la coordinació administrativa del Pays.
El projecte, que s‟emmarca dins la iniciativa comunitària Interreg IV, s‟iniciarà
durant el primer trimestre del 2009 amb l‟objectiu de valoritzar el patrimoni natural
i cultural de les dues conques fluvials a banda i banda de la frontera: la del riu
català Ter i la del riu francès Tech.
Cliqueu aquí per descarregar-vos el butlletí.

FEBRER
1- Es presenten els resultats del projecte de valorització dels recs històrics
del Baix Ter
El 18 de febrer passat els alumnes dels màster en Ciència i Tecnologia de l‟Aigua i
en Medi Ambient de la Universitat de Girona van presentar al públic els resultats del
projecte

“Valorització

dels

recs

històrics

del

Baix

Ter:

nous

usos,

noves

oportunitats”, que han realitzat sota la coordinació de la doctora en geografia
humana Anna Ribas.
El projecte, que ha rebut el suport del Consorci Alba-Ter sobretot pel que fa a
l‟aportació de documentació, ha consistit a fer una diagnosi sobre l‟estat actual dels
recs històrics de Sentmenat (marge esquerre del Ter) i del Molí de Pals (marge
dret) des del punt de vista de la diversitat de funcions que tenen per, a continuació,
proposar-ne nous usos i funcions. Un treball molt valuós i aplicable a la realitat, ja
que s‟emmarca en la futura desaparició de la funció de reg d‟ambdós elements per
la posada en marxa d‟un projecte de canalització dels regadius que millorarà
l‟eficiència del reg agrícola a la plana del Baix Ter.
Els alumnes van donar rellevància a la preservació del patrimoni natural i cultural
dels recs i van proposar, per exemple, aprofitar aquests valors per crear itineraris
que els divulguin. També van ressaltar la gran funció social d‟uns recs històrics que
han abastit els regants del Baix Ter des del segle XVI fins a l‟actualitat.
Els resultats del projecte, que s‟ha realitzat durant dos mesos, es van presentar en
forma d'exposició en un acte que va tenir lloc al Museu de la Mediterrània-Can
Quintana de Torroella de Montgrí.

2- El Consorci busca socis per impulsar FLUVINET, una xarxa de territoris
fluvials
En el marc de la convocatòria del programa de cooperació transnacional Mediterrani
MED 2007-2013, el Consorci Alba-Ter ha fet una proposta de projecte per cercar
socis que puguin estar interessats a participar-hi. El nom del projecte és FLUVINET i
té l‟objectiu de crear una xarxa d‟organismes en el context mediterrani que tinguin
com a àmbit territorial de treball un curs fluvial o una conca hidrogràfica.
La proposta passaria per treballar en àmbits pluridisciplinars com el patrimoni
natural, el patrimoni cultural vinculat a l‟aigua o el desenvolupament de noves
activitats econòmiques en el territori fluvial que valoritzin les recursos propis, com
el turisme actiu (cicloturisme i senderisme). La xarxa FLUVINET permetria
compartir experiències, transferir metodologies i endegar projectes conjunts entre
els socis participants.
Actualment la proposta està penjada a la pàgina web del programa en una secció
de recerca de socis habilitada expressament pel programa (consulteu aquí:
http://www.programmemed.eu/index.php?id=5329&L=1&deb=110&pas=5&cHash

=bbc6c69336) i ja ha rebut consultes d‟organismes espanyols, italians, portuguesos
i grecs. La data límit de presentació de projectes al programa MED és el proper 13
de març.

3- Gran impuls per difondre i dinamitzar la Ruta del Ter abans de la
presentació oficial
La incorporació des de principis d‟any d‟una àrea de turisme al Consorci Alba-Ter
per dinamitzar la Ruta del Ter s‟ha traduït en unes setmanes plenes de contactes i
presentacions del traçat a diferents agents del territori per fer-ne difusió abans del
seu llançament oficial, previst pel mes de maig.
Durant les darreres setmanes s‟han mantingut contactes amb les àrees de turisme
del Consell Comarcal del Gironès i el Consell Comarcal de la Selva; amb consorcis
de promoció turística com el Consorci Ripollès Desenvolupament i el Consorci
Paisatges del Ter; amb el Consorci de les Vies Verdes, amb l‟estació d‟esquí i
muntanya Vallter 2000 i amb empreses d‟activitats al voltant del Ter, com Kayak
del Ter i l‟Alzina. Uns contactes que continuaran durant les properes setmanes (ja
hi ha prevista una trobada amb el Patronat de Turisme Costa Brava i Pirineu de
Girona) i que tenen l‟objectiu de donar a conèixer la Ruta del Ter a tot al territori i
començar a generar dinàmiques entre les empreses i operadors interessats a crear
paquets turístics al voltant del traçat.
Fòrum Gastronòmic de Girona
La Ruta del Ter també ha visitat el Fòrum Gastronòmic de Girona per contactar amb
els

promotors

del

portal

sobre

la

gastronomia

catalana

Gastroteca.cat

(www.gastroteca.cat), que depèn de la Generalitat de Catalunya. Aquesta web
compta amb un apartat de rutes gastronòmiques centrades al voltant d‟algun
producte autòcton, on es podria incloure la ruta gastronòmica territorial del Ter,
que s‟elaborarà durant aquest 2009. Els promotors de Gastroteca.cat s‟han mostrat
molt interessats amb la iniciativa del Consorci i han proposat incloure-la al seu
portal un cop estigui enllestida.
Jornades d‟Ecoturisme
El divendres dia 20 de febrer Alba-Ter va assistir a la jornada “L‟Ecoturisme a
Catalunya: present i futur” a Barcelona. Una sessió participativa organitzada pel
Consell

Assessor

per

al

Desenvolupament

Sostenible

(CADS)

(www.cat-

sostenible.org) amb l‟objectiu de recollir visions i propostes per redactar una

diagnosi sobre la situació actual de l‟ecoturisme a Catalunya. Una etiqueta sota la
qual s‟emmarca la Ruta del Ter.
Recordem que podeu contactar amb l‟àrea de turisme del Consorci Alba-Ter a
través del mail turisme@albater.org i el telèfon 972 40 50 91 (persona de contacte:
Estel Sleep).

4- El portal turístic de la Ruta del Ter entra en funcionament en proves
Des de finals de febrer es pot veure el portal turístic de la Ruta del Ter en
funcionament a www.rutadelter.cat. Cal dir però, que es tracta d‟un funcionament
en proves i que pot ser que algunes de les eines i informacions que contingui
encara s‟hagin d‟acabar de retocar.
El portal turístic conté tot un apartat d‟informació sobre la Ruta del Ter i el seus
traçats senderista i cicloturístic, els principals atractius, les rutes temàtiques amb
tots els elements d‟interès descrits en fitxes individuals i una descripció de com s‟hi
arriba. Aquest apartat informatiu també inclou una secció de notícies amb la
darrera hora de la Ruta.
El portal conté un segon apartat d‟eines amb un mapa interactiu, sobre el qual es
poden calcular els trams de ruta que es vulguin fer i aplicar-hi els punts temàtics
que més interessin; una secció de descàrregues amb els fulletons de les rutes
temàtiques i els tracks per GPS, entre d‟altres, i una Galeria de fotos.
La web es complementa amb una àrea professional, que entrarà en funcionament
més endavant quan es generin dinàmiques amb les empreses i operadors turístics
al llarg del traçat, i una barra dreta lateral amb destacats sobre les novetats o
ofertes del moment. Dins d‟aquesta barra dreta es dóna accés a un formulari
d‟opinions i suggeriments, una eina molt important per recollir les impressions dels
usuaris de la ruta un cop estigui operativa i també per recollir els comentaris sobre
la pròpia pàgina web mentre estigui en període de proves. Aquest període es
donarà per finalitzat quan es presenti oficialment el traçat.

5- El Consorci participa en la creació del Parc Agrari del Baix Ter
El Consorci Alba-Ter forma part de la comissió que impulsa la redacció d‟un primer
document tècnic que definirà el futur Parc Agrari del Baix Ter. Aquesta comissió,
que manté contactes des de principis d‟any, està duent a terme una primera tasca

tècnica de recerca d‟informació territorial i de delimitació d‟aquest parc que servirà
per salvaguardar l‟espai agrari del Baix Ter i regular-ne els usos.
Aquesta comissió, que està formada pel Departament d‟Agricultura, Alimentació i
Acció Rural, el Consell Comarcal del Baix Empordà, la Diputació de Girona i el
Consorci Alba-Ter, pretén tenir un primer document de cara al mes d‟abril.

6- El Consorci Alba-Ter dóna suport al projecte de recuperació de la bassa
del Molí Petit del CEA Alt Ter
Fomentar la biodiversitat a través de la recuperació del medi aquàtic del Molí Petit
de Sant Joan de les Abadesses. Aquest és l‟objectiu del projecte que el Centre
d‟Educació Ambiental Alt Ter – Pirineus Oriental (CEA Alt Ter) ha presentat el mes
de febrer a la convocatòria d‟ajuts a projectes mediambientals de l‟Obra Social de
Caja Madrid. Els treballs previstos, encaminats a restaurar la bassa de l‟actual
ecomuseu del Molí Petit, contribuiran a millorar, donar valor i difondre el patrimoni
fluvial natural i cultural vinculat als usos de l‟aigua del riu Ter, un dels objectius del
Consorci Alba-Ter. És per això que el Consorci ha donat suport al projecte i s‟ha
compromès a finançar-ne una part si obté l‟ajut al qual s‟ha presentat.
El CEA Alt Ter és una associació sense ànim de lucre ubiacada al mateix ecomuseu
del Molít Petit de Sant Joan de les Abadesses, que es dedica a l'educació a través
de la descoberta de l'entorn natural i del patrimoni històric i social, així com la seva
recuperació, conservació i difusió. Visiteu la seva pàgina web: www.alt-ter.org

7- El Consorci participarà en les 4es jornades de Medi Natural a Girona
Ja està a disposició del públic el programa de la quartes Jornades de Medi Natural a
Girona, que tindran lloc els propers 20, 21 i 22 de març. Estudiants, entitats,
associacions, instituts i particulars hi presentaran estudis, projectes i treballs de
recerca sobre medi natural a Girona i rodalies.
Entre les gairebé trenta ponències del programa n‟hi haurà una duta a terme pel
Consorci Alba-Ter. Portarà per títol “Proves pilot de control de vegetació al·lòctona
invasora a les ribes del Ter entre Salt i Girona” i tindrà lloc el dissabte dia 21 al
matí (a partir de les 9).

Les jornades es faran al Centre Cívic del Ter i seran gratuïtes. Tot i així cal
inscriure‟s abans del dia 16 de març per fer reserva de plaça. Es pot fer per telèfon:
972 221 866 (Caseta de la Devesa) o via web: www.ajuntament.gi/caseta.
Consulteu el programa sencer de les jornades aquí.

MARÇ
1- Ja estan a disposició dels consorciats les bases per presentar projectes
de patrimoni natural i cultural al “Taller transfronterer de l‟aigua II”
El Consell de Govern de l‟11 de març passat va aprovar les bases reguladores per a
la presentació de projectes de patrimoni natural i patrimoni cultural fluvial dels rius
Ter i Freser, a incloure dins el projecte “Taller transfronterer de l‟Aigua II”,
cofinançat pel Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra
(Iniciativa Comunitària Interreg IV A).
Tots aquells ajuntaments i consells comarcals consorciats interessats a presentar
algun projecte poden consultar les bases aquí. (penjar Basesint)

2- El Consorci presenta al·legacions a quatre projectes que afecten el Ter
El Consorci Alba-Ter ha presentat al·legacions, en forma de suport o d‟al·legació
pròpia, a quatre projectes que afecten el curs del riu Ter. En concret el Consorci:
. Ha donat suport a els al·legacions de l‟ajuntament de Salt al Pla de l‟Espai
Fluvial de la Conca del Baix Ter
. Ha donat suport a les al·legacions de l‟ajuntament de Colomers al projecte
de posada en marxa de la presa del municipi.
. Ha presentat al·legacions al projecte “Millora general. Desdoblament de la
carretera C-66. Enllaç amb la futura autovia A-2 a Sant Julià de Ramis.
Tram: Bordils-Medinyà”
. Ha presentat al·legacions al projecte “Millora general. Variant de Torroella
de Montgrí. Carretera C-31. Tram: Torroella de Montgrí-Gualta-Verges”

3- Les actuacions de control de vegetació al·lòctona del Consorci a les
Jornades de Medi Natural de Girona
Els dies 20, 21 i 22 de març van tenir lloc a Girona les 4es jornades de Medi Natural
de Girona, on es van presentar estudis, projectes o treballs de recerca sobre medi
natural a la ciutat. Una de les xerrades va anar a càrrec de la tècnica de projectes
del Consorci Alba-Ter, Teia Puigvert, que va parlar sobre les proves pilot de
vegetació al·lòctona invasora a les ribes del Ter entre Salt i Girona.
Aquesta actuació s‟emmarca en el Programa pilot de control d’espècies vegetals
exòtiques invasores a les ribes fluvials del riu Ter que desenvolupa el Consorci des
de l‟any 2005 i va consistir a eliminar espècies com la canya

i la vinya borda

(marge esquerre del Ter davant l‟Illa del Ter a Pedret a Girona) i l‟ailant (Parc de
les deveses de Salt).
La xerrada va tenir lloc el dissabte 21 de març al matí al Centre Cívic del Ter.

4- El Consorci explica els seus projectes als estudiants de turisme i de
màster de la Universitat de Girona
Aquest mes de març el Consorci Alba-Ter ha entrat a les aules de la Universitat de
Girona per donar a conèixer alguns dels seus projectes i instruments financers:
El 17 de març passat la directora de projectes, Dolors Roset, va ser amb els
alumnes del màster de Medi Ambient per explicar-los alguns dels instruments
financers de la Unió Europea, fent esment de programes, fons i terminologies de
projectes. En l‟apartat d‟exemples, es va parlar del mateix Consorci, que
precisament va néixer gràcies a un programa europeu (el Terra), i els projectes
duts a terme a través de iniciatives i programes comunitaris (Interreg IIIA, Interreg
IIB Medocc, fons FEDER, Life + Natura i Biodiversitat, etc.).
D‟altra banda, el dia 23 de març, la directora de projectes, Dolors Roset, i la tècnica
de turisme, Estel Sleep, van participar en una classe de l‟assignatura “Recursos
territorials turístics”, amb Marta Ministral de professora titular, de la Diplomatura de
Turisme de la UdG. Les tècniques del Consorci van explicar als alumnes com
funciona l‟organisme i, de manera específica, el projecte de la Ruta del Ter com a
exemple d‟oferta de turisme sostenible al voltant d‟un eix fluvial, capaç de
dinamitzar les economies locals.

5- Visita a la Comunitat d‟Usuaris de l‟Aqüífer del Baix Llobregat
El Consorci Alba-Ter va participar el dia 12 de març en una visita a la Comunitat
d‟Usuaris d‟Aigües del Delta de Llobregat (CUADLL) www.cuadll.org. L‟objectiu era
conèixer de primera mà el funcionament d‟una comunitat d‟usuaris d‟aigua en
vistes a la creació d‟una comunitat d‟usuaris de l‟aqüífer del Baix Ter, a la qual el
Consorci dóna suport.
La jornada va constar d‟una recepció a l‟ajuntament d‟El Prat de Llobregat, una
sèrie de xerrades sobre els diferent usos de la CUADLL (abastament, industrial i
agrícola) i visites als pous i al Museu de les Aigües a Cornellà de Llobregat, entre
d‟altres.
La sortida va ser organitzada pels futurs usuaris de l‟aqüífer del Baix Ter i hi van
participar diferents agents del territori, com el mateix Consorci Alba-Ter, a través
del seu president, Francesc Camps, i la tècnica de projectes, Teia Puigvert.

6- El Consorci a les primeres Jornades de Senderisme a Llançà
El divendres 20 de març van tenir lloc a Llançà les primeres Jornades de
Senderisme, que buscaven l‟objectiu de reflexionar sobre les oportunitats del
municipi i el seu entorn per a la promoció i creació de productes vinculats al
turisme de senderisme. En la jornada tècnica hi van participar experts dels
principals mercats emissors i es van donar a conèixer experiències de destins amb
característiques similars.
Durant la jornada hi va haver una taula rodona amb representants de tour
operadors i mitjans de comunicació de França, Regne Unit i Alemanya, un debat
sobre la importància i l‟impacte del turisme de natura en el territori amb
representants de parcs naturals catalans i italians, i un darrer apartat de
presentació d‟experiències de xarxes i rutes de senderisme i BTT, com ara el Camí
de Sant Jaume i Itinnerània.
El Consorci Alba-Ter hi va ser present a través de la tècnica de turisme, Estel Sleep,
per poder agafar idees de cara al desenvolupament de la Ruta del Ter i la seva
comercialització a mercats nacionals i internacionals.

7- El Consorci a la 10a edició dels Premis de l‟Aigua

L‟Associació Catalana d‟Amics de l‟Aigua (www.amicsaigua.com) ha celebrat
enguany la 10a edició dels Premis de l‟Aigua. L‟acte de repartiment dels premis va
tenir lloc el 17 de març passat a la seu de la Fundació Agbar, a Cornellà de
Llobregat, i hi van ser convidades totes aquelles institucions que han estat
guardonades al llarg de la dècada. Una d‟elles és el Consorci Alba-Ter, que el 2006
va rebre aquest premi per la iniciativa de la Ruta del Ter.
Els Premis de l‟Aigua guardonen cada any, amb motiu de la celebració del Dia
Mundial de l‟Aigua, totes aquelles iniciatives, actuacions o trajectòries que tinguin
quelcom a veure amb la voluntat de millorar la relació de la població catalana amb
l‟aigua i el seu entorn natural. Al llarg d‟aquests 10 anys han rebut el guardó 63
entitats o iniciatives. L‟acte d‟aquest any va comptar amb representació d‟aquests
guardonats i també dels 45 membres que han anat conformant els jurats al llarg
dels anys. Per part del Consorci hi va assistir la gerent, Anna Magem.

8- Kayak del Ter inaugura un nou tram de descens en canoa i caiac pel Ter
El dia 8 de març va quedar oficialment inaugurat el nou tram de descens amb
canoa canadenca o caiac del riu Ter ofert per l‟empresa Kayak del Ter
(www.kayakdelter.com). Es tracta d‟un descens fluvial d‟uns 6,5 km quilòmetres
que va de Sant Jordi Desvalls a Colomers, que es suma al ja existent fins ara que
va de Colomers fins al pont de Verges, de 7,5 km.
El descens en canoa o en caiac d‟aquests dos trams del Ter s‟associarà a la Ruta del
Ter com una de les activitats alternatives a fer al voltant del riu mentre es faci el
traçat. És per això que membres del Consorci van participar en el descens inaugural
del nou tram, que va durar unes dues hores, durant les quals van poder descobrir
el riu des de dins.

9- Ja es poden consultar els plafons de l‟exposició dels resultats del
projecte de valorització dels recs històrics del Baix Ter fet per estudiants
de la UdG
El 18 de febrer passat el Museu de la Mediterrània - Can Quintana de Torroella de
Montgrí va acollir la presentació dels resultats del projecte de “Valorització dels recs
històrics del Baix Ter” a càrrec dels estudiants del Màster en Ciència i Tecnologia de
l'Aigua i del Màster en Medi Ambient de la Universitat de Girona (veure Infoter del

mes de febrer). Els resultats es van presentar en forma de plafons expositius. Els
podeu descarregar clicant els següents enllaços:
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10- Acta del Consell de Govern de 14 de gener de 2009
Ja podeu consultar aquí l‟acta del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter celebrat
a Salt el dia 14 de gener de 2009 amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l‟acta de la sessió anterior (12 de novembre de 2008).
2. Ratificació al·legacions presentades ARE Manlleu.
3. Mocions o temes per urgència.
4. Informe de gerència.
5. Informacions diverses.
6. Precs i preguntes.

11- Pla d‟acció del Consorci Alba-Ter i planning 2009
El Consell de Govern del dia 11 de març passat va aprovar el pla d‟acció del
Consorci Alba-Ter i el planning pel 2009. Consulteu-ho aquí.

ABRIL
1- La Ruta del Ter es presentarà el proper 25 de maig a l‟Auditori de Girona

La ruta del Ter és una Ruta cicloturística i senderista que enllaça dos pols d‟atracció
turística, com son els Pirineus (Ulldeter - Setcases) i la Costa Brava (Platja de
l'Estartit - Torroella de Montgrí), mitjançant un itinerari que ressegueix el curs del
riu Ter, travessant cinc comarques de Catalunya. Després de tres anys molt
intensos de treball en el disseny i senyalització de la Ruta, aquesta rebrà l'impuls
definitiu amb la inauguració oficial del recorregut que tindrà lloc el proper dilluns
dia 25 de maig, a dos quarts d‟una del migdia, a l‟Auditori Palau de Congressos de
Girona. El conseller del departament d‟Universitats i Empresa, l‟Hble. Sr.Josep
Huguet i Biosca ha confirmat la seva assistència a l‟esdeveniment, que reunirà
representants de les diverses administracions provincials i locals del territori.

2- El Consorci Alba-Ter, assisteix a la inauguració del sender de la
Mallerenga a Sant Joan de les Abadesses
Dissabte 4 d‟abril, el Centre d‟Educació Ambiental (CEA) Alt Ter ha estrenat el
sender de la Mallerenga d‟Aigua, un itinerari que parteix de l‟Ecomuseu “El Molí
Petit” i fa un recorregut aproximadament d‟un quilòmetre als voltants del municipi
de Sant Joan de les Abadesses. És un trajecte creat amb la voluntat de fer conèixer
als visitants els ocells més freqüents de la zona i apropar-los al seu entorn natural.
La inauguració ha estat presentada per Xavier Bachero, president del Centre
d‟Educació Ambiental Alt Ter i ha comptat amb la presència de l‟alcalde del
municipi, Ramon Roqué, representants del Consorci Alba-Ter, juntament amb altres
interessats en el sender.

3- Durant aquest mes d‟abril, el Consorci Alba-Ter ha sol·licitat dues
subvencions
El Consorci Alba-Ter ha sol·licitat una subvenció a la Direcció General de Turisme,
convocatòria del Pla de Desenvolupament Turístic (Pladetur) 2009, englobada dins
el programa d‟ajuts núm.6, per el projecte Pla de Foment Territorial de la Ruta del
Ter. En aquesta ocasió s'hi ha presentat sol·licitud per dos tipus d‟actuacions. Per
una banda la millora d‟accessos i senyalització de nous productes i per altra la
creació de sistemes d‟informació individualitzada i personalitzada pel visitant a
través de la xarxa. Per altra banda també s‟ha demanat un ajut per al
Desenvolupament i la Promoció Turística del Territori, al Pla de concertació de la
Xarxa de Barcelona Municipis de Qualitat. En aquesta sol·licitud d‟ajut s‟inclou
material gràfic i de marxandatge de la Ruta del Ter.

4- El Consorci Alba-Ter presenta un escrit d‟al·legacions al pla de gestió
específic de la Planificació de l‟Espai Fluvial de la conca del Baix Ter i al seu
informe de sostenibilitat ambiental
El Consorci Alba-Ter ha presentat dins del termini d‟informació pública establert, un
document d‟al·legacions al pla de gestió específic de la Planificació de l‟Espai Fluvial
de la conca del Baix Ter i al seu informe de sostenibilitat ambiental, en el sentit de
considerar que en aquest pla caldria tractar específicament la problemàtica que
pateix el riu Ter en el tram comprès des del Pasteral fins la desembocadura, que és
la regulació del seu cabal. A més, el Consorci considera que la delimitació i
atermenament del Domini Públic Hidràulic (DPH) és imprescindible per poder
gestionar correctament les ribes del Ter. Cal que les actuacions proposades estiguin
temporalitzades en anualitats per tal de poder fer una planificació temporal i
econòmica que permti un correcte desenvolupament del pla específic de gestió, per
aquest motiu el Consorci sol.licita que totes les actuacions contemplin una anualitat
concreta d'execució. Podeu consultar el document d'al·legacions presentat (aquí).
Alhora, el Consorci Alba-Ter, en el seu interès de recolzar els municipis consorciats,
ha donat suport a les al·legacions que sobre el mateix pla ha presentat
l‟Ajuntament de Jafre.

5- Constitució de la Taula de l‟Aigua de la qual n‟és membre el Consorci
Alba-Ter
El Consell Executiu de la Generalitat va prendre l‟acord de crear la Taula de l‟Aigua
una vegada superat el llarg episodi de sequera 2007-2008. L‟objectiu de la Taula és
impulsar el procés del debat de l‟aigua, iniciat el passat mes de desembre, i validarne els seus resultats.
Així doncs

el dilluns 20 d‟abril s‟ha constituït la Taula de l‟Aigua presidida pel

conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar,

i integrada per representats dels

grups parlamentaris, de l‟administració de la Generalitat i dels agents socials,
acadèmics

i

ambientals,

entre

ells,

el

Consorci

Alba-Ter.

La Taula de l‟Aigua ha d‟esdevenir doncs un espai que posi a debat, afavorint el
consens, el model de gestió de l‟aigua a Catalunya. El conseller ha remarcat que tot
i la recuperació de les reserves als embassaments “no podem posar punt i final a la
lluita contra la sequera i que cal adaptar-nos a un futur marcat pel canvi climàtic”,

fent un ús racional de l‟aigua a partir de l‟estalvi i l‟eficiència, la reutilització i la
recuperació d‟aqüífers, alhora comptant amb noves aportacions d‟aigua com ara la
dessalinització.

6- El President del Consorci Alba-Ter, Francesc Camps, ha participat en un
debat a Catalunya Ràdio per comentar fil per randa cap on ha d‟anar
l‟aigua del Ter
Aquest dijous 30 d‟abril han participat al debat del programa de Catalunya Ràdio
“Esfera pública”, el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, el president del
Consorci Alba-Ter, Francesc Camps, el portaveu de les comunitats de regants de la
conca baixa del Ter, Narcís Illa i el director per Catalunya i les Balears d‟Aqualia,
Juan Luis Castillo. Els tertulians han dirigit al conseller vàries qüestions, entre elles,
el retorn progressiu de l‟aigua del riu Ter a mitjans del 2009 tal com s‟havia pactat.
El president del Consorci Francesc Camps ha demanat que la Generalitat assumeixi
compromisos concrets i

que es

donin a conèixer les estratègies que es

desenvolupen, així com la necessitat de fixar-hi dates. El Sr.Narcís Illa diu que el
Ter no ha de ser l‟únic riu que abasteixi d‟aigua les comarques barcelonines, ja que
disminuint la quantitat d‟aigua es perd també la qualitat del riu. El Sr. Castillo
coincideix amb el conseller que les dessaladores son una solució i que han de
funcionar al 100%. Finalment el conseller ha comentat la voluntat del departament
de medi ambient de reduir la pressió del riu Ter i està d‟acord a trobar solucions
intermèdies entre els transvasaments i les dessaladores.

7- El Consorci Alba-Ter participa a la 2ª Trobada de la Cooperació
Territorial Europea de la gestió dels recursos naturals i dels riscos al
desenvolupament sostenible a l‟Espai Català Transfronterer
S‟ha realitzat a la Bisbal d‟Empordà, la segona trobada de cooperació territorial
europea

centrada

en

la

gestió

dels

recursos

naturals

i

dels

riscos

al

desenvolupament sostenible a l‟Espai Català Transfronterer, amb l‟assistència de
representats del Consorci Alba-Ter. Els presents a la jornada han pogut participar
en dos tallers organitzats per tractar la “gestió dels riscos per un desenvolupament
sostenible” i la “valoració dels recursos naturals per un desenvolupament
sostenible”. Al primer taller, coordinat per Josep Capellà, hi ha intervingut
activament en Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter. La

Trobada ha servit per valorar la necessitat de treballar conjuntament en termes de
responsabilitat i gestió comuna en termes de l‟espai Català Transfronterer.

8- El 17 d‟abril, representants del Consorci Alba-Ter, han visitat el Saló
Internacional de Turisme de Catalunya „09
La 18a Edició del SITC ha tingut lloc del 16 al 19 d‟abril, organitzada per Fira de
Barcelona. Ha aglutinat uns 1.500 expositors d‟arreu d‟Espanya amb representació
de 76 països de tot el món per mostrar les seves propostes turístiques. La gerent
del Consorci, Anna Magem, i la tècnica de turisme, Estel Sleep , han aprofitat
aquest esdeveniment per trobar-se amb vàries empreses i personalitats del sector
del turisme.
Aquest tipus de trobades tenen com objectiu conèixer alguns projectes relacionats
amb productes turístics de senderisme i cicloturisme i promoure la Ruta del Ter
entre empresaris del sector privat.

9- Incorporació d‟una nova Tècnica de Comunicació i Sensibilització al
Consorci Alba-Ter
Atès que Marta Rudé Rull, que fins ara assumia el càrrec de tècnica de comunicació
i sensibilització del Consorci Alba-Ter, ha finalitzat la seva relació contractual el
darrer 24 de març, ha estat rellevada per la manlleuenca Fina Fernández Homs.
Agraïm la tasca realitzada per la Marta, que ha desenvolupat de forma totalment
favorable al llarg de la seva trajectòria laboral amb nosaltres. A partir d‟ara, la nova
tècnica de comunicació continuarà la comesa de foment de la cohesió i la
participació de tot l‟entramat social en el desenvolupament del territori que
configuren els rius Ter i Freser, així com la difusió de la imatge i les accions del
Consorci Alba-Ter . Per dirigir-vos a l‟Àrea de comunicació i sensibilització podeu
fer-ho a través de l‟adreça albater@albater.org

MAIG
1- El Conseller Huguet presideix l‟acte de presentació de la Ruta del Ter
El dilluns 25 de maig, va tenir lloc la presentació de la Ruta del Ter, a l‟Auditori
Palau de Congressos de Girona. L‟acte va comptar amb la presència del conseller
d‟Innovació, Universitats i Empresa, Hble. Sr. Josep Huguet, el president de la

Diputació de Girona, Il.lm. Sr. Enric Vilert, el diputat de Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona, Il.lm. Sr. Joan Antoni Baron, diputats al Parlament de la
Generalitat de Catalunya i nombrosos alcaldes, presidents i representants dels
Ajuntaments i Consells Comarcals consorciats, a més d‟empreses vinculades al
sector turístic i entitats directament relacionades amb la Ruta.
Després d‟uns anys de treball molt intensos en el disseny i senyalització de la Ruta,
aquesta, va rebre un fort impuls

amb l‟acte de presentació, sobre el qual s‟ha

elaborat un reportatge amb els moments més representatius d‟aquell dia, que
podeu consultar clicant aquí.

2- Publicació de la memòria d‟activitats del Consorci Alba-Ter, 2008
Un any més el Consorci Alba-Ter ha editat la memòria d‟activitats de l‟any 2008,
considerat un any de transició. Una nova legislatura, una nova gerència, finalització
d‟actuacions

iniciades

anteriorment

i

presentació

de

projectes

a

noves

convocatòries: PUOSC, Interreg IV, Life+, ajuts AODL, estudis i campanyes del
SOC, etc.
Això vol dir que el 2008 en bona part, va estar un any de programació de projectes
que s‟iniciaran el 2009 i el 2010, de repensar les línies d‟actuació del Consorci,
d‟iniciar una comunicació més directa amb els consorciats i de donar a conèixer el
Consorci i la seva activitat en un àmbit més social.
Pel que fa a projectes concrets, l‟any 2008 es varen destinar molts esforços a la
Ruta del Ter i es varen posar les bases per iniciar una nova etapa dedicada a la
creació del producte turístic.
El 2008, també va ser un any de celebració, ja que el Consorci Alba-Ter va complir
10 anys. Durant aquests deu anys el Consorci ha treballat per valoritzar el
patrimoni

fluvial,

cultural

i

natural,

vetllar

per

la

cohesió

territorial

i

el

desenvolupament local sostenible de la conca del Ter.
Aquestes i altres accions dutes a terme durant l‟any passat, podeu conèixer-les
amb més detall ,consultant la memòria aquí.

3- El riu Ter és el tema central del vuitè butlletí Selwa

El Consell Comarcal de la Selva, en l‟edició del seu vuitè butlletí

Selwa, un

compromís amb l’aigua, ha escollit el riu Ter com a tema principal. Aquesta
publicació compta amb apartats diversos d‟actualitat i té la gestió de l‟aigua i els
seus usos com a principal protagonista. El butlletí està dedicat al riu Ter i en fa una
breu descripció geogràfica i tipològica, així com exposa les seves principals
problemàtiques.
El butlletí recorda les transformacions que segueix patint el riu i les exigències a
nivell europeu. Segons l‟article “Cal tenir en compte que, tal i com diu la Directiva
Marc de l‟Aigua, avui dia les exigències de la societat i l‟estat del medi ambient han
d‟entendre l‟aigua, no només com un recurs per a la societat, sinó també com una
part estructural i funcional indispensable del medi natural.”
El reportatge esmenta el Consorci Alba-Ter i

les tasques que desenvolupa,

impulsant accions de cohesió, preservació, sostenibilitat i dinamització de la conca
hidrogràfica del riu Ter, a través del patrimoni natural, cultural, promoció
econòmica, turisme, comunicació i sensibilització.
Podeu consultar butlletí a l‟enllaç: http://www.selva.cat/selwa/.

4- El Consorci Turístic Vall de Sau-Collsacabra ha organitzat una jornada de
portes obertes a Tavèrnoles
El Consorci Alba-Ter va participar, el dia 5 de maig, a la sisena jornada de portes
obertes organitzada pel Consorci Turisme Vall de Sau-Collsacabra, que enguany ha
tingut lloc a Tavèrnoles. Aquest consorci turístic està constituït per la Diputació de
Barcelona, els Ajuntaments de Folgueroles, Rupit-Pruit, Santa Maria de Corcól‟Esquirol, Tavèrnoles, Tavertet, Vilanova de Sau, Sant Julià de Vilatorta i
l‟Associació d‟Empresaris Turístics de la Vall de Sau-Collsacabra.
Aquesta participació s‟emmarca dins l‟àmbit de la relació que Alba-Ter manté amb
els consorcis turístics d‟Osona, que tenen un àmbit territorial inclòs dins la conca
del riu Ter i als quals ha visitat últimament, presentant-los la Ruta del Ter com a
producte turístic que transcorre pel seu territori i com a punt d‟interès comú .

5- El Consorci participa a la VIII Assemblea General Ordinària de membres
de la XCT

La Xarxa de custòdia del territori va celebrar el passat dia 22 de maig l‟assemblea
general ordinària a Sant Sadurní de l‟Heura, a la qual hi va assistir el Consorci AlbaTer com a membre de la XCT.
Durant l‟assemblea, es va portar a terme la votació de la candidatura presentada al
consell de membres, per el període 2009-2011, encapçalada per en Francesc Giró i
Amigó que, arrel de les votacions efectuades, va ser escollit nou president de la
Xarxa de Custòdia del Territori.
En finalitzar l‟assemblea, es va presentar el Pla de treball d‟Implicació Ciutadana
(PIC) en la custòdia del territori, que pretén obrir un debat per definir més
clarament el paper de la XCT en la difusió de la custòdia entre el gran públic, com a
via per fer créixer l‟interès i la implicació ciutadana en les entitats de custòdia.

6- La Plataforma del Ter presenta l‟estudi “La manca de cabal del riu Ter”,
a la Cambra de Comerç de Girona
La Plataforma del Ter va presentar el dia 28 de maig, a la Cambra de Comerç de
Girona , l‟estudi titulat “La manca de cabal del riu Ter”, redactat per un equip de
professionals dedicats a la biologia, l‟enginyeria i el medi natural, en la redacció del
qual ha participat la tècnica de projectes del Consorci Alba-Ter, Teia Puigvert. La
presentació de l‟estudi va anar a càrrec del biòleg Quim Pou, membre de l‟equip de
redactors. Aquest estudi avala la demanda interposada per la Plataforma del Ter
en relació al cabal del riu i a l‟ incompliment de la legislació vigent en aquesta
matèria.
Acte seguit es va fer la lectura del manifest “Compromís pel Ter”, un document que
reivindica una nova regulació del riu Ter, que s‟inspiri en principis clars i equitatius i
recull el compromís necessari per una solució respectuosa amb els valors
econòmics, socials i ambientals del territori i, al mateix temps, solidària amb l‟àrea
metropolitana de Barcelona.

7- El Consorci Alba-Ter ha presentat un projecte als ajuts de la Diputació
de Girona i La Caixa
Les problemàtiques que més sovint es perceben des dels ajuntaments consorciats
són els abocaments incontrolats de residus, la degradació i/o inexistència de

vegetació de ribera i la presència d‟espècies exòtiques que comprometen el bon
desenvolupament de les formacions de ribera autòctones.
El Consorci Alba-Ter pretén donar resposta a la

inquietud

dels ajuntaments

riberencs del Ter, que han manifestat la seva preocupació per l‟estat de les ribes
del riu. Per aquest motiu ha redactat el projecte “actuacions de millora i
manteniment de les ribes del Ter ” amb l‟objectiu de millorar l‟estat de les ribes i la
seva percepció social.
Aprofitant que, durant el mes de maig, fruit d‟un conveni de col·laboració entre la
Diputació de Girona i l‟Obra Social de la Caixa, es varen aprovar les bases i
convocatòria d‟ajuts a projectes per a la preservació i difusió dels valors naturals de
la demarcació de Girona, que incideixin en la millora del medi natural i en la
inserció social de col·lectius de persones desfavorides, s‟ha presentat a l‟esmentada
convocatòria la part del projecte que correspon als treballs a realitzar a les
comarques gironines, amb un pressupost total de 66.508,84€.
Des del Consorci Alba-Ter s‟intenta orientar als municipis consorciats en la
planificació de la neteja i condicionament de lleres dels rius Ter i Freser, per tal
d‟aplicar uns mínims criteris comuns al llarg dels rius, que permetin implementar
amb una visió global i cohesionada els programes de conservació i manteniment de
lleres.

8- Aprovació de l‟Acta del Consell de Govern de 11 de març de 2009
Ja podeu consultar aquí l‟acta del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, celebrat
a Salt el dia 11 de març de 2009 amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l‟acta de la sessió anterior (14 de gener de 2009).
2. Donar compte de la resolució de presidència, per la qual s‟aprova la
liquidació del pressupost de l‟exercici 2008.
3. Aprovació bases reguladores per a la presentació de projectes de patrimoni
natural i cultural fluvial, dins el Taller Transfronterer de l‟aigua II.
4. Ratificació del suport donat a les al·legacions de l‟Ajuntament de Salt, al Pla
de l‟Espai Fluvial de la Conca del Baix Ter
5. Ratificació del suport donat a les al·legacions de l‟Ajuntament de Colomers,
al projecte de posada en marxa de la presa de Colomers.

6. Ratificació de les al·legacions presentades al projecte “Millora general.
Desdoblament de la carretera C-66. Enllaç amb la futura autovia A-2 a Sant
Julià de Ramis. Tram: Bordils-Medinyà”.
7. Al·legacions al projecte “Millora general. Variant de Torruella de Montgrí.
Carretera C-31. Tram: Torruella de Montgrí/Gualta/Verges”.
8. Conveni marc de col·laboració entre l‟Ajuntament de Salt i el Consorci AlbaTer.
9. Pla d‟acció Consorci Alba-Ter i Planning 2009.
10. Mocions o temes per urgència.
11. Informe de gerència.
12. Informacions diverses.
13. Precs i preguntes

9- Finalitzat el termini de presentació de propostes al projecte “Taller
transfronterer de l‟aigua II”
El Consell de Govern de l‟11 de març passat va aprovar les bases reguladores per a
la presentació de projectes relacionats amb el patrimoni natural i patrimoni cultural
fluvial dels rius Ter i Freser, a incloure dins el projecte “Taller transfronterer de
l‟Aigua II”, cofinançat pel Programa Operatiu de Cooperació Territorial EspanyaFrança-Andorra (Iniciativa Comunitària Interreg IV A). En aquest projecte, que és la
continuació del projecte “Taller Transfronterer de l‟Aigua I” que es va executar
durant els anys 2003-2006, el Consorci Alba-Ter impulsa accions de valorització de
l‟espai fluvial dels rius Ter i Freser, i reforça la transferència de metodologia amb
els socis francesos Pays Pyrenees-Mediterranee i SIGA Tech.
El dia 30 de maig, es va

acabar el termini de presentació de propostes i s‟han

rebut iniciatives de vuit ens consorciats, que ens han fet arribar els seus projectes.
La selecció de les propostes a executar en el Taller Tranfronterer de l‟Aigua II, les
realitzarà el Consell de Govern del Consorci Alba-Ter,

d‟acord amb els criteris

aprovats a les bases reguladores.

10- La Ruta del Ter present a la IV Jornada de Turisme del Gironès

L‟àrea de Turisme del Consell Comarcal del Gironès va organitzar, el passat dijous
28 de maig, la IV Jornada de Turisme del Gironès, pensada com una jornada de
formació, de sensibilització i de reflexió sobre la dinamització turística de la
comarca.
Al llarg del matí es va presentar el projecte turístic “Centre de visitants del
Gironès”, l‟eix central de la jornada, i la nova web “Gironès terra de passeig”.
Seguidament es va obrir una taula rodona, moderada per Neus Vila, coordinadora
de l‟àrea de Turisme del Consell Comarcal del Gironès, amb la presentació de nous
projectes vinculats a la comarca i, en aquest apartat, la tècnica de turisme del
Consorci Alba-Ter, Estel Sleep, va presentar la Ruta del Ter que transcorre, en part,
per la comarca del Gironès.
Després de fer balanç dels sis anys de l‟àrea comarcal de Turisme i de presentar
algunes propostes de futur, va cloure l‟acte Tarsici Balló, conseller comarcal de
Turisme.

11- El Consorci assisteix a la Taula Nacional de l‟Aigua
Després de la constitució de la Taula Nacional de la Sequera, el passat 28 d‟abril del
2008, es va aprofitar la seva estructura representativa per tal d‟abordar un debat
participatiu amb uns objectius i una filosofia amplis: El Debat de l‟Aigua a
Catalunya.
Aquest procés de debat s‟inicià el desembre del 2008, amb l‟objectiu de construir
un procés de participació i discussió que finalitzarà el febrer del 2010, data molt
pròxima al termini establert per la DMA per a la fi de la redacció del Pla de gestió
de l‟aigua.
El dia 12 de maig ha tingut lloc la cinquena sessió del Debat de l‟Aigua, a la qual
han assistit, en nom del Consorci Alba-Ter, la directora de Projectes , Dolors Roset i
la tècnica de projectes, Teia Puigvert. En aquesta sessió s‟ha debatut sobre els
conceptes de zones inundables i espais fluvials i s‟ha tractat els usos admissibles en
aquests espais, així com les normatives reguladores i el conjunt de mesures que
han de permetre compatibilitzar aquests usos amb la funcionalitat ambiental i
hidràulica dels cursos d‟aigua.

JUNY
1- Signatura del Conveni de finançament FEDER pel Projecte INTERREG IV
A
El Pays Pyrenées Mediterranée, com a cap de fila, i el Consorci Alba-Ter i el SIGA
Tech (Syndicat Intercommunal de Gestión et d‟Aménagement du Tech), com a socis
del projecte, van signar el conveni de finançament FEDER que permet desenvolupar
el projecte

Taller Transfronterer de l‟Aigua II, cofinançat per la Iniciativa

Comunitària Interreg IV A concretament dins l‟Objectiu 3 de Cooperació Territorial
França-Espanya-Andorra. L‟acte va tenir lloc a Sant Andreu, un municipi de la conca
del Tech, el dia 9 de juny. Hi van assistir el senyor Francis Manent, President del
Pays Pyrenées Mediterranée, el senyor Alexandre Puignau, President del SIGA Tech
i el senyor Francesc Camps President del Consorci Alba-Ter.
Aquest projecte és la continuïtat del Taller Transfronter de l‟Aigua I desenvolupat
durant els anys 2003-2007 (INTERREG III A). El projecte que ara s‟inicia pretén
reforçar la cooperació transfronterera iniciada amb els socis de la Catalunya Nord
l‟any 2003 i a més de potenciar la transferència metodològica i tècnica també
desenvoluparà accions sobre el territori fluvial del riu Ter. Bàsicament es realitzaran
actuacions de recuperació del patrimoni natural, de rehabilitació del patrimoni
cultural lligat a l‟aigua així com accions de promoció i millora de la Ruta del Ter.
La signatura del conveni regulador, s‟ha realitzat davant els tècnics i directors dels
tres organismes que també han estat convidats a fer un recorregut per l‟abadia i el
museu. Per acabar, els assistents han fixat la data per una propera reunió.

2- Presentació dels Secrets de les Vies Verdes de Girona
Aquest 23 de juny, el Consorci de les Vies Verdes de la Diputació de Girona
juntament amb el

Departament d‟Innovació, Universitats i

Empresa de la

Generalitat de Catalunya, l‟Obra Social “la Caixa” i la col·laboració de 23 municipis,
han presentat el projecte Els Secrets de les Vies Verdes, un eix d‟interpretació del
territori. Amb un pressupost de 900.000 euros, s‟han instal.lat 20 plafons
interpretatius, 34 tòtems informatius i 68 senyals direccionals repartits entre Ripoll
i Sant Feliu de Guíxols. També s‟han presentat nous materials gràfics per joves i
adults i tres guies de la nova ruta així com un mapa desplegable.
La presentació s‟ha realitzat a la via verda davant l‟antiga estació de Bell-lloc, a
Santa Cristina D‟Aro, on actualment hi ha el restaurant Font Picant. S‟han llegit

fragments d‟obres de Gaziel, Merçè Rodoreda i Aurora Bertrana, seleccionats per la
Càtedra M.Àngels Anglada i llegits per l‟actriu Geòrgia Bonell. També s‟ha ofert una
mostra gastronòmica procedent dels municipis de les Vies Verdes. L‟acte ha
comptat amb la presència del conseller d‟Innovació, Universitats i Empresa de la
Generalitat de Catalunya, Josep Huguet, el president de la Diputació de Girona i del
Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Enric Vilert, el director adjunt de l‟àrea de
Medi Ambient i Ciència de l‟Obra Social “la Caixa”, Francesc Xavier Bertolín,
l‟alcalde de Santa Cristina D‟Aro, Ricard Herrero i el president del Consorci Vies
Verdes de Girona, Josep M.Rufí. El Consorci Alba-Ter també ha assistit a l‟acte.

3- El Consorci Alba-Ter Participa a la jornada de presentació d‟una guia
editada pel consell comarcal de la Selva i la Cambra de Comerç de Girona
El divendres 19 de juny, es va presentar la guia “La gestió responsable de l’aigua
als sectors econòmics: casos pràctics a la província de Girona”, editada pel Consell
Comarcal de la Selva i la Cambra de Comerç de Girona, en el marc del projecte
SELWA i que conté un recull de bones pràctiques realitzades els darrers anys en
empreses de la província de Girona.
L‟objectiu de la jornada va ser donar a conèixer casos reals d‟aplicació de bones
pràctiques en la gestió de l „aigua dels sectors de l‟agricultura, el viverisme, la
indústria i el turisme, i generar un posterior debat entre els assistents que, recollits
en diversos grups de treball, van tenir l‟oportunitat de conèixer experiències i
intercanviar inquietuds sobre la gestió responsable de l‟aigua.

4- El Consorci assisteix a la sessió de retorn explicativa del Pla zonal
d‟implantació de cabals de manteniment a la Conca de l‟Alt Ter organitzada
per l‟ACA
Amb l‟objectiu de debatre sobre el procés endegat per a la implantació del Pla
Sectorial de Cabals de Manteniment de les conques internes de Catalunya (PSCM),
aprovat per la Generalitat en la sessió de 4 de juliol de 2006, es va realitzar una
sessió de retorn explicativa del Pla Zonal del Ter superior d‟Implantació de Cabals
de Manteniment a la Conca de l‟Alt Ter que va tenir lloc l‟11 de juny al Museu
Industrial del Ter.
El senyor Emili Santos, director de Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge
a Girona, va iniciar la sessió. A continuació el senyor Gabriel Borràs, director de

l‟Àrea de Planificació per a l‟ús sostenible de l‟Aigua de l‟ACA va obrir un debat
sobre la necessitat d‟implantar cabals de manteniment als rius catalans. Després va
intervenir el senyor Antoni Munné, cap del departament de Control del Medi i
Ecosistemes Aquàtics de l‟ACA. La cloenda va anar a càrrec del senyor Jordi
Pacheco, subdirector general de Participació Ciutadana del Departament d‟Interior,
Relacions Institucionals i Participació.
La gerent del Consorci Alba-Ter, Anna Magem i la directora de projectes, Dolors
Roset, van participar a la sessió en la qual es va informar que durant el mes de
setembre sortirà a exposició pública el Pla zonal d‟implantació de cabals de
manteniment del Ter superior que entrarà en vigor en el termini de divuit mesos
comptats des de l‟endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

5- Vallter 2000 convida a la Ruta del Ter a la 1a. Fira de l‟Esport de Girona
El Parc de la Devesa ha estat l‟escenari de la primera Fira de l‟Esport a Girona
durant els dies 5 i 7 de juny. Es tracta de la primera mostra professional de
Catalunya dedicada a l‟esport. S‟hi ha realitzat demostracions esportives en directe
per a la quitxalla, taules rodones, xerrades, conferències i també una zona
d‟esports virtuals amb la Wii.
A l‟interior del Palau de Fires, l‟estació d‟esquí Vallter 2000 ha presentat les seves
activitats d‟estiu, entre les quals ofereix trobades a ciclistes que practiquen BTT.
Gràcies al seu estand, la Ruta del Ter hi ha estat present i ha pogut mostrat tot el
material de promoció i marxandatge, display informatiu, fulletons, motxilla de la
Ruta etc.
La directora de Fira Esport n‟ha fet un balanç molt positiu ja que hi han passat unes
9.000 persones. Tot i que s‟ha trobat a faltar la presència de professionals del
sector, ja comencen a pensar en millorar la pròxima edició.

6- El Consorci Alba-Ter participa a les Jornades Custòdia i Restauració
Fluvial
Els dies 29 i 30 de juny El Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis del Museu
Industrial del Ter i la Universitat de Vic han organitzat les jornades sobre Custòdia i
Restauració Fluvial emmarcades dins les activitats de la Universitat d'Estiu de Vic.

La directora de projectes del Consorci, Dolors Roset, i la tècnica Teia Puigvert, han
participat a les jornades, que han centrat les seves ponències orals en casos de
Catalunya i Europa.
Un dels objectius ha estat generar interès en la custòdia de rius i zones humides,
per tal de promoure la conservació i la restauració de la biodiversitat i el seu estat
ecològic. S‟ha fet entrega d‟un manual sobre els espais fluvials editat per l‟Obra
Social de La Caixa i la Diputació de Barcelona, fruit del conveni de col·laboració per
al desenvolupament del Pla de gestió integral per a la conservació dels sistemes
naturals de la Xarxa de Parcs Naturals, que gestiona la Diputació conjuntament
amb els municipis.

7- La Diputació de Girona reivindica el retorn de l‟aigua del Ter
La Diputació de Girona ha comunicat al Consorci Alba-Ter que per acord del Ple del
dia 16 de juny d‟enguany, va aprovar una moció

demanant al Departament de

Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya que mantingui el
compromís d‟iniciar, durant el segon semestre d‟enguany, el retorn de l‟aigua del
Ter que des del 1959 s‟està transvasant, i que es fixi una data concreta per a l‟inici
d‟aquest retorn dins d‟aquest semestre, determinant la quantitat d‟aigua que s‟ha
de retornar, amb el compromís explícit que es realitzarà, de manera progressiva i
en un període de temps raonable.
L‟argumentació de l‟acord recorda que el retorn de l‟aigua del Ter és una
reivindicació justa i necessària . En aquest sentit, la Diputació de Girona entén que
no cal fer majors argumentacions i es remet a la moció igualment aprovada pel Ple
en la sessió del 19 de febrer de 2008, on s‟exposava aquesta qüestió.

8- El Consorci Participa a la sisena sessió del Debat de l’Aigua sobre l‟ús de
l‟aigua i eficiència
El dimarts 30 de juny va tenir lloc a la Casa de la Convalescència de la UAB la
sisena sessió del Debat de l’Aigua, a la qual va assistir, en representació del
Consorci Alba-Ter, la seva gerent Anna Magem Marsó.
En aquesta sessió temàtica es va reflexionar sobre l‟ús de l‟aigua i l‟eficiència i
durant el seu desenvolupament. En Gabriel Borràs de l‟Agència Catalana de l‟Aigua,
va aportar informació actualitzada sobre els usos de l‟aigua a Catalunya, exposant

una diagnosi del “com” i el “quant” de la demanda d‟aigua. També va exposar els
pronòstics efectuats en el marc de la planificació hidrològica de cara als horitzons
2015 i 2027, així com les mesures previstes per l‟Agència Catalana de l‟Aigua per a
la millora de l‟eficiència en els usos de l‟aigua.
També es va comptar amb l‟aportació específica de dos experts: Sergio Mothe, que
va exposar la seva visió sobre “Ús i eficiència de l‟aigua en l‟agricultura” i David
Saurí que va tractar

”l‟estalvi i eficiència en el consum domèstic de l‟aigua”.

Finalment, els assistents es varen organitzar en grups de treball per tal de debatre
les mesures previstes per l‟Agència Catalana de l‟Aigua per a la millora de
l‟eficiència en els usos de l‟aigua.

9- L‟ajuntament de La Cellera de Ter acorda adherir-se al Consorci Alba-Ter
Entre els objectius polítics fixats pel Consorci Alba-Ter al Planning de treball
d‟aquest any 2009, hi ha el de promoure l‟adhesió al Consorci de municipis
riberencs o de la conca que actualment no en formen part. Per això, s‟ha iniciat una
ronda de visites als ajuntaments, donant-los a conèixer les característiques i
activitats del Consorci, i oferint-los la possibilitat d‟unir-se als 46 ajuntaments i 5
consells

comarcals

supramunicipal

que

actualment

formen

el

Consorci

Alba-Ter,

un

ens

que impulsa accions de cohesió, preservació, sostenibilitat i

dinamització a tot el territori de la conca hidrogràfica del Ter.
En aquest context, el Ple de l‟ajuntament de La Cellera de Ter, en sessió celebrada
el dia 27 de maig d‟enguany, va acordar la seva adhesió al Consorci Alba-Ter , amb
la corresponent aprovació dels estatuts i posterior informació pública. Aquest acord
d‟adhesió, que representa un pas més en la voluntat del Consorci d‟aconseguir una
conca més forta, es presentarà a la propera Assemblea General del Consorci , per
tal que acordi l‟admissió de l‟ajuntament de La Cellera de Ter com a nou membre
del Consorci Alba-Ter.

10- L‟equip tècnic del Consorci assisteix als diàlegs Ambientals 2009
L‟Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA) i la Societat Catalana
d‟Ordenació del Territori (SCOT), han organitzat els Diàlegs Ambientals ‟09,
primeres jornades d‟anàlisi i debat sobre les ciències ambientals. Els diàlegs
pretenen ser una plataforma que permet visualitzar, en el context actual, els nous
camins i els nous reptes que han d‟afrontar les ciències ambientals en diferents

àmbits: riscos ambientals, model socioeconòmic, model territorial, comunicació
ambiental i model hídric.
El Consorci Alba-Ter, ha estat present a la sessió organitzada el dia 5 de maig,
sobre el model territorial. L‟acte, moderat per Mita Castanyer, presidenta de la
SCOT, ha tingut com a ponents els biòlegs Sr. Sito Alarcón i el Dr.Xavier Mayor. En
aquesta

jornada d‟anàlisi i debat sobre les ciències ambientals, s‟ha parlat de la

planificació estratègica del territori com una eina fonamental per millorar la
preservació ambiental, en tant que el seu objectiu és garantir un ús eficient del sòl i
els recursos, analitzant aspectes com l‟ urbanisme, la mobilitat i el paisatge.

JULIOL
1- La conselleria de Medi Ambient es compromet a retornar el cabal del riu
Ter
Davant la sobreexplotació del riu Ter al llarg de les últimes quatre dècades i gràcies
a les constants reivindicacions que hi ha hagut per recuperar el cabal del riu Ter
des del període de sequera viscut l‟any passat, la Generalitat s‟ha compromès a
iniciar una reducció progressiva del transvasament de l‟aigua del riu que culminarà
en un 40% en els pròxims sis anys.
El conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, va presentar el dia 2 de juliol al
Parc Científic i Tecnològic de Girona, la futura gestió del riu Ter davant del Consorci
Alba-Ter, de la Cambra de Comerç de Girona, així com dels representants
d‟ajuntaments i de la comunitat de regants del Baix Ter. Aquest Pla de Gestió de
l‟aigua de Catalunya preveu reduir progressivament la mitjana d‟aigua transvasada
a l‟Àrea metropolitana de Barcelona, passant dels 190 hm actuals a una mitjana de
150hm per l‟horitzó 2010, 130hm per l‟horitzó 2012 i 115hm per l‟horitzó 2015,
tenint en compte però que aquestes xifres es podran rebaixar en cas de sequera.
En el debat posterior a la presentació del Pla, el president del Consorci Alba-Ter,
Francesc Camps, va dir que “això sona molt bé però cal concretar tres punts: „El
reconeixement del cabal circulant en els regs històrics del baix Ter‟. „El
reconeixement legal de les concessions d‟aigua de les set comunitats de regants de
la zona‟. „Ser capaços de dissenyar plegats amb l‟ACA i la conselleria el futur per fer
que això sigui possible”.

2- Sisena edició de la Setmana Catalana d‟Educació Ambiental, amb la
ponència d‟un membre del Consorci
Del 6 al 10 de juliol la fundació d‟Estudis Superiors d‟Olot va organitzar la sisena
edició biennal de la Setmana Catalana d‟educació ambiental. Enguany la temàtica
proposada va ser “el Riu i els seus paisatges, un fil de vida” . Els destinataris de les
jornades eren principalment docents d‟educació primària i secundària, universitaris i
també altres educadors i persones interessades en aquestes disciplines.
El dia 7 de juliol, Dolors Roset, directora de projectes del Consorci Alba-Ter va
realitzar la seva ponència sobre “Una

experiència de cohesió territorial i

desenvolupament local entorn el curs fluvial del riu Ter: el Consorci Alba-Ter” . A
les mateixes instal·lacions de l‟IES Bosc de la Coma a Olot, on es celebrava la
Setmana Catalana d‟Educació Ambiental, es va poder visitar l‟exposició itinerant del
Consorci Alba-Ter “Patrimoni natural i patrimoni cultural vinculat a l‟aigua”.
En aquesta setmana que va aglutinar nombrosos professionals de l‟educació, es va
debatre sobre l‟optimització de recursos , la millora de la gestió del medi ambient
en l‟àmbit fluvial, a través de les sessions informatives, experiències educatives i la
sortida de camp.

3- Primera reunió tècnica del Projecte INTERREG IV A
El socis del projecte INTERREG IV A Transfronterer, el Pays Pyrenées Mediterranée,
com a cap de fila, el Consorci Alba-Ter i el SIGA Tech (Syndicat Intercommunal de
Gestión et d‟Aménagement du Tech), han començat a gestionar un calendari
administratiu per realitzar actuacions en aquesta primera fase del projecte Interreg
IV A.
El dia 3 de juny va tenir lloc a la seu tècnica del Consorci Alba-Ter a Salt, la primera
reunió tècnica entre els tres organismes participants en aquest projecte. Aquesta
reunió de treball va servir per planificar el desenvolupament del projecte pels
propers mesos, per definir els procediments administratius i les certificacions a fer
tal com determina l‟autoritat de gestió del projecte i per consensuar metodologies
de treball a seguir entre els socis.
El proper mes de setembre es faran dues reunions temàtiques del projecte. Una
sobre la transferència de metodologia en temes de Sistemes d‟Informació
Geogràfica (SIG) i una altra sobre els treballs a desenvolupar en el marc de l‟àrea

de treball del patrimoni cultural vinculat als usos de l‟aigua. La trobada entre els
socis del projecte es va complementar amb una visita al Parc de les Deveses de
Salt, guiada per Ivan Bustamante, tècnic de Medi Ambient de l‟Ajuntament de Salt.

4- El Consorci Alba-Ter dóna suport als estudis de Biologia a la UVIC
L‟escola Politècnica Superior de la UVic, ha fet arribar al Consorci Alba-Ter la
proposta d‟ nou Grau de Biologia adaptat a l‟Espai Europeu d‟Educació Superior,
emmarcat dins la reforma del Pla de Bolonya, sol.licitant el nostre suport per
obtenir la verificació d‟aquest grau.
Les

ciències

de

la

vida

han

experimentat

en

les

darreres

dècades

un

desenvolupament extraordinari, que ha comportat una gran diversificació dels
àmbits d‟estudi. La Biologia com a ciència que estudia els éssers vius és una de les
branques més amplies del coneixement científic. Aquesta disciplina condiciona el
desenvolupament de la humanitat, tant pel seu impacte sobre el pensament com
per les seves implicacions en el benestar i la salut de la població, el medi ambient,
l‟economia i els recursos naturals.
El grau de Biologia proposat per la Universitat de Vic donaria resposta a una
demanda social d‟aquesta branca molt important per al desenvolupament de la
societat i el medi natural, fet que motiva el recolzament del Consorci Alba-Ter a la
proposta de la UVic.

5- Inauguració de la nova planta dessalinitzadora del Prat de Llobregat
La nova planta dessalinitzadora del Prat de Llobregat va entrar en funcionament el
dilluns 20 de juliol. Aquesta, aportarà nous recursos aqüífers a l‟àrea metropolitana
de Barcelona que permetran reduir progressivament el transvasament d‟aigües del
riu Ter.
Es tracta de la dessalinitzadora més important de Catalunya que de moment ha
engegat només amb un 20% de funcionament. Solament s‟augmentarà la seva
producció d‟aigües potables quan els pantans estiguin al 60% de la seva capacitat
per funcionar a ple rendiment exclusivament en un cas extrem de sequera.

Va presidir l'acte el president de la Generalitat José Montilla i la ministra de Medi
Ambient i Medi Rural del Govern Espanyol, Elena espinosa , acompanyats pel
conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar i el Vicepresident de la Generalitat
Josep-Lluís Carod-Rovira, els alcaldes de Barcelona i del Prat així com representants
de la Comissió Europea, del Parlament de Catalunya.

6-

El

Consorci

Paisatges

del

Ter

inaugura

els

Punts

d‟Informació

Multimèdia
Representants del Consorci Alba-Ter han assistit aquest dimarts 28 de juliol, a la
inauguració dels Punts d‟informació multimèdia (PIMs) del Consorci de promoció
Turística Paisatges del Ter ubicats als 15 municipis consorciats.
Aquests punts han

estat subvencionats per la Generalitat de Catalunya i la

Diputació de Barcelona amb una aportació de 63.614,40 €. El cost real dels
ajuntaments ha estat només l‟adequació al lloc de cada punt i el corresponent
manteniment. Els Punts d‟informació multimèdia ja s‟han instal·lat a tots els
municipis excepte a Santa Cecília de Voltregà.
La informació que ofereix el PIM conté apartats d‟allotjaments, restaurants, telèfons
i adreces d‟interès, visites i llocs d‟interès, senderisme, agenda, plànol del municipi,
municipis Paisatges del Ter i un apartat dedicat a Osona amb els botons dels cinc
consorcis de la comarca.
L‟acte d‟inauguració s‟ha celebrat el 28 de juliol al Museu Industrial del Ter de
Manlleu. L‟alcalde de Manlleu, Pere Prat i la Presidenta del Consorci de Turisme
Paisatges del Ter Isabel Miguelez, han estat els amfitrions, acompanyats per el
Subdirector General de Programació Turística de la Generalitat de Catalunya, Jaume
Font; el Director dels Serveis Territorials del Departament d‟Innovació, Universitat i
Empresa de la Catalunya Central, Josep Maria Palau i el cap de l‟oficina tècnica de
Turisme de la Diputació de Barcelona, Xavier Font. Després dels parlaments s‟ha
ofert una degustació d‟aliments elaborats al territori.

7- Acta del Consell de Govern del 13 de maig de 2009
Ja podeu consultar aquí l‟acta del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter celebrat
a Salt el dia 13 de maig de 2009 amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l‟acta de la sessió anterior (11 de març de 2009).
2. Ratificació decret sol·licitud Pladetur 2009.
3. Ratificació de les al·legacions presentades al Pla de gestió específic de la
Planificació de l‟Espai Fluvial de la Conca del Baix Ter.
4. Compte general exercici 2008.
5. Ratificació del suport donat a les al·legacions de l‟ajuntament de Jafre, al Pla
de l‟Espai Fluvial de la Conca del Baix Ter.
6. Projecte “Actuacions de millora i manteniment de les ribes del Ter”.
7. Mocions o temes per urgència.
8. Informe de gerència.
9. Informacions diverses.
10. Precs i preguntes.

8- El Consorci Alba-Ter us desitja bones vacances refrescades amb
paraules de Miquel Martí i Pol
Us informem que el Consorci Alba-Ter romadrà obert tot aquest estiu de 8h a 15h.
Pels que marxeu de vacances com els que no, res millor que unes paraules de bon
auguri de Miquel Martí i Pol.
COLLARETS DE LLUM

Collarets de llum
quan la tarda fina;
si el rostoll s'adorm
tot és de joguina
Un estel petit
obre l'ull i parla:
--¿On serà l'amor
que no puc trobar-la?
--On serà l'amor?
--fa la Lluna bruna.
L'he cercat pertot,
que n'estic dejuna.
I l'amor ocult
entre satalies
riu que riu content
de ses traïdories.
Collarets de llum
quan la tarda fina;
si el rostoll d'adorm
tot és de joguina.

Prou l'estel petit
i la Lluna clara
cercaran l'amor
més i més encara.
Se'n reiuran els camps
i les ribes pures
i els pollancs i el riu
i el pla i les altures.
Se'n riuran els grills
i els ocells cantaires
i el vent remoós
i els follets rondaires.
I ell, entaforat
entre satalies,
contarà a la nit
noves traïdories.
Collarets de llum
quan la tarda fina;
si el rostoll s'adorm
tot és de joguina.

MIQUEL MARTÍ I POL ( Roda de Ter, 1929 - 2003 )

AGOST
1- El Consorci Alba-Ter rebrà una subvenció del programa europeu
Life+Nature & Biodiversitat
El projecte “Riparia-Ter: recuperació d‟hàbitats riparis del riu Ter”, ha estat
seleccionat

pel Comitè Life+ de la Unió Europea en el marc de la convocatòria

Life+ Natura i Biodiversitat 2008, en la sessió celebrada el dia 28 de juliol
d‟enguany a Brussel.les. Aquest projecte es desenvoluparà entre els anys 2010 2013.

L‟objectiu del projecte Riparia-Ter és recuperar hàbitats de ribera del riu Ter,
especialment vernedes, alberedes, salzedes i altres boscos de ribera així com
llacunes temporals mediterrànies. Les actuacions es portaran a terme en quatre
espais localitzats als municipis de Bescanó, Salt, Girona i Jafre inclosos dins la
Xarxa Natura 2000. Es tracta d´illes fluvials de certa entitat (Illa de la Pilastra a
Bescanó, Illa del Ter a Girona i Illa d‟Avall a Jafre) i espais riberencs d‟elevat valor
com les Deveses de Salt. De cada espai seleccionat s‟elaboraran plans de gestió i
projectes executius específics per tal d‟efectuar actuacions de millora forestal dels
boscos riberencs i en alguns indrets es recuperaran zones d‟inundació temporal.
També s‟ordenaran els accessos a les zones d‟actuació a fi d‟evitar la degradació
que pateixen aquests ecosistemes causada per l‟elevada freqüentació, que
puntualment es dóna sobretot en zones periurbanes. A més, per tal de valoritzar i
conscienciar sobre la importància d‟aquests espais fluvials es desenvoluparan
accions de sensibilització i comunicació.
L‟acord de subvenció per l‟acceptació final del finançament del projecte que
ascendeix en la seva totalitat

a 929.100 euros, es signarà el proper mes de

novembre i suposarà un 50% del seu pressupost, és a dir, 464.500 euros.

2- Un bon nombre d‟usuaris ja han recorregut en bicicleta o a peu la Ruta
del Ter
Des de la presentació de la Ruta del Ter el passat 25 de maig, han estat molts els
comentaris rebuts a través del web www.rutadelter.cat

de persones que ja han

realitzat el recorregut. Alguns han fet arribar la seva satisfacció, elogiant la bellesa
de la Ruta i en altres casos s‟ha fet incís a incidències en la senyalització d‟alguns
punts concrets que han fet possible la seva correcció.
Els usuaris que necessitin

informació, tenen a la seva disposició els fulletons

desplegables amb el mapa de la Ruta del Ter que trobaran a totes les oficines de
Turisme de les comarques de Barcelona i Girona. Al lloc web www.rutadelter.cat,
s‟ofereix la possibilitat de calcular la pròpia ruta, trobar informació sobre les rutes
temàtiques i tracks per a GPS, així com la descàrrega dels traçats senderista i
cicloturista en PDF.

3- El llibre “El Tresor del Ter” es posa a disposició de les escoles de la
conca del riu Ter

Responent a l‟interès mostrat per algunes escoles i d‟acord amb l‟autor del llibre,
s‟ha destinat una vintena d‟exemplars per ser utilitzats com a material de préstec a
les escoles dels municipis de la conca del Ter per un període màxim d‟un mes.
El Consorci Alba-Ter va publicar l‟any 2006, el llibre “El Tresor del Ter”, un llibre
juvenil d‟aventures escrit per Xavier Margenat, adreçat a nens i nenes d‟entre 10 i
12 anys que posa de manifest els valors naturals, culturals i històrics de la conca
del Ter, a partir de llegendes i historietes explicades per un rodamón.

El fil

conductor de la història comença amb un vell plànol que li va donar el besavi a un
nen que recorrerà tot el riu Ter, des dels Pirineus fins a l‟Empordà, cercant el tresor
del famós bandoler Serrallonga, un avantpassat seu.
En aquests moments el llibre de Margenat ja ha estat sol·licitat per tres centres
escolars, fet que demostra l‟interès que aquesta campanya de sensibilització pot
tenir com a mètode d‟aprenentatge i descoberta de l‟espai riberenc en clau
d‟aventura.

4- Descobrir l‟entorn natural del riu Ter navegant amb caiac de Girona a
Verges
L‟empresa gironina Kayak del Ter promou el descens pel riu Ter a les comarques
Gironines entre Colomers i Sant Julià de Ramis. Es tracta d‟un trajecte que va des
de Colomers-Verges a Sant Julià de Ramis-Sobrànigues, per ser recorregut en caiac
o en canoa. El descens fluvial ofereix un al·licient afegit a la navegació per les
quietes aigües del Ter, observar la riquesa de la fauna i flora de la ribera: els
cabussets, els blauets, les orenetes, els xoriguers o les polles d‟aigües, així com els
arbres o els canyissars dels entorns.
Un altre atractiu per anar amb un d‟aquests caiacs és la construcció artesanal del
mateix segons una tècnica mil·lenària que fa servir el mestre d‟aixa Narcís Fors.
Aquest, és l‟únic de Catalunya que es dedica professionalment a fer caiacs a mida i
ofereix un taller per elaborar-los seguint una tècnica de fa vuit mil anys.

5- Concedeixen al Consorci Alba-Ter una subvenció pel projecte actuacions
de millora i manteniment de les ribes del Ter
Dins els objectius i finalitats del Consorci Alba-Ter s‟hi compten els de promoure el
desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter, vetllant per la conservació i millora

de tot l‟àmbit, sota criteris de millora de la qualitat natural i de vida. En aquest
sentit, i conscients que un dels grans problemes amb que es troben els
ajuntaments consorciats, és el de la neteja i condicionament de les lleres, s‟ha
redactat el projecte “actuacions de millora i manteniment de les ribes del Ter”, que
recull tasques de vital importància per al bon estat ecològic del sistema fluvial del
Ter i la seva conca.
La naturalesa especial del Consorci, organisme públic que acull 46 ajuntaments i 5
consells comarcals, tots ells situats a la conca del Ter, fa que dintre el mateix
projecte s‟hi incloguin actuacions a realitzar en municipis pertanyents a comarques
gironines i a la comarca d‟Osona. A l‟hora de buscar finançament per a les
actuacions previstes en aquest projecte, hem obtingut el suport de la Diputació de
Girona dintre el conveni que aquella Diputació té signat amb l‟Obra Social de “La
Caixa”, amb una subvenció de 53.200 euros per al desenvolupament de la part del
projecte corresponent a les comarques gironines, i esperem obtenir també la
subvenció de la Diputació de Barcelona per a les actuacions de la comarca d‟Osona.
Les

actuacions

properament i

subvencionades

a

les

comarques

gironines

que

s‟iniciaran

es desenvoluparan al llarg de nou mesos, son la retirada de

deixalles, runa i restes de jardineria i la millora dels boscos de ribera, que inclou el
control de vegetació exòtica invasora, tot això als termes municipals de Sant Joan
de les Abadesses, Bescanó,Sant Gregori, Salt, Bordils, Sant Joan de Mollet i
Colomers.

6- El Consorci Alba-Ter acudeix a la presentació de la Guia Alpina de
Paisatges del Ter
El passat 2 de setembre va tenir lloc al Punt d‟Interpretació de la Colònia Industrial
de Borgonyà la presentació de la Guia Alpina dels Paisatges del Ter. L‟alcalde de
Sant Vicenç

de Torelló,

Joan Sadurní

va donar la benvinguda, seguit de la

intervenció de la Presidenta del Consorci de Turisme Paisatges del Ter, Isabel
Miguelez , a continuació va ser Josep Mª Musachs representant de l‟Editorial Alpina
qui va presentar el contingut de la guia i finalment la intervenció del Diputat
delegat de Turisme de la Diputació de Barcelona, Carles Ruiz va cloure els
parlaments. Els assistents varen ser convidats a un refrigeri preparat amb
productes del territori.

El mapa i la guia excursionista turística de Paisatges del Ter s‟ha dissenyat a escala
1:40.000 i es pot adquirir per un preu de 10 euros. Editada en català i castellà,
amb una extensió de 160 pàgines i un mapa desplegable adjunt.

SETEMBRE
1- El consorci Alba-Ter promou la constitució de l‟Espai d‟Interès Agrari del
Baix Ter junt amb les administracions
El Consorci conjuntament amb la Diputació de Girona, els Serveis Territorials del
Departament d‟Agricultura, Alimentació i Acció Rural i el Consell Comarcal del Baix
Empordà volen unir esforços per constituir un espai d‟interès agrari al Baix Ter.
L‟objectiu és donar suport a les activitats agràries i el desenvolupament local en
l‟àmbit rural per tal de garantir la viabilitat de les explotacions. Així es va donar a
conèixer en la presentació que va tenir lloc el 16 de setembre a la fundació Mas
Badia de la Tallada d‟Empordà.
Aquest espai d‟interès agrari inclourà vint municipis del Baix Ter –des de Colomers
a Torroella de Montgrí-l‟Estartit- i té una extensió d‟unes 26.000 hectàrees.
L‟objectiu és crear un espai amb un model de gestió que garanteixi el respecte al
territori i a la biodiversitat, a la vegada que ajudi a conservar el patrimoni rural i
contribueixi a revalorar les activitats agràries. I és que actualment, després d‟una
anàlisi global de les zones agrícoles, s‟han detectat mancances importants al
territori que els ajuntaments no poden assumir. Per exemple, s‟ha de donar
resposta a la vigilància dels espais rurals, el manteniment dels camins i recs, la
disciplina urbanística pel que fa al barraquisme o la capacitat d‟interlocució amb les
administracions competents. L‟espai també promourà tasques educatives i la
valoració del món rural.
Aquest nou espai no es vol contraposar al projecte de Parc Natural del Montgrí, les
Illes Medes i el Baix Ter. En la presentació hi van assistir el president del Consorci
Alba-Ter, Francesc Camps, el diputat de Medi Ambient i Territori de la Diputació de
Girona, Josep Maria Rufí, el director del Serveis Territorials del Departament
d‟Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Josep Guix i el president del Consell
Comarcal del Baix Empordà, Ricard Herrero. Hi van haver dues sessions, una
destinada als alcaldes i alcaldesses de la zona, i l‟altra pels pagesos i representants
de les associacions agràries.

2- El consorci assisteix a la presentació de la Guia Alpina del Consorci
Paisatges del Ter a Sant Vicenç de Torelló
La Colònia Industrial de Borgonyà, a Sant Vicenç de Torelló, va acollir la
presentació de la Guia Alpina dels Paisatges del Ter que inclou una guia
excursionista i turística i un mapa on es recullen amb gran detall una sèrie de rutes
i elements turístics del territori. Comprèn la part nord d‟Osona, vertebrada pel curs
del riu Ter i afluents com el Ges, el Fornés o la riera de Sorreigs. La presentació va
anar a càrrec de la presidenta del Consorci de Turisme Paisatges del Ter, Isabel
Miguélez, de l‟alcalde de Sant Vicenç, Joan Sadurní, el diputat delegat de turisme
de la Diputació de Barcelona, Carles Ruiz i de Josep Maria Musachs, de l‟Editorial
Alpina, editors de la guia.
La guia té 160 pàgines i està editada tant en català com en castellà. D‟una banda,
el mapa –a escala 1:40.000- reflecteix de forma precisa i clara tota l‟extensa xarxa
de senders senyalitzats que transcorre per l‟àmbit: senders de gran i petit
recorregut, així com locals, rutes temàtiques com el Meridià Verd, la Ruta del Ter
del Consorci Alba-Ter i la xarxa de senders Itinerànnia. D‟altra banda, hi ha la guia
on es descriuen els elements d‟interès de cada un dels municipis i pobles, i la
ressenya de tots els senders que apareixen reflectits en el mapa. També s‟inclou un
apartat final amb els serveis d‟hostaleria de la zona (hotels, turisme rural,
càmpings, restaurants) i telèfons i adreces d‟interès.
Els territoris inclosos en aquesta guia són el Bisaura (Montesquiu, Sant Quirze de
Besora, Santa Maria de Besora, Sora i Vidrà), la Vall del Ges i Orís (Sant Pere de
Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Torelló i Orís) i la Vall del Ter (les Masies de Roda,
les Masies de Voltregà, Manlleu, Roda de Ter, Sant Hipòlit de Voltregà i Santa
Cecília de Voltregà).
La guia es pot comprar a les llibreries, a l‟ajuntament de les Masies de Roda i a
l‟adreça web www.editorialalpina.com. El preu de venda és de 10 euros.

3- La Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon ja és una realitat
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, va encapçalar
el 4 de setembre la presentació de la Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon
que va tenir lloc a l‟ajuntament de Sant Pau de Segúries. En l‟acte també hi va
participar el president de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, Josep Coma i
els alcaldes dels sis municipis de la vall, cinc dels quals estan representants al

Consorci Alba-Ter, Camprodon, Llanars, Sant Pau de Segúries, Setcases i Vilallonga
de Ter.
La carta s‟ha presentat després de tres anys de feina i es recullen 16 actuacions
que s‟han de desenvolupar fins el 2014. En la seva elaboració hi han participat tant
institucions públiques, com entitats i empreses de la Vall de Camprodon. El
pressupost per dur a terme les actuacions és de 175.000 euros, això sense tenir en
compte les actuacions més grans com la restauració paisatgística de Vallter i de la
pedrera de Setcases, així com la recuperació d‟una ermita romànica.
Entre les actuacions hi ha la d‟unificar la senyalització de la xarxa principal de
camins de la Vall perquè sigui més simple, clara i entenedora o elaborar un pla
especial de protecció dels camins públics (històrics, ramaders, rals...). De moment
ja s‟ha començat a treballar en la redacció d‟un catàleg de béns paisatgístics, la
creació d‟un portal de difusió i el pla de viabilitat per recuperar pastures i prats de
dall.

4- Visita al Consorci de l‟Estany per conèixer de primera mà la seva
experiència amb el programa Life
La gerent i la directora tècnica de projectes de Consorci Alba-Ter, Anna Magem i
Dolors Roset, respectivament, van participar el 17 de setembre en una reunió al
Consorci de l‟Estany per conèixer l‟experiència de l‟ens en el projecte “Restauració
dels ambients aquàtics de Porqueres i de Banyoles” dins el programa Life-Natura
del període 2003-2007. I és que el Consorci Alba-Ter ha aconseguit aquest any un
programa Life+ Natura que es desenvoluparà fins l‟any 2013. El projecte, presentat
en la convocatòria del 2008, porta per títol “Riparia-Ter: recuperació d‟hàbitats
riparis del riu Ter” i l‟objectiu és recuperar hàbitats de la ribera del Ter,
especialment vernedes, alberedes, salzedes i altres boscos de ribera, així com
llacunes temporals mediterrànies. S‟actuarà en quatre espais dels municipis de
Bescanó, Salt, Girona i Jafre inclosos dins la Xarxa Natura 2000.
Es dóna la casualitat que en la convocatòria del 2008 només s‟han concedit dos
programes Life a Catalunya. A part del Consorci Alba-Ter, l‟altre projecte que es
portarà a terme serà “Millora dels hàbitats i espècies de la Xarxa Natura 2000 a
Banyoles: Un projecte demostratiu” a càrrec del Consorci de l‟Estany.
En la reunió a més d‟Anna Magem i Dolors Roset, hi van assistir el president del
Consorci de l‟Estany, Salvador Ros i el director tècnic Miquel Campos.

5- Acta del Consell de Govern de 16 de juliol de 2009
Ja podeu consultar aquí l‟acta del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter que va
tenir lloc a Salt el dia 16 de juliol de 2009 amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l‟acta de la sessió anterior (13 de maig de 2009).
2. Sol·licitud de subvenció per a la pròrroga en la contractació d‟agents
d‟ocupació i desenvolupament local.
3. Al·legacions a l‟anualitat 2010 del Pla Únic d‟Obres i Serveis de Catalunya.
4. Valoració propostes rebudes dels ens consorciats, per incloure dins el
projecte “Taller Transfronterer de l‟Aigua II”.
5. Expedient de modificació de crèdit número 2/09.
6. Mocions o temes per urgència.
7. Informe de gerència.
8. Informacions diverses.
9. Precs i preguntes

OCTUBRE
1- La Fundació “la Caixa” aportarà 100.000 euros al projecte Life del
Consorci Alba-Ter
L‟obra social de la Fundació “la Caixa” ha escollit el projecte Life “Recuperació
d‟hàbitats riparis del riu Ter (riparia-Ter)” promogut pel Consorci Alba-Ter per
col·laborar amb una aportació de 100.000 euros. El Consorci va presentar la
sol·licitud al Departament de Medi Ambient i Habitatge que és qui s‟encarregava
d‟incloure les propostes d‟ajuts d‟obra social previstos en el Conveni signat aquest
any entre la Generalitat i les caixes catalanes.

2- La guia de la Ruta del Ter ha estat present a la fira del llibre de
muntanya de Cantonigrós

La nova guia senderista i cicloturística de la Ruta del Ter ja es va poder trobar a la
fira especialitzada del llibre de muntanya de Cantonigrós que va tenir lloc els dies 3
i 4 d‟octubre. La guia, editada per l‟editorial Alpina, és un itinerari marcat pel
transcurs del riu Ter i el seu patrimoni fluvial, tant cultural com natural. També
ofereix un ventall molt ampli de valors paisatgístics i patrimonials, la qual cosa
origina un valor afegit als cicloturistes i senderistes que busquen quelcom més en
els seus recorreguts.
La guia, pròpiament, inclou en les seves 226 pàgines les fitxes tècniques, els perfils
i la descripció de les etapes de la ruta senderista; i les fitxes tècniques, els perfils,
la descripció de les etapes i el llibre de ruta de la ruta cicloturística. A més s‟hi
poden trobar rutes temàtiques com són la ruta del patrimoni cultural fluvial, la del
patrimoni natural, la d‟inundacions històriques i la literària. També hi ha una
descripció dels pobles per on passa la ruta i cinc mapes a escala 1:75.000.
L‟objectiu és arribar a un públic general i que els usuaris puguin tenir una
experiència òptima gràcies a unes rutes de contingut pràctic i accessible.
La guia es pot adquirir en llibreries especialitzades –hi haurà presentacions en els
propers mesos-, així com en diversos esdeveniments especialitzats, tal i com va ser
la fira del llibre de muntanya.

3- El Consorci Alba-Ter participa i queda finalista en l‟elaboració d‟un
pòster de la Ruta del Ter en el marc del congrés de cicloturisme de Santa
Cristina d‟Aro
De l‟1 al 4 d‟octubre va tenir lloc a Santa Cristina d‟Aro la primera trobada del
sector del cicloturisme de l‟Estat espanyol sota el títol “El Cycletourismcongress
Costa Brava” on el Consorci Alba-Ter va ser present. En concret, el congrés oferia
l‟oportunitat de donar a conèixer propostes relacionades amb el cicloturisme des de
diferents vessants com l‟esportiva, la de negoci i la turística. I en aquest congrés es
va organitzar un concurs on el Consorci Alba-Ter va quedar finalista a través de
l‟exposició d‟un pòster, original i innovador, sobre el producte de la Ruta del Ter.
L‟esdeveniment

va

comptar

amb

ponències,

conferències,

debats,

marxes

cicloturistes i expositors d‟àmbit públic i privat. Es van tractar aspectes com la
tipologia de mercats, el nivell d‟impacte o les tendències, en definitiva, aspectes
orientats a una direcció i planificació sostenible del territori.

4- L‟exposició de patrimoni cultural i natural del Ter a la Fira de l‟Aigua de
Caldes de Malavella
L‟exposició que dóna a conèixer els valors de patrimoni cultural i natural del riu Ter
continua amb la tasca de sensibilització pel territori. Del 2 al 4 d‟octubre es va
poder veure en el marc de la cinquena Fira de l‟Aigua de Caldes de Malavella. La
mostra també hi va ser present l‟any passat i des de l‟organització consideren que
va generar un gran impacte als assistents.

5- El Consorci ha participat en la setena sessió dels Debats de l‟Aigua sobre
l‟aportació de nous recursos
El passat 20 d‟octubre la gerent del Consorci Alba-Ter, Anna Magem, va assistir a la
Casa de la Convalescència de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a la
setena sessió dels Debats de l‟Aigua. En la jornada es va reflexionar sobre
l‟aportació de nous recursos ja que uns dels objectius principals de la planificació
hidrològica és garantir la disponibilitat d‟aigua necessària per a satisfer les
demandes que es derivin dels usos actuals i futurs, així com disposar d‟un conjunt
de mesures i actuacions previstes en l‟àmbit de la generació de nous recursos. I és
que les conques internes de Catalunya pateixen des de fa temps un dèficit hídric
crònic que es pot agreujar a mesura que segueixi augmentant la població i
l‟activitat econòmica.
La sessió va començar amb una benvinguda a càrrec del director de l‟Agència
Catalana de l‟Aigua (ACA), Manel Hernández, seguida d‟una presentació de la
garantia i responsabilitat d‟aigua a càrrec de Gabriel Borràs. Al llarg de la jornada
van intervenir els experts Josep Alabern, Abel La Calle i Fernando Rayón. Al final hi
va haver un debat i propostes realitzades en grups de treball.

6- Canvi en l‟àrea de comunicació i sensibilització del Consorci Alba-Ter
El Consorci ha incorporat una nova tècnica de comunicació i sensibilització en
substitució de Fina Fernández Homs. Es tracta de Lídia Traveria i Riba, periodista
resident a Ripoll que ha arribat a l‟entitat després d‟haver col·laborat en diferents
mitjans com Ràdio Roda o El 9 Nou i d‟estar al capdavant de la corresponsalia de
Catalunya Ràdio al Ripollès i la Garrotxa.

La nova tècnica continuarà la comesa de foment de la cohesió i participació de tot
l‟entramat social, encarregant-se de les funcions relacionades amb la difusió del
Consorci a través de l‟actualització de la pàgina web, la redacció del butlletí
informatiu mensual, el contacte amb els mitjans o amb tots els membres
consorciats garantint els canals necessaris de comunicació interna. Per dirigir-vos a
l‟àrea de comunicació i sensibilització podeu fer-ho a través de l‟adreça d‟e-mail
albater@albater.org

7- Set escoles de la conca del riu Ter s‟interessen per tenir en préstec el
llibre “El Tresor del Ter”
Fins ara el llibre juvenil d‟aventures “El Tresor del Ter” escrit per Xavier Margenat
ha estat sol·licitat per set centres escolars de la conca del riu Ter, fet que demostra
l‟interès que aquesta campanya de sensibilització té com a mètode d‟aprenentatge i
descoberta de l‟espai riberenc en clau d‟aventura. A cada escola s‟hi destinen una
vintena d‟exemplars.
De moment, els col·legis interessants han estat el CEIP Segimon Comas de Sant
Quirze de Besora, el CEIP Carme Auguet de Girona, el CEIP Doctor Sobrequés de
Bescanó, el CEIP Vall del Ges de Torelló, el CEIP El Pla de Salt, el CEIP Pompeu
Fabra d‟Anglès i l‟escola Salesiana de Ripoll.
“El Tresor del Ter” va ser publicat pel Consorci Alba-Ter l‟any 2006 i està adreçat a
nens i nenes d‟entre 10 i 12 anys. Posa de manifest els valors naturals, culturals i
històrics de la conca del Ter a partir de llegendes i historietes explicades per un
rodamón. Es recorre tot el riu Ter, des dels Pirineus fins a l‟Empordà, cercant el
tresor del famós bandoler Serrallonga.

8- L‟assemblea general del Consorci serà el proper 13 de novembre a
Verges
L‟assemblea general del Consorci Alba-Ter que es realitza una vegada a l‟any tindrà
lloc el proper 13 de novembre a la sala de plens de l‟Ajuntament de Verges.
Començarà a 2/4 de 7 de la tarda.
En aquesta assemblea s‟aprovarà l‟admissió de quatre nous membres al Consorci,
els ajuntaments de La Cellera de Ter, Susqueda, Tavèrnoles i Vilanova de Sau.

D‟aquesta manera el Consorci Alba-Ter estarà format per 50 ajuntaments i 5
consells comarcals.
L‟odre del dia de l‟assemblea serà el següent:
1. Benvinguda.
2. Constitució de l‟assemblea.
3. Aprovació de l‟acta de la sessió anterior (13 de desembre de 2008)
4. Acord d‟admissió de nous membres
5. Aprovació dels comptes generals de l‟any 2008.
6. Aprovació del pressupost i la plantilla de l‟exercici 2010.
7. Donar compte d‟acords adoptats pel Consell de Govern i resolucions de
presidència.
8. Informe de gestió.
9. Mocions o temes per urgència.
10. Precs i preguntes.

9- El Consorci Alba-Ter convidat a la trobada “Red para la revalorización de
los territorios vinculados al Tajo: Tajo Vivo”
La gerent del Consorci Alba-Ter, Anna Magem, va assistir l‟última setmana
d‟octubre a la trobada “Red para la revalorización de los territorios vinculados al
Tajo: Tajo Vivo” per explicar l‟experiència del Consorci en la gestió i preservació del
riu Ter. I és que al llarg del riu Tajo es desenvoluparà un projecte de cooperació
interterritorial i transnacional subvencionat pel Ministeri de Medi Ambient i Medi
Rural i Marí on s‟hi veuen implicats tant Espanya com Portugal.
La trobada va comptar amb la presentació de diferents experiències en matèria de
cooperació com el projecte de dinamització turística de l‟Ebre aragonès, el Projecte
Rius i visites al territori com al centre nàutic de Constância. Alguns del grups que
participen en el projecte Tajo Vivo són Adecor de Lagartera, Toledo; l‟Asociación
Comarcal Castillos del Medio Tajo de Torrijos, Toledo; l‟Asociación para el
Desarrollo de la Alcarria y la Campiña (ADAC) de Yunquera de Henares,
Guadalajara o l‟Asociación para el Desarrollo del valle Alagón de Coria, Cáceres.

10- El Consorci assisteix a la presentació del nou número de la revista
“Nota d‟economia” dedicat a l‟aigua i l‟activitat econòmica
El president del Consorci Alba-Ter, Francesc Camps, va assistir el 5 d‟octubre a la
presentació del número 93-94 de la revista “Nota d‟economia”, un monogràfic
dedicat a l‟aigua i l‟activitat econòmica. L‟acte va tenir lloc a l‟auditori de la Torre
Agbar i va comptar amb la participació del Conseller d‟Economia i Finances, Antoni
Castells, del Conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar i del
Secretari d‟Estat de Medi Rural i Aigua, Josep Puxeu.
En el transcurs de l‟acte, el doctor Josep Dolz, catedràtic de la UPC, va pronunciar
una conferència sobre l‟abastament d‟aigua a Catalunya.
“Nota d‟Economia” és una revista amb una llarga trajectòria. El primer número va
sortir publicat l‟any 1983 i amb els anys s‟ha consolidat com un referent en l‟anàlisi
de l‟economia catalana i com una eina essencial per impulsar i aprofundir en el
coneixement de la realitat econòmica.
La raó de ser de la revista és potenciar l‟anàlisi i la reflexió de qualitat entre els
experts, tant del món acadèmic com de l‟administració, sobre temes de rellevància i
actualitat per a l‟economia catalana i el sector públic, que són tractats de forma
monogràfica en cada un dels números.

11- Activitats relacionades amb el riu Ter
Curs de piragüisme nivell 1
El Consell Català de l‟Esport organitza un curs de piragüisme nivell 1 a les
comarques de Girona. El curs permet ser professor de guia nivell 1, és a dir,
d‟aigües braves, aigües tranquil·les, caiac polo i caiac de mar. Aquest és el títol
mínim i obligatori per qualsevol activitat professional relacionada amb el món del
caiac. Hi haurà un bloc comú que es podrà fer per Internet. Les seus que utilitza el
Consell Català de l‟Esport són Banyoles, Salt i L‟Escala, on hi ha el Club Natació
Banyoles, El Club Piragüisme Salt-Ter i l‟escola caiac Kayaking Costa Brava.
VII Edició de les Beques de Recerca Joan Torró i Cabratosa
El Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí i el Patronat del Montgrí i
l‟arxipèlag de les illes Medes convoquen la VII Edició de les Beques de Recerca Joan
Torró i Cabratosa amb l‟objectiu d‟afavorir la recerca en el territori del massís del
Montgrí, la plana del Baix Ter i les illes Medes. Poden presentar-s‟hi investigadors a

títol individual o col·lectiu. Els projectes es poden presentar fins el proper dilluns 30
de novembre de 2009.
L‟àrea d‟estudi és la zona del Montgrí, les illes Medes i la plana del Baix Ter i hi ha
dues modalitats, una de medi ambient i una altra de ciències socials. La dotació de
cada beca és de 6.000 euros.
Demostració del funcionament de la turbina Fontaine al Museu Industrial
del Ter
El Museu Industrial del Ter, a Manlleu, acollirà una jornada de portes obertes el
proper 15 de novembre de les 10 del matí a les 2 del migdia on es podrà veure a
dos quarts de dotze una demostració del funcionament de la turbina Fontaine amb
la força de l‟aigua. El Museu Industrial del Ter, recentment, s‟ha ampliat amb una
nova sala dedicada a la societat industrial de 1845 a 1935. Aquest acte està inclòs
dins la setmana de la ciència.
Conferència “Els corbs marins i l‟estudi de les seves migracions” al Museu
Industrial del Ter
Dins la setmana de la ciència el Museu Industrial del Ter, a Manlleu, ha organitzat
una conferència sobre “Els corbs marins i l‟estudi de les seves migracions” a càrrec
de Joan Aymerich del Grup d‟Anellament de Calldetenes-Osona. Serà el dia 19 de
novembre a les vuit del vespre.

NOVEMBRE
1- L‟Assemblea general del Consorci Alba-Ter d‟aquest novembre aprova
per unanimitat l‟adhesió de cinc membres nous, els Ajuntaments de La
Cellera de Ter, Fontanilles, Susqueda, Tavèrnoles i Vilanova de Sau
L‟Ajuntament de Verges va ser el marc escollit per la celebració de l‟Assemblea
General del Consorci Alba-Ter d‟aquest 2009, que va tenir lloc el 13 de novembre, i
on es va aprovar per unanimitat l‟admissió de cinc nous membres: els Ajuntaments
de La Cellera de Ter, Fontanilles, Susqueda, Tavèrnoles i Vilanova de Sau. Amb
aquestes noves adhesions el Consorci Alba-Ter ja representa el 96,04% de la
població de la riba dels rius Ter i Freser, i un 56,3% de la població total de la conca
fluvial del Ter. Hi ha consorciats 51 ajuntaments i 5 consells comarcals, el Ripollès,
Osona, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà.

En l‟Assemblea també es van aprovar els comptes generals del 2008 i el pressupost
i la plantilla de personal del 2010. En l‟informe elaborat per la gerent del Consorci,
Anna Magem, es va posar de relleu la importància dels nous projectes que es
tiraran endavant a través dels programes Life i Interreg IV A / POCTEFA.
L‟acte va comptar amb la participació del delegat dels serveis territorials
d‟Agricultura, Alimentació i Acció Rural a Girona, Sr. Josep Guix.

2- La Generalitat accepta les al·legacions presentades pel Consorci al
PUOSC (2008-2012) i el 2010 es podrà redactar el projecte per a
l‟adequació de la Ruta del Gurri
La redacció del projecte per a l‟adequació de la Ruta del Gurri entre Vic i Les Masies
de Roda es podrà dur a terme aquest any després que la Comissió de Cooperació
Local de Catalunya (CCLC) hagi acceptat les al·legacions del Consorci per canviar
l‟anualitat de la subvenció que, finalment, es rebrà aquest 2010. El pressupost
d‟aquesta redacció és de 9.000 euros i la subvenció atorgada de 8.550. D‟aquesta
manera, el 2011 es podrà adequar la Ruta del Gurri que té un pressupost de
139.250 euros, dels quals 100.000 euros també estaran finançats a través del Pla
Únic d‟Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).

3- INTERREG IV A / POCTEFA. Ja es coneixen algunes de les actuacions
que es desenvoluparan per part del Consorci als municipis en el marc del
projecte del Taller Transfronterer de l‟Aigua II entre el 2009 i el 2010
L‟últim Consell de Govern del Consorci Alba-Ter va donar llum verda als primers
projectes que es desenvoluparan el marc del programa transfronterer Interreg IV A
/ POCTEFA durant el que queda d‟any 2009 i el proper 2010. Es realitzaran
actuacions als municipis de Setcases, Vilallonga de Ter, Ripoll, Torelló, Manlleu,
Salt, Girona i Verges. L‟import total de les actuacions és de 303.768,21 euros i
d‟aquests diners el Consorci n‟aporta 70.092,57.
A Vilallonga de Ter i Setcases l‟actuació se centra en eliminar la budleia i fer feines
de manteniment, a Ripoll es rehabilitarà el safareig de Can Pòlit, a Torelló es durà a
terme un projecte pilot de descanalització d‟un tram del riu Ges i a Manlleu es
construirà un pas per a peixos a la resclosa de la Teula. D‟altra banda, a Salt
s‟adequarà la Ruta dels Amics de les Deveses, a Girona es portaran a terme
actuacions a la fàbrica Marfà, bàsicament feines prèvies a la caseta de les eines i a

la turbina i a Verges es redactarà un projecte de valorització del Rec del Molí i del
Rec de l‟Estany.

4- LIFE. El Consorci visita el Departament de Medi Ambient i l‟ACA per
convidar-los a formar part del Consell Director del projecte “Riparia-Ter:
recuperació d‟hàbitats riparis del riu Ter”
Ponç Feliu com a representant polític del Consorci i Dolors Roset com a directora de
projectes han visitat aquest novembre el Departament de Medi Ambient i l‟Agència
Catalana de l‟Aigua (ACA) per informar-los de la concessió d‟un programa Life pel
projecte “Riparia-Ter: recuperació d‟hàbitats riparis del riu Ter”. La reunió també va
servir per convidar-los a formar part del Consell Director del Life ja que són
autoritats competents al territori on s‟actua. Properament també es visitarà la
Diputació de Girona amb el mateix objectiu.

5- El DAR i el Consorci Alba-Ter han demanat assessorament tècnic a
Tragsa perquè redacti el projecte de modernització dels regadius del Rec
de Sentmenat i del Rec del Molí de Pals
L‟any 2008 el Consorci Alba Ter per encàrrec del Departament d‟Agricultura,
Alimentació i Acció Rural va redactar l‟”Estudi del manteniment i dels nous usos del
Rec del Molí de Pals i del Rec de Sentmenat en el Baix Ter”, amb l‟objectiu de
valorar els treballs necessaris per garantir la conservació dels aspectes ambientals,
ecològics i culturals dels recs històrics, així com proposar nous usos vinculats als
recs. Ara, per tal de seguir estructurant la seva conservació, el Consorci i el
Departament d‟Agricultura han demanat col·laboració tècnica a Tragsa per a la
redacció d‟un projecte constructiu en el qual es concretin els usos definitius i les
obres necessàries per portar a terme el manteniment d‟aquests recs en el futur.

6- El Consorci Alba-Ter, als estudis de turisme de la UdG per parlar sobre
projectes europeus
El passat 12 de novembre el Consorci va assistir a l‟assignatura d‟ordenació i gestió
d‟espais turístics de la diplomatura de Turisme de la UdG per explicar la seva
experiència i treball en aconseguir ajuts provinents d‟Europa. Es va fer especial
èmfasi en la iniciativa comunitària Interreg. També es va incidir en el producte

turístic de la Ruta del Ter i la forma com els fons europeus han contribuït en la seva
posada en marxa.

7- El Consorci Alba-Ter assisteix a la jornada de convivència entre les
activitats primàries del territori i la protecció d‟espais naturals a Girona
El Consorci Alba-Ter va participar en la jornada de convivència entre les activitats
primàries del territori i la protecció d‟espais naturals on es va presentar el projecte
“Parc endins-La percepció del món rural als espais naturals protegits”. La jornada
va tenir lloc el 25 de novembre a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la
Universitat de Girona.
L‟objectiu de la jornada era aprofundir en la importància del manteniment de les
activitats primàries i sostenibles per conservar el bon funcionament d‟aquells espais
que es volen protegir. Es van presentar diferents experiències i estudis sobre la
percepció social, l‟anàlisi tècnic i ambiental d‟aquesta realitat en l‟àmbit català. La
jornada va ser organitzada per la Fundació del Món Rural, l‟Institut de Medi
Ambient de la Universitat de Girona i la Fundació Agroterritori.

8- El Consorci present a la segona Jornada Tècnica del Club de Turisme
Actiu-Natura d‟Os de Balaguer
El Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, va acollir el passat 12 de novembre
la segona Jornada Tècnica del Club de Turisme Actiu-Natura on participaven les
empreses, entitats proveïdores de serveis, entitats de promoció turística i partners
que són membres del Club, com és el cas del Consorci Alba-Ter. El Consorci hi
forma part com a entitat de promoció turística de la Ruta del Ter.
En la jornada es va fer una valoració de l‟any tant a nivell de producte com
d‟associats i es va presentar el Pla d‟Accions pel 2010 que proposa donar major
èmfasi al mercat francès que és gran coneixedor del producte de Senderisme i
Ciloturisme, precisament, el que promociona la Ruta del Ter. Es faran accions com
workshops, fam trips, propspecció a fires i insercions en mitjans de publicitat que
canalitzin un públic especialitzat.
La incorporació a Turisme de Catalunya aportarà a la Ruta del Ter promoció als
mercats potencials, no només català i espanyol, sinó també europeu i extraeuropeu.

9- El Consorci assisteix a una jornada sobre turisme i Web 2.0 a Sant
Bartomeu del Grau
L‟àrea de turisme del Consorci Alba-Ter va ser present el passat 20 de novembre a
la Jornada de Turisme i Web 2.0 promoguda per l‟ajuntament de Sant Bartomeu del
Grau i on hi van haver diverses ponències sobre temes com turisme, noves
tecnologies i teletreball. També es va exposar la situació del mercat turístic i les
noves tendències relacionades amb el posicionament del negoci turístic a Internet
com a oportunitat de millora i dirigit a un turisme especialitzat i de qualitat. A més,
es van tractar temes com les possibilitats que obren les xarxes socials d‟Internet
per oferir els diferents productes turístics.
La jornada, amb gran èxit de participació, va posar de relleu que les empreses
turístiques no estan aprofitant els avantatges promocionals que ofereixen les
xarxes socials, tot i l‟ús que fan d‟Internet els turistes.

10- Es presenta l‟informe “Ecoturisme a Catalunya. Una alternativa de
turisme sostenible a la natura” on ha participat el Consorci Alba-Ter
La Sala Cotxeres del Palau Robert de Barcelona va ser l‟escenari de la presentació
el passat 27 de novembre de l‟informe “Ecoturisme a Catalunya. Una alternativa de
turisme sostenible a la natura”. L‟informe ha estat fruït de la col·laboració entre el
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), el Departament
d‟Innovació, Universitats i Empresa a través de la Direcció General de Turisme i
l‟Observatori de Turisme de Catalunya.
L‟objectiu de l‟informe ha estat clarificar les bases conceptuals de l‟ecoturisme,
diagnosticar la situació actual, així com apuntar estratègies i mesures futures a
Catalunya. El Consorci Alba-Ter, junt amb altres entitats, va formar part d‟aquest
informe, compartint i debatent sobre el present i el futur de l‟ecoturisme en una de
les sessions organitzades pel CADS.
En l‟acte hi van intervenir el director del CADS, Sr. Ramon Arribas, el coautor de la
publicació i soci d‟X3 Estudis Ambientals, Sr. Xavier Basora, el director del Parc
Natural de l‟Alt Pirineu, Sr. Jordi Palau i el gerent del Consorci Vies Verdes de
Girona, Sr. Emili Mató. La cloenda va anar a càrrec del conseller d‟Innovació,
Universitats i Empresa, l‟Hble. Sr. Josep Huguet.

11- El Consorci Alba-Ter realitza una visita de prospecció al “Salón de
Senderismo” de Barcelona
L‟àrea de turisme del Consorci va visitar el passat 27 de novembre, dia destinat al
públic professional del sector, el “Salón de Senderismo” que es va celebrar en el
marc del “Salón de Hobby” a Barcelona.
Aquesta fira està orientada a un públic general i usuari final del producte de
senderisme. Es va poder veure una mostra de l‟àmplia varietat d‟oferta que implica
el senderisme: destins, empreses i revistes. Entre els expositors hi havia
principalment destins turístics i allotjaments.

12- Acta del Consell de Govern del 24 de setembre de 2009
Ja podeu consultar aquí l‟acta del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter que va
tenir lloc a Salt el dia 24 de setembre de 2009 amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l‟acta de la sessió anterior (16 de juliol de 2009).
2. Expedient de modificació de crèdit número 4/09.
3. Acceptació

subvenció

concedida

pel

Comité

Life+,

per

al

projecte

“Recuperació d‟hàbitats riparis del riu Ter”
4. Mocions o temes per urgència.
5. Informe de gerència.
6. Informacions diverses.
7. Precs i preguntes

13- ACTIVITATS AL RIU TER
Exposició “Pagesos, home i paisatge al Baix Ter” al Museu de la
Mediterrània
Des del 21 de novembre es pot veure al Museu de la Mediterrània de Torroella de
Montgrí-L‟Estartit, a Can Quintana, l‟exposició titulada “Pagesos, home i paisatge al
Baix Ter” que es basa en el treball fotogràfic de Jordi Gamero. El fotògraf s‟ha fixat
en els protagonistes més importants, aquells homes i dones que cada dia treballen

al camp, aquells que s‟estimen la terra i la cuiden com ningú més sap fer. Amb
aquesta exposició el Museu de la Mediterrània vol retre homenatge a la gent que
viu al camp i del camp, i que amb el seu treball anònim al llarg de generacions ha
donat forma al paisatge que ens envolta, el paisatge del Baix Ter.
Visites guiades des del CEA Alt Ter
El CEA Alt Ter ha organitzat per aquest desembre una sèrie de visites guiades:
-

Visita a “El Molí Petit”, molí fariner, de Sant Joan de les Abadesses. Tots els
dissabtes del mes de 12 a 1 del migdia.

-

Visita “Cinc segles forjant Ripoll” on es pot veure la Farga Palau de Ripoll.
Diumenge, 6 de desembre, de les 11 del matí a la 1 del migdia.

-

Visita “Els Gorgs i Torrents de Santa Llúcia” a Sant Joan de les Abadesses.
Diumenge 13 de desembre, de les 10 del matí a la 1 del migdia.

Jornada “Aigua i Territori: diferents visions integradores” al Consell
Comarcal de la Selva
El proper 17 de desembre el Consell Comarcal de la Selva ha organitzat la jornada
“Aigua i territori: diferents visions integradores” en el marc del projecte “SELWA, un
compromís amb l‟aigua”. L‟acte tindrà lloc al balneari Termes Orion de Santa
Coloma de Farners.
L‟objectiu de la jornada és mostrar la importància de gestionar correctament el
recurs de l‟aigua, tenint en compte tots els àmbits i agents implicats, per
aconseguir importants beneficis per al territori: benestar de la ciutadania, impuls
econòmic i/o conservació del patrimoni. Es comptarà amb personalitats de
referència en diferents matèries relacionades amb l‟aigua, que tractaran temes com
els sistemes aquàtics, el pla de gestió de l‟aigua a Catalunya, la gestió del
sanejament a la comarca de la Selva i/o el projecte SELWA.
La jornada està oberta tant a ciutadans, com tècnics de l‟administració, empresaris,
gestors o representants polítics. Cal confirmar l‟assistència al telèfon 972.84.21.61
o

al

mail

selwa@selva.cat.

www.selva.cat/selwa.

DESEMBRE

Per

ampliar
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informació
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consultar:

1- LIFE. Tret d‟inici al projecte Life “Recuperació d‟hàbitats riparis del riu
Ter

(Riparia-Ter)”

amb

la

presentació

del

projecte

als

mitjans

de

comunicació
El dia 21 de desembre, a Girona, es va presentar en roda de premsa el projecte
redactat pel Consorci Alba-Ter “Recuperació d‟hàbitats riparis del riu Ter (RipariaTer)” que ha estat seleccionat pel Comitè Life+ en la convocatòria 2008 del
programa LIFE+ de la Unió Europea. D‟aquesta manera en els propers quatre anys
s‟invertiran 929.100 euros per promoure accions orientades a la protecció, millora i
restauració d‟hàbitats en quatre punts del riu Ter que pertanyen a la Xarxa Natura
2000. La subvenció de la Unió Europea és del 50% del cost del projecte. La
presentació va comptar amb la presència del president i vicepresident del Consorci,
Francesc Camps i Ponç Feliu, respectivament, així com representants dels
ajuntaments de Bescanó, Sant Gregori, Girona, Salt i Jafre ja que s‟actuarà en els
seus municipis.
El Consorci Alba-Ter actuarà com a beneficiari coordinador del projecte i els
ajuntaments de Bescanó, Salt i Girona com a socis beneficiaris, tot i que les
actuacions també es desenvoluparan a Sant Gregori i Jafre i s‟actuarà en
coordinació amb els seus ajuntaments.
El projecte inclou una superfície de 138,53 hectàrees que forma part de l‟Espai
Xarxa Natura 2000 de les Riberes del Baix Ter. L‟objectiu del projecte és recuperar
els hàbitats riparis del riu Ter, és a dir, l‟espai de ribera i s‟incidirà en els boscos
al·luvials, sobretot amb la recuperació de vernedes, salzedes i alberedes, així com
de les llacunes temporals mediterrànies (aiguamolls). A més, s‟ordenaran i
controlaran els accessos a les zones d‟actuació per evitar la degradació d‟aquests
ecosistemes. De fet, “Recuperació d‟hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” vol
promoure la importància dels valors naturals per aconseguir una gestió sostenible
compatible amb la conservació d‟àrees naturals. També hi haurà una campanya
important de sensibilització i divulgació d‟aquests valors a la població.
Entre les accions que es portaran a terme hi ha el control de les plantes exòtiques
invasores que desplacen la vegetació autòctona i l‟ordenació dels accessos. Els
espais on s‟actuarà són l‟Illa de la Pilastra (Bescanó-Sant Gregori-Salt), Les
Deveses de Salt (Salt-Girona), el Bosc de Can Salvatella i l‟Illa del Ter (Girona) i
l‟Illa d‟Avall (Jafre). Totes les finques incloses en el projecte són de titularitat
pública, municipal o de l‟Agència Catalana de l‟Aigua (ACA).

El projecte s‟ha d‟executar a partir de l‟1 de gener de 2010 i s‟acabarà l‟any 2013.
Durant l‟any que ve es redactaran els plans de gestió dels espais, així com els
projectes executius i els projectes de creació d‟itineraris i d‟ordenació d‟accessos. A
partir del 2011 es començaran a executar les accions previstes en els plans de
gestió.
El cost del projecte és de 929.100 euros, el 50% dels diners són del programa Life.
La resta de finançament prové del Consorci Alba-Ter, 279.550 euros (179.550
euros del Departament de Medi Ambient i 100.000 euros de la Fundació la Caixa),
dels ajuntament de Bescanó, Salt i Girona, 60.000 euros i de la Diputació de
Girona, 125.000 euros.
Illa de la Pilastra
Actualment no hi ha cap aprofitament de la zona que es troba recoberta de bosc de
ribera degradat i alguna resta de plantacions abandonades de frondoses. La
superfície de l‟actuació és de 12,62 hectàrees.
Les Deveses de Salt
A la zona hi ha un mosaic de formacions de ribera en estat diferent de conservació,
antics llits del riu Ter, llacunes temporals i permanents i/o prats secs. És una zona
amb bastant ús públic. La superfície d‟actuació és de 66,74 hectàrees.
Illa del Ter a Girona / Bosc de Can Salvatella
Aquests terrenys són majoritàriament forestals, incloent boscos de ribera en
diferents estats i restes d‟antigues plantacions. També hi ha zones desforestades
sense ús, com antigues hortes. Inclou terrenys dins del domini públic hidràulic. La
superfície d‟actuació és de 29,59 hectàrees.
Illa d‟Avall
Actualment

no

té

aprofitament.

Fa

anys

però,

van

aparèixer

activitats

incontrolables, com una zona de MotoCross. El terreny està poblat per diversos
boscos de ribera, zones d‟arbustos i prats secs. La superfície d‟actuació és de 30,04
hectàrees.
A tot Catalunya, en la convocatòria de 2008, només s‟ha concedit finançament per
dos projectes Life. Aquesta és la tercera vegada que el Consorci Alba-Ter
presentava la sol·licitud.

2- El Consorci Alba-Ter s‟interessa per projectes i idees dels ajuntaments i
consells comarcals relacionats amb el riu Ter
Des del Consorci s‟ha comunicat als ajuntaments i consells comarcals adherits que
poden fer arribar aquells projectes, iniciatives i idees que tinguin vinculades amb
l‟espai fluvial del riu Ter, tant relacionades amb el patrimoni cultural fluvial, com
amb el patrimoni natural, o activitats turístiques, de promoció econòmica, educació
ambiental o altres susceptibles de rebre finançament per part del Consorci. Per
aquest motiu se‟ls ha tramès una fitxa que poden retornar degudament omplerta
amb la informació de què disposin en el moment. No es tracta d‟una fitxa per una
convocatòria en concret, sinó per tenir-la i poder-la omplir en el moment –d‟ara en
endavant- que hi hagi qualsevol projecte o idea.
D‟altra banda, també s‟ha demanat als ajuntaments i consells comarcals que ens
facin arribar aquelles activitats que organitzin relacionades amb el riu Ter per tal de
poder-les incloure a l‟InfoTer i fer-ne difusió a la resta d‟ens consorciats, així com
al·legacions que vulguin presentar i des del Consorci se‟ls pugui donar suport.

3- Continua la col·laboració del Consorci amb el Màster de Ciència i
Tecnologia de l‟Aigua de la Universitat de Girona
El 15 de desembre el Consorci Alba-Ter va assistir a una classe de l‟assignatura
“Aigua, territori i societat” del Màster de Ciència i Tecnologia de l‟Aigua de la
Universitat de Girona (UdG) per explicar la tasca del Consorci i presentar els
projectes que s‟estan portant a terme, així com la Ruta del Ter. Aquesta sessió
s‟inclou en la col·laboració anual que ve realitzant el Consorci Alba-Ter amb aquest
màster des dels seus inicis.
Aquests estudiants estan aprofitant la metodologia que ha aplicat el Consorci amb
la creació de la Ruta del Ter per fer un projecte centrat en la Ruta de l‟Onyar que
porta per títol: “La Ruta de l‟Onyar: el riu com a element vertebrador del territori i
del seu patrimoni”. De fet, la idea d‟aquest Màster és anar aplicant la metodologia
de la Ruta del Ter a diferents afluents del riu Ter.
Per la Ruta de l‟Onyar, els estudiants han de realitzar un inventari temàtic
d‟elements (patrimoni natural; patrimoni cultural; camins públics, itineraris i
miradors; usos del sòl i el planejament; usos i qualitat de l‟aigua i inundacions i
expressions literàries) el qual disposarà de la cartografia corresponent. El treball
s‟organitza en grups de 5-6 persones i cadascun tracta una temàtica diferent de la

conca encara que totes són complementàries entre si. L‟inventari s‟estructura a
partir d‟unes fitxes que tenen un patró similar al que es mostra a la pàgina web de
la Ruta del Ter.
El riu Onyar, tot i no ser gaire llarg (25,1 quilòmetres), permet passar per diversos
àmbits territorials de característiques suficientment contrastades i que van des de
zones boscoses a la capçalera, a sectors de domini agrari a la plana fins travessar
el nucli urbà de Girona just abans del seu aiguabarreig amb el Ter.

4- El Consorci present a una nova sessió dels debats de l‟aigua
La gerent del Consorci, Anna Magem, va assistir el passat 15 de desembre a la
vuitena sessió dels debats de l‟aigua centrada en els costos del cicle de l‟aigua a
Catalunya. Després de la benvinguda a càrrec del Director de l‟Agència Catalana de
l‟Aigua (ACA), Manel Hernández, i va haver una presentació de la sessió per part
del Coordinador d‟Àrees de l‟ACA, Gabriel Borràs. A Catalunya, els costos actuals
del cicle de l‟aigua són de 1.684 milions d‟euros i es preveu que al 2015 arribin a
2.212 milions d‟euros.
També hi va haver la intervenció dels experts Elena Jordà, responsable de
finançament de projectes i infraestructures de medi ambient de Caixa Catalunya i
Montserrat Termes, doctora en Economia i professora del Departament de política
Econòmica i Estructura Econòmica Mundial de la Universitat de Barcelona. Jordà va
parlar sobre les alternatives de finançament de les diferents fases del cicle de
l‟aigua i Termes sobre els preus, costos i tarifes de l‟aigua. Per últim i abans del
debat en grups de treball, va intervenir Jordi Pacheco, Subdirector de la Direcció
General de Participació Ciutadana.

5- Tècnics del Consorci Alba-Ter assisteixen a la Sessió de Retorn del
Consell de Conca del Ter
El 14 de desembre va tenir lloc a Girona, a la Sala Polivalent del Centre Cultural la
Mercè, la Sessió de Retorn Final de l‟àmbit territorial del Consell de Conca del Ter
sobre les propostes del Programa de Mesures del Pla de Gestió i del Districte de la
Conca Fluvial de Catalunya. Els tècnics del Consorci Alba-Ter hi van ser presents.

6- El Consorci present a la cloenda del primer trienni del projecte “SELWA,
un compromís amb l‟aigua”
La directora de projectes del Consorci Alba-Ter, Dolors Roset, va assistir el 17 de
desembre a la cloenda del primer trienni del projecte “SELWA, un compromís amb
l‟aigua” que va tenir lloc a Santa Coloma de Farners. La clausura es va fer en el
marc de la jornada: “Aigua i territori: diferents visions integradores” que tenia per
objectiu mostrar la importància de gestionar correctament el recurs de l‟aigua,
tenint en compte tots els àmbits i agents implicats, per aconseguir importants
beneficis per al territori, com benestar de la ciutadania, impuls econòmic o
conservació del patrimoni. I durant l‟acte es va tancar oficialment el primer trienni
del projecte SELWA, que ha treballat per adoptar un model de gestió de l‟aigua
compromès amb la qualitat i la quantitat d‟aquest recurs, els valors naturals,
econòmics i culturals, i també per iniciar un nou trienni de projecte. Sobre aquest
projecte en va parlar Josep Gesti, coordinador de Desenvolupament territorial del
Consell Comarcal de la Selva.
Durant la jornada es va comptar amb la intervenció de tècniques de l‟Observatori
de la Tordera que van fer una intervenció sobre “Els sistemes aquàtics: una
expressió socioambiental del territori” i Gabriel Borràs, Coordinador d‟Àrees de
l‟Agència Catalana de l‟Aigua, que va parlar sobre el pla de gestió de l‟aigua a
Catalunya. En l‟acte també hi van participar la professora del Departament de
geografia de la Universitat de Girona, Anna Ribas, que va realitzar una ponència
sobre “Paisatges de l‟aigua i desenvolupament territorial” i el cap del Departament
d‟organització de l‟entorn i del territori del Consell Comarcal de la Selva, Felip
Toledo, sobre “La gestió dels sistemes de sanejament en alta de la comarca de la
Selva en el marc de la gestió integral de l‟aigua”.

7- Segueix el procés sobre les demandes dels regants a l‟ACA pel cabal del
Ter
Els tècnics –entre ells un del Consorci Alba-Ter- que van elaborar l‟informe on
s‟argumenta que s‟ha incomplert la normativa legal que regeix el cabal ecològic del
riu Ter van anar a declarar al jutjat contenciós número 1 de Barcelona el 17 de
desembre. Es tractava d‟una audiència prèvia al judici i se‟ls va demanar si
reconeixien l‟informe com a propi, cosa que van ratificar. El maig del 2008 la
Plataforma del Ter i dues comunitats de regants van interposar tres demandes
paral·leles aportant aquest document tècnica redactat per tècnics del Consorci Alba-

Ter, consultors privats i altres tècnics membres de l‟Ateneu Juvenil, Cultural i
Naturalista de Girona. Aquest informe es va fer sota la supervisió de la Càtedra
d‟Ecosistemes litorals mediterranis de la Universitat de Girona (UdG). En aquest
informe s‟explica que el 75,9% del cabal mitjà anual es transvasa amb les
corresponents conseqüències ecològiques.

8- RUTA DEL TER. L‟equip Koala‟s Team s‟enfronta al repte de fer la ruta
senderista del Ter en tres dies
Els corredors de muntanya i ultrafons de l‟equip Koala‟s Team, Joan Farré i Raül
Racero, s‟enfronten al desafiament de fer la Ruta senderista del Ter en només tres
dies, del 29 al 31 de desembre. Les etapes que s‟han marcat són des del Refugi de
Vallter a Manlleu (96 quilòmetres), de Manlleu a Salt (73 quilòmetres) i de Salt a
l‟Estartit (56 quilòmetres).
La sortida serà a les 0.00 del dimarts 29 de desembre i acabarà el dijous 31 de
desembre al vespre. A l‟arribada tenen previst banyar-se a la platja de l‟Estartit. La
prova es podrà seguir a través de la pàgina web de l‟equip Koala‟s Team
www.koalasteam.com, on es penjaran comentaris via twitter.
Farré i Racero, de Manresa, s‟enfronten a dos reptes, la distància i l‟inconvenient
del fred.

9- La Generalitat distingeix el Museu Industrial del Ter amb un diploma
turístic
La Generalitat ha reconegut el Museu Industrial del Ter (MIT) de Manlleu amb un
dels guardons Turisme Catalunya 2009, amb els quals es distingeix les persones,
empreses i institucions que han destacat en favor del foment del turisme a
Catalunya. El MIT a més d‟actuar com a entitat de custòdia ambiental en espais
fluvials amb diferents projectes en funcionament a la conca del Ter, també se li
reconeix el fet que tingui itineraris senyalitzats, punts d‟interpretació i un ampli
programa de visites. El diploma turístic el va recollir el director del Museu, Carles
Garcia, de mans del president de la Generalitat, José Montilla.

10- ACTIVITATS AL RIU TER

Acte de presentació del llibre de les VI beques Joan Torró i Cabratosa
El proper 16 de gener tindrà lloc al Museu de la Mediterrània de Torroella de
Montgrí-L‟Estartit la presentació del llibre de les VI Beques de recerca Joan Torró i
Cabratosa de l‟edició del 2007. Les beques les organitzen, a més del Museu de la
Mediterrània, el Patronat del Montgrí i l‟arxipèlag de les Illes Medes. L‟acte
començarà a les 7 del vespre.
Els treballs guanyadors de les beques Joan Torró i Cabratosa van ser, en la part de
ciències socials, “Toponímia del terme municipal de Torroella de Montgrí” i en la
part de ciències naturals “Avaluació de l‟estat de conservació i propostes de gestió
de la flora singular del massís del Montgrí i la plana del baix Ter”.

11- Bon Nadal i feliç entrada a l‟any 2010

