BUTLLETÍ ELECTRÒNIC INFOTER 2010

GENER
1- El Consorci Alba-Ter signa un conveni amb la Fundació Agbar per tirar
endavant el llibre sobre patrimoni cultural vinculat als usos de l‟aigua del
riu Ter
El llibre sobre patrimoni cultural vinculat al riu Ter aprofitarà l‟inventari de 546
elements fet pel Consorci Alba-Ter i servirà per donar prova de la riquesa i
l‟heterogeneïtat de l‟arquitectura de l‟aigua (ponts, molins, rescloses...) i del
patrimoni industrial (turbines, fàbriques, colònies...) que el Ter i les seves ribes
preserven com a resultat de l‟intens aprofitament que s‟ha fet del riu durant la
història. La Fundació Agbar, mitjançant un conveni amb el Consorci, actua com a
patrocinador de la publicació amb una aportació econòmica de 58.696 euros que
permetrà finançar el cost total del llibre.
El llibre ha d‟estar acabat aquest novembre i se‟n farà una edició de 1.000
exemplars. La publicació tindrà 300 planes i serà en format quadrat, de 270 per
270 mil·límetres. El llibre de patrimoni cultural tindrà tres parts diferenciades:
Una part de contingut general on es farà un repàs al patrimoni vinculat amb l‟aigua
del riu Ter i es reflectiran els elements més emblemàtics. Constarà de 220 pàgines.
Una segona part consistent en una separata amb informació tècnica relativa als
elements patrimonials catalogats. Estarà destinada a les dades més tècniques i
constarà d‟unes 32 pàgines d‟un color diferent al llibre.
Una tercera part consistent en una altra separata que explicarà la ruta del
patrimoni cultural fluvial vinculat a la Ruta del Ter. Aquesta separata estarà
integrada per entre 45 i 50 elements patrimonials situats en aquest recorregut.
Constarà d‟unes 48 planes d‟un color diferent.
A partir d‟ara començarà el treball de camp amb l‟actualització de l‟inventari del
Consorci Alba-Ter i la realització de fotografies. També es recopilarà la informació
de caire turístic i documental dels elements que integren la ruta del patrimoni
cultural fluvial vinculat a la Ruta del Ter.

2- INTERREG IV A – POCTEFA. El Consell de Govern aprova convenis amb
els ajuntaments de Ripoll, Salt i Girona per desenvolupar actuacions de
recuperació de patrimoni cultural
En l‟últim Consell de Govern d‟aquest gener s‟ha donat llum verda als convenis amb
els ajuntaments de Ripoll, Salt i Girona per portar a terme tres actuacions en el
marc del programa transfronterer Interreg IV A – POCTEFA per al desenvolupament
del Taller Transfronterer de l‟aigua II.
En el cas de Ripoll, l‟actuació se centra en la rehabilitació dels antics rentadors de
Can Pòlit. El cost total és de 21.164,61 euros i el Consorci n‟aporta 6.000 (un
28,30%).
A Salt el projecte preveu executar l‟itinerari “La ruta dels Amics de les Deveses”
amb un import de 14.618,32, dels quals 6.092,56 els aporta del Consorci Alba-Ter
(un 41,70% del total).
A Girona es vol executar el projecte “Pla d‟actuació pel salvament del patrimoni
industrial de la fàbrica tèxtil Marfà” amb un cost de 12.989,04 euros dels quals el
Consorci n‟aporta 6.032 euros (un 46,20% del total).

3- LIFE. Es contracten quatre persones per redactar els plans de gestió del
projecte “Recuperació d‟hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”
Aquest gener s‟han incorporat al Consorci Alba-Ter quatre persones per dur a terme
la redacció dels plans de gestió del projecte Life “Recuperació d‟hàbitats riparis del
riu Ter (Riparia-Ter)”. En la selecció de personal es van presentar sis candidats, i
finalment es van contractar dues persones per coordinar la redacció de projectes i
dues més com a tècnics de suport.
Els escollits com a coordinadors en redacció de projectes són Marta Doncel,
Llicenciada en Biologia i Ricard Grabulosa, Enginyer Tècnic Forestal; i els tècnics de
suport en redacció de projectes són Miguel Ángel Fuentes, Llicenciat en Biologia i
Marta Ayuso, Tècnica Superior en Gestió i Organització dels recursos naturals i
paisatgístics.

4- El president del Consorci, Francesc Camps, participa en un debat sobre
el Ter en la presentació del número especial sobre el riu de la revista
“Parlem de Sarrià”

El passat 16 de gener a la tarda va tenir lloc a la Sala del Coro de Sarrià de Ter la
presentació d‟un número especial sobre el riu Ter de la revista “Parlem de Sarrià”.
Després d‟aquesta presentació, es va dur a terme un debat sobre el riu Ter amb el
títol “El Ter a debat” on hi va intervenir el president del Consorci Alba-Ter, Francesc
Camps, junt amb altres ponents, Anna Ribas, professora de Geografia Humana de
la Universitat de Girona (UdG) i Dani Boix, membre de la Comissió Rius de l‟ANG. El
debat va estar moderat per Ivan Bustamante, biòleg i membre del consell de
redacció de la revista “Parlem de Sarrià”, editada pel grup GERDS de Ter.

5- RUTA DEL TER. El Consorci Alba-Ter ja és membre del Club de Turisme
Actiu – Natura de l‟Agència Catalana de Turisme per la Ruta del Ter
Des d‟aquest mes el Consorci Alba-Ter forma part del Club Actiu – Natura de
l‟Agència Catalana de Turisme, un programa d‟ajuda a la comercialització i
promoció d‟aquest tipus de turisme de forma conjunta i cohesionada amb totes les
empreses i organismes vinculats a l‟activitat turística.
La incorporació de la Ruta del Ter a una entitat d‟aquest tipus esdevé una bona
forma de promoció als mercats potencials, no només català i espanyol, sinó també
al mercat europeu i extra-europeu a través de diverses accions promocionals com
són fires especialitzades de producte, Workshops, viatges de familiarització i/o
premsa, entre altres.
D‟aquesta manera, no només s‟aconsegueix una col·laboració conjunta amb altres
entitats turístiques, sinó un posicionament a nivell de producte de senderisme i
cicloturisme.

6- RUTA DEL TER. El Consorci participa en un programa de Ràdio Martorell
per parlar sobre la Ruta del Ter
Aquest divendres 29 de gener al migdia la tècnica de turisme del Consorci Alba-Ter
serà entrevistada durant 10 minuts al programa “Sendes” de Ràdio Martorell on
parlarà sobre la Ruta del Ter. Aquest programa, dedicat a l‟excursionisme, als
viatges i rutes, està conduït per Jaume Monés.
L‟objectiu de l‟entrevista és explicar què és la Ruta del Ter; les dues vessants del
recorregut, la senderista i la cicloturista; així com les característiques del traçat i

els llocs més interessants per on passa, així com les rutes temàtiques vinculades a
la Ruta.

7- RUTA DEL TER. L‟equip Koala‟s Team aconsegueix el repte de fer la Ruta
del Ter en només tres dies
Els ultrafondistes manresans Joan Farré i Raül Racero, corredors de l‟equip Koala‟s
Team, van assolir la fita de resseguir el riu Ter en tres dies utilitzant el traçat creat
i definit per la Ruta del Ter. Els dos joves van començar la travessa al Refugi
d‟Ulldeter (2.236 metres d‟alçada) el passat 29 de desembre i van arribar a la Gola
del Ter el 31 de desembre. En total van trigar 45 hores. El repte consistia en fer els
gairebé 240 quilòmetres en tres jornades i en autosuficiència (sense ajuda)
travessant les comarques del Ripollès, Osona, la Selva, el Gironès i el Baix
Empordà.
La primera etapa va anar des del refugi d‟Ulldeter fins a Manlleu (96 quilòmetres)
amb trams d‟alta muntanya fins a Camprodon, d‟altres de plans com la Ruta del
Ferro entre Sant Joan de les Abadesses i Ripoll o els meandres de Sant Quirze de
Besora a Manlleu.
La segona jornada, de 73 quilòmetres, tenia com a punt de sortida Manlleu i
d‟arribada Salt. L‟itinerari del dia va ser principalment la travessa dels tres pantans,
Sau, Susqueda i el Pasteral. Les imatges més destacades per Farré i Racero van ser
els corriols al volant de Fussimanya cap a Sant Pere de Casserres, abans de vorejar
l‟embassament de Sau.
L‟última etapa, de 58 quilòmetres, va començar a Salt i va acabar amb un bany a la
Gola del Ter. Els corredors van destacar les grans extensions de pollancres que
acompanyen el Baix Ter camí de la desembocadura.

8- El Consorci Alba-Ter firma un conveni de col·laboració amb la Fundació
ECA Bureau Veritas per promocionar conjuntament la Ruta del Ter i la Ruta
de la Sal de la Vida
El Consorci Alba-Ter i la Fundació ECA Bureau Veritas, a través d‟aquest conveni
firmat el 21 de gener, volen promoure la creació d‟un organisme català, que unifiqui
esforços d‟altres operadors, entitats i administracions per la coordinació de les rutes
a nivell de Catalunya. El conveni també té l‟objectiu de promocionar dos projectes

amb característiques comunes com són la Ruta del Ter (del Consorci Alba-Ter) i la
Ruta de la Sal de la Vida (de la Fundació ECA Bureau Veritas), coordinant esforços
sobretot en la promoció i el desenvolupament sostenible d‟aquestes rutes. La idea
també és cercar administracions i altres entitats per col·laborar i fer constar a les
pàgines web respectives informació de cada traçat.
D‟altra banda, el Consorci Alba-Ter col·laborarà en l‟organització i promoció del
congrés anual “Cycle & Walking Tourism Congress Costa Brava” promogut per la
Fundació ECA Bureau Veritats que tindrà entre d‟altres, l‟objectiu de promocionar
les rutes i aprendre d‟altres experiències, traçats i recorreguts.
La Ruta de la Sal de la Vida és una proposta que incentiva el caminar amb l‟objectiu
de dotar d‟un valor afegit als antics traçats de ferrocarril abandonats, les Vies
Verdes. Es tracta d‟un recorregut que va des del mar cap a la muntanya, de Sant
Feliu de Guíxols fins a la Vall de Núria. A més, aquest projecte compta amb un
símbol indentificatiu, unes alforges de lli i una peça de ceràmica per dur-hi l‟aigua
que es pren al Mediterrani i que s‟aboca al riu una vegada arribats a Núria, tornant
així al seu origen.

9- El Consorci assisteix a un seminari sobre “el model de turisme que
volem” promogut pel Centre per a la Sostenibilitat Territorial
El 15 de gener la tècnica de turisme del Consorci Alba-Ter va assistir a Sant Privat
d‟en Bas al seminari “Quin model de turisme volem?” a càrrec d‟Ernest Cañada de
l‟entitat Alba Sud. Cañada treballa en projectes de cooperació a l‟Amèrica Llatina
amb l‟objectiu d‟advertir a les comunitats locals dels efectes perversos d‟un model
turístic desarrelat del territori i controlat per les multinacionals, al temps que
promou experiències i propostes de l‟anomenat “turisme comunitari”.
Aquestes experiències són útils a l‟hora de voler definir un nou model tant quan
fem de turistes, com quan els rebem a casa nostra. Els viatges low cost, els
complexos turístics, la sobrefreqüentació, el turisme responsable, entre altres, són
factors que incideixen en el desenvolupament quan es vol establir un model turístic
en una destinació. I aquest és un dels reptes fonamentals de la nova cultura del
territori.

10- Es presenta el llibre “Els Guardians de l‟Aigua” a Girona amb un capítol
dedicat al Consorci Alba-Ter

L‟Institut Català de Recerca de l‟Aigua de Girona va acollir la presentació del llibre
“Els Guardians de l‟Aigua” el passat 26 de gener, que compta amb un capítol
dedicat al Consorci Alba-Ter escrit pel seu president, Francesc Camps, i la
periodista Marta Rudé.
“Els Guardians de l‟Aigua” reuneix en 552 pàgines una quarantena d‟experiències
d‟èxit en la gestió integrada i en la innovació dins el món català de l‟aigua. En la
redacció del llibre hi ha participat més de setanta professionals que expliquen el
model català de l‟aigua i exemplifiquen la contribució pionera d‟administracions,
empreses i instituts de recerca.
La publicació ha estat editada per Gabriel Borràs i Ramon Balasch i coordinada per
Arnau Urgell.
La presentació d‟“Els Guardians de l‟Aigua” va anar a càrrec del director de l‟ICRA i
autor de l‟epíleg “La recerca en aigua a Catalunya”, Damià Barceló. També van
intervenir el tècnic en Regeneració d‟Aigua i R+D del Consorci de la Costa Brava,
Lluís Sala, el director de l‟Observatori de la Tordera, Martí Boada i el mateix Gabriel
Borràs, biòleg i autor del pròleg “La planificació de l‟aigua a Catalunya, un referent
per a Europa. Els relats de la sequera 2007-2008”.

11- La Diputació de Barcelona dóna 20.000 euros al Consorci per
l‟Assistència Tècnica i Assessorament als municipis de la Conca del riu Ter
La Diputació de Barcelona ha concedit al Consorci Alba-Ter una subvenció de 20.00
euros

per

finançar

la

prestació

d‟assistència

tècnica

i

assessorament

per

desenvolupar projectes transversals relacionats amb la valorització del patrimoni
natural i cultural, la dinamització turística i la promoció econòmica dels municipis de
la Conca del riu Ter, per fer front a despeses de l‟exercici 2009.

12- Acta del Consell de Govern del 13 de novembre de 2009
Ja podeu consultar aquí l‟acta del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter que va
tenir lloc a Verges el dia 13 de novembre de 2009 i que va ser aprovada pel Consell
de Govern del dia 13 de gener de 2010, amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l‟acta de la sessió anterior (24 de setembre de 2009).

2. Acceptació subvenció concedida per la Fundació La Caixa, per al projecte
“Recuperació d‟hàbitats riparis del riu Ter”.
3. INTERREG IV A – POCTEFA.
4. Planificació LIFE+.
5. Contractació treballs projecte “Actuacions de conservació i manteniment a
les ribes del Ter i Freser”.
6. Mocions o temes per urgència.
7. Informe de gerència.
8. Informacions diverses.
9. Precs i preguntes.

13- ACTIVITATS AL RIU TER
Presentació

del

llibre

“Actuacions

i

reptes

en

la

conservació

dels

aiguamolls del Baix Ter”
El dissabte 30 de gener tindrà lloc al Museu de la Mediterrània, a can Quintana, la
presentació del llibre “Actuacions i reptes en la conservació dels aiguamolls del Baix
Ter” de la col·lecció Papers del Montgrí. El llibre recull les accions de conservació i
restauració dels espais naturals del Baix Ter, en gran part emmarcades en dos
projectes Life de la Unió Europea, el primer entre els anys 1999 i 2003, i el segon
entre els anys 2005 i 2008.
L‟acte començarà a les 7 de la tarda.
Visites guiades des del CEA Alt Ter
El CEA Alt Ter ha organitzat per aquest febrer una Visita a “El Molí Petit”, molí
fariner, de Sant Joan de les Abadesses. Tots els dissabtes del mes de 12 a 1 del
migdia.

FEBRER

1- El Consorci Alba-Ter, amb la col·laboració de la Diputació de Girona i “la
Caixa”, ha presentat els treballs de millora i manteniment de les ribes del
riu Ter
El president del Consorci Alba-Ter, Francesc Camps, juntament amb el diputat de
Medi Ambient i Territori de la Diputació de Girona, Josep Maria Rufí, el director
d‟àrea de negoci Baix Empordà de “la Caixa”, Gabriel Gual, i l‟alcalde de Colomers,
Josep Manel López, van presentar el 24 de febrer els treballs de millora i
manteniment de les ribes del Ter a set municipis de les comarques gironines: Sant
Joan de les Abadesses, Bescanó, Sant Gregori, Salt, Bordils, Sant Joan de Mollet i
Colomers. La roda de premsa va tenir lloc a Colomers.
Les actuacions més destacades han servit per protegir i recuperar la vegetació de
ribera mitjançant la neteja de la llera del riu en diversos trams, eliminar o controlar
la flora exòtica invasora amb tractaments mecànics i manuals, i afavorir la
vegetació pròpia.
Les actuacions representen un benefici molt positiu en diversos trams del curs
fluvial, inclosos dins la Xarxa Natura 2000, que integren hàbitats i/o espècies
d‟interès comunitari.
Aquests treballs s‟emmarquen dins el projecte redactat pel Consorci “Actuacions de
millora i manteniment de les ribes del Ter”. L‟actuació ha estat finançada amb una
subvenció de 53.200 euros per la Diputació de Girona i l‟Obra Social “la Caixa” en el
marc del conveni de col·laboració entre les dues institucions, al qual l‟entitat
financera destina 1,2 milions d‟euros anuals per conservar i millorar espais naturals
de la demarcació de Girona fomentant la inserció laboral de grups amb risc
d‟exclusió social.
Els treballs van començar el passat octubre i no acabaran fins aquesta primavera.
Les tasques que es porten a terme són eliminar residus en diversos trams del riu
afectats per abocaments; controlar i eliminar flora exòtica invasora, i seleccionar
espècies arbòries i arbustives autòctones per tal d‟afavorir la regeneració natural de
la vegetació típica del bosc de ribera. També s‟estan realitzant tractaments
principalment en cinc espècies exòtiques:
La budleia, que s‟eliminarà de forma manual i mecanitzada mitjançant l‟extracció de
soquels i arrels per evitar que rebroti.
La canya, que s‟eliminarà de forma manual mitjançant desbrossades reiterades.

El bambú, que s‟estassarà manualment en un petit sector per veure com reacciona
l‟espècie, i en algun punt també es retirarà tot el sistema radicular de forma
mecanitzada.
La falsa acàcia i el negundo, dues espècies a les quals s‟aplicaran tractaments
fitosanitaris per veure com responen.
Paral·lelament es potencien les espècies de flora autòctona per tal de millorar les
formacions de boscos de ribera més ben conservades. Per això, s‟estan realitzant
tallades selectives que afavoreixen i diversifiquen les masses vegetals existents,
mitjançant la selecció positiva i mantenint els millors peus arboris i arbustius.
La major part d‟aquestes tasques les estan duent a terme col·lectius de persones
amb risc d‟exclusió social, un total de 22. La Fundació MAP s‟encarrega de les
accions previstes al Ripollès, i la Fundació Onyar de les actuacions del Gironès i el
Baix Empordà.

2- El Consorci Alba-Ter continua col·laborant amb les escoles de la conca
del riu deixant en préstec el llibre “El tresor del Ter”
Aquest curs acadèmic 2009-2010 el Consorci Alba-Ter ha posat a disposició de les
escoles de la conca del riu Ter el llibre juvenil d‟aventures “El tresor del Ter” (CCG
edicions, Col·lecció Quaderns de les 7 Sivelles) escrit per Xavier Margenat i editat
pel Consorci el 2006. La finalitat és que els joves coneguin el riu i descobreixin els
diferents elements naturals i culturals que es poden trobar al llarg del seu curs de
forma amena i divertida. El llibre va adreçat a nens i nenes d‟entre 10 i 12 anys i es
poden

trobar

exercicis

–amb

les

solucions-

a

la

pàgina

web

de

l‟autor

http://eltresordelter.blogspot.com
El Consorci ofereix a les escoles un màxim de 20 exemplars durant un període d‟un
mes amb l‟objectiu que el llibre pugui arribar a un bon nombre d‟alumnes de
primària. Fins ara “El tresor del Ter” l‟han sol·licitat una desena d‟escoles del llarg
del riu. El llibre ja ha estat al CEIP Segimon Comas de Sant Quirze de Besora, al
CEIP Carme Auguet de Girona, al CEIP Doctor Sobrequés de Bescanó, al CEIP Vall
del Ges de Torelló, a l‟escola Salesiana de Ripoll i al CEIP El Pla de Salt. Actualment
es troba en préstec o properament estarà a les escoles CEIP Doctor Robert de
Camprodon, CEIP Vilanova de Sau, CEIP El Rocal de Montesquiu, CEIP Andersen de
Vic, CEIP Montjuïc de Girona i al CEIP Pompeu Fabra d‟Anglès. D‟aquesta forma, els
alumnes també coneixen el Consorci Alba-Ter i les activitats que porta a terme.

El protagonista del llibre és en Joan, que amb un vell plànol que li va donar el seu
besavi recorre tot el riu Ter, des dels Pirineus fins a l‟Empordà, cercant el tresor del
famós bandoler Serrallonga, avantpassat seu. En el seu viatge es farà amic de l‟avi
Benet, un vell rodamón rondallaire, coneixedor de les llegendes de cada poble. En
Benet l‟ensenyarà a descobrir el riu, amb el seu entorn i els animals que hi habiten.
D‟ells també aprendrà el valor de l‟amistat i junts viuran un munt de divertides i
emocionants aventures durant aquest viatge al llarg del Ter, en la recerca del
tresor.

3- El vicepresident del Consorci, Pere Prat, participa en la taula rodona
“Present i futur de les colònies industrials”
El Museu d‟Història de Catalunya va acollir el 25 de febrer una taula rodona per
parlar sobre el “Present i futur de les colònies industrials” amb els agents implicats
del territori: habitants, propietaris, arquitectes i administracions. El Consorci AlbaTer hi va ser representant per part del seu vicepresident, Pere Prat. La resta de la
taula estava formada pel director general d‟Arquitectura i Paisatge del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques, Joan Ganyet, el director del Museu de la
Ciència i la Tècnica de Catalunya del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació, Eusebi Casenelles, l‟alcaldessa d‟Olvan, Judit Carreras, i el propietari
de l‟empresa Industrial Puig-reig i de la colònia Cal Marçal i membre de la família
fundadora de les colònies Viladomiu Vell i Viladomiu Nou, Rafael Viladomiu. El debat
va estar moderat per Jordi Rogent.
L‟activitat s‟emmarcava en l‟exposició Colònies Industrials que es pot veure al
Museu d‟Història de Catalunya fins el 7 d‟abril.

4- LIFE. El proper 11 de març tindrà lloc la constitució del Consell Director i
les Comissions Executives del projecte Life + “Recuperació d‟hàbitats
riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”
El dijous 11 de març de 2010 tindrà lloc a la Sala de Graus de la Facultat de
Ciències de la Universitat de Girona (UdG) la constitució del Consell Director i les
Comissions Executives del projecte Life + “Recuperació d‟hàbitats riparis del riu Ter
(Riparia-Ter) coordinat pel Consorci Alba-Ter. També es firmarà un conveni amb la
càtedra d‟Ecosistemes Litorals Mediterranis de la UdG que farà el seguiment
científic del projecte. L‟acte començarà a les 6 de la tarda.

El mateix dia, a les 7 de la tarda i en el marc del mateix projecte, el Director del
Departament d‟Ecologia de la Universitat de Barcelona (UB), Dr. Francesc Sabater
Comas, pronunciarà la conferència Les funcions del bosc de ribera mediterrani.
L‟acte tindrà lloc a l‟Aula Magna de la Facultat de Ciències de la UdG.

5- RUTA DEL TER. Aquest març es presentarà públicament la guia de la
Ruta del Ter
Els dies 12, 18 i 25 de març tindrà lloc la presentació de la guia de la Ruta del Ter a
Vic, Barcelona i Girona, respectivament. En aquesta guia, editada per l‟Editorial
Alpina, es pot trobar l‟itinerari complet de la Ruta del Ter –promoguda pel Consorci
Alba-Ter-, i és una molt bona opció tant si es vol fer a peu (ruta senderista) o en
bicicleta (ruta cicloturística). La guia té 226 pàgines i inclou les fitxes tècniques, els
perfils i la descripció de les etapes de les dues rutes.
La guia, a més dels turistes, pot ser d‟utilitat pels ciutadans i ciutadanes dels
municipis per on passa el traçat per tenir una visió diferent del territori, com dels
valors que hi ha a l‟espai fluvial. També es presenten rutes temàtiques (la del
patrimoni cultural fluvial, la del patrimoni natural, la d‟inundacions històriques i la
literària).
Les presentacions seran:
El dia 12 de març, a la Muntanya de Llibres de Vic. A les 8 de la tarda.
El dia 18 de març, a Probike a Barcelona. A les 8 de la tarda.
El dia 25 de març, a Ulysus a Girona. A les 8 de la tarda.

6- El Consorci Alba-Ter assisteix a la sessió de conclusions dels Debats de
l‟Aigua
Aquest febrer, concretament el dia 9, va tenir lloc l‟última sessió, de conclusions,
dels Debats de l‟Aigua. El Consorci Alba-Ter va estar representant per la seva
gerent, Anna Magem.
En la sessió -després de la benvinguda- el Director de l‟Àrea de Planificació per l‟ús
sostenible de l‟Àgencia Catalana de l‟Aigua (ACA), Gabriel Borràs, va presentar les
conclusions del debat, extretes de les sessions anteriors. A continuació hi va haver
un torn obert de paraules, i la sessió va acabar amb unes consideracions finals

sobre el procés del Debat a càrrec del Subdirector General de Participació
Ciutadana, Jordi Pacheco.

7- El Consorci Alba-Ter i el Departament d‟Agricultura presenten la
“Proposta d‟actuacions per a la conservació i el foment de nous usos del
Rec del Molí de Pals i del Rec de Sentmenat al Baix Ter” als alcaldes de la
zona
La Fundació Mas Badia, a La Tallada, va acollir el 24 de febrer la presentació de
l‟avantprojecte de la “Proposta d‟actuacions per a la conservació i el foment de nous
usos del Rec del Molí de Pals i del Rec de Sentmenat al Baix Ter”, redactada per
Tragsa, a sol·licitud del Departament d‟Agricultura, Alimentació i Acció Rural
(Serveis Territorials de Girona) i el Consorci Alba-Ter.
Aquesta proposta ha de servir per concretar els usos definitius i les obres
necessàries per portar a terme el manteniment dels recs en el futur.

8- El Consorci assisteix a la xerrada La gestió del Ter organitzada per
l‟Associació Hàbitats-Projecte Rius
El Consorci Alba-Ter va assistir el 16 de febrer a la xerrada del Grup de Defensa del
Ter (GDT) La gestió del Ter, organitzada per l‟Associació Hàbitats-Projecte Rius. La
xerrada va tenir lloc a la Fàbrica del Sol de Barcelona en el marc d‟unes
conferències al voltant de la gestió de l‟aigua i el territori al nostre país.
En l‟acte es va abordar la problemàtica de la gestió de l‟aigua a Catalunya vista des
de la Conca del Ter. La conferència va anar a càrrec del president del GDT, Jesús
Soler.

9- El Consorci, present al primer Congrés de Comunicació Ambiental de
Girona
El 26 i 27 de febrer va tenir lloc a la Casa de Cultura el primer Congrés de
Comunicació Ambiental de Girona, organitzat pel Centre de Sostenibilitat. El
Consorci Alba-Ter hi va assistir el divendres i va portar material de difusió sobre
projectes que s‟estan portant a terme. La inauguració va anar a càrrec de Tomàs
Molina que va parlar sobre el canvi climàtic.

La jornada va comptar amb ponències, al matí, i activitats, a la tarda, orientades a
l‟intercanvi d‟experiències entre els assistents, més de 90 persones. Les ponències
van girar entorn a les associacions com a font d‟informació, la comunicació en
espais naturals, experiències transfrontereres o la comunicació ambiental i
l‟educació ambiental. A la tarda hi van haver sessions de diàleg de proximitat amb
quatre periodistes sobre rutines periodístiques pròpies de cada tipus de mitjà
(premsa escrita, ràdio, televisió i Internet). El congrés va acabar amb la projecció
del documental Recipes for disaster.

10- El Pays Pyrenées Mediterranée, soci del Consorci en el projecte
Interreg IV A – POCTEFA, participa en un altre projecte transfronterer País
d’Art i d’Història de les Valls Catalanes del Tech i el Ter amb consorciats
d‟Alba-Ter
El projecte Les valls del Ter i del Tech engloba vint-i-nou municipis, des de la vall
de la Roma a l‟Albera, la vall del Tech i el Vallespir, i de la vall de Camprodon fins a
Sant Joan de les Abadesses. La idea és desenvolupar accions de valorització i
sensibilitació al patrimoni, sota la forma d‟una programació anual (visites guiades,
conferències, tallers, espectacles...) dirigides als habitants, visitants i molt
especialment al públic jove.
Els municipis amb aquest projecte pretenen posar en valor (recuperar, restaurar,
difondre) el patrimoni natural –que té enorme relació i comparteix objectius i
accions amb la Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon- com l‟històric o cultural
que acullen.
Les viles i els països d‟art i d‟història són una marca distintiva que el ministeri
francès de Cultura i Comunicacions atorga a ciutats i territoris que construeixen un
projecte cultural a partir del seu patrimoni natural, històric, arquitectònic i cultural.

11- Sortida a l‟exposició “Colònies Industrials”
Els Arxius Comarcals d‟Osona i el Ripollès, juntament amb el Museu Industrial del
Ter de Manlleu, van organitzar una visita guiada a l‟exposició “Colònies Industrials”
al Museu d‟Història de Catalunya, a Barcelona. Hi van assistir un total de 77
persones.

La visita guiada va anar a càrrec d‟historiadors vinculats a Osona i el Ripollès que
van explicar la història, les formes d‟organització del treball i la vida quotidiana de
les persones que durant molts anys van treballar i viure a les fàbriques i colònies
que aprofitaven la força del riu com a motor d‟energia.

12- ACTIVITATS AL RIU TER
Fira PICA a Sant Bartomeu del Grau
El cap de setmana del 5 al 7 de març tindrà lloc a Sant Bartomeu del Grau la
tercera edició de la Fira PICA (Propostes innovadores per a la cultura de l‟Aigua). El
dia 5 hi haurà una jornada per professionals del món de l‟aigua, i el dia 7 la fira
pròpiament dita, amb estands on les entitats oferiran els seus productes.
Visites guiades CEA Alt Ter
El CEA Alt Ter ha organitzat per aquest març una visita a “El Molí Petit”, molí
fariner, de Sant Joan de les Abadesses. Tots els dissabtes del mes de 12 a 1 del
migdia.
També, el diumenge 21 de març tindrà lloc la celebració del tercer aniversari de
l‟ecomuseu “El Molí Petit”, amb tallers i gimcana familiar, exposició històrica del
molí, tast de galetes i presentació de l‟evolució del molí. El punt de trobada serà el
Molí Petit, a les 10 del matí. La celebració s‟allargarà fins a les 2 del migdia.
Activitat seguint la Ruta del Ter
El Club Excursionista de Sant Julià de Ramis ha organitzat el diumenge 21 de març
una sortida seguint la Ruta del Ter, des de Sant Julià de Ramis fins a Sobrànigues
(Sant Jordi Desvalls). El lloc de sortida és la plaça de l‟Ajuntament. Per més
informació www.cesjr.com.

MARÇ
1- LIFE. Tret d‟inici al projecte Life + “Recuperació d‟hàbitats riparis del riu
Ter (Riparia-Ter)” amb la constitució del Consell Director i les quatre
comissions executives
El passat dijous 11 de març es va constituir a la sala de Graus de la Facultat de
Ciències de la Universitat de Girona (UdG) el Consell Director i les quatre

comissions executives (TER-1, TER-2, TER-3 i TER-4) del projecte Life + Natura
“Recuperació d‟hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”.
El Consell Director està format:

CONSELL DIRECTOR

FRANCESC CAMPS

Representant polític del Consorci Alba-Ter
Representant polític del Consorci Alba-Ter i de l‟Ajuntament de

PONÇ FELIU

Girona

ÀNGEL SIMON

Representant polític de l‟Ajuntament de Bescanó

ANTON SUNYER

Representant polític de l‟Ajuntament de Sant Gregori

ANTONIO GÓMEZ

Representant polític de l‟Ajuntament de Salt

JOAN BONANY

Representant polític de l‟Ajuntament de Jafre

MARTA VAYREDA

Tècnic de Medi Ambient de l‟Ajuntament de Bescanó

SONIA GUERRERO

Tècnic de Medi Ambient de l‟Ajuntament de Sant Gregori

IVAN BUSTAMANTE

Tècnic de Medi Ambient de l‟Ajuntament de Salt

JORDI XIRGO

Tècnic de Medi Ambient de l‟Ajuntament de Girona

JOSEP M. RUFÍ

Representant polític de la Diputació de Girona

MARC MARÍ

Representant tècnic de la Diputació de Girona
Representant polític del Departament de Medi Ambient i

EMILI SANTOS

Habitatge
Representant tècnic del Departament de Medi Ambient i

ANNA Mª FIGUEROLA

Habitatge

ÀLEX ROCAS

Representant institucional de l‟Agència Catalana de l‟Aigua
Responsable de la Càtedra d‟Ecosistemes Litorals Mediterranis

XAVIER QUINTANA

de la Universitat de Girona (UdG)

ANNA MAGEM

Directora financera del projecte

DOLORS ROSET

Directora tècnica del projecte

TEIA PUIGVERT

Responsable d‟actuacions del projecte

La Comissió Executiva TER-1 (Illa de la Pilastra) està formada:
PONÇ FELIU

Representant polític del Consorci Alba-Ter

ÀNGEL SIMON

Representant polític de l‟Ajuntament de Bescanó

ANTON SUNYER

Representant polític de l‟Ajuntament de Sant Gregori

ANTONIO GÓMEZ

Representant polític de l‟Ajuntament de Salt

MARTA VAYREDA

Tècnic de Medi Ambient de l‟Ajuntament de Bescanó

SÒNIA GUERRERO

Tècnic de Medi Ambient de l‟Ajuntament de Sant Gregori

IVAN BUSTAMANTE

Tècnic de Medi Ambient de l‟Ajuntament de Salt
Representant tècnic del Departament de Medi Ambient i

ANNA Mª FIGUEROLA

Habitatge

CARLES BASERBA

Representant tècnic de l‟Agència Catalana de l‟Aigua
Responsable de la Càtedra d‟Ecosistemes Litorals Mediterranis

XAVIER QUINTANA

de la Universitat de Girona (UdG)

ANNA MAGEM

Directora financera del projecte

DOLORS ROSET

Directora tècnica del projecte

TEIA PUIGVERT

Responsable d‟actuacions del projecte

La Comissió Executiva TER-2 (Deveses de Salt) està formada:
Representant polític del Consorci Alba-Ter i de l‟Ajuntament de
PONÇ FELIU

Girona

ANTONIO GÓMEZ

Representant polític de l‟Ajuntament de Salt

IVAN BUSTAMANTE

Representant tècnic de l‟Ajuntament de Salt

JORDI XIRGO

Representant tècnic de l‟Ajuntament de Girona
Representant tècnic del Departament de Medi Ambient i

ANNA Mª FIGUEROLA

Habitatge

CARLES BASERBA

Representant tècnic de l‟Agència Catalana de l‟Aigua
Responsable de la Càtedra d‟Ecosistemes Litorals Mediterranis

XAVIER QUINTANA

de la Universitat de Girona (UdG)

ANNA MAGEM

Directora financera del projecte

DOLORS ROSET

Directora tècnica del projecte

TEIA PUIGVERT

Responsable d‟actuacions del projecte

La Comissió Executiva TER-3 (Bosc de Can Salvatella/Illa de Pedret) està formada:
Representant polític del Consorci Alba-Ter i de l‟Ajuntament de
PONÇ FELIU

Girona

JORDI XIRGO

Representant tècnic de l‟Ajuntament de Girona
Representant tècnic del Departament de Medi Ambient i

ANNA Mª FIGUEROLA

Habitatge

CARLES BASERBA

Representant tècnic de l‟Agència Catalana de l‟Aigua
Responsable de la Càtedra d‟Ecosistemes Litorals Mediterranis

XAVIER QUINTANA

de la Universitat de Girona (UdG)

ANNA MAGEM

Directora financera del projecte

DOLORS ROSET

Directora tècnica del projecte

TEIA PUIGVERT

Responsable d‟actuacions del projecte

La Comissió Executiva TER-4 (Illa d‟Avall) està formada:
PONÇ FELIU

Representant polític del Consorci Alba-Ter

JOAN BONANY

Representant polític de l‟Ajuntament de Jafre
Representant tècnic del Departament de Medi Ambient i

ANNA Mª FIGUEROLA

Habitatge

CARLES BASERBA

Representant tècnic de l‟Agència Catalana de l‟Aigua
Responsable de la Càtedra d‟Ecosistemes Litorals Mediterranis

XAVIER QUINTANA

de la Universitat de Girona (UdG)

ANNA MAGEM

Directora financera del projecte

DOLORS ROSET

Directora tècnica del projecte

TEIA PUIGVERT

Responsable d‟actuacions del projecte

D‟altra banda, el president del Consorci Alba-Ter, Sr. Francesc Camps i el rector en
funcions de la Universitat de Girona (UdG), Sr. Joaquim M. Puigvert, van firmar un
conveni entre el Consorci i la Càtedra d‟Ecosistemes Litorals Mediterranis de la
Universitat de Girona perquè aquesta serà l‟encarregada del seguiment científic del
projecte “Recuperació d‟hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”.
L‟acte va acabar amb la conferència La importància del bosc de ribera mediterrani,
a càrrec del Director del Departament d‟Ecologia de la Universitat de Barcelona
(UB), Dr. Francesc Sabater Comas.

2- LIFE. El Consorci assisteix a Madrid a la reunió tècnica sobre el
funcionament del programa Life +, a càrrec de la Comissió Europea
La gerent del Consorci Alba-Ter i directora financera del projecte Life + Natura
“Recuperació d‟hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”, Anna Magem, i la directora
de projectes de l‟ens i directora tècnica de Riparia-Ter, Dolors Roset, van assistir el
2 de març a Madrid a la reunió sobre el funcionament d‟aquest programa,
organitzada per la Comissió Europea, per Espanya i Portugal.
Sota el títol de “kick-off meeting Life+ projects 2008” es va donar una visió general
del funcionament del programa Life+, la interacció amb la Comissió i el paper de
l‟equip extern de seguiment de la implementació del projecte. També es va
aprofitar la trobada per presentar els projectes dels diferents participants, entre ells
el Riparia-Ter.

3- INTERREG IV A – POCTEFA. El Consell de Govern del Consorci Alba-Ter
dóna llum verda a quatre nous projectes finançats a través del programa
Interreg
El Consell de Govern d‟aquest març ha aprovat quatre nous projectes que es
desenvoluparan en el marc del programa Interreg IV A – POCTEFA.
A Sarrià de Ter es redactarà una memòria valorada per l‟adequació d‟un pou de
glaç. El projecte té un cost de 3.000 euros que es finançarà integrament a través
d‟aquest programa transfronterer.
A Les Llosses es redactarà una memòria valorada per la creació d‟un itinerari amb
un import de 3.000 euros, finançats en la seva totalitat a través de l‟Interreg.
A Girona es col·laborarà amb l‟exposició del Centre d‟Art Contemporani Bòlit
“Paisatges encreuats?” a càrrec de Nico Baumgarten i Alfonso Borragán que
presentaran dues propostes directament relacionades amb el riu Ter. El Consorci hi
farà una aportació de 1.000 euros, un 3,33% de l‟import total. Cal dir que en el
mateix Consell de Govern ja es va aprovar el text del conveni amb l‟Ajuntament de
Girona per fer efectiu aquest ajut.
També, es va donar llum verda al disseny d‟una campanya de creació d‟itineraris
urbans fluvials urbans, susceptible de ser aplicada als municipis consorciats, quan
el riu hi circula pel seu nucli. El cost del disseny és de 3.000 euros, finançats
integrament per l‟Interreg.
D‟altra banda, en el marc del mateix projecte transfronterer, s‟ha aprovat el text
del conveni amb l‟Ajuntament de Verges per a dur a terme la redacció del projecte
de valorització del Rec del Molí. Una actuació que ja va ser aprovada l‟any passat i
que té un cost de 4.000 euros.

4- INTERREG IV A – POCTEFA. Es presenta als mitjans de comunicació la
rehabilitació del taller de l‟antiga fàbrica Marfà
El vicepresident del Consorci, Ponç Feliu, juntament amb representants de
l‟Ajuntament de Girona i el Museu d‟Història de la Ciutat, va assistir a la presentació
als mitjans de comunicació de la rehabilitació del taller de l‟antiga fàbrica Marfà,
edifici annex a la fàbrica, conegut com la caseta de la Marfà. La seva recuperació
haurà de permetre explicar la història de la fàbrica i l‟aprofitament de l‟energia

hidràulica. De fet, aquest treball es contempla en el “Pla d‟actuació pel salvament
del patrimoni industrial de la fàbrica tèxtil Marfà. Turbines i caseta de les eines”.
El Consorci Alba-Ter, a través del programa Interreg IV A – POCTEFA aporta 6.032
euros a aquesta actuació que serveixen per desmuntar el teulat i desenrunar la
Caseta, i també preveuen la neteja de les estances inundades sota les dues
turbines. En aquesta primera fase, els treballs que s‟hi realitzen tenen un cost de
12.989,04

euros.
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també
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de

realitzar
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funcionament per detectar interferències en la posada en marxa de les turbines i el
trasllat de la maquinària a un taller per la seva posterior restauració. Aquesta
actuació es planteja per poder salvar el màxim d‟elements d‟aquest patrimoni
industrial i conservar en el millor estat possible la maquinària que encara resta.
La fàbrica de la Marfà que està documentada des de l‟any 1842, està fora d‟ús des
de principis del 2002. En pocs anys s‟han deteriorat considerablement les
instal·lacions de les turbines i sobretot la Caseta de les eines, la qual, per causa del
deteriorament avançat, el sostre es troba en un estat ruïnós.

5- INTERREG IV A – POCTEFA. El Consorci assisteix a Salt a

la reunió

tècnica sobre el funcionament del programa Interreg
La gerent i la directora de projectes del Consorci Alba-Ter, Anna Magem i Dolors
Roset, respectivament, van assistir el 25 de març a la Coma Cros de Salt al
seminari de formació sobre certificació i control del programa Interreg IV A –
POCTEFA, a fi de conèixer-lo de primera mà.

6- RUTA DEL TER. Es presenta la guia de la Ruta del Ter a Vic i Girona
Aquest març s‟ha presentat a les llibreries “Muntanya de Llibres” de Vic i “Ulyssus”
de Girona la guia de la Ruta del Ter, editada pel Consorci Alba-Ter i l‟Editorial
Alpina. Es tracta d‟un producte bàsic per la gent que vulgui recórrer el curs del riu
Ter, tant a peu com en bicicleta. La guia de 226 pàgines inclou els traçats detallats i
les etapes de la ruta. També pot ser una eina útil pels ciutadans dels municipis per
on passen els traçats, senderista i cicloturista, ja que dóna una visió nova del
territori, amb l‟explicació d‟elements vinculats al patrimoni cultural o natural del ter,
a través de rutes temàtiques.

La guia també inclou mapes, les fitxes tècniques i els perfils altimètrics dels dos
recorreguts. La guia, editada en català, també te un apartat per notes i cinc mapes
escala 1:75.000.
En un principi, estava previst fer també aquest març la presentació a Barcelona,
però s‟ha hagut de posposar perquè la nevada va malmetre l‟espai que tenen
destinat per aquest tipus d‟actes a Probike.
La guia es pot adquirir en llibreries i esdeveniments especialitzats.

7- RUTA DEL TER. El Consorci Alba-Ter, present amb un estand a la Fira de
l‟aigua PICA de Sant Bartomeu del Grau
El Consorci va participar en la Fira de l‟aigua PICA (Propostes innovadores per la
cultura de l‟aigua) que es va realitzar a Sant Bartomeu del Grau el primer cap de
setmana de març.
El dia 5 de març el vicepresident del Consorci, Pere Prat, va participar en una taula
rodona en el marc de la jornada “Models públics de gestió del cicle de l‟aigua i casos
de bones pràctiques”. A més de Pere Prat, la taula rodona estava formada per
l‟alcaldessa de Campdevànol, Núria López, i Sergi Solà del Grup de Defensa del Ter.
El dia 7 de març el Consorci va muntar un estand a la Fira de l‟aigua PICA on va
donar a conèixer la Ruta del Ter i també la tasca que s‟està duent a terme al
Consorci.

8- RUTA DEL TER. El Consorci assisteix a la taula tècnica de turisme actiu
organitzada pel Consell Comarcal del Gironès
El 22 de març la tècnica de turisme del Consorci Alba-Ter, Estel Sleep, va assistir a
la taula tècnica de turisme actiu i cultural al Consell Comarcal del Gironès, on es va
presentar el projecte del Centre de Visitants del Gironès i altres temes relacionats
amb el present i el futur de la comarca.

9- L‟Ajuntament de Gurb s‟incorpora al Consorci Alba-Ter
L‟Ajuntament de Gurb va aprovar en la sessió plenària ordinària de l‟11 de març
l‟adhesió al Consorci Alba-Ter i designar el regidor Joaquim Espona com a

representant municipal en el si de l‟Assemblea General de l‟ens. Amb aquesta nova
incorporació, el Consorci Alba-Ter ja està format per 52 ajuntaments de la conca
del riu Ter i 5 consells comarcals.

10- El Consorci Alba-Ter ha demanat al Departament de Medi Ambient de la
Generalitat ser l‟ens gestor de l‟espai Xarxa Natura 2000 Riberes del Baix
Ter
El Consell de Govern d‟aquest març va aprovar sol·licitar al Departament de Medi
Ambient de la Generalitat que el Consorci Alba-Ter esdevingui l‟ens gestor de
l‟espai Xarxa Natura 2000 Riberes del Baix Ter (codi SCI ES5120011), ja que en
l‟actualitat no hi ha cap entitat configurada a aquest efecte. I és que el Consorci
entre les seves línies d‟actuació té la de promoure la millora i la valorització del
patrimoni natural fluvial, sempre amb criteris de sostenibilitat i cohesió territorial i
paisatgística.

11- El Consorci Alba-Ter aprova un conveni de col·laboració dins el projecte
Selwa amb el Consell Comarcal de La Selva per desenvolupar projectes
conjunts
El darrer Consell de Govern del Consorci va aprovar el text del conveni marc de
cooperació entre el Consorci Alba-Ter i el Consell Comarcal de la Selva, que té com
a objecte establir el marc de col·laboració entre ambdues entitats, concretament a
través del Projecte Selwa, per tal de desenvolupar projectes conjunts que
afavoreixin el desenvolupament territorial relacionat amb l‟aigua en el territori que
comparteixen ambdós organismes.
El projecte “Selwa, un compromís amb l‟aigua” promou una gestió sostenible de
l‟aigua des del propi territori, conjuntament amb la participació activa d‟un grup de
col·laboradors del món empresarial, agrícola, de l‟administració i del món de la
recerca, integrant la visió de tots els diferents actors.

12- El Consorci ha presentat el projecte “Actuacions de conservació i
manteniment a les ribes del Ter i el Freser, 2010” a la convocatòria d‟ajuts
per a la preservació i difusió dels valors naturals promoguda per la
Diputació de Girona en conveni amb l‟Obra Social „la Caixa‟

El Consorci, conscient que un dels grans problemes amb que es troben els
ajuntaments consorciats és el de la neteja i el condicionament de les lleres, i
comprovada l‟efectivitat de les actuacions que es van realitzar l‟any passat,
enguany s‟ha redactat el projecte “Actuacions de millora i manteniment de les ribes
del Ter i Freser, 2010” que recull tasques de vital importància per al bon estat
ecològic del sistema fluvial del Ter i la seva conca. El projecte té un cost total de
165.000 euros i s‟ha presentat a la convocatòria d‟ajuts per a la preservació i
difusió dels valors naturals promoguda per la Diputació de Girona en conveni amb
l‟Obra Social „la Caixa‟.
Els ajuntaments que s‟han interessat per aquest projecte de millora i manteniment
de les ribes del Ter i Freser han estat: Ribes de Freser, Campdevànol, Ripoll, Sant
Joan de les Abadesses, La Cellera de Ter, Anglès, Bescanó, Girona, Sarrià de Ter,
Verges i La Tallada d‟Empordà.

13- El Consorci presenta al·legacions al Pla zonal Ter Superior
El Consorci Alba-Ter ha decidit presentar al·legacions al Pla zonal Ter Superior,
després de l‟informe que han emès el tècnics de l‟ens. Des del Consorci, tot i
admetre la millora ambiental que suposarà la implantació d‟aquest pla respecte la
situació actual, sempre que es faci en els termes que es plantegen, s‟observen
diversos punts febles en l‟esmentat pla i en la documentació de base de la qual
deriva.
Ara, aquestes al·legacions es faran arribar a l‟Agència Catalana de l‟Aigua (ACA), i
també, en el mateix document, es demana que en els successius procediments
d‟informació pública, es consideri el Consorci Alba-Ter com a part afectada.

14- El Consorci Alba-Ter aprova un conveni amb la Universitat de Girona
(UdG) per la redacció d‟una separata per al llibre del patrimoni vinculat als
usos de l‟aigua del Ter
El Consorci Alba-Ter va inventariar 546 elements que estan vinculats als usos de
l‟aigua amb l‟objectiu de valoritzar-los a través de la seva catalogació, protecció
legal i adequació per a l‟ús social. Ara amb el patrocini de la Fundació Agbar, el
Consorci està tirant endavant un llibre sobre aquest patrimoni dels municipis
riberencs del Ter amb l‟objectiu de donar-lo a conèixer.

Dintre d‟aquest llibre, la Universitat de Girona (UdG) s‟encarregarà de la redacció
d‟una separata que inclourà una descripció turística dels diferents elements
integrants de la Ruta del Ter i informacions turístiques diverses. Per aquest motiu,
el Consorci i la UdG firmaran un conveni, el text del qual ja ha estat aprovat pel
Consell de Govern de l‟ens supramunicipal.

15- Aprovat el conveni de col·laboració entre el Consorci i la Diputació de
Girona per portar a terme accions de preservació, revalorització i gestió
integral del riu
El Consorci Alba-Ter renovarà el conveni de col·laboració amb la Diputació de
Girona pel període 2010-2011 per fer actuacions de preservació, revalorització i
gestió integral de l‟espai natural on actua. L‟anterior conveni, firmat el 30 d‟octubre
de 2008, va finalitzar la vigència a finals de l‟any passat.

16- El Consorci es posa a disposició dels ens consorciats per donar suport a
possibles al·legacions al Pla director urbanístic de les colònies del Ter i del
Freser
El Consorci ha informat als ens consorciats de la possibilitat de donar suport a les
al·legacions que puguin presentar al Pla director urbanístic de les colònies del Ter i
del Freser. Aquest pla aprovat per la Conselleria de Política Territorial i Obres
Públiques se centra en 62 colònies industrials i fàbriques ubicades en 18 municipis
de les comarques d‟Osona i el Ripollès.
El termini per presentar al·legacions acaba el 10 d‟abril.

17- El Consorci col·labora amb el Màster de Medi Ambient de la Universitat
de Girona (UdG)
La directora de projectes del Consorci Alba-Ter, Dolors Roset, va assistir el 18 de
març al Màster de Medi Ambient de la Universitat de Girona (UdG) per parlar sobre
projectes

europeus,

tant

per

explicar

els

diferents

tipus

de

subvencions

comunitàries, així com els projectes amb fons europeus que desenvolupa el
Consorci, l‟Interreg IV A – POCTEFA a través del “Taller transfronterer de l‟aigua II”
i el Life + Natura “Recuperació d‟hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”.

18- Acta del Consell de Govern del 13 de gener de 2010
Ja podeu consultar aquí l‟acta del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter que va
tenir lloc a Salt el dia 13 de gener de 2010 i que va ser aprovada pel Consell de
Govern del dia 11 de març de 2010, amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l‟acta de la sessió anterior (13 de novembre de 2009).
2. Conveni Ajuntament de Ripoll, Interreg IVA – POCTEFA
3. Conveni Ajuntament de Salt, Interreg IVA – POCTEFA
4. Conveni Ajuntament de Girona, Interreg IVA – POCTEFA
5. Ratificació decrets contractació Fundació MAP
6. Ratificació decret aprovació conveni Fundació AGBAR
7. Mocions o temes per urgència.
8. Informe de gerència.
9. Informacions diverses.
10. Precs i preguntes

19- ACTIVITATS AL RIU TER
Presentació llibre al Museu Industrial del Ter (MIT) a Manlleu
El 7 d‟abril tindrà lloc al Museu Industrial del Ter (MIT) de Manlleu la presentació
del llibre Espiadimonis, nàiades, sabaters i cuques de capsa. Els macroinvertebrats
dels rius i zones humides de Catalunya (MIT / Eumo Editorial), editat per Jesús
Ortiz i Marc Ordeix.
En l‟acte hi participaran els dos editors; Gabriel Borràs, coordinador d‟àrees de
l‟Agència Catalana de l‟Aigua; i un representant de l‟Obra Social „La Caixa‟. La
presentació començarà a les 8 del vespre.
Jornades sobre custòdia fluvial i participació ciutadana, al MIT de Manlleu
El Museu Industrial del Ter (MIT) de Manlleu acollirà el 9 d‟abril unes jornades
sobre custòdia fluvial i participació ciutadana, organitzades per l‟Associació
Hàbitats-Projecte Rius. En les jornades hi haurà diverses presentacions, tallers i

una taula rodona. El dissabte 10 d‟abril, l‟activitat continuarà amb dues visites
guiades, una al projecte de restauració de l‟espai fluvial del riu Ripoll al seu pas per
Sabadell, i una altra, als espais de custòdia fluvial al municipi de Vic.
Visites guiades del CEA Alt Ter
El CEA Alt Ter ha organitzat per l‟abril una visita a “El Molí Petit”, molí fariner, de
Sant Joan de les Abadesses. Tots els dissabtes del mes de 12 a 1 del migdia. El
punt de trobada és al mateix molí.

ABRIL
1- RUTA DEL TER. La Ruta del Ter estrena nova pàgina web
Aquest abril s‟ha posat en funcionament la nova pàgina web de la Ruta del Ter
(www.rutadelter.cat) que ha estat finançada a través del programa Interreg IV – A
POCTEFA. La nova web té un disseny actual i pràctic perquè els visitants puguin
accedir a la informació de forma ràpida i entenedora.
En la web trobem informació sobre el riu Ter; de la Ruta del Ter, tant en la vessant
senderista com cicloturista; les rutes temàtiques; així com informació pràctica,
preguntes freqüents o consells per fer el recorregut. També hi ha la possibilitat de
descarregar tracks per a GPS. La pàgina, a més, incorpora l‟oferta associada a la
Ruta, com allotjaments, transports, empreses de lloguer o d‟activitats d‟aventura i
esports. La nova web incorpora un apartat d‟actualitat amb agenda. Properament,
també, es començarà a enviar un butlletí sobre la Ruta del Ter on hi haurà la
possibilitat de subscripció a través de la pàgina. La web de la Ruta té un enllaç a la
pàgina del Consorci Alba-Ter (www.albater.org) així com una galeria fotogràfica.

2- El Consorci Alba-Ter participa a València en les jornades “Els rius, molt
més que aigua” organitzades per l‟entitat Xúquer Viu
El vicepresident del Consorci Alba-Ter, Ponç Feliu, va participar en la taula rodona
“Els paisatges d‟aigua, espais de ciutadania” organitzada per l‟entitat Xúquer Viu en
el marc de les jornades “Els rius, molt més que aigua”. La taula rodona, moderada
per Eliseu Climent, de l‟Institut del Territori, va tenir lloc el 30 de març al Centre de
Cultura Contemporània OCTUBRE de València i també va comptar amb la
participació del geògraf Francesc Tortosa.

En la seva intervenció, Ponç Feliu va parlar de la tasca del Consorci Alba-Ter i de la
Ruta del Ter.

3- INTERREG IV – A POCTEFA. El Consorci Alba-Ter assisteix a la
inauguració de la rehabilitació dels rentadors de Can Pòlit de Ripoll
finançats, en part, per l‟ens
El 9 d‟abril va tenir lloc la inauguració de la rehabilitació dels rentadors de Can Pòlit
de Ripoll amb l‟assistència de la gerent del Consorci, Anna Magem. Els treballs han
tingut un cost de 21.164,61 euros, 6.000 dels quals han estat finançats pel
Consorci Alba-Ter a través del Progama Interreg IV – A POCTEFA, que representa
un 28,30% del total de l‟actuació. La rehabilitació ha estat realitzada per l‟Escola
Taller de Ripoll que ha mantingut els sistemes constructius i els materials que van
utilitzar-se antigament. També s‟ha fet una coberta de teula, tenint en compte
l‟estètica dels rentadors amb l‟entorn natural, amb l‟objectiu d‟aconseguir

una

durabilitat més gran de l‟actuació.
Els rentadors estan situats a la riba dreta del riu Ter, emplaçats en el canal de Can
Guetes i construïts en la fesomia actual entre el 1901 i el 1902. El nom Pòlit fa
esment a la família Castells que regentava l‟adoberia que havia estat en
funcionament, a tocar el canal, durant bona part del segle XX. Un dels trets del
canal és que transcorre soterrat en passar per la finca Castells i que l‟aigua
emergeixi a la superfície, en aquests rentadors, per mitjà del sistema de
comunicació hidrològica conegut com a sifó. El bagant metàl·lic va ser construït a
l‟empresa metal·lúrgica ripollesa Casals.

4- LIFE. Aquest abril han tingut lloc les primeres comissions executives del
projecte Life + “Recuperació d‟hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”
A la seu tècnica del Consorci Alba-Ter, a Salt, s‟han realitzat aquest abril les quatre
comissions executives del projecte Life + “Riparia-Ter” amb l‟assistència dels
diferents representants tècnics i polítics. Les comissions executives reben el nom de
TER-1 (Illa de la Pilastra), TER-2 (Deveses de Salt), TER-3 (Bosc de Can
Salvatella/Illa de Pedret) i TER-4 (Illa d‟Avall).
En les comissions, els tècnics coordinadors van exposar les propostes preliminars
elaborades en relació a les actuacions a portar a terme, junt amb un detall de
l‟estat actual i la proposta d‟actuacions prioritàries i secundàries. L‟objectiu era

valorar aquesta primera proposta i aportar suggeriments per redactar, ara, el pla
de gestió i els projectes executius i d‟itineraris de cada espai.

5- El Consorci publica la memòria d‟activitats del 2009
El Consorci Alba-Ter ha editat la memòria d‟activitats del 2009, en un any que s‟han
aconseguit nous projectes per desenvolupar en els propers anys, com són l‟Interreg
IV A – POCTEFA, el Life + Natura “Recuperació d‟hàbitats riparis del Riu Ter
(Riparia-Ter)” o el programa d‟actuacions de millora i manteniment de les ribes del
Ter i el Freser.
Un any més hem treballat per cohesionar, preservar i dinamitzar tot el territori de
la conca hidrogràfica del riu Ter a través de quatre àmbits d‟actuació: patrimoni
natural, patrimoni

cultural, promoció econòmica i

turisme i

comunicació i

sensibilització.
Aquest també ha estat un any de posada en funcionament de la Ruta del Ter
després de completar la senyalització i l‟adequació d‟alguns trams. El tret de sortida
ha estat la presentació de la Ruta el mes de maig i la incorporació d‟una tècnica de
turisme per dinamitzar aquest nou producte turístic al territori.
Tampoc podem deixar de mencionar que el Consorci ha crescut amb cinc nous
membres. En l‟assemblea general anual es va aprovar l‟adhesió de cinc nous
ajuntaments: Fontanilles, La Cellera de Ter, Susqueda, Tavèrnoles i Vilanova de
Sau.
Aquestes i altres actuacions dutes a terme durant el 2009 es descriuen en la
memòria que podeu consultar aquí.

6- RUTA DEL TER. El Consorci Alba-Ter, present en la quarta Assemblea
anual de Clubs de Producte de l‟Agència Catalana de Turisme (ACT)
El 7 d‟abril el Palau de la Música Catalana de Barcelona va acollir la quarta
Assemblea de Clubs de Producte de l‟Agència Catalana de Turisme (ACT) amb la
participació d‟unes 150 empreses i entitats catalanes, entre elles el Consorci AlbaTer.

La jornada va incidir en la recerca de formes i canals alternatius als tradicionals per
tal de generar noves oportunitats de negoci, especialment en l‟àmbit de la
distribució i comercialització on line.
Durant la celebració de l‟assemblea es va presentar el balanç de resultats del 2009,
així com les noves propostes de futur. De les accions previstes per aquest any
destaca el primer Workshop interclubs de producte del 22 d‟abril (que també us
informem en aquest Info Ter), així com la tercera edició del macroworkshop Buy
Catalunya el proper 21 de maig i les jornades tècniques de Clubs per fer balanç de
l‟any i preparar conjuntament el Pla d‟Accions per l‟any següent.

7- RUTA DEL TER. El Consorci participa en el primer Workshop per als
membres de Clubs de Producte organitzat per l‟Agència Catalana de
Turisme (ACT)
El 22 d‟abril la tècnica de turisme del Consorci Alba-Ter, Estel Sleep, va participar
en el primer Workshop Interclubs de Producte, una nova plataforma de networking
que l‟Agència Catalana de Turisme (ACT) ofereix als membres dels Clubs de
Producte.
En aquesta jornada les empreses que són membres d‟algun Club de Producte van
tenir l‟oportunitat de trobar-se i entrevistar-se amb les empreses de serveis,
allotjament, intermediaris i entitats especialitzades en productes que també són
membres dels Clubs, com és el cas del Consorci Alba Ter per la Ruta del Ter.
Els objectius d‟aquest workshop eren facilitar el networking i estimular la creació de
producte entre els membres de clubs.

8- La gerent del Consorci, Anna Magem, assisteix a la taula rodona “Vogant
junts: Avaluació i futur de la participació pública en la gestió de l‟aigua a
Catalunya”
La Fundació Nova Cultura de l‟Aigua, en col·laboració amb l‟Agència Catalana de
l‟Aigua (ACA), va organitzar el 29 d‟abril una taula rodona per realitzar un debat
sobre els processos de participació realitzats per l‟ACA en el procés de planificació
hidrològica i explorar vies de continuïtat de la participació pública en el seguiment i
aplicació del Pla de Gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya.

Sota el títol “Vogant junts: Avaluació i futur de la participació pública en la gestió
de l‟aigua a Catalunya”, la taula rodona va tenir lloc al Departament de Medi
Ambient i Habitatge. Les ponències van anar a càrrec de Joaquim Brugué, de la
Universitat Autònoma de Barcelona-IGOP; Xavi Carbonell, ARC Mediació Ambiental;
Daniel Barbé, Xarxa per una Nova Cultura de l‟Aigua; Abel La Calle, Universidad de
Almería, FNA; i Gabriel Borràs, de l‟Agència Catalana de l‟Aigua (ACA). Per part del
Consorci Alba-Ter va assistir a la jornada la gerent de l‟ens, Anna Magem.

9- El Museu Industrial del Ter (MIT) de Manlleu rep un premi de
Museologia a mans de l‟Associació de Museòlegs de Catalunya
L‟associació de Museòlegs de Catalunya ha premiat el Museu Industrial del Ter
(MIT) en la tercera edició dels Premis de Museologia. El veredicte va destacar el
MIT com una institució jove que pren com a eix aglutinador del territori el riu Ter,
des de la vessant natural i ambiental fins a la social i econòmica. També com un
museu que s‟ha convertit en un recurs de desenvolupament del territori, un agent
dinamitzador de la zona des de la vessant cultural i turística, i un motor per a la
conservació i estudi de l‟entorn, recuperació i posada en valor dels elements
naturals i patrimonials.
El Museu Industrial del Ter va rebre el guardó dins la modalitat de „Projectes,
exposicions, experiències, activitats i institucions‟ que està destinat a prestigiar,
reconèixer i fer públics els projectes, exposicions, experiències i activitats més
destacades en l‟àmbit de la museologia a Catalunya. El premi es va lliurar al Palau
Moja de Barcelona, el 26 de març.

10- ACTIVITATS AL RIU TER
Presentació de la Ruta de l‟Onyar
El 13 de maig a la sala polivalent de l‟Ajuntament de Riudellots de la Selva tindrà
lloc la presentació de “La Ruta de l‟Onyar: el riu com a element vertebrador del
territori i del seu patrimoni” a càrrec dels alumnes del Màster de Ciència i
Tecnologia de l‟Aigua de la Universitat de Girona (UdG). L‟acte començarà a dos
quarts de vuit del vespre.
Aquests alumnes han aplicat la metodologia de la Ruta del Ter al riu Onyar per
crear també una ruta que es connecta amb la 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.
Caminada guiada pel patrimoni de l‟aigua d‟Hostalric
El 9 de maig en el marc del projecte “Selwa, un compromís amb l‟aigua” s‟ha
organitzat una caminada guiada pel patrimoni de l‟aigua d‟Hostalric. El recorregut
començarà a les 10 del matí a l‟Oficina de Turisme (Ajuntament d‟Hostalric) i té una
durada d‟uns set quilòmetres. La ruta té una dificultat baixa i cal portar esmorzar,
aigua

i

calçat

còmode.

L‟activitat

és

gratuïta.

Més

informació

a

www.selva.cat/selwa.
Visites guiades del CEA Alt Ter
El CEA Alt Ter ha organitzat per l‟abril una visita a “El Molí Petit”, molí fariner, de
Sant Joan de les Abadesses. Tots els dissabtes del mes de 12 a 1 del migdia. El
punt de trobada és al mateix molí.
També, el proper 8 de maig, de les 5 de la tarda a les 7 del vespre, es farà una
sessió teòrica d‟ocells de muntanya i roca dins el curs d‟ornitologia organitzat per
l‟APNAE. És gratuït i per informació i reserves cal trucar al 972.454.672.
Per més informació sobre aquestes i altres visites es pot trucar al 972.72.13.17 /
686.11.33.44 o enviar un correu electrònic a info@alt-ter.org

MAIG
1- INTERREG IV – A POCTEFA. El Consell de Govern del Consorci Alba-Ter
dóna llum verda a noves actuacions a realitzar al territori en el marc del
programa Interreg
El Consell de Govern d‟aquest maig ha aprovat actuacions a realitzar en els
municipis de Sant Joan de les Abadesses, Vic, Manlleu, Les Masies de Roda,
Vilanova de Sau i Tavèrnoles, en el marc de la iniciativa comunitària Interreg IV – A
POCTEFA que tenen un import total de 42.350,74 i que es financen, en part, a
través d‟aquest programa.
A Sant Joan de les Abadesses l‟actuació va destinada a rehabilitar la bassa de
l‟Ecomuseu El Molí Petit. El Consorci hi aportarà 4.000 euros, un 16,65% del cost

total. A Vic es vol recuperar l‟antiga infraestructura hidràulica de la Sínia que servia
per bombar aigua del subsòl per utilitzar-la en el reg d‟horts, camps de conreu i
cases de pagès. S‟hi destinen 15.000 euros, un 42,86% del cost de l‟actuació. A
Manlleu, l‟actuació aprovada consisteix en la instal·lació d‟embarrats connectats a la
turbina Fontaine i la posada en funcionament de màquines al Museu Industrial del
Ter (MIT). L‟import que finança el Consorci és de 15.000 euros, el 16,85% del cost
total. A Les Masies de Roda l‟actuació consisteix en la rehabilitació del pou de glaç i
el Consorci hi aporta 6.350 euros, el 47,94% del total. Finalment, als municipis de
Vilanova de Sau i Tavèrnoles es farà un seguiment de ratpenats aquàtics dins el
projecte “QuiroRius” al riu Ter. El seguiment de ratpenats es basa en el recompte
d‟activitat de ratpenats aquàtics en diferents trams d‟un quilòmetre de riu. Aquest
mètode està pensat perquè el duguin a terme voluntaris que han passat per un
breu curs de capacitació i que han d‟estar equipats amb un detector d‟ultrasons i un
lot. En paral·lel un equip d‟especialistes en l‟estudi d‟aquest grup animal realitza
campanyes de captura i estudis d‟activitat de caça. El Consorci hi aporta 2.000,74
euros, a través de l‟Interreg, que representa un 59,36% del cost total.
D‟altra banda, en el mateix Consell de Govern també es van aprovar els convenis
amb els ajuntaments de les Masies de Roda, Tavèrnoles i Vilanova de Sau per dur a
terme aquests projectes.
El Consorci també està estudiant, en el marc del mateix Interreg IV – A POCTEFA,
altres actuacions proposades pels ajuntaments de Setcases, Les Llosses, Vilanova
de Sau, Anglès, Sarrià de Ter i Bordils.

2- INTERREG IV – A POCTEFA. El Consorci participa en la inauguració de
l‟exposició Paisatge? que inclou treballs sobre el riu Ter
Diferents representants del Consorci Alba-Ter van assistir el 6 de maig al Bòlit
Centre d‟Art Contemporani de Girona a la inauguració de l‟exposició “Paisatge?”, on
Nico Baumgarten i Alfonso Borragán presenten fins el 29 d‟agost dues propostes
directament relacionades amb el riu Ter. El Consorci ha col·laborat amb l‟exposició
aportant 1.000 euros, un 3,33 de l‟import total, a través del programa Interreg.
L‟alemany Baumgarten

ha seguit el riu Ter des del seu naixement fins a la

desembocadura, fent-ne fotografies i establint una conversa amb el territori. De la
seva banda, Borragán (Santander) ha obtingut imatges ocultes i efímeres del
paisatge del Ter des del seu interior, construïnt petites “càmeres de terra” que ha
repartit pel riu. Algunes estan a disposició del visitant, perquè les trenqui amb dues

pedres i deixi els fragments amb les impressions resultants sota una urna o se‟ls
emporti. Borragán va realitzar un taller sobre la construcció de les càmeres, a La
Mercè.
L‟exposició es pot veure al Bòlit-La Ramba /Dadespai i a partir del 10 de juny al
Bòlit-Sant Nicolau.

3- El president del Consorci, Francesc Camps, ponent de la taula rodona “El
pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya” organitzat pel
Consell d‟Iniciatives Locals pel Medi Ambient de les comarques de Girona
(CILMA)
El 26 de maig el Consell d‟Iniciatives Locals pel Medi Ambient de les comarques de
Girona (CILMA) va organitzar una jornada per conèixer i debatre els continguts del
Pla de Gestió de Districte de la Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) i del Programa
de Mesures i el seu procés d‟aprovació, així com la planificació de l‟espai fluvial del
Ter i dels Plans zonals d‟implantació dels cabals de manteniment de l‟alt i baix Ter.
El Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya i el Programa de
Mesures estan en informació pública.
La benvinguda a la jornada va anar a càrrec de l‟alcalde de La Cellera de Ter, Josep
Serrallonga, el president del CILMA, Lluís Lloret i del responsable de la Comissió de
l‟Aigua del CILMA, Àngel Ferrer. A continuació el cap del Departament de
Planificació d‟Abastament de l‟Àrea d‟Abasament de l‟Aigua de l‟Agència Catalana de
l‟Aigua (ACA), Jordi Molist, va presentar el programa de mesures del Pla de gestió
del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC) i el procés de planificació de
l‟espai fluvial del riu Ter. Acte seguit, l‟enginyer industrial que ha elaborat l‟informe
“L‟aigua a les comarques gironines” per encàrrec de la Taula d‟Enginyeria de les
comarques de Girona, Joan Gaya, va parlar sobre “El retorn del Ter: intencions i
condicions”. Després d‟una pausa, hi va haver la taula rodona per debatre el
programa de mesures, el calendari previst i el seu abast. En aquesta taula rodona
hi va participar el president del Consorci Alba-Ter, Francesc Camps. També hi havia
l‟alcalde de Torroella de Montgrí, Josep Maria Rufí; el membre de l‟Ateneu juvenil,
cultural i naturalista de Girona, Aleix Comas; el portaveu de les comunitats de
regants del Baix Ter, Narcís Illa; l‟investigador a l‟Institut Català de Recerca de
l‟Aigua (ICRA), Rafael Marcé; i Jordi Molist i Joan Gaya. La cloenda va anar a càrrec
del director dels Serveis Territorials de Girona de Medi Ambient i Habitatge, Emili
Santos.

4- Estudiants de la Universitat de Girona (UdG) creen la Ruta de l‟Onyar
que connecta amb la Ruta del Ter
El dijous 13 de maig es va presentar el projecte “La Ruta de l‟Onyar: el riu com a
element vertebrador del territori i del seu patrimoni”, un projecte que han portat a
terme els participants en el Màster en Ciència i Tecnologia de l‟aigua i del Màster en
Medi Ambient de la Universitat de Girona. L‟acte de presentació, que van organitzar
conjuntament l‟Ajuntament de Riudellots de la Selva, la Universitat de Girona, el
Consorci Alba-Ter i el projecte SELWA del Consell Comarcal de la Selva, va tenir
lloc a la sala polivalent de l‟Ajuntament de Riudellots.
L‟acte va ser presidit per l‟alcaldessa de Riudellots de la Selva, Montserrat Roura, el
president del Consell Comarcal de la Selva, Jordi Gironès, el president del Consorci
Alba-Ter, Francesc Camps, i per la professora titular de la Universitat de Girona,
Anna Ribas. A continuació va tenir lloc la presentació del projecte a càrrec dels
autors i participants del Màster en Ciència i Tecnologia de l‟aigua i del Màster en
Medi Ambient de la Universitat de Girona, que van mostrar els diferents apartats
que consta l‟estudi: proposta d‟itinerari i trams, patrimoni natural, patrimoni
cultural, usos i qualitat de l‟aigua, usos del sòl i planejament, inundacions i
expressions literàries.
La valoració dels diferents assistents, entre els quals es trobaven alcaldes i regidors
dels municipis per on passa la proposta de ruta, va ser molt positiva i van destacar
el treball portat a terme. L‟execució de projectes d‟aquestes característiques sobre
el territori ha de permetre l‟arribada de visitants respectuosos amb el medi i
interessats en el territori que visiten, que es traduirà amb un impuls a les
economies

locals

dels

municipis:

restaurants,

bars,

botigues

de

productes

gastronòmics o records, hotels, càmpings, cases de turisme rural, serveis de
reparació i lloguer de bicicletes, serveis de turisme actiu per poder fer rutes guiades
o demanar altres serveis complementaris, entre altres.

5- RUTA DEL TER. Tour operadors europeus i periodistes alemanys
s‟interessen per la Ruta del Ter
Aquest maig diferents tour operadors europeus han visitat la Ruta del Ter, creada
pel Consorci Alba-Ter, amb l‟objectiu que a mitjà termini comercialitzin aquest
producte als seus països d‟origen. La visita va tenir lloc el 19 de maig dins del
workshop “Buy Catalunya” organitzat per l‟Agència Catalana de Turisme a membres
de diferents clubs de producte. En aquest cas el Consorci hi forma part a través del

club “Turisme Actiu-Natura”. Els tour operadors van realitzar el tram de Verges a la
Gola del Ter en bicicleta. Durant el recorregut, on es van fer diferents parades en
llocs d‟interès natural i cultural, se‟ls va informar sobre el Consorci i la seva
filosofia, així com la Ruta del Ter. En total van assistir nou tour operadors de països
com Finlàndia, Rússia, Noruega, Bèlgica, Alemanya, Països Baixos, Itàlia i França.
La sortida estava emmarcada en el grup “Descobreix a peu i en bicicleta la nostra
cuina”.
D‟altra banda, aquest mateix mes, concretament el dia 8 de maig, una desena de
periodistes alemanys van recórrer el tram de la Ruta del Ter entre Colomers i la
desembocadura del Ter en la seva vessant cicloturista. Alguns dels mitjans de
comunicació alemanys que hi van participar van ser la Revista Radtouren, el
programa “Ambiente” de la ràdio austríaca, Exit Magazin, Jüdische Allgemeine,
Siegessäule o Lübecker Nachrichten. L‟objectiu és que els mitjans de comunicació
del centre d‟Europa donin a conèixer la Ruta del Ter al seu públic.
En les dues visites, els participants van estar acompanyats per la tècnica de
turisme del Consorci Alba-Ter, Estel Sleep.

6- El Consorci assisteix a la presentació del centre de visitants del Gironès
El 18 de maig va tenir lloc una taula tècnica amb els empresaris del Gironès per
presentar el projecte del futur Centre de Visitants de la comarca ubicat a Sarrià de
Ter, i on el Consorci Alba-Ter també hi va ser present. El projecte vol convertir
aquest centre de visitants, que ha d‟estar acabat a finals d‟any, en la visita
ineludible per a tothom que vulgui visitar la comarca. En el centre es podran
conèixer els productes, l‟artesania i la gastronomia del Gironès, i hi haurà auditori,
zona de tallers de tècniques artesanals, un espai museístic de 270 metres quadrats
o una oficina d‟informació. En total el centre tindrà 866 metres quadrats. La
previsió és que el visitin 30.000 persones cada any i es pensa sobretot en tres
perfils de visitants: els provinents del turisme familiar, els del turisme escolar i
turisme de la tercera edat. El cost del projecte és 1,3 milions d‟euros (900.000
euros d‟obra i 400.000 euros de museïtzació).

7- El Consorci participa a Girona en la jornada “Aigua per unir” organitzada
per la Plataforma del Ter i Compromís per Lleida

El 15 de maig el Consorci Alba-Ter va assistir a la jornada “Aigua per unir: una
nova proposta per a la gestió de l‟aigua a Catalunya” organitzada per la Plataforma
del Ter i Compromís per Lleida. L‟acte va tenir lloc a la Casa de Cultura de Girona i
va ser presentada i moderada per l‟alcaldessa de Verges i vocal del Consorci AlbaTer, Marta Payeró.
En la jornada, primer, hi van haver diferents ponències a càrrec de Joan Gaya,
Carles Conill, Francesc Camps, Joan Armengol i Ignasi Aldomà i Josep Escribà. Gaya
va parlar sobre “Els fonaments oblidats de la gestió de l‟aigua a Catalunya”, Conill
de “La gestió de la sequera del 2007-2008 a l‟Àrea Metropolitana de Barcelona”,
Camps sobre “El riu Ter, de la sequera meteorològica a la sequera permanent”,
Armengol de l‟”Evolució històrica dels recursos del riu Ter i previsions de futur” i
Aldomà i Escribà sobre “El Compromís per Lleida, una nova visió de la gestió de
l‟aigua i del territori a Catalunya”. A continuació, es va llegir la lectura de la
proposta de manifest “Aigua per unir”. La jornada va acabar amb un debatcol·loqui.

8- LIFE. El projecte “Recuperació d‟hàbitats riparis del riu Ter (RipariaTer)” continua endavant amb l‟edició d‟un primer díptic de divulgació
Aquest maig s‟ha editat el primer díptic de divulgació del projecte Life +
“Recuperació d‟hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” que es troba en quatre
idiomes: català, castellà, anglès i francès. En total s‟ha fet una tirada de 5.000
díptics amb l‟objectiu d‟informar sobre el projecte a la població, així com per
repartir en actes, fires, conferències i altres esdeveniments on es pugui difondre el
projecte.
D‟altra banda, s‟està treballant en la posada en funcionament de la pàgina web del
projecte que tindrà el domini: www.liferipariater.com. De moment, hi ha una
màscara d‟enllaç i al llarg del mes de juny la pàgina ha de començar a operar.

9- El Consorci Alba-Ter aprova convenis de col·laboració amb Aigües TerLlobregat, Aigües de Girona-Salt-Sarrià de Ter i la Diputació de Girona
El Consorci Alba-Ter ha aprovat convenis de col·laboració amb Aigües Ter-Llobregat
i Aigües de Girona-Salt-Sarrià de Ter per col·laborar amb el desenvolupament de
les accions que porta l‟ens, atesa la incidència que aquestes accions poden tenir en
el riu Ter. El conveni amb Aigües Ter-Llobregat preveu una aportació econòmica de

36.000 euros anuals per al funcionament ordinari del Consorci i el d‟Aigües de
Girona-Salt-Sarrià de Ter una aportació de 6.000 euros.
D‟altra banda, el Consorci ha firmat un conveni amb la Diputació de Girona per a
l‟allotjament de la pàgina web de la Ruta del Ter al Centre de Càlcul. D‟aquesta
manera, es garantirà la continuïtat i vigència del portal de la Ruta.

10- Avistament de llúdrigues a Girona
A principis d‟aquest maig, Narcís Rubio i Marta Palmada, van poder veure quatre
llúdrigues, una parella d‟adultes i dues de joves al barri de Campdorà de Girona.
Hem de tenir en compte que fa 10 anys la llúdriga s‟havia extingit de Girona. Ara,
uns anys més tard, després de la reintroducció a l‟Empordà, s‟ha anat escampant
pels rius, i també ha arribat al Ter. Hem de tenir en compte que les llúdrigues riu al
Ter ja fa temps que han retornat, però el fet curiós és que és molt difícil veure la
llúdriga, i sobretot tota una família junta de cop.
Podeu consultar les imatges que ens han fet arribar en Narcís i la Marta aquí.

11- Acta del consell de govern de l‟11 de març de 2010
Ja podeu consultar aquí l‟acta del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter que va
tenir lloc a Girona el dia 11 de març de 2010 i que va ser aprovada pel Consell de
Govern del dia 12 de maig de 2010, amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l‟acta de la sessió anterior (13 de gener de 2010).
2. Interreg IV A – POCTEFA
3. Conveni Ajuntament de Verges, Interreg IVA – POCTEFA
4. Conveni Ajuntament de Girona (Bòlit, centre d‟art contemporani), Interreg
IV A – POCTEFA
5. Conveni Consell Comarcal de la Selva
6. Conveni Eca Bureau Veritas
7. Conveni Universitat de Girona, projecte Life+
8. Conveni Universitat de Girona, separata Llibre patrimoni cultural del Ter.

9. Conveni Diputació de Girona, any 2010-11
10. Liquidació exercici 2009.
11. Ens gestor de Xarxa Natura 2000.
12. Aprovació projecte “Actuacions de conservació i manteniment a les ribes del
Ter i Freser, 2010”
13. Al·legacions Pla zonal Ter Superior.
14. Mocions o temes per urgència.
15. Informe de gerència.
16. Informacions diverses.
17. Precs i preguntes

12- ACTIVITATS AL RIU TER
Visita a la dessalinitzadora del Prat
El 14 de juny a la tarda representants del Consorci Alba-Ter visitaran la nova
dessalinitzadora del Prat. Hi haurà una explicació tècnica i una visita a les
instal·lacions.
Jornada “20 anys Àrea Protegida de les Illes Medes”
El 2 de juny al matí tindrà lloc al Consell Municipal de l‟Estartit la jornada “20 anys
Àrea Protegida de les Illes Medes”, on hi haurà diverses ponències i una taula
rodona. Per informació i inscripcions cal adreçar-se a l‟Oficina de Turisme de
l‟Estartit (mvilavedra@torroella-estartit.cat o 972751910).
Caminada guiada per l‟entorn de la presa de Susqueda i el santuari del Coll
El projecte “Selwa, un compromís amb l‟aigua” ha organitzat una caminada guiada
per l‟entorn de la presa de Susqueda i el santuari del Coll pel dia 12 de juny. La
caminada és d‟uns 12 quilòmetres i de dificultat mitjana-elevada. L‟activitat
comença a la presa de l‟embassament de Susqueda i passa per Ca la Gallusa, revolt
del Corolet, Santuari del Coll, Coll de Nafré, antic camí carreter i presa de
Susqueda. L‟activitat és gratuïtat i cal portar esmorzar, aigua i calçat còmode. Per
més informació es pot consultar la pàgina web: www.selva.cat/selwa.

Jornada “L‟articulació del territori (cultura i natura) des dels museus. Una
oportunitat?” al Museu Industrial del Ter (MIT) de Manlleu
El Museu Industrial del Ter (MIT) de Manlleu i la Universitat de Vic (UVic) han
organitzat una jornada pel proper 18 de juny sota el títol “L‟articulació del territori
(cultura i natura) des dels museus. Una oportunitat?”. La jornada comptarà amb
ponències, debat i taula rodona. L‟activitat es durà a terme al Museu Industrial del
Ter i cal fer inscripció prèvia a: mit@mitmanlleu.org o al telèfon 93.851.51.76. Per
més informació es pot consultar la pàgina web: www.mitmanlleu.org.

JUNY
1- L‟Ajuntament de Sant Hilari Sacalm s‟adhereix al Consorci Alba-Ter
El ple de l‟Ajuntament de Sant Hilari Sacalm d‟aquest juny ha aprovat l‟adhesió del
municipi

al

Consorci

Alba-Ter.

D‟aquesta

manera,

l‟ens

supramunicipal

ja

representa 53 ajuntaments i 5 consells comarcals de la conca hidrogràfica del riu
Ter.

2- Una delegació del govern del Brasil visita el Consorci Alba-Ter per
conèixer el seu funcionament administratiu
Una delegació formada per disset persones vinculades a l‟administració pública de
Brasil, entre directors de ministeris, secretaris i alcaldes que pertanyen al projecte
Brasil Municipis, van visitar el Consorci Alba-Ter el passat divendres per conèixer la
seva experiència com a ens supramunicipal que treballa amb diferents ajuntaments
i

consells

comarcals.

Aquesta

visita

tècnica

forma

part

d‟unes

jornades,

organitzades entre Brasil i la Unió Europea, per promoure l‟intercanvi de
coneixements amb l‟objectiu que aquestes experiències serveixin de referència a les
administracions d‟aquest país.
En total s‟han seleccionat deu experiències a tot Europa, als països d‟Espanya,
Itàlia, Alemanya i Portugal. A l‟Estat, a més del Consorci Alba-Ter, van visitar la
Federación Española de Municipios y Provincias, el Ministeri de Política Territorial,
l‟Ajuntament d‟Alcalá de Henares, la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM),
el Consorci Localret, el Pacte Industrial de Barcelona i la Universitat de Barcelona,
on van entrevistar-se amb el Doctor Germà Bel.

La delegació de Brasil va ser rebuda al Museu Industrial del Ter (MIT) de Manlleu
pel tinent d‟alcalde de l‟Ajuntament de Manlleu, David Bosch i el president del
Consorci Alba-Ter, Francesc Camps. A continuació, i després d‟unes paraules de
benvinguda i introducció sobre els orígens de l‟ens, la gerent del Consorci, Anna
Magem, va fer una explicació sobre l‟àrea administrativa, és a dir, com s‟organitza
el Consorci, la seva forma de funcionament, els serveis que ofereix als socis, el
marc legal o les fonts de finançament. Per finalitzar, la directora de projectes de
l‟ens, Dolors Roset, va comentar els àmbits d‟actuació del Consorci Alba-Ter i els
projectes que s‟estan portant a terme. La delegació es va mostrar molt receptiva i
interessada amb l‟experiència del Consorci, fent aportacions i comentaris al final de
la jornada.

3- El Consorci Alba-Ter visita la dessalinitzadora del Prat
Una trentena de persones, entre representants polítics i tècnics del Consorci AlbaTer, van visitar el 14 de juny la dessalinitzadora del Prat de Llobregat. Una
infraestructura, construïda i gestionada per Aigües Ter Llobregat, que va entrar en
servei l‟any passat i que ha tingut un cost de 230 milions d‟euros.
Actualment la planta funciona a un 10% de capacitat perquès les reserves d‟aigua
als embassaments estan per sobre del 90%. A mesura que disminueixen aquestes
reserves, la producció de la planta augmenta. Quan els embassaments estan al
60% de la seva reserva, la dessalinitzadora funciona a ple rendiment. L‟aigua
produïda a la dessalinitzadora es bomba fins al dipòsit de la Fontsanta, a Sant Joan
Despí, al qual arriba mitjançant una canonada de 1.400 mm de diàmetre i 12
quilòmetres, seguint un traçat paral·lel al riu Llobregat en gran part del seu
recorregut. Des d‟aquest dipòsit l‟aigua es distribueix a la xarxa d‟abastament per
al seu consum.
La visita va constar de dues parts. Primer, a l‟auditori, hi va haver una explicació
general de la planta a càrrec del gerent d‟Aigües Ter Llobregat, Joan Compte, i la
projecció d‟un vídeo. A continuació, es va visitar la dessalinitzadora. Bàsicament, el
sistema de control i l‟edifici d‟osmosi inversa que és el procés que permet dessalar
l‟aigua. Només el 45% de l‟aigua impulsada a pressió es converteix en potable i la
resta es torna al mar després de barrejar-la amb aigua de la depuradora del Prat
per retornar-la en condicions normals de salinitat. Una vegada acabat amb aquest
procés l‟aigua ja és potable, i durant la visita els representants del Consorci ho van

poder comprovar bevent un got d‟aigua. Tot i així, aquesta aigua, encara falta
mineralitzar-la amb calç i clor.

4- LIFE. Aquest juny han tingut lloc les segones comissions executives del
projecte Life + “Recuperació d‟hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”
A la seu tècnica del Consorci Alba-Ter, a Salt, s‟han realitzat aquest juny, les
segones comissions executives del projecte Life + “Riparia-Ter” amb l‟assistència
dels diferents representants tècnics i

polítics del projecte. Les comissions

executives TER-1 (Illa de la Pilastra), TER-2 (Deveses de Salt) i TER-3 (Bosc de Can
Salvatella i Illa de Pedret) van tenir lloc el 2 de juny, i la comissió executiva TER-4
(Illa d‟Avall) el 3 de juny.
L‟objectiu de les comissions era conèixer l‟evolució de l‟estat de redacció dels plans
de gestió i dels projectes executius i d‟itineraris de cada espai, per tal que tothom
pogués fer els suggeriments oportuns abans de la redacció i aprovació definitiva.

5-

LIFE.

Visita

de

seguiment

al

projecte

Riparia-Ter

per

part

del

responsable designat per la Comissió Europea
El 8 de juny a la seu tècnica de Salt va tenir lloc la primera reunió de seguiment del
projecte Life + “Recuperació d‟hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” amb el
responsable designat per la comissió europea. En aquest cas es tracta d‟Ainhoa
Darquistade de l‟equip IDOM-ASTRALE amb seu a Bilbao.
En el transcurs de la reunió, els responsables tècnics del projecte van estar
comentant la feina realitzada fins al moment, així com resolent dubtes de cara a
l‟execució del projecte. L‟intercanvi d‟opinions va ser molt positiu.

6- El president del Consorci, Francesc Camps, participa en el debat “La
gestió dels recursos a les comarques gironines”
L‟Observatori de la Sostenibilitat de les comarques gironines i l‟Institut del Medi
Ambient de la Universitat de Girona, amb l‟ajut econòmic del Consell Assessor per
al Desenvolupament Sostenible de Catalunya i la col·laboració del diari El Punt, van
organitzar després de realitzar uns treballs d‟anàlisi de la sostenibilitat a la
demarcació de Girona, uns debats per ampliar aquest estudi amb les aportacions

qualitatives dels agents socials, econòmics i institucionals. En total es van realitzar
cinc debats per parlar de temes punyents de l‟actualitat comarcal i regional, amb
l‟objectiu de determinar les problemàtiques més importants i extreure conclusions
dels problemes reals i les seves possibles solucions futures, tenint en compte que
aquestes només seran possibles quan hi hagi un consens d‟actuació entre els
diferents actors implicats amb aquestes temàtiques.
El president del Consorci Alba-Ter, Francesc Camps, va participar en un d‟aquests
debats, “La gestió dels recursos de les Comarques Gironines: El model energètic,
l‟aigua i els residus”. El debat, en el qual hi van assistir una desena de persones, va
tenir lloc el 10 de juny a la seu del diari El Punt a Girona. Ara, aquest diari publicarà
una sèrie de reportatges continuats dels temes tractats als cinc debats amb una
selecció de les aportacions.

7- RUTA DEL TER. La Ruta ja és al Facebook
El Consorci Alba-Ter, que ha creat i impulsat la Ruta del Ter, ha cregut convenient
donar un nou pas i obrir un espai a la xarxa social Facebook per difondre les
activitats i novetats entorn d‟aquest recorregut a peu i en bicicleta que ressegueix
el curs del riu Ter.
Aquesta eina també serà un espai de trobada per totes aquelles persones que ja
han fet la Ruta i volen aportar els seus comentaris i suggeriments. També, des del
Consorci, i especialment des de l‟àrea de promoció econòmica i turisme, es podrà
realitzar un seguiment acurat del tipus d‟usuari de la Ruta i el seu perfil, amb
l‟objectiu de donar un millor servei als visitants i turistes i poder interactuar amb
ells.
Des del Facebook, periòdicament, s‟aniran penjant continguts sobre totes aquelles
informacions que siguin d‟interès, com millores en el recorregut, actualitzacions de
la pàgina web o promocions entorn al producte.

8- El Consorci assisteix a la reunió de la comissió de turisme del Pays
Pyrénées Méditerranée al Boulou
La gerent del Consorci Alba-Ter, Anna Magem i la tècnica de turisme, Estel Sleep,
van assistir l‟1 de juny a la segona reunió de la comissió de turisme del Pays
Pyrénées-Méditerranée que va tenir lloc a la sala del Consell Municipal del Boulou.

La reunió, en la qual van assistir-hi un bon nombre de participants, es van
presentar diferents experiències al voltant de l‟ecoturisme. En concret es van
analitzar les potencialitats de la relació entre turisme i ecologia, i del turisme
esportiu en plena natura, a través de la diversificació a través de la cooperació
transfronterera. En el marc d‟aquesta jornada, el Consorci va presentar la Ruta del
Ter amb la idea de trobar socis que vulguin treballar conjuntament amb projectes
relacionats amb aquest tipus d‟oferta turística.

9- El Consorci participa en la jornada tècnica “Els espais agraris a Girona:
instruments jurídics i de planejament per a la seva protecció”
La directora de projectes del Consorci Alba-Ter, Dolors Roset, va assistir el 17 de
juny a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona (UdG) a la jornada tècnica
“Els espais agraris a Girona: instruments jurídics i de planejament per a la seva
protecció” organitzada per la Fundació Agroterritori.
La jornada estava promoguda en el marc del Pla Anual de Transferència
Tecnològica (PATT) amb l‟objectiu de reflexionar sobre l‟estat de l‟art del
planejament agrari. Es proposava una mirada sobre la dimensió territorial de
l‟agricultura a les comarques gironines, centrada en l‟estat del planejament
territorial i en els instruments jurídics hàbils per a la protecció del territori agrari.
La jornada va constar de diferents ponències i un debat. La cloenda va anar a
càrrec del coordinador i representant institucional dels Serveis Territorials del DAR
a Girona, Josep Guix.

10- ACTIVITATS AL RIU TER
Visites teatralitzades al Museu Industrial del Ter (MIT) de Manlleu
Cada diumenge fins el 29 d‟agost hi haurà la possibilitat de fer una visita
teatralitzada al Museu Industrial del Ter (MIT) de Manlleu sota el títol de “l‟Esperit
del Ter”. Les visites estan organitzades pel Museu juntament amb la companyia
Corcia Teatre i el preu de l‟entrada és de 3 euros. La visita comença a les 11:30 i el
visitant pot veure com era el treball a la fàbrica i altres aspectes socials de l‟època
al llarg de l‟exposició La Fàbrica de Riu del museu.
Sota el nom d‟en Quim o l‟Assumpta s‟amaguen els personatges que donen vida a
l‟esperit del Ter. Aquests misteriosos personatges nascuts en plena industrialització

manlleuenca, també posaran en funcionament, gràcies a la força de l‟aigua, la
Turbina Fontaine. L‟Assumpta també posarà en valor l‟important treball de la dona
en el desenvolupament de la industria tèxtil a Osona.
Descens popular amb piragua pel Ter – Memorial Francesc Ferrer
El proper 11 de juliol el Club Piragüisme Salt-Ter i l‟empresa Caiac i Natura
organitzen una nova edició del descens popular amb piragua pel Ter – Memorial
Francesc Ferrer. Aquesta serà la novena edició. La sortida serà a La Barca de
Bescanó i l‟arribada al Parc de les ribes del Ter a Girona.

JULIOL
1- El Consorci Alba-Ter aprova convenis de millora i manteniment de les
ribes del Ter i el Freser amb nou ajuntaments
El Consorci és conscient que un dels grans problemes amb que es troben els
ajuntaments consorciats és el de la neteja i condicionament de les lleres. Per
aquest motiu, a partir de les propostes rebudes de diferents ajuntaments, aquest
any s‟ha redactat el projecte “Actuacions de millora i manteniment de les ribes del
Ter i Freser 2010”. Aquest projecte que té un import de 122.049,25 euros es va
presentar a la convocatòria oberta per la Diputació de Girona amb l‟Obra Social “la
Caixa” que va acordar la concessió d‟una subvenció del 80% del cost dels treballs.
Per tant, el 20% de finançament restant haurà d‟anar a càrrec dels ajuntaments.
En l‟últim consell de govern del Consorci es van aprovar el convenis amb els
ajuntaments consorciats que es veuran beneficiats pel projecte. En total són nou:
Ajuntament de Ribes de Freser, Ajuntament de Ripoll, Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses, Ajuntament de la Cellera de Ter, Ajuntament de Bescanó,
Ajuntament de Girona, Ajuntament de Sarrià de Ter, Ajuntament de Verges i
Ajuntament de la Tallada d‟Empordà.

2-

El president del Consorci Alba-Ter, Francesc Camps, presenta una

ponència sobre bones pràctiques en un curs d‟estiu de la Universitat
Politècnica de Madrid
El president del Consorci Alba-Ter, Francesc Camps, va assistir els dies 5 i 6 de
juliol a la Granja de San Ildefonso (Segovia) per presentar una ponència al curs

d‟estiu “Buenas practicas para mejorar las condiciones de vida” del programa
Hàbitat de Nacions Unides. El curs estava promogut pel Ministerio de Vivienda
juntament amb l‟Ajuntament de la Granja i la Universidad Politécnica de Madrid.
El Consorci va ser seleccionat perquè l‟any 2004 va rebre un premi de bones
pràctiques dins el Concurs Internacional, amb el títol “Consorci Alba-Ter. Cohesió
territorial, desenvolupament econòmic i sostenibilitat de la conca fluvial. Barcelona i
Girona”.

3- INTERREG IV – A POCTEFA. Aprovat el projecte “Viu el Riu” a Ripoll dins
el Taller Transfronterer de l‟aigua II
En l‟últim Consell de Govern del Consorci Alba-Ter s‟ha aprovat 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 POCTEFA) el projecte “Viu el Riu” de Ripoll. Es tracta de la creació d‟un itinerari
fluvial urbà que mostrarà diferents elements patrimonials i aspectes naturals del riu
Ter i que es podrà extrapolar a altres municipis en què el riu transcorri pel seu nucli
urbà.
L‟actuació té un import de 5.200 euros, el 70% finançat a través de la Iniciativa
Comunitària Interreg IV – A POCTEFA, i la resta per l‟Ajuntament de Ripoll.

4- El Consorci presenta al·legacions al pla de gestió del districte de conca
fluvial de Catalunya
El Consorci Alba-Ter ha presentat, davant de l‟Agència Catalana de l‟Aigua (ACA),
al·legacions al Pla de Gestió del Districte de conca hidrogràfica o fluvial de
Catalunya, al Programa de Mesures i al seu Informe de Sostenibilitat Ambiental. En
total s‟han realitzat nou al·legacions que es poden consultar aquí.

5- Es rebaixen els sous dels treballadors del Consorci en aplicació del Reial
decret llei 8/2010
Amb efectes 1 de juny de 2010, el Consorci Alba-Ter va aprovar la suspensió
parcial de l‟”Acord de condicions laborals dels treballadors”, en els termes
necessaris per a la correcta aplicació de les mesures de contingut econòmic del

Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, a partir de la nòmina de juny i també amb
les condicions especials fixades per a la paga extraordinària del desembre.

6- El Consorci demana una subvenció a la Fundación Biodiversidad pel
projecte “Diagnosis de l‟estat de conservació dels peixos autòctons del riu
Ter”
El Consorci Alba-Ter ha presentat el projecte “Diagnosis de l‟estat de conservació
dels peixos autòctons del riu ter: Avaluació de les seves poblacions, identificació i
valoració d‟amenaces i propostes de conservació” a la Fundación Biodiversidad per
obtenir finançament per tirar-lo endavant. El projecte té un pressupost de
35.136,91 euros i la subvenció que es demana cobriria un 70% del cost, 24.595,83
euros.
L‟objectiu és obtenir una diagnosis sobre la situació actual dels peixos autòctons del
riu Ter, que permeti avaluar l‟estat de conservació per espècie i també l‟estat dels
seus hàbitats, així com conèixer les principals amenaces que els afecten en aquesta
conca hidrogràfica. Finalment es dissenyarien un conjunt de mesures de gestió, de
millora de qualitat dels hàbitats o de restauració ecològica, amb la finalitat de
revertir en la disminució que pateixen les seves poblacions.
L‟estudi té vuit apartats: recopilació i anàlisis d‟informació preexistent; mostreig de
peixos i avaluació dels hàbitats fluvials; treball de camp per l‟elaboració de
l‟inventari de barreres artificials; creació de base de dades i anàlisis numèric dels
resultats; redacció de la diagnosis; elaboració de l‟inventari de barreres artificials i
redacció del pla de recuperació de la connectivitat pels peixos en el riu Ter i;
redacció del catàleg de propostes de conservació.

7- LIFE. La pàgina web del projecte “Recuperació d‟hàbitats riparis del riu
Ter (Riparia-Ter)” ja està en funcionament
Aquest juliol ha entrat en funcionament la pàgina web del projecte Life +
“Recuperació d‟hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” que té el domini següent:
www.liferipariater.com.
En la pàgina hi ha diferents seccions com actualitat, el riu Ter, el Consorci Alba-Ter,
el projecte Life + Riparia-Ter, o apartats per agenda, galeria de fotos o descarrega

d‟arxius. També es pot descarregar el butlletí informatiu del projecte que té una
periodicitat semestral. La pàgina web es pot consultar en català, castellà i anglès.

8- El Consorci assisteix a la presentació del portal Viulaterra.cat
La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) va organitzar a principis de juliol una
jornada tècnica per donar a conèixer a les entitats el portal Viulaterra.cat. Per part
del Consorci Alba-Ter va assistir-hi la tècnica de comunicació.
El portal web Viulaterra.cat és un instrument innovador creat per la xct per fer
arribar la custòdia del territori a un públic ampli a través de les tecnologies de la
informació i la comunicació. Està al servei de les entitats membres de la xct perquè
puguin difondre conjuntament les activitats ciutadanes que organitzen i les diverses
possibilitats que ofereixen a la ciutadania per implicar-se en la conservació de la
natura i el paisatge.

9- El Consorci Alba-Ter dóna suport al projecte de Campus Internacional de
l‟Aigua H2G de la Universitat de Girona (UdG)
El Consorci Alba-Ter ha donat suport al projecte de creació i desenvolupament del
Campus de l‟Aigua de Girona (CAG H2G) en el marc del projecte per convertir el
campus universitari de la Universitat de Girona (UdG) en un Campus d‟Excel·lència
Internacional (CEI). Aquest projecte s‟ha presentat a la convocatòria 2010 del
Ministeri d‟Educació. La Universitat de Girona ha articulat la seva proposta al
voltant

de

l‟aigua,

amb

la

finalitat

de

liderar

un

campus

internacional

multidisciplinar que aprofiti el potencial actual de la UdG i del territori en aquest
àmbit definit i transversal a l‟hora que permeti atreure talent, desenvolupar la UdG i
articular el projecte i el desenvolupament del seu entorn social i empresarial.
La convocatòria CEI és un concurs de plans estratègics de transformació de
campus, presentats per les universitats, els quals han de contenir, agrupar,
encaixar i articular de forma coherent amb la pròpia estructura docent i
investigadora de la universitat i el seu entorn territorial, tot partint de les seves
fortaleses com a trets distintius.

10- RUTA DEL TER. El Consorci ha demanat una subvenció per la pròrroga
en la contractació de l‟agent d‟ocupació i desenvolupament local que actua
de tècnic de suport al desenvolupament territorial
El Consorci ha sol·licitat al Servei d‟Ocupació de Catalunya una subvenció per a la
pròrroga de la contractació de l‟agent d‟ocupació i desenvolupament local (AODL),
Estel Sleep, contractada per l‟ens i recolzada per la subvenció concedida pel SOC.
Des

del

Consorci

Alba-Ter

es

considera

necessari

continuar

la

tasca

de

desenvolupar de forma sostenible les potencialitats econòmiques que ofereix el riu
Ter i la seva conca, a través de la comercialització del producte turístic vinculat a
aquest i conegut com la Ruta del Ter.

11- Horari d‟agost
Durant aquest agost continuarem amb el nostre horari habitual, però degut a les
vacances del personal és millor trucar a les dues seus del Consorci. Les dues
primeres setmanes d‟agost no hi haurà ningú a Salt, però sí a Manlleu.
Us recordem els telèfons:
Manlleu (93.850.71.52)
Salt (972.40.50.91)
Des d‟aquí, aprofitem per desitjar-vos un bon estiu!

12- Acta del consell de govern del 12 de maig de 2010
Ja podeu consultar aquí l‟acta del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter que va
tenir lloc a Salt el dia 12 de maig de 2010 i que va ser aprovada pel Consell de
Govern del dia 14 de juliol de 2010, amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l‟acta de la sessió anterior (11 de març de 2010).
2. Compte general exercici 2009
3. Convocatòria Fundación Biodiversidad
4. Conveni Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.
5. Conveni Aigües Ter-Llobregat

6. INTERREG IV A - POCTEFA
7. Conveni Ajuntament de Les Masies de Roda, Interreg IVA – POCTEFA
8. Conveni Ajuntaments de Tavèrnoles i Vilanova de Sau, Interreg IV A –
POCTEFA.
9. Conveni d‟allotjament al centre de càlcul de la Diputació de Girona del portal
de la Ruta del Ter.
10. Mocions o temes per urgència.
11. Informe de gerència.
12. Informacions diverses.
13. Precs i preguntes

13- ACTIVITATS AL RIU TER
Visites comentades “Amb ENCANT” a Torroella de Montgrí
El Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí organitza per les tardes i nits
dels dimarts a divendres, i fins a finals d‟agost, diferents passejades i recorreguts
per espais de la població: “Una nit màgica al museu”, “Un Passeig per Torroella. Mil
Anys d‟Història i de Llegenda”; “Veus de la Mediterrània. Visita comentada a
l‟exposició”; o “l‟Estartit, terra de pescadors”.
Per

més

informació

i

reserves

es

poden

visitar

les

pàgines

web:

www.museudelamediterrania.cat i www.visitestartit.com
Visites teatralitzades al Museu Industrial del Ter (MIT) de Manlleu
Cada diumenge fins el 29 d‟agost hi ha la possibilitat de fer una visita teatralitzada
al Museu Industrial del Ter (MIT) de Manlleu sota el títol “l‟Esperit del Ter”. Les
visites estan organitzades pel Museu juntament amb la companyia Corcia Teatre i el
preu de l‟entrada és de 3 euros. La visita comença a les 11:30 i el visitant pot
veure com era el treball a la fàbrica i altres aspectes socials de l‟època al llarg de
l‟exposició La Fàbrica de Riu del museu.
Sota el nom d‟en Quim o l‟Assumpta s‟amaguen els personatges que donen vida a
l‟esperit del Ter. Aquests misteriosos personatges nascuts en plena industrialització
manlleuenca, també posaran en funcionament, gràcies a la força de l‟aigua, la

Turbina Fontaine. L‟Assumpta també posarà en valor l‟important treball de la dona
en el desenvolupament de la industria tèxtil a Osona.
Més informació a la pàgina web: www.mitmanlleu.org

AGOST
1- RUTA DEL TER. El grup esportiu de la Policia Municipal de Piacenza, a
Itàlia, farà una caminada per la ruta per sensibilitzar a la població de la
problemàtica de la mort sobtada
L‟associació “Il Cuore di Piacenza” en col·laboració amb el Grup Esportiu de la
Policia Municipal de Piacenza, a Itàlia, portarà a terme entre el 29 d‟agost i el 5 de
setembre una caminada per la Ruta del Ter amb l‟objectiu de sensibilitzar a la
població sobre la problemàtica de la mort sobtada (aturada cardíaca) i de la
desfibril·lació precoç. Aquesta caminada es coordina des del projecte Girona Vital
que impulsa el Dipsalut de la Diputació de Girona.
El projecte Girona Vital preveu instal·lar 500 desfibril·ladors semiautomàtics en llocs
clau de cadascun dels 221 municipis de la demarcació de Girona com ara façanes
d‟ajuntaments, poliesportius, gasolineres, locals d‟entitats, platges, pistes d‟esquí o
enmig del carrer. I és que quan es produeix una parada cardíaca només hi ha deu
minuts per poder recuperar la persona, per això és vital tenir un desfibril·lador ben
a prop. En aquest sentit, des de l‟any 2008 el Grup Esportiu de la Policia Municipal
de Piacenza organitza cada any una caminada per un riu. El 2008 es va fer al riu
Trebbia i l‟any passat al Nure. Aquest any han pensat d‟exportar la idea i han triat
el riu Ter a través de la ruta que ressegueix el riu i que ha estat creada pel Consorci
Alba-Ter.
L‟esdeveniment comptarà amb la participació d‟una quinzena de representants del
Grup Esportiu de la Policia Municipal de Piacenza. Durant l‟itinerari es farà un
seguiment fotogràfic que servirà per completar la iniciativa ja que la idea és
realitzar un llibre fotogràfic que presenti la flora i fauna, els pobles veïns i la seva
gent. Aquest llibre serà imprès i posat a la venda (igual com s‟ha fet ja amb els
recorreguts pels rius Trebbia i Nure). La recaptació serà entregada a l‟associació “Il
Cuore di Piacenza” per l‟ampliació de la xarxa de desfibril·ladors existent en
aquesta ciutat italiana.
El recorregut començarà després de la zona dels embassaments fins a la gola del
Ter i cada etapa tindrà entre 8 i 14 quilòmetres.

2- La pàgina web del Consorci Alba-Ter compta amb un nou apartat per
informar de les publicacions de l‟ens
En la pàgina web del Consorci Alba-Ter (www.albater.org), a la banda esquerra,
s‟ha creat un nou apartat que porta per títol Publicacions. Clicant sobre ell podem
consultar una relació de les diferents publicacions editades per l‟ens amb informació
sobre el número de pàgines, l‟any d‟edició i una breu descripció.
Entre les publicacions, algunes les podem llegir via on-line com les memòries
d‟activitats del Consorci Alba-Ter, l‟”Atles Ambiental i Patrimonial del riu Ter”, així
com el llibre “El Consorci Alba-Ter. 10 anys treballant pel riu”. D‟altra banda,
s‟informa d‟atres publicacions com el llibre juvenil d‟aventures “El tresor del Ter” i la
guia de la Ruta del Ter “Ruta del Ter. Seguint el curs del riu”.

3- Es posa en marxa una nova campanya de sensibilització adreçada a les
escoles de la conca del Ter amb el préstec del llibre “El tresor del Ter”
El Consorci Alba-Ter, en vista de l‟inici del nou curs escolar 2010-2011, ha iniciat
una nova campanya de préstec del llibre “El tresor del Ter” a les escoles de la conca
per utilitzar-lo en el seus treballs didàctics. L‟any passat la iniciativa va tenir una
gran acceptació.
“El tresor del Ter” és un llibre juvenil d‟aventures adreçat a nens i nenes d‟entre 10
i 12 anys que permet descobrir diferents elements naturals i culturals del riu Ter.
L‟autor del relat és Xavier Margenat i el llibre va ser editat el 2006 pel Consorci
Alba-Ter. Cada escola pot tenir fins a 20 exemplars del llibre, un màxim d‟un mes.
El curs 2009-2010 el préstec el van sol·licitar un total de 13 escoles: CEIP Segimon
Comas de Sant Quirze de Besora, CEIP Carme Auguet i CEIP Monjuïc de Girona,
CEIP Doctor Sobrequés de Bescanó, CEIP Vall del Ges de Torelló, Escola Salesiana
de Ripoll, CEIP El Pla de Salt, CEIP Doctor Robert de Camprodon, CEIP Vilanova de
Sau de Vilanova de Sau, CEIP El Rocal de Montesquiu, CEIP Andersen de Vic, CEIP
Pompeu Fabra d‟Anglès i CEIP Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses.

4- RUTA DEL TER. El Consorci convida als ens consorciats a linkar la pàgina
web de la Ruta als seus portals
El Consorci Alba-Ter ha demanat als ajuntaments i consells comarcals consorciats
que linkin a l‟inici de les seves pàgines web la pàgina de la Ruta del Ter

(www.rutadelter.cat) que ha tingut una bona acceptació entre els usuaris, gràcies al
seu disseny clar i entenedor. Aquesta és una bona fórmula per donar a conèixer la
ruta, aprofitant sinergies.

5- Aquest agost començaran els treballs de millora i manteniment de les
ribes del Ter i el Freser 2010
Entre finals d‟aquest mes i principis de setembre es començaran els treballs de
neteja i condicionament de les lleres del Ter i el Freser. Un projecte que parteix de
les propostes rebudes dels diferents ajuntaments consorciats i de la redacció del
projecte “Actuacions de millora i manteniment de les ribes del Ter i el Freser 2010”.
S‟actuarà a les poblacions de Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, la
Cellera de Ter, Bescanó, Girona, Sarrià de Ter, Verges i la Tallada d‟Empordà. El
80% del finançament prové de la convocatòria oberta per la Diputació de Girona
amb l‟Obra Social „la Caixa‟ i el 20% restant l‟assumeixen els ajuntaments.

6- ACTIVITATS AL RIU TER
Visita a l‟exposició “Del cotó a la tela, Can Riva la fàbrica de la Gleva” al
Museu Industrial del Ter (MIT) de Manlleu
Al Museu Industrial del Ter (MIT) de Manlleu es pot visitar fins el proper 19 de
setembre l‟exposició “Del cotó a la tela, Can Riva la fàbrica de la Gleva”. Una
mostra que després d‟itinerar pel votreganès des de la seva inauguració el 2008
arriba, ara, al MIT. L‟exposició explica la història de la fàbrica de Can Riva fins al
seu

tancament

l‟any

2001,

així

com

la

importància

que

va

tenir

pel

desenvolupament de la vida dels voltreganesos.

SETEMBRE
1- RUTA DEL TER. El grup esportiu de la Policia Municipal de Piacenza, a
Itàlia, ha realitzat una caminada per la Ruta del Ter per sensibilitzar a la
població de la problemàtica de la mort sobtada
L‟associació “Il Cuore di Piacenza” en col·laboració amb el Grup Esportiu de la
Policia Municipal de Piacenza, a Itàlia, va realitzar entre el 29 d‟agost i el 5 de

setembre una caminada per la Ruta del Ter per sensibilitzar a la població de la
problemàtica de la mort sobtada (aturada cardíaca) i de la desfibril·lació precoç.
Aquesta caminada es va coordinar des del projecte Girona Vital que impulsa el
Dipsalut de la Diputació de Girona conjuntament amb el Consorci Alba-Ter, la
Universitat de Girona (UdG) i la Fundació Brugada. També hi van col·laborar CocaCola, Poma de Girona, Kayak del Ter amb un descens des de Colomers a Verges i
l‟Estació Nàutica l‟Estartit amb una sortida amb nautilus.
L‟esdeveniment va comptar amb la participació d‟una quinzena de representants del
Grup Esportiu de la Policia Municipal de Piacenza. El recorregut va començar
després de la zona d‟embassaments, a Anglès, i va anar fins a la gola del Ter per
després enfilar cap a l‟Escala i Banyoles. Cada etapa va tenir entre 8 i 14
quilòmetres. Durant el recorregut es va fer un seguiment fotogràfic que servirà per
completar la iniciativa ja que es farà un llibre fotogràfic de la flora i la fauna, els
pobles veïns i la seva gent. Aquest llibre serà imprès i posat a la venda. La
recaptació serà entregada a l‟associació “Il Cuore di Piacenza” per l‟ampliació de la
xarxa de desfibril·ladors existent en aquesta ciutat italiana. També, durant la
presència del grup de policies als diferents pobles on van fer estada es va fer una
demostració pública de la pràctica i ús dels desfibril·ladors i els protocols a seguir
davant d‟una aturada cardíaca. A més, un equip de TV3 va fer-ne un seguiment per
editar un reportatge que es podrà veure en les properes setmanes.
D‟altra banda, el projecte Girona Vital preveu instal·lar 500 desfibril·ladors
semiautomàtics en llocs clau de cadascun dels 221 municipis de la demarcació de
Girona com façanes d‟ajuntaments, poliesportius, gasolineres, locals d‟entitats,
platges, pistes d‟esquí o enmig del carrer. I és que quan es produeix una parada
cardíaca només hi ha deu minuts per poder recuperar la persona, per això és vital
tenir un desfibril·lador ben a prop. En aquest sentit, des de l‟any 2008 el Grup
Esportiu de la Policia Municipal de Piacenza organitza cada any una caminada per
un riu. El 2008 es va fer al riu Trebbia i el 2009 al Nure.

2- RUTA DEL TER. Ja comptem amb més de 50 empreses col·laboradores
La Ruta del Ter ja compta amb 50 empreses que col·laboren amb aquest producte
de turisme sostenible. Hi ha 38 allotjaments entre hotels, hostals, càmpings,
establiments de turisme rural i albergs. La resta d‟oferta la complementen
empreses de transport i lloguer, tour operadors i empreses d‟activitats d‟aventura i

esports. El llistat complet es pot consultar a la pàgina web de la Ruta del Ter:
www.rutadelter.cat a la secció d‟operadors.

3- RUTA DEL TER. Un periodista holandès recorre la Ruta del Ter en
bicicleta per fer un reportatge al diari Wegener
El periodista holandès Bert Sitters aquest setembre ha recorregut els més de 200
quilòmetres de la Ruta del Ter en bicicleta per realitzar un reportatge a la secció de
viatges del diari holandès Wegener que sortirà a la venda el març de l‟any que ve.
Sitters col·labora en diverses revistes i seccions de diaris de cicloturisme i amb
aquesta estada vol ampliar un reportatge que va fer el 2009 sobre la Costa Brava.
Bert Sitters és un reconegut redactor en el món del cicloturisme. És un dels
organitzadors de la fira Fiets & Wandelbeurs, ubicada a Amsterdam i especialitzada
en turisme actiu. Manté estretes relacions amb Catalunya ja que ha participat en
diversos esdeveniments catalans, com Workshop de Hiking, Cycling i Nòrdic
Walking organitzat per Turisme de Catalunya el 2009, Congrés de cicloturisme a la
Costa Brava i posterior press trip organitzat pel Patronat Costa Brava-Girona el
2009.

4- INTERREG IV – A POCTEFA. Reunió de seguiment del projecte Interreg a
Les Cluses
El 2 de setembre hi va haver una reunió de seguiment a Les Cluses del projecte
transfronterer Interreg IV – A POCTEFA entre el Consorci Alba-Ter i els socis
francesos Syndicat Intercommunal de Gestion et Aménagement du Tech i el Pays
Pyrénees Mediterrenée. En la trobada, on hi van assistir polítics i tècnics, es van
avaluar les accions del projecte que ja s‟han executat i les que estan pendents de
realitzar.

5- El Consorci Alba-Ter assisteix a la quarta trobada de la Cooperació
Territorial Europea “Valoritzar el Patrimoni Viu” a Illa
La gerent del Consorci Alba-Ter i la directora de projectes, Anna Magem i Dolors
Roset, respectivament, van assistir el 3 de setembre a la quarta Trobada de la
Cooperació Territorial Europea “Valoritzar el Patrimoni Viu en l‟Espai Català
Transfronterer: Iniciatives i projectes” que va tenir lloc a Illa, a la Catalunya Nord.

La jornada va comptar amb ponències i dos tallers sobre “Viabilitat de projectes de
valorització” coordinat per Jordi Bons i Albert Bartumeu, directors de Triple Accès
S.L. i la “Importànica de la creació de xarxes transfrontereres entre els actors
culturals” a càrrec de Valentí Sallas de l‟Àrea de Relacions Internacionals del
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat.

6- El president del Consorci, Francesc Camps, participa en la jornada
“Aigua per Unir” a Lleida
La sala Víctor Siurana de la Universitat de Lleida (UdL) va acollir el 18 de setembre
la II Jornada “Aigua per Unir” que va comptar amb la participació del president del
Consorci Alba-Ter, Francesc Camps, que va realitzar una ponència sobre “El Ter
demana un canvi”. També van prendre part en la jornada Josep Dolz de la
Universitat Politècnica de Catalunya, el gerent del Consorci per a la Gestió Integral
d‟Aigües de Catalunya, Joan Gaya i Josep Maria Escribà i Ignasi Aldomà de
Compromís per Lleida. A continuació es va fer una taula rodona amb Antoni
Puigverd, periodista i escriptor; Germà Bel, economista; Ferran Sàez, filòsof i
articulista; i Enric Juliana, periodista. Per últim es va llegir el manifest “Aigua per
Unir”.
En la jornada es va reclamar un gran pacte nacional de l‟aigua que permeti
planificar les necessitats hídriques de Catalunya. Un pacte que, aprofitant que ara
no hi ha urgències de sequera, contempli els costos que s‟han de repercutir als
usuaris i les compensacions que han de rebre els territoris excedents.

7- El Consorci ja disposa de la resposta de l‟ACA a les al·legacions
formulades a la proposta del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de
Catalunya
Aquest setembre el Consorci Alba-Ter ha rebut la resposta de l‟Agència Catalana de
l‟Aigua (ACA) a les al·legacions formulades a la proposta de Pla de Gestió del
Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) en el marc del tràmit d‟informació
pública conferit en el procediment d‟elaboració de l‟esmentat instrument de la
planificació hidrològica. La resposta completa a les al·legacions es pot consultar
aquí.

8- El Consorci s‟ha adherit al portal web viulaterra.cat
El Consorci Alba-Ter s‟ha adherit al portal viulaterra.cat que ha posat en marxa la
Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) perquè les entitats puguin difondre
conjuntament les activitats ciutadanes que organitzin i les diverses possibilitats que
ofereixen a la ciutadania per implicar-se en la conservació de la natura i el
paisatge.
El portal ofereix a les entitats la possibilitat d‟informar de notícies, convocatòries
d‟activitats ciutadanes, notes de premsa i també poder realitzar articles en
profunditat, penjar vídeos i fotografies.

9- Acta del consell de govern del 14 de juliol de 2010
Ja podeu consultar aquí l‟acta del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter que va
tenir lloc a Salt el dia 14 de juliol de 2010 i que va ser aprovada pel Consell de
Govern del dia 15 de setembre de 2010, amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l‟acta de la sessió anterior (12 de maig de 2010).
2. INTERREG IV A – POCTEFA.
3. Convenis amb nou ajuntaments per al projecte “Actuacions de millora i
manteniment de les ribes del Ter i Freser 2010”.
4. Addenda al contracte de col·laboració científica entre la Universitat de Girona
i el Consorci Alba-Ter.
5. Conveni Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, Interreg IV A- POCTEFA
6. Contractació treballs projecte “Actuacions de conservació i manteniment a
les ribes del Ter i Freser 2010”.
7. Sol·licitud de subvenció per a la pròrroga en la contractació d‟agents
d‟ocupació i desenvolupament local.
8. Al·legacions al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya.
9. Conveni de col·laboració entre el C.C. Baix Empordà, Diputació de Girona i
Consorci Alba-Ter, per a la implementació de l‟espai d‟interès agrari del Baix
Ter.
10. Mocions o temes per urgència.

11. Informe de gerència.
12. Informacions diverses.
13. Precs i preguntes.

10- ACTIVITATS AL RIU TER
Presentació d‟un monogràfic dedicat al Ter i a la Ruta del Ter a la revista
“Descobrir Catalunya”
El 30 de setembre tindrà lloc a l‟Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros de Salt
la presentació del número 149 de la revista “Descobrir Catalunya” que compta amb
un monogràfic dedicat al Ter i a la Ruta del Ter. Serà a les 12 del migdia i
intervindran el director de la revista “Descobrir Catalunya”, Joan Morales i el
president del Consorci Alba-Ter, Francesc Camps.
Del 7 al 10 d‟octubre té lloc a Palafrugell-Begur la segona edició del Cycle
& Walking Tourism Congress Costa Brava
El dia 7 d‟octubre comença a Palafrugell-Begur la segona edició del Cycle & Walking
Tourism Congress Costa Brava que compta amb diferents conferències, ponències i
tallers. També hi hauran visites tècniques i taules rodones. Una de les ponències
anirà a càrrec de la tècnica de turisme del Consorci Alba-Ter, Estel Sleep, que
parlarà sobre les rutes temàtiques de la Ruta del Ter. Podeu consultar el programa
detallat a: www.cycleandwalking.org.
L‟Assemblea del Consorci Alba-Ter serà el 2 de desembre
El dijous 2 de desembre tindrà lloc a l‟Ajuntament de Les Masies de Voltregà
l‟Assemblea Anual del Consorci Alba-Ter. Començarà a 2/4 de 7 de la tarda.
Visita al riu Tec
El proper 15 d‟octubre el Consorci Alba-Ter ha organitzat conjuntament amb els
socis francesos Syndicat Intercommunal de Gestion et Aménagement du Tech i el
Pays Pyrénees Mediterrenée una visita al riu Tec en el marc del projecte
transfronterer “Taller transfronterer de l‟aigua II”. Podeu consultar el programa
complet aquí. Per tal de confirmar assistència i número de persones podeu enviar
un correu electrònic a: albater@albater.org o trucar al telèfon 93.850.71.52 (data
límit per inscripcions el dimarts 5 d‟octubre).

Conferència al Museu de la Mediterrània
El divendres 8 d‟octubre tindrà lloc al Museu de la Mediterrània de Torroella de
Montgrí la conferència “Valors culturals i espirituals dels paisatges protegits” a
càrrec de Josep Maria Mallarach. Començarà a 2/4 de 9 del vespre.

OCTUBRE
1- LIFE. S‟inicien a l‟Ajuntament de Jafre les xerrades al territori per donar
a conèixer el projecte Life + Natura “Recuperació d‟hàbitats riparis del riu
Ter (Riparia-Ter)”
El passat 8 d‟octubre al vespre l‟Ajuntament de Jafre va acollir una xerrada per
presentar el projecte Life + Natura “Recuperació d‟hàbitats riparis del riu Ter
(Riparia-Ter)” als veïns de la població interessats en conèixer de primera mà les
actuacions que es portaran a terme els propers tres anys a l‟Illa d‟Avall. En els
propers mesos, també es realitzaran xerrades territorials per conèixer els altres
espais del projecte sobre el territori, l‟Illa de la Pilastra (Bescanó, Sant Gregori,
Salt), l‟Illa del Ter a Pedret i el Bosc de Can Salvatella (Girona) i les Deveses i
hortes (Salt, Girona).

2- LIFE. El Consorci Alba-Ter presenta el primer informe de recepció del
projecte Riparia-Ter a la Comissió Europea
El

Consorci

Alba-Ter,

beneficiari

coordinador

del

projecte

Life

+

Natura

“Recuperació d‟hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” ha presentat l‟informe de
recepció a la Comissió Europea per informar sobre les actuacions que s‟han portat a
terme durant els primers nou mesos de l‟any 2010, tant de la part tècnica com
financera.

3- RUTA DEL TER. La revista “Descobrir Catalunya” dedica el dossier
central d‟octubre al riu Ter i a la Ruta del Ter
El 30 de setembre va tenir lloc a l‟Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros de Salt
la presentació del número 149 de la revista “Descobrir Catalunya” que inclou un
monogràfic de 60 pàgines dedicat al riu Ter. La presentació va comptar amb la

participació del president del Consorci Alba-Ter, Francesc Camps; el director de
“Descobrir Catalunya”, Joan Morales; i l‟alcaldessa de Salt, Iolanda Pineda.
Joan Morales va explicar que “només la descripció geogràfica del recorregut del Ter,
justificava un dossier com aquest per la diversitat de paisatges que regala”. Però
més que paisatge, s‟ha treballat un concepte, el Ter com un riu que ha transformat
i transforma el país. Per aquest motiu s‟han construït tres articles, que coincideixen
amb sengles trams del riu. El curs alt serveix per parlar de natura, que ha estat i és
motor econòmic de tota la serralada: ecoturisme, cicloturisme, agroalimentació. El
curs mitjà tracta la industrialització del país, de com el Ter ha permès generar
energia per bastir un teixit social i econòmic. I per últim, el curs baix, el que
podríem qualificar com a mític, si entenem aquesta regió com el paradigma de la
Catalunya privilegiada i benestant. El monogràfic va acompanyat d‟informació
pràctica i una pila de propostes per gaudir-ne, com la Ruta del Ter, creada i
impulsada pel Consorci Alba-Ter. Des de Descobrir Catalunya “hem volgut aportar
un modest granet de sorra en la consolidació d‟aquesta proposta turística”, va
apuntar Morales.
En aquest monogràfic sobre el Ter i la Ruta del Ter hi ha participat Joan Tort, Lluís
Calvo, Carme Escales i Xavier Valls. A més, l‟article de presentació és obra de
l‟escriptor Emili Teixidor, fill de Roda de Ter. Tots ells acompanyen al lector per
indrets imprescindibles; recorren camins i senders; ens descriuen els paisatges;
s‟endinsen en la seva història i aprofiten per revelar-nos-en alguns tresors. La
fotografia ha anat a càrrec de Roger Rovira.
La revista “Descobrir Catalunya” és la més venuda a Catalunya en el sector de la
geografia i els viatges. Té un tiratge de 25.000 exemplars i una difusió mitjana de
16.000 exemplars al mes, segons dades de l‟OJD. L‟audiència se situa en els
54.000 lectors mensuals, segons el Baròmetre de la Comunicació i la Cultura.

4- RUTA DEL TER. Aquest novembre comença un sorteig promocional on es
poden guanyar estades i activitats vinculades a la Ruta del Ter
Cada mes, des d‟aquest novembre, el Consorci Alba-Ter realitzarà un concurs on es
podran guanyar estades i activitats de cap de setmana en establiments vinculats a
la Ruta del Ter. L‟inici del concurs es comunicarà a través de la pàgina web de la
Ruta (www.rutadelter.cat), el facebook, el newsletter i en anuncis a la revista
“Descobrir Catalunya”.

Per participar només caldrà enviar les dades següents: nom, cognoms, edat,
adreça, telèfon i correu electrònic a l‟adreça concurs@albater.org, així com
respondre a la pregunta: Com has conegut la Ruta del Ter?. Cada participant rebrà
un número que haurà de coincidir amb el sorteig de l‟ONCE de l‟últim dimecres de
cada mes. El termini màxim per participar és el dia abans del sorteig, a les 12 del
migdia. Per consultar les bases detalladament, ho podeu fer aquí.
Aquest novembre els participants entraran en el sorteig d‟una nit per a dues
persones a l‟Hotel Molí del Mig de Torroella de Montgrí i el lloguer de dues
bicicletes, cedides per l‟empresa Cicloturisme i Medi Ambient.

5- RUTA DEL TER. Aquest octubre s‟ha començat a editar un newsletter de
la Ruta del Ter
Per tal de donar a conèixer les activitats entorn a la Ruta del Ter i mantenir el
contacte amb els col·laboradors, des del Consorci Alba-Ter s‟ha cregut convenient
posar en funcionament un newsletter específic sobre aquest producte de turisme
sostenible.

Aquest

butlletí

periòdicament

inclourà

notícies

d‟actualitat,

un

reportatge en profunditat sobre algun aspecte del recorregut o de les rutes
temàtiques vinculades al traçat, així com informació dels establiments associats i
un espai dedicat al sorteig d‟estades de cap de setmana.
Per rebre el butlletí, us podeu subscriure a través de la pàgina web de la Ruta del
Ter: www.rutadelter.cat.

6- RUTA DEL TER. El suplement Sortim dels diaris “El Punt” i “Avui” dedica
un article al tram final de la Ruta del Ter
El suplement Sortim dels diaris “El Punt” i “Avui” el dia 15 d‟octubre va publicar un
reportatge sobre l‟última etapa de la Ruta del Ter, des de Flaçà a la Gola del Ter,
però que dóna pinzellades de tot el recorregut fent èmfasi en les rutes temàtiques,
així com en el paisatge i el patrimoni que es pot trobar al llarg del traçat.
L‟article complet es pot consultar aquí.

7- RUTA DEL TER. Quatre ajuntaments consorciats ja s‟han interessat per
rebre articles sobre la Ruta del Ter al pas pel seu municipi

Els ajuntaments de Roda de Ter, Sant Hilari Sacalm, Susqueda i La Cellera de Ter
són els primers que s‟han interessat per incloure en les seves revistes i butlletins
articles de la Ruta del Ter amb una descripció del recorregut al pas pel seu
municipi.
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ens
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un
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a

albater@albater.org o trucar-nos al telèfon 93.850.71.52.

8- RUTA DEL TER. La tècnica de turisme, Estel Sleep, presenta una
ponència sobre les rutes temàtiques de la Ruta del Ter al cycle&walking
tourism congress Costa Brava
La tècnica de turisme del Consorci Alba-Ter, Estel Sleep, va presentar una
comunicació sobre “La Ruta del Ter. El territori com a protagonista” en la segona
edició del Cycle & Walking Tourism Congress Costa Brava que va tenir lloc a la Nau
Can Mario de Palafrugell del 7 al 10 d‟octubre. Sleep va intervenir en un taller sobre
“BTT i rutes” moderat pel president del Club Ciclista Palafrugell, Francesc Pellicer.
La tècnica de turisme es va centrar en parlar de les nombroses possibilitats que
ofereixen els dos traçats de la Ruta del Ter, tant el ciclista com el senderista, ja que
el Ter ha estat un corredor natural que ha tingut una influència decisiva en la
definició dels paisatges, en el caràcter de la gent, en les activitats econòmiques
dels municipis riberencs o, fins i tot, en la literatura.

9- RUTA DEL TER. El Consorci assisteix a la jornada 2.0 organitzada pel
Patronat de Turisme Costa Brava Girona
La tècnica de turisme del Consorci Alba-Ter, Estel Sleep, va assistir el 28 d‟octubre
a la jornada 2.0 organitzada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona al Parc
Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (UdG). En la jornada hi van
participar experts en turisme i Internet que van analitzar les possibilitats que la
xarxa i els nous canals de comunicació, com les xarxes socials, ens ofereixen. Les
ponències van anar a càrrec de Montse Peñarroya, directora general de GEA
Internet Project Consulting; Juan Luís Polo, de Territorio Creativo; Víctor Puig,
director de reputació i continguts d‟Overalia; i Lasse Rouhiainen, consultor de vídeo
Màrqueting i Social Media. També es va realitzar una taula rodona amb el títol
“Contingut o Publicitat”.

10- RUTA DEL TER. El Consorci Alba-Ter s‟adhereix al portal d‟ecoturisme
Ecoturcat.cat
El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) amb la voluntat de
seguir promovent l‟ecoturisme com a activitat que incentiva un desenvolupament
econòmic i social posant en valor els recursos naturals i paisatgístics del territori,
ha promogut la xarxa EcoturCAT, i el portal web Ecoturcat.cat neix com el principal
instrument articulador i al servei d‟aquesta xarxa. No es tracta d‟un portal web de
promoció de l‟oferta ecoturística de Catalunya, sinó un instrument dirigit a
professionals i experts per tal de fomentar el treball en xarxa, la innovació en el
sector i la consolidació d‟una nova modalitat turística. L‟objectiu és que el portal
esdevingui un punt de referència, trobada i reflexió de tots aquells agents (públics i
privats) i professionals que amb el seu esforç fan avançar aquesta modalitat
turística.

11- INTERREG IV – A POCTEFA. El Consorci junt amb els socis francesos de
la Catalunya Nord organitza una visita al riu Tec el proper novembre
El proper 30 de novembre el Consorci Alba-Ter junt amb els socis francesos
Syndicat Intercommunal de Gestion et Aménagement du Tech i el Pays Pyrénees
Mediterrenée han organitzat una sortida al riu Tec en el marc del projecte
transfronterer “Taller de l‟aigua II”. En principi, la jornada estava programada pel
15 d‟octubre però a causa de les pluges intenses d‟aquells dies es va acordar
posposar-la.
En el transcurs de la jornada visitarem una zona d‟extracció de materials, gravera,
restaurada al municipi de Villalonga dels Monts; un pas de peixos i un dic al riu Tec
al Voló o el pas de gual que està desestabilitzat per erosió regressiva a Céret.
Podeu consultar el programa detallat aquí.
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albater@albater.org o truqueu al telèfon 93.850.71.52.

12- Set escoles de la conca del Ter ja s‟han interessat pel préstec del llibre
“El tresor del Ter” per aquest curs acadèmic 2010-2011
Les escoles Doctor Sobrequés de Bescanó, Doctor Salarich de Vic, PIVE de Tona,
Doctor Robert de Camprodon, El Rajaret de Bellcaire d‟Empordà, Pompeu Fabra

d‟Anglès i Segimon Comas de Sant Quirze de Besora ja han sol·licitat el préstec del
llibre “El tresor del Ter” per tal de treballar-ho com a material didàctic durant
aquest curs acadèmic. El llibre de l‟autor Xavier Margenat va adreçat a nens i nenes
d‟entre 10 i 12 anys. Aquest préstec va començar el curs passat amb una bona
acceptació entre les escoles de la conca del Ter. També és una bona forma de
donar a conèixer el Consorci entre els escolars de primària.

13- El Consorci Alba-Ter ha col·laborat amb l‟audiovisual “El poder de la
Informació Geogràfica” elaborat pel SIGTE de la Universitat de Girona
El Servei de SIG i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona (UdG) ha creat
un audiovisual anomenat “El poder de la Informació Geogràfica” on ha col·laborat el
Consorci Alba-Ter, així com diverses entitats i empreses vinculades al món dels
SIG. L‟objectiu d‟aquest audiovisual és difondre les Tecnologies de la Informació
Geogràfica a la societat en general i des d‟una perspectiva quotidiana. Es tracta
d‟una iniciativa pionera a nivell europeu i és un projecte amb projecció
internacional.
Es tracta d‟un audiovisual, dinàmic i planer, que mostra les aplicacions i avantatges
de la Informació Geogràfica i les tecnologies afins en el dia a dia, subratllant el
paper estratègic de la informació espacial i la seva constant presència en la vida
quotidiana. L‟audiovisual està disponible a la web del SIGTE i al canal YouTube
UdG.

14- L‟Ajuntament de Les Masies de Voltregà edita el llibre “Les Masies de
Voltregà, un riu d‟història”
El llibre “Les Masies de Voltregà, un riu d‟història”, sobre el riu Ter, ha estat
coordinat pel Director del Museu Industrial del Ter (MIT) de Manlleu, Carles García,
i es va presentar a l‟Ajuntament de Les Masies de Voltregà el 15 d‟octubre. En la
presentació,

a

més

de

García,

hi

va

intervenir

el

Catedràtic

d‟Història

Contemporània de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Joaquim Albareda.

15- ACTIVITATS AL RIU TER
Exposició “Què és un pont?” de Francesc Carbonell al Museu de la
Mediterrània

El Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí acollirà del 6 de novembre al
10 de gener l‟exposició “Què és un pont?” de Francesc Carbonell. La inauguració
serà el dia 6 de novembre a les 7 de la tarda.
I Jornada de Recerca i Territori “La gestió dels recursos hídrics en espais
naturals” al Museu de la Mediterrània
El 19 i 20 de novembre la Càtedra d‟Ecosistemes Litorals Mediterranis ha organitzat
al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí la jornada “La gestió dels
recursos hídrics en espais naturals” que té per objectiu conèixer diferents models
de gestió hídrica que es puguin aplicar al nostre territori. Les inscripcions es poden
realitzar al telèfon 972.75.51.80 o a l‟adreça electrònica catedra.elm@udg.edu. El
programa detallat el podeu consultar aquí.

NOVEMBRE
1- LIFE. Iniciats els tràmits per l‟aprovació i signatura dels convenis amb
els ajuntaments beneficiaris del projecte Life + Natura “Recuperació
d‟hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”
Aquest novembre, en el marc del projecte Life + Natura “Recuperació d‟hàbitats
riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”, s‟han enviat els plans de gestió, projectes
d‟itineraris i accessos i les memòries valorades als ajuntaments de Bescanó, Sant
Gregori, Salt, Girona i Jafre per la seva aprovació. A més, els socis beneficiaris del
projecte, Bescanó, Salt i Girona, han aprovat cadascun d‟ells l‟acord d‟associació al
Consorci Alba-Ter per tirar endavant les actuacions.
D‟altra banda, aquest mes s‟ha rebut de la Comissió Europea la valoració de
l‟informe inicial del projecte, entregat el mes passat. En aquest destaca que el
projecte segueix el cronograma establert, en línies generals i confia que tot
segueixi pel bon camí per la consecució dels objectius plantejats en la proposta.

2- INTERREG IV A – POCTEFA. Trobada tècnica entre el Consorci Alba-Ter i
els socis francesos Pays Pyrénees Mediterrenée
El 16 de novembre va tenir lloc a la seu tècnica del Consorci Alba-Ter, a Salt, una
reunió de transferència de coneixements entre el Consorci i els socis francesos Pays
Pyrénees Mediterrenée en el marc del projecte Interreg IV A – POCTEFA “Taller

transfronterer de l‟Aigua II”. Aquesta trobada va servir per parlar sobre com el
Consorci havia dissenyat i confeccionat la Ruta del Ter, així com l‟inventari de
patrimoni cultural.

3- INTERREG IV A – POCTEFA. Acaben les obres de restauració del mur de
la bassa del Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses
El Consorci Alba-Ter a través del programa transfronterer Interreg IV A – POCTEFA
ha finançat una part de la restauració del mur de la bassa del Molí Petit de Sant
Joan de les Abadesses, juntament amb la Diputació de Girona.
El Molí Petit era l‟antic molí fariner del Monestir de Sant Joan de les Abadesses.
Funcionava amb la força de l‟aigua, la qual es desviava de la propera riera
d‟Arçamala fins a la bassa que hi ha just al costat de l‟edifici del molí. Una riuada,
però, l‟any 1970, va fer que el canal que traslladava l‟aigua fins a la bassa quedés
malmès. Des de llavors la bassa ha restat seca i el mur que en retenia l‟aigua en
males condicions. Ara, el CEA Alt Ter -que gestiona la finca- ha volgut recuperar la
bassa com a ecosistema aquàtic, i també el mecanisme hidràulic del molí. Per
aquest motiu aquesta tardor s‟han fet les obres de consolidació i impermeabilització
del mur de la bassa. Uns treballs que han de permetre la retenció d‟aigua a dins de
la bassa.

4- INTERREG IV A – POCTEFA. El Pou de Glaç de Salou a Les Masies de
Roda, ja està recuperat
El Consorci Alba-Ter ha aportat 6.350 euros per la recuperació del Pou de Glaç de
Salou, a Les Masies de Roda, en el marc del projecte transfronterer Interreg IV A –
POCTEFA d‟un import total de 13.245 euros. Les obres han consistit en la neteja de
l‟entorn i del camí d‟accés des de la carretera, així com en la consolidació del pou i
l‟adequació per la visita a l‟interior.
El

Pou

de

Glaç

de

Salou

és

una

construcció

subterrània

destinada

a

l‟emmagatzematge de gel. Té una profunditat de 8,23 metres des de la coberta i 6
metres de diàmetre. El fons del pou és de pedra i hi ha un reguerot que serveix de
desguàs cap al torrent. La coberta és de pedra i és la part més visible des de
l‟exterior. Té un únic accés pel qual s‟hi realitzaven les tasques de pouar i
desempouar.

Per l‟obtenció del gel calia en primer lloc tenir a prop aigua estancada per tal que es
pogués gelar. Aquesta aigua es trobava en el torrent que transcorre a pocs metres
del pou o en la proximitat del riu Ter. Una vegada l‟aigua s‟havia gelat i havia
assolit un gruix d‟uns 20 centímetres es procedia o bé a trencar-lo amb ajuda de
palanques, tràmecs, cordes, bastons, magalls o masses -donant com a resultat
mides i pesos irregulars-, o es tallava amb serres similars a les de fuster i amb
l‟ajuda de motlles es podien obtenir blocs de tipus molt més regular. Un cop tallats
es transportaven cap el pou. El fons i les parets del pou ja s‟havien prèviament
aïllat amb brancatge i es col·locava el gel en capes successives, i entre elles es
posava palla, boll o branques diverses així com gel picat per tal d‟evitar-ne la
compactació. El gel s‟extreia del pou i es carregava en sàrries de fusta, ben tapades
amb boll i recobertes amb sacs i era transportat al seu lloc de destí generalment a
les poblacions veïnes o a grans ciutats on el comerç d‟aquest producte tenia una
gran demanda.
L‟abandó del pou de glaç es va produir a finals del segle XIX, amb l‟aparició del gel
artificial.

5- RUTA DEL TER. Surt a informació pública el traçat “Via Ciclista del Ter”
de Sant Joan de les Abadesses a Vilallonga de Ter
El 22 de novembre va sortir a informació pública l‟estudi informatiu i l‟estudi
d‟impacte ambiental de la futura “Via Ciclista del Ter” en el tram entre Sant Joan de
les Abadesses i Vilallonga de Ter, per tal que administracions, entitats i particulars
presentin les propostes que considerin oportunes. Aquests estudis també preveuen
la continuïtat futura de la via fins a Setcases. Aquesta via suposarà una inversió de
5 milions
La idea d‟aquesta “Via Ciclista del Ter” sorgeix en l‟elaboració del Pla de Foment
Turístic del Consorci Alba-Ter. La ruta serà tant per a ciclistes com vianants i
potenciarà els valors naturals i culturals de l‟entorn del riu Ter i els municipis
riberencs. Per tant, formarà part del recorregut de la Ruta del Ter.
El tram que està a informació pública té una longitud de 21,5 quilòmetres, una
amplada de 3 metres i uneix els municipis de Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau
de Segúries, Camprodon, Llanars i Vilallonga de Ter.
Aquest tram de la “Via ciclista del Ter” s‟inicia a Sant Joan de les Abadesses, on
enllaçarà amb la Ruta del Ferro i del Carbó i amb la futura via verda procedent

d‟Olot, i finalitza passat el nucli de Vilallonga de Ter. Es preveu la construcció de 10
noves passarel·les, així com l‟ampliació d‟un pont i la construcció d‟un pas inferior.
Les longituds d‟aquestes estructures varien entre els 15 i els 80 metres.

6- RUTA DEL TER. Neus Vallés ha estat la guanyadora del sorteig
promocional d‟una estada per a dues persones a l‟Hotel Molí del Mig
Neus Vallés de Castelló de La Plana ha estat la guanyadora del primer sorteig
promocional de la Ruta del Ter que permet guanyar estades i activitats de cap de
setmana en establiments vinculats a la Ruta. Vallés ha guanyat una nit per a dues
persones a l‟Hotel Molí del Mig de Torroella de Montgrí i el lloguer de dues bicicletes
cedides per l‟empresa Cicloturisme i Medi Ambient.
El Consorci Alba-Ter ha posat en marxa el concurs aquest novembre i tindrà una
continuïtat mensual. Per tant, si voleu participar en el sorteig del desembre només
cal que envieu les dades següents: nom, cognoms, edat, adreça, telèfon i correu
electrònic a l‟adreça concurs@albater.org, així com respondre a la pregunta: Com
has conegut la Ruta del Ter?. Cada participant rep un número que ha de coincidir
amb el sorteig de l‟ONCE de l‟últim dimecres de cada mes. El termini màxim per
participar és el dia abans del sorteig, a les 12 del migdia. Per més informació podeu
consultar a la pàgina web de la Ruta del Ter (www.rutadelter.cat).
El premi d‟aquest desembre serà una descens en kayak per quatre persones en un
tram del riu Ter, premi cedit per l‟empresa Kayak del Ter.

7- RUTA DEL TER. El Consorci Alba-Ter, present a la tercera Jornada
Tècnica del Club Turisme Actiu-Natura
La tècnica de turisme del Consorci Alba-Ter, Estel Sleep, va participar el 18 de
novembre en la tercera Jornada Tècnica del Club Turisme Actiu-Natura a l‟hotel “El
Montanyà Resort & Spa”, a Seva. En la jornada, estructurada en tres blocs, es va
parlar sobre la situació del Club Turisme Actiu-Natura i les novetats del 2010; la
proposta del Pla d‟Accions i Objectius pel 2011; i els nous productes del Club com el
Camí de Sant Jaume i Pirineu Comtal o la categorització d‟establiments de Turisme
Rural.

8- El president del Consorci Alba-Ter, Francesc Camps, participa en la visita
del secretari d‟Estat de Medi Rural i Aigua, Josep Puxeu, al Rec del Molí de
Pals
El 12 de novembre, el secretari d‟Estat de Medi Rural i Aigua, Josep Puxeu, i el
secretari general del Departament d‟Agricultura i Acció Rural, Xavier Castella, van
visitar les obres de modernització del reg del Molí de Pals que han d‟estar
enllestides per a la propera campanya de conreus. Els treballs permetran soterrar
les canonades que reparteixen l‟aigua per al regadiu de 3.000 hectàrees de
conreus, principalment de fruita, cereals i arròs. El cost de la primera fase de l‟obra
és de 8 milions d‟euros, la meitat els paga la Generalitat i la comunitat de regants, i
l‟altra meitat, l‟Estat. La modernització del reg del Molí de Pals beneficia més de
600 regants de Pals, Fontanilles, Torroella de Montgrí, Palau Sator, Serra de Daró,
Gualta i Ullastret. En la trobada hi va participar el president del Consorci Alba-Ter,
Francesc Camps.

9- El Consorci Alba-Ter assisteix a la quarta Jornada de l‟Aigua de Girona
organitzada pel sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
La gerent del Consorci Alba-Ter i la directora de projectes, Anna Magem i Dolors
Roset, respectivament, van assistir el 10 de novembre a la quarta Jornada de
l‟Aigua de Girona sota el títol “La gestió col·lectiva de les aigües subterrànies: les
comunitats d‟usuaris” a Mas Badia, a la Tallada d‟Empordà. La jornada organitzada
pel sindicat de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) va constar de
dues ponències: “Cessió de drets d‟ús d‟aigua” a càrrec d‟Eduard Maluquer de la
Fundació Agrícola Catalana i “La gestió col·lectiva de les aigües. Comunitats
d‟usuaris” a càrrec de Jordi Codina, advocat de la C.U. Aigües del Prat de Llobregat.
A continuació hi va haver una taula rodona sobre “El baix Ter necessita una
comunitat d‟usuaris?”.
L‟objectiu de la jornada era presentar tots els punts de vista per avaluar de forma
objectiva els pros i contres de la creació d‟una comunitat d‟usuaris de les aigües
dels aqüífers del Baix Ter.

10- El Consorci participa en la jornada tècnica “Flora invasora a les
Gavarres”

El 25 de novembre la tècnica de projectes del Consorci Alba-Ter, Teia Puigvert, va
participar en la jornada “Flora invasora a les Gavarres” al Centre Cultural la Fàbrica
de Celrà. L‟objectiu de la jornada, dirigida especialment a responsables polítics i
tècnics de medi ambient i medi natural d‟ajuntaments i consells comarcals i a
gestors del territori, pretenia oferir un marc de reflexió i coneixement sobre la
problemàtica relacionada amb la introducció de determinades espècies exòtiques de
caràcter invasor i les possibilitats i experiències en relació a la seva gestió i
eliminació a nivell local.

11- ACTIVITATS AL RIU TER
Assemblea del Consorci Alba-Ter
El dijous 2 de desembre tindrà lloc a l‟Ajuntament de Les Masies de Voltregà
l‟Assemblea Anual del Consorci Alba-Ter. Començarà a 2/4 de 7 de la tarda. L‟ordre
del dia es pot consultar aquí.

DESEMBRE
1- L‟Assemblea General del Consorci Alba-Ter aprova l‟adhesió de dos nous
membres, els ajuntaments de Gurb i Sant Hilari Sacalm
El Consorci Alba-Ter va aprovar en l‟Assemblea General realitzada el 2 de desembre
al nou Ajuntament de Les Masies de Voltregà l‟admissió de dos nous membres, els
ajuntaments de Gurb i Sant Hilari Sacalm. D‟altra banda, també es va acceptar la
renúncia de l‟Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló. Per tant, el Consorci
actualment té 57 membres, 52 ajuntaments de la conca del Ter i 5 consells
comarcals.
D‟altra banda, en l‟Assemblea es va aprovar el pressupost i la plantilla per l‟exercici
2011. El pressupost del Consorci puja a gaire bé 1 milió d‟euros -966.522,66 euros,
on destaquen les inversions dels programes Life + Natura “Recuperació d‟hàbitats
riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” i Interreg IV A – POCTEFA, on gràcies al “Taller
transfronterer de l‟Aigua II” aquest any ja s‟han pogut fer una gran varietat
d‟inversions al territori, com la recuperació de la bassa del Molí Petit de Sant Joan
de les Abadesses, la rehabilitació dels rentadors de Can Pòlit de Ripoll, la
rehabilitació del pou de glaç de Salou a Les Masies de Roda, la Ruta dels Amics de

les Deveses a Salt o la rehabilitació del taller de l‟antiga fàbrica Marfà a Girona,
entre altres.
Mencionar que l‟Assemblea també va encarregar al Consell de Govern l‟estudi i
avaluació de la posada en funcionament del servei de gestió dels sistemes de
sanejament en alta en les zones del territori de la conca del riu Ter on aquest servei
no l‟hagi assumit un altre ens administratiu. A més va donar el vist-i-plau a la
gestió que s‟ha iniciat per tal de proposar el Consorci com a ens gestor del Pla
Director Urbanístic de les colònies del Ter i del Freser, aprovat recentment pel
Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
En aquest enllaç podeu consultar l‟acta de l‟Assemblea General de l‟any passat que
va tenir lloc a l‟Ajuntament de Verges el 13 de novembre de 2009.

2- INTERREG IV A – POCTEFA. El Consorci Alba-Ter organitza una visita al
riu Tec junt amb els socis francesos de la Catalunya Nord
El Consorci Alba-Ter va organitzar el passat 30 de novembre junt amb els socis
francesos Syndicat Intercommunal de Gestion et Aménagement du Tech i el Pays
Pyrénees Mediterrenée una visita al riu Tec on van assistir diferents representants
polítics del Consorci i tècnics d‟ajuntaments interessats en aquesta transferència
metodològica de coneixements. La visita es va dur a terme en el marc del projecte
Interreg IV A – POCTEFA “Taller transfronterer de l‟Aigua II”.
Durant la jornada es va visitar una zona d‟extracció de materials, gravera,
restaurada al municipi de Villalonga dels Monts; un pas de peixos i un dic al riu Tec
al Voló; i un pas de gual a Céret que està desestabilitzat per erosió regressiva. A la
tarda, la visita va continuar amb una explicació sobre el treball que s‟ha realitzat
per posar en valor el patrimoni natural fluvial en medi urbà a Banys d‟Arles i per
últim es van visitar les obres de protecció contra els aiguats del Riuferrer al
municipi d‟Arles de Tec.

3- INTERREG IV A – POCTEFA. L‟Ajuntament de Manlleu aprovarà el
conveni amb el Consorci Alba-Ter per realitzar una escala de peixos a la
Resclosa de la Teula
En el marc del projecte Interreg IV A – POCTEFA “Taller Transfronterer de l‟Aigua
II” el Consorci Alba-Ter aportarà 26.500 euros per construir un pas per peixos a la

resclosa de la Teula de Manlleu. En els propers dies l‟Ajuntament de Manlleu
aprovarà el conveni amb el Consorci. L‟actuació que té un cost total de 211.601,38
euros pretén millorar la connectivitat per als peixos de manera compatible amb l‟ús
hidroelèctric i la conservació del patrimoni cultural associat a aquesta resclosa, inici
del Canal Industrial de Manlleu. El projecte també disposa d‟una subvenció de
91.000 euros de l‟Agència Catalana de l‟Aigua (ACA).
La resclosa de la Teula pertany al Domini Públic Hidràulic i no existeixen drets
concessionals perquè no té cap aprofitament. D‟altra banda, el Canal Industrial és
gestionat per una comunitat de propietaris de la qual l‟Ajuntament de Manlleu n‟és
el majoritari.

4- El Servei d‟Ocupació de Catalunya (SOC) concedeix una subvenció al
Consorci per realitzar un estudi sobre “Definició d‟estratègies innovadores
en matèria de dinamització territorial del Ter, en el context social,
econòmic i financer actual”
El Servei d‟Ocupació de Catalunya (SOC) ha concedit al Consorci Alba-Ter una
subvenció de 8.400 euros per realitzar un estudi sobre “Definició d‟estratègies
innovadores en matèria de dinamització territorial del Ter, en el context social,
econòmic i financer actual”. L‟objectiu general és conèixer la realitat territorial
actual de l‟àmbit d‟actuació del Consorci, així com plantejar, dissenyar i proposar
escenaris de treball que contemplin com l‟estructura del Consorci, amb un
recorregut de gairebé 12 anys, pot ser útil tant al territori (actuacions concretes de
dinamització territorial) com als ens consorciats tenint en compte el nou context
econòmic. El cost total del treballs és de 12.000 euros.
Aquesta és una aposta del Consorci per la valorització del territori del Ter i per no
deixar d‟impulsar aquest actiu territorial capaç de generar desenvolupament
(creació de noves empreses, noves modalitats turístiques, generar ocupació, millora
de l‟ecosistema fluvial, recuperació patrimonial...).
La metodologia que s‟emprarà ha de servir per diagnosticar la situació actual dels
municipis riberencs del Ter en relació a les polítiques de desenvolupament local
existents i analitzar com el context econòmic global afecta a escala local. També
veure i analitzar les accions dutes a terme pel Consorci Alba-Ter en els seus 12
anys d‟existència. Poder comprovar com aquest ens supramunicipal es pot acoblar
a les noves realitats i necessitats territorials de cara a poder definir un full de ruta
on les seves actuacions s‟adaptin al context actual i poder fer del Ter un territori

capaç de generar riquesa i noves formes d‟ocupació. Aquest estudi pot aportar
innovació en el món del desenvolupament local i els resultats, pel territori del Ter,
poden ser extrapolables i transferibles a altres indrets on calen noves idees i noves
propostes per endegar una dinamització territorial efectiva i realista amb el context
actual.

5- RUTA DEL TER. Últims dies per participar en el sorteig de desembre de la
Ruta del Ter
Aquest dimarts s‟acaba el termini per poder participar en el concurs de desembre
de la Ruta del Ter on es pot guanyar un descens en caiac per quatre persones pel
Ter, premi cedit per l‟empresa Kayak del Ter (www.kayakdelter.com). Es tracta
d‟una societat dedicada als esports d‟aventura en entorns aquàtics. La seva base es
troba a Colomers, al Baix Empordà, i disposa d‟infraestructura i monitors
homologats per grups de fins a 80 persones. Es pot anar en caiac o en canoa
canadenca i hi ha tres itineraris: de Colomers a Verges (2 hores aproximadament),
de Sobrànigues a Colomers (1,5 hores aproximadament) i de Sant Julià de Ramis a
Sobrànigues (6 hores aproximadament).
No us ho perdeu i participeu ja que tindreu la possibilitat única i excepcional de
viure el riu des de dins i gaudir-lo d‟una manera diferent. Només cal que entreu a la
pàgina web de la Ruta del Ter www.rutadelter.com i que seguiu les instruccions que
s‟hi indiquen. Les bases del sorteig també les podeu consultar a la pàgina web. El
número premiat haurà de coincidir amb les tres últimes xifres del sorteig de l‟ONCE
d‟aquest dimecres 29 de desembre. Us animem a participar!

6- El Consorci assisteix a la presentació del llibre “Paisatges vius,
patrimoni natural de les terres gironines” editat per la Diputació de Girona
El president i el vicepresident del Consorci, Francesc Camps i Ponç Feliu,
respectivament, així com la directora de projectes de l‟ens, Dolors Roset, van
assistir a la presentació del llibre “Paisatges vius, patrimoni natural de les terres
gironines” que va tenir lloc el 15 de desembre a l‟Aula Magna de la Casa de Cultura
de Girona. El llibre ha estat editat per la Diputació de Girona i l‟autor dels textos és
el naturalista Albert Ruhí.
L‟obra, que és fruit de tres anys de feina, il·lustra la bellesa i diversitat del medi
físic que caracteritza les comarques gironines i recull en DVD informació tècnica

actualitzada sobre cadascun dels espais naturals gironins. El llibre que té un fil
conductor de la mà de Ruhí, compta amb les imatges de Jordi Bas i contribucions
de notables entesos del país.
El resultat és un llibre de gran format, que ha rebut una cura especial en la qualitat
de les imatges i en el redactat amb la voluntat d‟atreure l‟atenció d‟un públic
generalista que potser no accediria a una publicació més tècnica, però sense deixar
de ser rigorós quant a conceptes i detallat pel que fa a l‟abast territorial.
S‟estructura en nou grans capítols, vuit per al medi terrestre i un per al medi marí, i
agrupa totes les unitats del paisatge del “Catàleg de paisatge de les comarques
gironines”, més els sectors gironins de la Cerdanya i Osona. S‟hi destaquen alguns
dels principals ecosistemes, així com elements de flora i fauna, en ocasions
excepcionals, en d‟altres de molt comuns. L‟obra s‟acompanya amb un DVD que
complementa la informació del llibre i hi aprofundeix pel que fa als espais d‟interès
natural protegits, però l‟àmbit d‟aquesta informació també s‟estén a aquells espais
desproveïts de protecció i sovint, per això, més vulnerables i amenaçats.

7- Acta del consell de govern del 15 de setembre de 2010
Ja podeu consultar aquí l‟acta del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter que va
tenir lloc a Salt el dia 15 de setembre de 2010 i que va ser aprovada pel Consell de
Govern del dia 2 de desembre de 2010, amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l‟acta de la sessió anterior (14 de juliol de 2010)
2. INTERREG IV A – POCTEFA
3. Ratificació decrets contractació Fundació MAP
4. Convenis amb els Ajuntaments de Bescanó, Salt i Girona, beneficiaris
associats en el projecte Life+ Riparia-Ter, per al desenvolupament de
l‟esmentat projecte
5. Aprovació conveni tipus d‟allotjament al Centre de Càlcul de la Diputació de
Girona del Portal de la Ruta del Ter
6. Mocions o temes per urgència
7. Informe de gerència
8. Informacions diverses

9. Precs i preguntes

8- Bon Nadal i feliç entrada a l‟any 2011
Des del Consorci Alba-Ter aprofitem aquest espai de l‟InfoTer per desitjar-vos unes
bones festes nadalenques.

9- ACTIVITATS AL RIU TER
Visites al CEA Alt Ter
El CEA Alt Ter organitza pel gener visites a “El Molí Petit”, molí fariner, de Sant Joan
de les Abadesses. Tots els dissabtes del mes de 12 a 1 del migdia. El punt de
trobada és al mateix molí. Més informació a la pàgina web: www.alt-ter.org.

