BUTLLETÍ ELECTRÒNIC INFOTER 2011

GENER
1- El Consell de Govern del Consorci Alba-Ter aprova el projecte de creació
de la Ruta del Gurri
El Consell de Govern d’aquest gener ha aprovat el projecte “Adequació de la Ruta
del Gurri entre Vic i Roda de Ter”, concebuda com una oportunitat per tal de dotar
d’infraestructures de mobilitat sostenible al territori utilitzant els cursos fluvials i
valoritzar el riu entre la població, alhora que esdevindrà una artèria de comunicació
a l’interior de la Plana de Vic. També suposa un bon complement per la Ruta del
Ter, en el sentit que els visitants podran desplaçar-se fins a la ciutat de Vic on
l’oferta turística és molt significativa, així com l’accessibilitat des de Vic a la Ruta
del Ter a través del riu Gurri. Per tant, aquesta ruta serà bidireccional des de Vic a
Les Masies de Roda enllaçant amb la Ruta del Ter al terme municipal de Roda de
Ter i a l’inrevés.
El riu Gurri neix als vessants nord-oest del Matagalls i s’encaixa a la plana. Drena
els termes de Taradell i Malla, passa per l’est de Vic i, després de travessar el
municipi de Gurb desguassa a Les Masies de Roda. Recull les aigües del sector
meridional de la plana a través de la riera de Taradell, el riu de Tona i sobretot del
riu Méder, el seu principal afluent. Històricament les seves aigües s’havien utilitzat
per les adoberies de Vic.
La Ruta del Gurri transcorrerà per camins existents. L’enllaç amb la Ruta del Ter es
realitza a Roda de Ter, a 500 metres de la desembocadura del Gurri amb el riu Ter
en el terme municipal de Les Masies de Roda. El recorregut total és d’onze
quilòmetres. Recorrerà principalment camins, alguna carretera secundària i un tram
urbà del carril-bici de Vic. S’ha prioritzat un traçat que ressegueixi el curs fluvial del
Gurri a través de camins existents propers a l’espai fluvial del riu. Aquesta ruta està
concebuda per fer en bicicleta i a peu.
El projecte d’adequació, que estarà a informació pública durant 30 dies després de
la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, té un import de
93.927,29 euros, el 95% finançat a través del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC).

2- INTERREG IV A - POCTEFA. El Consell de Govern del Consorci dóna llum
verda a diferents convenis amb els ajuntaments per tirar endavant
projectes en el marc del “Taller Transfronterer de l’Aigua II”
L’últim Consell de Govern va aprovar convenis amb els ajuntaments de Manlleu,
Ripoll i el Consell Comarcal del Ripollès per tirar endavant tres projectes dins el
“Taller Transfronterer de l’Aigua II”.
A Manlleu es realitzarà l’actuació “Establiment d’una solució per al pas de peixos a
la resclosa de la Teula (Canal Industrial)”. L’objectiu és millorar la connectivitat per
als peixos de manera compatible amb l’ús hidroelèctric i la conservació del
patrimoni cultural associat a la resclosa de la Teula. L’actuació té un cost de
211.601,38 euros i el Consorci n’hi destina 26.500, un 12,7% de l’import total.
A Ripoll s’executarà la campanya “Viu el riu” que promou la creació d’itineraris
fluvials urbans, en els municipis amb façana fluvial. Es pretén que, a través del
tramat urbà dels pobles i ciutats que travessa el Ter, es pugui posar en valor el
patrimoni fluvial, en una actuació dirigida, sobretot, als ciutadans dels municipis i
als centres educatius de la conca. Actualment s’ha elaborat el dossier de la
campanya que inclou la imatge gràfica i els panells informatius de valorització del
patrimoni existent. El pressupost total és de 6.775,24 euros i d’aquests el Consorci
Alba-Ter n’aporta 4.300. La idea és extrapolar aquesta campanya a altres municipis
del Ter amb façana fluvial.
El Consorci també ha aprovat un altre conveni, en aquest cas, amb el Consell
Comarcal del Ripollès per a la realització de l’edició d’un llibre de les fonts de Ripoll.
El Consell ha endegat l’edició d’un llibre pel qual s’han inventariat més de 200 fonts
naturals que són part del Ter i del Freser. El cost del projecte és de 8.913,41 euros
i l’ens farà una aportació de 600 euros.

3- INTERREG IV A – POCTEFA. Ja s’ha presentat la tercera certificació del
projecte
Aquest gener, el Consorci Alba-Ter ha enviat a l’equip de KPMG Auditores que fa el
seguiment del projecte “Taller transfronterer de l’Aigua II” dins la convocatòria
Interreg IV A – POCTEFA, els documents corresponents a la tercera certificació, així
com les còpies compulsades de les factures, nòmines i comprovants de pagament.

4- RUTA DEL TER. La Ruta ja té més de 400 amics al Facebook
Actualment la pàgina de Facebook de la Ruta del Ter compta amb 436 amics i
amigues que poden seguir les últimes novetats des d’aquest espai d’Internet que
complementa la pàgina web www.rutadelter.com. La pàgina del Facebook es va
posar en servei a mitjans de l’any passat i el nombre d’amics no para d’augmentar.
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5- RUTA DEL TER. Jordi Segarra és el guanyador del concurs de desembre
de la Ruta del Ter
Jordi Segarra de Navàs (Bages) ha estat el guanyador del sorteig promocional de
desembre que permet guanyar estades i activitats de cap de setmana en
establiments vinculats a la Ruta. Segarra ha guanyat un descens en kayak per un
tram del riu Ter per quatre persones, cedit per l’empresa Kayak del Ter.

6- RUTA DEL TER. Ja podeu participar en el concurs de febrer de la Ruta del
Ter i guanyar una nit per dues persones a l’Hotel Coll de Torroella de
Montgrí
Aquest febrer si participeu en el concurs de la Ruta del Ter podeu guanyar una nit
per dues persones a l’Hotel Coll de Torroella de Montgrí i també us emportareu de
regal una guia de la Ruta editada pel Consorci Alba-Ter i l’Editorial Alpina . No us ho
perdeu.
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www.rutadelter.com i que seguiu les instruccions que s’hi indiquen. Les bases del
sorteig les podeu consultar a la pàgina web. Us animem a participar! El termini
s’acaba el dia 22 de febrer a les 12 del migdia.
L’Hotel Coll es troba a la Costa Brava, al nucli històric de Torroella de Montgrí, al
cor de l’Empordà i dins el recentment nomenat: Parc Natural del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter. L’Hotel Coll és un petit hotel familiar pensat per a la gent i les
famílies que busquen un entorn bonic a l’interior de la franja costanera i alhora ben
a prop de les platges, amb molt bones comunicacions i amb entorns ideals per a
gaudir de l’oci, el paisatge o practicar esport. L’Hotel està obert tot l’any, amb
excepció del període de vacances, i ofereix un ampli ventall d’activitats de lleure
com golf, pitch&putt, rutes en BTT, submarinisme o viatges en globus. Podeu trobar
més informació a la pàgina web de l’Hotel www.hotel-coll.com.

7- El Consorci Alba-Ter incorporarà personal en pràctiques mitjançant un
conveni amb el Departament d’Ensenyament
El Consell de Govern del Consorci ha aprovat el text del conveni a signar entre la
Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial
de la Generalitat que té com a objecte establir el marc de col·laboració d’ambdós
organismes per l’estada en formació pràctica d’una alumna de l’Escola de
Capacitació Agrària, ECA, de Santa Coloma de Farners.
La Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats del
Departament d’Ensenyament ha considerat oportú posar en marxa el procés
d’homologar entitats que puguin rebre alumnes on fer estades de formació en
centres de treball. I en aquest procés, el Consorci ha estat considerat una entitat
especialment adient per a aquesta iniciativa, que té una importància ineludible en
l’esforç de dotar els estudis de formació professional del reconeixement i
l’excel·lència que requereixen en el si de la nostra societat.

8- El Consorci assisteix a una jornada formativa a Perpinyà organitzada per
l’Euroinstitut Català Transfronterer
El 21 de gener la gerent del Consorci Alba-Ter i la directora de projectes de l’ens,
Anna Magem i Dolors Roset, respectivament, van assistir a la Universitat de
Perpinyà Via Domitia al seminari de formació sobre les diferents organitzacions
político-administratives vigents a l’espai català transfronterer, organitzat per
l’Euroinstitut Català Transfronterer.
L’Espai Català Transfronterer es caracteritza per la presència de diferents sistemes
d’organitzacions administratives d’ambdues bandes de la frontera. La dissimetria de
les competències i de les funcions genera una complexitat suplementària al
moment de lligar relacions i de desenvolupar projectes en comú. A més, les
reformes recents d’aquests dos sistemes han aportat modificacions en els principis
d’organitzacions, que era necessari explicar. D’aquesta manera es van presentar en
detall les institucions existents, els processos que han desembocat al funcionament
actual i l’especificitat del règim autònom de Catalunya. D’altra banda es van
abordar els reptes lligats a la reestructuració dels serveis de l’estat i de les
col·lectivitats locals a França, així com la posada en marxa del nou estatut
d’autonomia

català.

Finalment
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de

les

dissimetries de competències en un context de col·laboració transfronterera i com
es podria millorar en el futur.

Els ponents van ser l’ex director d’afers generals i assemblees del Consell General
dels Pirineus Orientals, Jean Gabriel Priou i el subdirector general de Cooperació
Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat,
Jordi Cots.

9- El Consorci col·labora amb el Màster de Ciència i Tecnologia de l’Aigua i
el Màster de Medi Ambient de la Universitat de Girona (UdG)
La directora de projectes del Consorci Alba-Ter, Dolors Roset, va assistir el 12 de
gener a una classe amb alumnes del Màster de Medi Ambient i del Màster en
Ciència i Tecnologia de l’Aigua de la Universitat de Girona (UdG) per parlar sobre el
Consorci i la seva trajectòria, sobretot posant èmfasi en l’experiència de l’ens en
aconseguir recursos externs per dur a terme els seus projectes, com els que està
desenvolupant actualment gràcies a fons europeus, 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)”.

10- Des d’aquest gener el Consorci té nova secretària, Maria Victòria Colom
Maria Victòria Colom i Canal és des d’aquest mes la nova secretària del Consorci
Alba-Ter en substitució d’Alfons Giol i Amich. Colom és funcionària d’administració
local amb habilitació de caràcter nacional, pertanyent a la subescala de secretaria,
categoria d’entrada i secretària de l’Ajuntament de Manlleu.
Des del Consell de Govern del Consorci s’ha agraït al senyor Alfons Giol la seva
dedicació i rigor al càrrec que ha vingut desenvolupant des dels inicis de l’ens.

11- Acta del consell de govern del 2 de desembre de 2010
Ja podeu consultar aquí l’acta del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter que va
tenir lloc a l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà el dia 2 de desembre de 2010 i
que va ser aprovada pel Consell de Govern del dia 26 de gener de 2011, amb el
següent ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (15 de setembre de 2010)
2. Ratificació aprovació conveni Ajuntament Sant Joan de les Abadesses
(TTAII)

3. Aprovació projecte Ruta del Gurri
4. Devolució aval Comunical
5. Conveni Ajuntament de Manlleu (TTAII)
6. Traçat alternatiu Ruta del Ter
7. Conveni Ajuntament d’Anglès (TTAII)
8. Aprovació Plans de Gestió, projecte d’ordenació d’accessos i itineraris, i
memòries valorades, del Life + Riparia-Ter
9. Mocions o temes per urgència
10. Informe de gerència
11. Informacions diverses
12. Precs i preguntes

12- ACTIVITATS AL RIU TER
Torna a obrir el Museu de l’Aigua de Salt després de quatre anys
Aquest febrer Salt tornarà a tenir un museu dedicat a l’aigua, després que fa quatre
anys tanqués el que estava instal·lat al mas Llorens. El nou estarà ubicat en una
nau de la factoria cultural Coma Cros de gairebé 900 metres quadrats. S’ha optat
per un museu on entre els continguts predomina la imatge i les explicacions
concises. Al museu, que està situat a la part posterior de la biblioteca, s’hi accedirà
pel passadís central de la Coma Cros. Hi haurà una recepció i una entrada a l’espai
d’exposició que reflexiona sobre el món sense aigua. El primer contacte amb el
líquid element es fa des de la física i la química. Inclou una amplíssima mostra dels
diferents tipus d’aigües del rius i zones del país, amb les seves composicions.
També hi ha una àrea dedicada a la vida i l’univers, i una altra al desenvolupament
econòmic i social al llarg del Ter. Factors com la demografia i la revolució industrial,
analitzats des de la importància que va tenir l’aigua, i una àrea dedicada a la nova
cultura de l’aigua, completen el museu. També s’hi tracten dues temàtiques més: la
fàbrica Coma Cros i les deveses. El museu ha costat 301.724, 13 euros.
Nota: La informació s’ha extret de la notícia que va publicar el diari “El Punt” el 17
de gener.

FEBRER
1- LIFE. El Consorci ja ha enviat a la Unió Europea els convenis signats
amb els socis beneficiaris pel projecte Life + Natura “Recuperació
d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”
Els ajuntaments de Bescanó, Salt i Girona, com a socis beneficiaris del projecte Life
+ Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”, han signat els
acords d’associació amb el Consorci Alba-Ter, que actua com a soci coordinador, i
que s’han fet arribar a la Unió Europea. Aquest acord, en el marc d’un conveni,
regula els deures i obligacions de les dues parts, tant dels ajuntaments com del
Consorci, així com la forma que es durà a terme l’aportació econòmica dels
ajuntaments de Bescanó, Salt i Girona, al projecte.

2- Aquest març tindrà lloc la presentació del llibre de patrimoni cultural “El
Ter. El patrimoni vinculat als usos de l’aigua”
Aquest març es presentarà el llibre de patrimoni cultural “El Ter. El patrimoni
vinculat als usos de l’aigua”, editat pel Consorci Alba-Ter i l’Editorial Gavarres i que
ha estat finançat per la Fundació Agbar. Els autors són els arqueòlegs Joan Llinàs i
Jordi Merino, i les fotografies han anat a càrrec de Josep Curto.
El llibre té unes 300 planes i és en format quadrat, de 270 per 270 mil·límetres. Se
n’ha fet una edició de 1.000 exemplars. La publicació s’ha basat en l’inventari de
443 elements patrimonials del Ter elaborat pel Consorci Alba-Ter a través de
l’empresa Janus. Aquest llibre té l’objectiu de posar en valor el patrimoni cultural
fluvial. És destacable 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.
El llibre compta amb una part de contingut general que divideix el territori fluvial en
cinc unitats on es fa un relat del territori en relació al patrimoni vinculat amb l’aigua
del riu Ter i es reflecteixen els elements més emblemàtics. La segona part del llibre
està constituïda per una ruta a través del patrimoni interessant a visitar. Per aquest
motiu s’han seleccionat 44 punts, cadascun dels quals compta amb una fitxa
diferenciada, i al costat una descripció històrica i tècnica, on s’informa de les
condicions de visita i gaudi de cada element. Finalment, hi ha un llistat de tots
elements relacionats amb els usos de l’aigua del Ter que es preserven.

3- INTERREG IV A - POCTEFA. El Consorci s’interessa per conèixer els
projectes dels ajuntaments i consells comarcals relacionats amb elements
del patrimoni cultural fluvial ja que poden rebre finançament de l’Interreg
Des del Consorci Alba-Ter s’ha comunicat als ajuntaments i consells comarcals
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rehabilitació o valoritazació d’elements de patrimoni cultural fluvial. Aquestes
actuacions poden rebre finançament per part del Consorci a través del “Taller
transfronterer de l’Aigua II” dins el projecte de cooperació transfronterera Interreg
IV A – POCTEFA que té vigència fins a finals d’aquest any.
El termini màxim per fer arribar els projectes és el 16 de març.

4- RUTA DEL TER. El Consorci Alba-Ter col·labora amb el Patronat de
Turisme

de

la

Vall

de

Ribes

en

la

sol·licitud

d’una

subvenció

a

CatalunyaCaixa per acabar d’executar la Ruta del Freser
Des del Patronat de Turisme de la Vall de Ribes, juntament amb el Consorci AlbaTer, s’ha demanat un ajut de 10.000 euros a Catalunyacaixa en el marc de la
subvenció “Projectes de custòdia del territori-accions d’ús públic. Projectes de
sensibilització ambiental-publicacions i altres materials” per poder executar aquest
any la primera fase de la Ruta del Freser i així disposar d’un producte tancat a la
Vall de Ribes. A través d’aquesta subvenció es dissenyarien i es col·locarien plafons
en el territori i s’editaria un fulletó.
El riu Freser és un eix natural de gairebé 30 quilòmetres i l’afluent d’origen pirenaic
més important del riu Ter. Aquesta ruta permetrà connectar a peu amb la Ruta del
Ter, fet que el pot convertir en un producte de senderisme de primer ordre en el
context català, molt innovador i atractiu, ja que el senderista tindrà la possibilitat
de seguir un itinerari fluvial senyalitzat de més de 200 quilòmetres.

5- RUTA DEL TER. El Consorci present a la “Fiet en Wandelbeurs”, la fira
del cicloturisme i senderisme d’Amsterdam, amb la Ruta del Ter
La tècnica de turisme del Consorci Alba-Ter, Estel Sleep, va assistir el 26 de febrer
a la fira del cicloturisme i senderisme que es fa a Amsterdam, la “Fiet en
Wandelbeurs”. Es tracta d’una fira on hi ha els principals tour operadors holandesos
i la premsa especialitzada en viatges de senderisme i cicloturisme, i on el Consorci

hi va anar per conèixer de primera mà el perfil de la demanda i també de l’oferta
en altres regions, i així poder posicionar millor el producte de la Ruta del Ter. Hem
de tenir en compte que els Països Baixos són un dels principals mercats emissors
de cicloturisme. En la fira, que va comptar amb la participació de l’Agència Catalana
de Turisme (ACT) amb un estand, també hi va haver un workshop sobre
cicloturisme a Catalunya.

6- RUTA DEL TER. Ja podeu participar en el concurs de març de la Ruta del
Ter i guanyar una nit per dues persones a l’Hotel Llegendes Girona
Catedral **** i un lloguer de bicicletes cedides per Bike Breaks, Girona
Cycle Centre
Aquest març si participeu en el concurs de la Ruta del Ter podeu guanyar una nit
per a dues persones a l’Hotel Llegendes Girona Catedral **** i un lloguer de dues
bicicletes per un dia cedides per l’empresa Bike Breaks, Girona Cycle Centre.
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 les podeu consultar
a la pàgina web. El termini per participar és fins el dia 29 de març a les 12 del
migdia.
D’altra banda, el guanyador del concurs del mes de febrer ha estat Antoni Gallegos
de Sant Quirze de Besora (Osona). Gallegos ha guanyat una nit per a dues
persones a l’Hotel Coll ** de Torroella de Montgrí i una guia de la Ruta editada pel
Consorci Alba-Ter i l’Editorial Alpina.

7- ACTIVITATS AL RIU TER
Fira de l’Aigua PICA de Sant Bartomeu del Grau
Del 5 al 8 de març tindrà lloc a Sant Bartomeu del Grau la Fira de l’Aigua PICA,
propostes innovadores per a la cultura de l’aigua. El dissabte 5 de març es farà una
caminada popular i la xerrada “Gestió del servei municipal d’Aigua. Congiac”. El
diumenge 6 de març hi haurà la fira amb expositors i entitats del sector, i on també
hi participarà el Consorci Alba-Ter amb un estand. La fira es complementarà amb
parades d’artesans i firaires, un mercat de la terra amb productes d’Osona, i altres
activitats de caràcter festiu. A més hi haurà un concurs fotogràfic i la xerrada,
diumenge a la tarda, del meteoròleg Alfred Rodríguez Picó. Del 7 a l’11 de març
també es farà la setmana de l’aigua a l’escola.

MARÇ
1- El 6 d’abril tindrà lloc a Salt la presentació del llibre “El Ter. El patrimoni
vinculat als usos de l’aigua”
El 6 d’abril a les 12 del migdia es presentarà a l’Auditori de la Factoria Cultural
Coma-Cros de Salt el llibre “El Ter. El patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua”
editat pel Consorci Alba-Ter i l’Editorial Gavarres i que ha estat finançat per la
Fundació Agbar. Els autors són els arqueòlegs Joan Llinàs i Jordi Merino, i les
fotografies han anat a càrrec de Josep Curto. L’acte serà presidit pel director de
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Sr. Leonard Carcolé.
El llibre té 270 planes i és en format quadrat, de 270 per 270 mil·límetres. Se n’ha
fet una edició de 1.000 exemplars. La publicació s’ha basat en l’inventari de 443
elements patrimonials del Ter elaborat pel Consorci Alba-Ter a través de l’empresa
Janus. Aquest llibre té l’objectiu de posar en valor el patrimoni cultural fluvial. És
destacable 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.
El llibre compta amb una part de contingut general que divideix el territori fluvial en
cinc unitats on es fa un relat del territori en relació al patrimoni vinculat amb l’aigua
del riu Ter i es reflecteixen els elements més emblemàtics. La segona part del llibre
està constituïda per una ruta a través del patrimoni interessant a visitar. Per aquest
motiu s’han seleccionat 44 punts, cadascun dels quals compta amb una fitxa
diferenciada, i al costat una descripció històrica i tècnica, on s’informa de les
condicions de visita i gaudi de cada element. Finalment, hi ha un llistat de tots
elements relacionats amb els usos de l’aigua del Ter que es preserven. També
s’inclou un mapa del recorregut.
Després d’aquesta primera presentació, se n’organitzaran d’altres en diferents
punts del territori que engloba el riu Ter. La primera d’elles serà el proper divendres
8 d’abril al Museu Industrial del Ter (MIT) de Manlleu a les 8 del vespre.

2- Aquest març s’han acabat els treballs de millora i manteniment de les
ribes dels rius Ter i Freser 2010
Aquest mes han finalitzat els treballs de millora i manteniment de les ribes dels rius
Ter i Freser en 8,6 quilometres, els quals han beneficiat a nou municipis de les

comarques del Ripollès, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. Els treballs van
començar a finals de l’any passat i s’han continuat executant aquest primer
trimestre del 2011. El projecte “Actuacions de millora i manteniment de les ribes
del Ter i Freser 2010”, promogut pel Consorci Alba-Ter, ha tingut per objectiu
millorar la qualitat ecològica de les riberes del riu i ha recollit tasques de vital
importància per al bon estat ecològic del sistema fluvial del Ter i la seva conca.
Els treballs han consistit a retirar vegetació exòtica invasora, eliminar runa i
deixalles de la llera i potenciar la vegetació de ribera. Les tasques que s’han
realitzat s’han centrat, principalment, en la millora dels boscos de ribera, que han
consistit a potenciar les espècies autòctones a través de treballs silvícoles;
seleccionar

espècies

arbòries

i

arbustives

autòctones

per

tal

d’afavorir

la

regeneració natural de la vegetació de ribera; controlar flora exòtica invasora i
eliminar residus en diversos trams del riu afectats per abocaments i restes que
arrosseguen les riuades.
Aquesta iniciativa s’emmarca dins el conveni de col·laboració signat entre la
Diputació de Girona i l’Obra Social “la Caixa” per a la preservació i difusió dels
valors naturals, a la qual l’entitat financera destina 1,2 milions d’euros anuals amb
un doble objectiu: conservar i millorar els espais naturals de la demarcació de
Girona, i fomentar la inserció laboral de grups amb risc d’exclusió social. L’import
del projecte és de 118.792,58 euros, dels quals un 80% provenen de la subvenció i
el 20% restant són a càrrec dels ajuntaments beneficiaris de les actuacions. Des del
Consorci es va redactar el projecte per presentar-lo a la convocatòria de la
Diputació de Girona i, posteriorment, s’ha fet el seguiment i coordinació dels
treballs.
Les actuacions han representat un benefici molt positiu en diversos trams del curs
fluvial que s’inclouen dins la Xarxa Natura 2000 i que integren hàbitats i/o espècies
d’interès comunitari. Els espais Xarxa Natura 2000 on s’ha treballat són les riberes
de l’Alt Ter (codi ES5120019) i les riberes del Baix Ter (codi ES5120011). Els
municipis que s’han vist afavorits per aquest projecte són Ribes de Freser, Sant
Joan de les Abadesses, Ripoll, la Cellera de Ter, Bescanó, Girona, Sarrià de Ter,
Verges i la Tallada d’Empordà.
La majoria d’aquestes tasques les han portat a terme col·lectius de persones amb
risc d’exclusió social. En concret, la fundació MAP s’ha encarregat de les accions a la
comarca del Ripollès, mentre que la fundació privada Onyar-La Selva s’ha centrat
en les actuacions de les comarques del Gironès i el Baix Empordà. Un total de 31

treballadors d’aquests col·lectius han intervingut en els treballs, 16 de la fundació
MAP i 15 de la fundació privada Onyar-La Selva.

3- El Consorci publica la memòria d’activitats del 2010
El Consorci Alba-Ter ha editat la memòria d’activitats del 2010, any en què s’ha
treballat en el desenvolupament de dos projectes europeus. D’una banda, s’ha
donat continuïtat a l’Interreg IV A – POCTEFA “Taller transfronterer de l’Aigua II” i,
d’altra banda, el 2010 ha suposat l’inici del projecte Life + Natura “Recuperació
d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”. També s’ha executat el programa
d’actuacions de millora i manteniment de les ribes del Ter i el Freser 2010.
Aquest, a més, ha estat un any de posada en funcionament de nous productes al
voltant de la Ruta del Ter, com són l’actualització de la pàgina web i la creació d’un
butlletí electrònic per mantenir el contacte amb els usuaris i col·laboradors d’aquest
producte de turisme sostenible.
Tampoc podem deixar de mencionar que el Consorci ha crescut amb nous
membres. En l’assemblea general anual es va aprovar l’adhesió dels ajuntaments
de Gurb i Sant Hilari Sacalm.
Aquestes i altres actuacions, així com les dades econòmiques de l’ens, dutes a
terme durant el 2010 es descriuen en la memòria que es pot consultar aquí.

4- El Consorci assisteix a la Fira de l’Aigua PICA de Sant Bartomeu del Grau
El 6 de març el Consorci Alba-Ter va participar amb un estand a la “Fira de l’Aigua
PICA, propostes innovadores per a la cultura de l’aigua” de Sant Bartomeu del
Grau. El Consorci va aprofitar per donar a conèixer les activitats de l’ens, així com
de la Ruta del Ter.
D’altra banda, el Consorci s’ha posat a disposició dels ajuntaments i consells
comarcals consorciats per rebre informació sobre les fires i activitats que
s’organitzen en cada municipi per tal de poder valorar l’assistència en aquestes i
mostrar els serveis que s’ofereixen des de l’ens.

5- LIFE. Els alumnes del màster “Gestion de l’eau” de la Universitat de
Montpeller visiten les deveses de Salt

El 23 de març una dotzena d’alumnes del màster “Gestion de l’eau” de la
Universitat de Montpeller van fer una sortida als espais on s’hi està portant a terme
el projecte Life + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”.
En concret van visitar l’espai de les Deveses de Salt (TER-2) acompanyats de la
responsable de les actuacions, Teia Puigvert.
Durant la visita es van explicar els diferents aspectes del programa Life així com les
actuacions que es portarien a terme. També es va aprofitar per parlar d’altres
aspectes relacionats amb el riu, per exemple, sobre els efectes dels embassaments,
com s’estructura la regulació dels espais fluvials o qui té competències en el riu.

6- RUTA DEL TER. Ja podeu participar en el concurs d’abril de la Ruta del
Ter i guanyar una nit per a dues persones als apartaments Tilopi de Roda
de Ter
Aquest abril si participeu en el concurs de la Ruta del Ter podeu guanyar una nit
per a dues persones als apartaments Tilopi de Roda de Ter (Osona), a més d’una
guia i una bossa de la Ruta del Ter. 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 les podeu consultar a la pàgina web. El termini per participar
és fins el dia 26 d’abril a les 12 del migdia i el sorteig és el dia 27 d’abril amb
l’ONCE.
D’altra banda, el guanyador del concurs del mes de març ha estat Imma Verdaguer
de Manlleu (Osona). Verdaguer ha guanyat una nit per a dues persones a l’Hotel
Llegendes Girona Catedral **** i un lloguer de dues bicicletes per un dia cedides
per l’empresa Bike Breaks, Girona Cycle Centre.

7- El Consell de Govern del Consorci Alba-Ter aprova la prorroga del
conveni amb la Diputació de Girona per portar a terme actuacions per a la
preservació, la revalorització i la gestió integral de l’espai fluvial del riu Ter
Després que la Junta de Govern de la Diputació de Girona, el dia 1 de març,
aprovés prorrogar el conveni de col·laboració entre les dues institucions fins el 31
de desembre d’aquest any, el Consell de Govern del Consorci Alba-Ter d’aquest
març també va donar-hi llum verda amb l’objectiu de portar a terme actuacions de
preservació, revalorització i gestió integral de l’espai fluvial del riu Ter. L’import de
la subvenció és de 25.000 euros. El Consell de Govern valora molt positivament la

col·laboració de la Diputació de Girona en la tasca que realitza el Consorci Alba-Ter
a la conca d’aquest riu.

8- El Consorci assisteix a la jornada “L’aigua als projectes de restauració
ambiental”
La directora i la tècnica de projectes del Consorci Alba-Ter, Dolors Roset i Teia
Puigvert, respectivament, van assistir el 18 de març a la jornada “L’aigua als
projectes de restauració ambiental” que va tenir lloc al Centre Tecnològic i
Universitari de Granollers. En la jornada es van presentar alguns dels projectes més
reconeguts en matèria de restauració fluvial, comprenent des de l’àmbit local fins a
l’europeu i presentant tant projectes desenvolupats com diferents estratègies de
gestió.
Entre les conferències hi va haver la de “Funcions i valors de la zona humida creada
a l’espai natural de Can Cabanyes” a càrrec de Joan Garcia de la Universitat
Politècnica de Catalunya; la “Recuperació d’ambients fluvials al riu Congost per a
l’increment de la biodiversitat – una experiència de desendegament” a càrrec
d’Aleix Comas, director d’obra del projecte realitzat per la Fundación Biodiversidad i
l’Ajuntament de Granollers; o “La recuperació dels rius a Catalunya. Aplicacions
pràctiques a la conca del Besòs” per part de Lluís Godé i Evelyn García del
Departament de Planificació i Ordenació d’espais fluvials de l’Agència Catalana de
l’Aigua.

9- L’exposició del Consorci Alba-Ter, present a Maçanet de la Selva
Del 14 al 28 de març es va poder veure al Centre Cívic de Can Trincheria de
Maçanet de la Selva l’exposició del Consorci Alba-Ter “Patrimoni natural i patrimoni
cultural vinculat a l’aigua”. I és que des del projecte Selwa es va organitzar,
coincidint aquest mes amb el Dia Mundial de l’Aigua el 22 de març, un muntatge de
tres exposicions sota el títol “L’aigua que ens envolta”, totes relacionades amb el
món de l’aigua en les nostres contrades. Per tant, a més de l’exposició del Consorci
n’hi va haver dues més “Tornem a la Tordera” de l’Observatori de la Tordera i
“SELWA, un compromís amb l’aigua” del Consell Comarcal de la Selva.

10- Acta del consell de govern del 26 de gener de 2011

Ja podeu consultar aquí l’acta del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter que va
tenir lloc a Salt el dia 26 de gener de 2011 i que va ser aprovada pel Consell de
Govern del dia 23 de març de 2011, amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (2 de desembre de 2010)
2. Ratificació nomenament nova secretària del Consorci Alba-Ter
3. Aprovació conveni Ajuntament de Manlleu, pas de peixos (TTAII)
4. Aprovació projecte Ruta del Gurri
5. Aprovació conveni Ajuntament de Ripoll – Viu el riu (TTAII)
6. Aprovació conveni Consell Comarcal del Ripollès, Llibre fonts del Ripollès
(TTAII)
7. Aprovació conveni Departament d’ensenyament personal en pràctiques
8. Mocions o temes per urgència
9. Informe de gerència
10. Informacions diverses
11. Precs i preguntes

11- ACTIVITATS AL RIU TER
Visites guiades a la colònia tèxtil de Borgonyà
A partir del 20 de març i cada tercer diumenge de mes es faran visites a la colònia
tèxtil de Borgonyà a càrrec de monitors del Museu Industrial del Ter (MIT) de
Manlleu. Aquestes es faran de manera permanent cada tercer diumenge de mes i
s’emmarquen dins el conveni de col·laboració entre el MIT i l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Torelló. Les visites començaran a les 11 del matí, a la mateixa colònia.
El recorregut per la colònia Borgonyà inclou la visita a un habitatge obrer (excepte
juliol i agost), a les calderes de la fàbrica, al teatre-casino, a la casa-bressol, el
camp de futbol, els jardins, el canal i la resclosa.
Més informació a www.mitmanlleu.org
Inauguració del Museu de l’Aigua de Salt

El 18 de març va tenir lloc a Salt la inauguració del Museu de l’Aigua, ubicat en un
espai de gairebé 900 metres quadrats a la Factoria Cultural Coma Cros. El museu
ha tornat a obrir portes després que fa quatre anys tanqués el que estava instal·lat
al mas Llorens. En el museu predomina la imatge i les explicacions concises. Està
situat a la part posterior de la biblioteca i s’hi accedeix pel passadís central de la
Coma Cros.
Inauguració dels itineraris de les Deveses de Salt
El 19 de març va tenir lloc al Pla dels Socs de Salt la inauguració dels itineraris de
les Deveses. Prèviament es va fer una visita guiada per una part del recorregut.
Inauguració de la Restauració del riu Gurri a Vic
El 20 de març va tenir lloc a Vic la inauguració de la restauració del riu Gurri, entre
l’aiguabarreig amb el Méder i la Torre de Benages, així com del camí adaptat que
s’ha realitzat al llarg del recorregut. En la inauguració es va fer un petit recorregut
pel sender.

ABRIL
1- Èxit del llibre “El Ter. El patrimoni vinculat als usos de l’aigua” que vol
contribuir a preservar i donar a conèixer el llegat cultural del riu, testimoni
de la nostra història
“El Ter. El patrimoni vinculat als usos de l’aigua” és un llibre que documenta de
manera exhaustiva el patrimoni vinculat al riu Ter i ens ofereix un recorregut pels
diversos usos que ha tingut l’aigua durant la història: rescloses, canals, molins,
fargues, centrals hidroelèctriques, fàbriques, colònies industrials, ponts, palanques,
passeres i pantans. L'obra ha estat editada pel Consorci Alba-Ter i l'Editorial
Gavarres i ha estat patrocinada per la Fundació Agbar. Els autors han estat Joan
Llinàs i Jordi Merino, i la part fotogràfica ha anat a càrrec de Josep Curto.
El llibre té 270 planes i és en format quadrat, de 270 per 270 mil·límetres. Se n’ha
fet una edició de 1.000 exemplars. La publicació s’ha basat en l’inventari de 443
elements patrimonials del Ter elaborat pel Consorci Alba-Ter a través de l’empresa
Janus. El Consorci Alba-Ter, ja en els seus inicis, va dedicar esforços a catalogar els
elements patrimonials existents al llarg del riu, en una clara aposta per conèixer,
protegir i valorar aquest patrimoni. És precisament en aquest àmbit d’actuació, i a
través de diversos projectes cofinançats per programes europeus, que el Consorci

ha ajudat a recuperar alguns d’aquests elements. La idea és que amb aquest llibre
es pugui contribuir a preservar i sobretot donar a conèixer aquest llegat cultural
que tenim vinculat a l’aigua, sovint oblidat, però testimoni de la nostra història amb
el riu, tal com apunta Joan Llinàs "el Ter forma part de la nostra història com a
poble" i afegeix que "hem volgut fer un llibre el màxim entenedor possible i amb un
bon recull d'imatges".
La publicació compta amb una part de contingut general que divideix el territori
fluvial en cinc unitats on es fa un relat del territori en relació al patrimoni vinculat
amb l’aigua del riu Ter i es reflecteixen els elements més emblemàtics. La segona
part del llibre està constituïda per una proposta de recorregut que ens mostra una
selecció d’alguns elements patrimonials a visitar. Per aquest motiu s’han seleccionat
44 punts amb una fitxa que conté una descripció històrica i tècnica, on s’informa de
les condicions de visita i gaudi de cada element. Aquesta part s’acompanya amb un
mapa del recorregut. Finalment, hi ha un llistat per municipis de tots els elements
relacionats amb els usos de l’aigua del Ter que s’han mantingut fins a l’actualitat.
Aquesta obra és fruit d’una nova col·laboració del Consorci Alba-Ter amb la
Fundació Agbar, que vol ser un homenatge al Ter, en una ferma voluntat de les
dues entitats de contribuir a donar al riu el protagonisme que es mereix.
De moment s'han fet dues presentacions, una a Salt (6 d’abril) amb el director de
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Sr. Leonard Carcolé, i l'altra Manlleu (8
d’abril). Ara se’n preveu organitzar d’altres en diverses poblacions del territori per
on transcorre el riu Ter.
El llibre ja es troba a la venda i es pot adquirir en les principals llibreries.

2- INTERREG IV A – POCTEFA. El Consell de Govern del Consorci Alba-Ter
dóna

llum

verda

a

nous

projectes

finançats

a

través

del

“Taller

transfronterer de l’aigua II”
L’últim Consell de Govern del Consorci Alba-Ter ha donat el vistiplau a nous
projectes a finançar a través del “Taller transfronterer de l’aigua II” després de
rebre les peticions dels ens consorciats. Els projectes es portaran a terme als
municipis de Queralbs, Ribes de Freser, Sant Joan de les Abadesses, Vilanova de
Sau i la Tallada d’Empordà.
A Queralbs i Ribes de Freser es tirarà endavant un projecte conjunt entre els dos
municipis de museïtzació de la Ruta de les Centrals hidroelèctriques del Freser.

L’import màxim de l’aportació serà de 6.000 euros, un 31,24% del cost total de la
proposta.
A Sant Joan de les Abadesses la proposta gira entorn a l’adequació d’un itinerari de
natura a l’espai protegit de les riberes de l’Alt Ter. Es tracta d’una segona fase.
S’aportarà un màxim de 1.600 euros que suposa un 20% de l’import total del
projecte.
A Vilanova de Sau es preveu l’adequació de l’itinerari del Pont de Malafogassa.
L’import que es finançaria a través de l’Interreg seria d’un màxim de 2.500 euros
que suposen el 38,8% del cost de l’actuació.
I per últim, a la Tallada d’Empordà es vol crear l’itinerari fluvial de l’Illa de Canet. A
través del “Taller transfronterer de l’aigua II” es preveu una aportació màxima de
5.571,55 euros, un 27,21% de l’import total del projecte.

3- RUTA DEL TER. Surt a exposició pública el traçat alternatiu de la Ruta
del Ter entre Ripoll i Borgonyà
Aquest abril ha sortit a informació pública el “Projecte de connectivitat de la Ruta
del Ter ciclable en el tram de Ripoll a Borgonyà” que permet assegurar la
connectivitat de la Ruta del Ter entre les comarques del Ripollès i Osona.
Actualment, la ruta en bicicleta no ofereix plena connexió ja que queden pendents
d’adequar uns 30 quilòmetres de traçat. El Consorci Alba-Ter ha cregut convenient
buscar una alternativa viable en aquest tram després de constatar que el termini
d’execució de la “Via Ciclista del Ter” entre Vic i Camprodon, promoguda pel
Departament de Territori i Sostenibilitat, es dilatarà en el temps. L’objectiu del
Consorci és assegurar la connectivitat de la ruta mentre no hi hagi el projecte de la
Generalitat executat.
El document es pot consultar a la seu tècnica del Consorci, situada a la Factoria
Cultural Coma Cros de Salt, a fi de poder realitzar al·legacions. També s’ha obert
un període d’informació institucional a tots els ajuntaments (Ripoll, Santa Maria de
Besora, Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Orís i Sant Vicenç de Torelló) per on
transcorre el tram alternatiu perquè hi puguin fer aportacions i suggeriments.

4- RUTA DEL TER. La Ruta del Ter ja té més de 600 amics al Facebook

Actualment la pàgina de Facebook de la Ruta del Ter compta amb més de 650
amics i amigues que poden seguir les últimes novetats des d’aquest espai
d’Internet que complementa la pàgina web www.rutadelter.com. La pàgina del
Facebook es va posar en servei a mitjans del 2010 i el nombre d’amics no para
d’augmentar. Us convidem a sumar-vos-hi, així com aportar els vostres comentaris,
suggeriments, fotografies que hàgiu pogut tirar des de la Ruta, o fins i tot, vídeos.

5- RUTA DEL TER. Ja podeu participar en el concurs de maig de la Ruta del
Ter i guanyar una nit per a dues persones a l’hotel-restaurant Solana del
Ter de Ripoll
Aquest maig si participeu en el concurs de la Ruta del Ter podeu guanyar una nit
per a dues persones a l’hotel-restaurant Solana del Ter de Ripoll, a més d’una guia i
una bossa de la Ruta del Ter. 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 les podeu consultar a la pàgina web. El termini per participar és fins el
dia 24 de maig a les 12 del migdia i el sorteig és el dia 25 de maig amb l’ONCE.
D’altra banda, el guanyador del concurs del mes d’abril ha estat Carolina Horrach
de Palma de Mallorca. Horrach ha guanyat una nit per a dues persones als
Apartaments Tilopi de Roda de Ter (Osona), a més d’una guia i una bossa de la
Ruta del Ter.

6- ACTIVITATS AL RIU TER
Audicions de música al Museu Industrial del Ter, la primera dedicada a
l’aigua
El proper 4 de maig a les 9 del vespre el Museu Industrial del Ter (MIT) de Manlleu
acollirà una audició de música dedicada a l’aigua en el marc del cicle d’audicions
sobre “Els quatre elements: terra, foc, aire i aigua”. El concert amb Jordi Domènech
comptarà amb música de Debussy, Liszt, Ravel i Rebel. Per assistir a la sessió, cal
inscriure’s prèviament.

MAIG

1-

El

Consorci

dóna

suport

al

“Campus

Internacional

Pirineos-

Mediterráneo: Sostenibilidad turística, agua e investigación avanzada” que
impulsa la Universitat de Girona (UdG)
El Consorci Alba-Ter ha aprovat el text d’un conveni de col·laboració acadèmica,
científica i cultural amb la Universitat de Girona per l’impuls del campus
d’excel·lència “Campus Internacional Pirineos-Mediterráneo: Sostenibilidad turística,
agua e investigación avanzada”. El Consorci entén el turisme com a motor de
desenvolupament clau en tot l’àmbit del Ter i, per tant entre els seus objectius hi
figura la potenciació de la col·laboració amb centres d’excel·lència en la gestió
turística.

2-

LIFE.

Visita

de

seguiment

al

projecte

Riparia-Ter

per

part

del

responsable designat per la Comissió Europea
El 26 de maig a la seu tècnica de Salt va tenir lloc la segona reunió de seguiment
del projecte Life + Natura “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 -bàsicament de caire administratiu- 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.

3- INTERREG IV A – POCTEFA. El Consorci es reuneix amb els socis
francesos a Cèret per fer una reunió de seguiment del projecte “Taller
transfronterer de l’Aigua II”
El 16 de maig va tenir lloc a Cèret una reunió de seguiment 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 hi va participar la gerent i la directora de
projectes del Consorci, Anna Magem i Dolors Roset, respectivament. En la reunió es
va avaluar l’estat d’execució dels diferents projectes, tant dels que s’han executat
com els que s’estan executant i els que estan pendents d’acabar de realitzar.

4- El Consorci presenta el projecte “Nuevas oportunidades para los
espacios

fluviales

del

estado

español.

La

experiencia

del

río

Ter

(FLUVINET)” a la convocatòria EmpleaVerde 2007-2013, per a la millora de
l’ocupació i el medi ambient de la Fundación Biodiversidad
El Consorci Alba-Ter ha presentat el projecte “Nuevas oportunidades para los
espacios fluviales del estado español. La experiencia del río Ter (FLUVINET)” a la
convocatòria anual per al programa EmpleaVerde 2007-2013, per a la millora de
l’ocupació i el medi ambient de la Fundación Biodiversidad. Aquesta convocatòria
està oberta a projectes que posin en marxa processos de canvi relacionats amb el
medi ambient i la sostenibilitat. El cost del projecte és de 41.000 euros.
El projecte FLUVINET és un projecte aplicat que neix de la necessitat de donar
resposta al canvi de percepció que han experimentant, en els últims 10-12 anys,
els cursos fluvials i els espais fluvials de l’estat espanyol. Des del Consorci Alba-Ter,
a través de l’execució de diversos projectes nacionals i europeus de valorització
dels espais fluvials, s’han conegut diverses experiències espanyoles i europees de
valorització dels espais fluvials, que comparteixen problemàtiques i oportunitats
similars. Per aquest motiu es vol crear una plataforma a nivell nacional que permeti
i es converteixi en un fòrum de treball i discussió relacionat amb la valorització dels
espais fluvials. A més vol transmetre les noves oportunitats dels espais fluvials als
empresaris de la Ruta del Ter, convertint la ruta, en un laboratori on provar noves
estratègies territorials i empresarials.
Per tant, FLUVINET té dos objectius específics. D’una banda crear una xarxa
nacional de territoris fluvials articulada a l’entorn de la línia estratègica Els rius com
a corredors/espais de salut, salut de l’ecosistema fluvial, salut de l’espai fluvial i
salut de les persones. I és que el riu com a corredor de salut és un concepte
innovador, global, transversal i, al mateix temps, transferible a qualsevol territori.
D’altra banda, transmetre les noves oportunitats, els nous conceptes i els nous
coneixements com a capacitat de generar ocupació i negoci a través de
l’organització de quatre jornades en el territori del Ter, dirigides al sector
empresarial turístic vinculat a la Ruta del Ter.

5- RUTA DEL TER. Ja podeu participar en el concurs de juny de la Ruta del
Ter i guanyar una nit per a dues persones a l’hotel Torres Petit de Manlleu
Aquest juny si participeu en el concurs de la Ruta del Ter podeu guanyar una nit
per a dues persones a l’hotel Torres Petit* de Manlleu, a més d’una guia i una

bossa de la Ruta del Ter. 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 les podeu consultar a la pàgina web. El termini per participar és fins el dia
28 de juny a les 12 del migdia i el sorteig és el dia 29 de juny amb l’ONCE.
D’altra banda, el guanyador del concurs del mes de maig ha estat Mònica
Umpierrez de Les Masies de Voltregà. Umpierrez ha guanyat una nit per a dues
persones a l’hotel-restaurant Solana del Ter de Ripoll, a més d’una guia i una bossa
de la Ruta del Ter.

6- El Consell de Govern dóna llum verda al compte general de l’exercici
2010
El Consell de Govern constituït com a Comissió Especial de Comptes ha informat
favorablement del Compte General de l’exercici 2010, integrat pels estats i
documents comptables esmentats. El compte general s’ha exposat al públic durant
quinze dies mitjançant el corresponent edicte al BOP de Barcelona, al BOP de
Girona i en el tauler de l’entitat.

7- PRODAISA renova el compromís de col·laboració econòmica amb el
Consorci Alba-Ter per aquest 2011
L’últim Consell de Govern del Consorci Alba-Ter ha donat llum verda per aquest
2011 a la pròrroga del conveni de col·laboració signat amb PRODAISA el 2 de març
de 2007 que referma l’interès de l’empresa en col·laborar en les iniciatives que
porta a terme el Consorci a la conca fluvial del riu Ter, amb el compromís de
PRODAISA d’aportar anualment al Consorci Alba-Ter l’import de 2.000 euros com a
suport al funcionament ordinari d’aquest. El Consell ha valorat positivament la
participació de PRODAISA en les accions que porta a terme el Consorci a la conca
del riu Ter, atesa la incidència que aquestes actuacions tenen en el riu, d’on prové
l’aigua emprada en el servei d’abastament d’aigua potable que aquesta empresa
gestiona a més de 30 municipis de la demarcació de Girona.

8- Acta del consell de govern del 23 de març de 2011

Ja podeu consultar aquí l’acta del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter que va
tenir lloc a Salt el dia 23 de març de 2011 i que va ser aprovada pel Consell de
Govern del dia 4 de maig de 2011, amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (26 de gener de 2011)
2. Aprovació conveni amb Editorial Gavarres, per la coedició del llibre “El Ter,
el patrimoni vinculat als usos de l’aigua”
3. Liquidació exercici 2010
4. Aprovació convenis Ajuntaments de Vic, Gurb, Les Masies de Roda i Roda de
Ter, per l’execució del projecte “Adequació de la Ruta del Gurri entre Vic i
Roda de Ter”
5. Sol·licitud pròrroga conveni Prodaisa
6. Sol·licitud pròrroga conveni Aigües de Girona, Salt i Sarrià
7. Aprovació conveni Ajuntament de Torelló (TTA II)
8. Pròrroga conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consorci
Alba-Ter
9. Ratificació

decret

d’aprovació

del

projecte

“Actuacions

de

millora

i

manteniment de les ribes del Ter i Freser, 2011”
10. Interreg IV A – POCTEFA
11. Traçat alternatiu Ruta del Ter
12. Mocions o temes per urgència
13. Informe de gerència.
14. Informacions diverses.
15. Precs i preguntes

JUNY
1- Després de l’èxit del llibre “El Ter. El patrimoni vinculat als usos de
l’aigua”, s’han realitzat 300 còpies més en format CD

L’edició del llibre “El Ter. El patrimoni vinculat als usos de l’aigua” per part del
Consorci Alba-Ter i l’Editorial Gavarres i amb el patrocini de la Fundació Agbar ha
estat tot un èxit de vendes. Per aquest motiu se n’han editat 300 còpies en format
CD, com a material de consulta. D’altra banda, també s’han realitzat 500 còpies
més del mapa editat per l’editorial Alpina “El Ter. Un recorregut pel patrimoni
vinculat als usos de l’aigua” que també es pot trobar adjunt en el llibre. En aquest
mapa es destaquen els 44 punts que permeten conèixer els elements més
significatius i més ben conservats del patrimoni vinculat als usos de l’aigua del riu
Ter. Hi ha des de rescloses, ponts i centrals hidroelèctriques fins a elements
museïtzats, espais expositius i rutes. Aquests 500 mapes, ara, es distribuiran a
través de les oficines de turisme i els museus del llarg de la Ruta del Ter.
Aquest juny també s’ha acabat la distribució del llibre “El Ter. El patrimoni vinculat
als usos de l’aigua”. El Consorci l’ha fet arribar a tots els ens consorciats, així com a
les biblioteques municipals que es troben al llarg del riu Ter.

2- INTERREG IV – A POCTEFA. El Consorci ha rebut aquest juny els auditors
de l’Interreg
El 15 de juny el Consorci Alba-Ter va rebre la visita dels auditors del programa
Interreg IV – A POCTEFA per tal de comprovar totes les actuacions relacionades
amb el projecte “Taller transfronterer de l’Aigua II” que està portant a terme el
Consorci juntament amb els socis francesos Syndicat Intercommunal de Gestion et
Aménagement du Tech i el Pays Pyrénees Mediterrenée.

3- INTERREG IV – A POCTEFA. El consell de govern del Consorci dóna llum
verda a noves actuacions a realitzar en el “Taller transfronterer de l’Aigua
II”
L’últim Consell de Govern del Consorci Alba-Ter va aprovar convenis amb els
ajuntaments de Vic, Sant Joan de les Abadesses, Vilanova de Sau i el Consorci de
l’Espai Natural Guilleries-Savassona per tirar endavant tres projectes dins el “Taller
Transfronterer de l’Aigua II”.
A Vic es portarà a terme la construcció d’una barana de protecció de vianants en el
pont de ferro sobre el riu Gurri, en el sector de “El Molist”. Aquesta actuació
encaminada a posar en valor el patrimoni natural, traçant i condicionant un conjunt
de circuits com a recorreguts ambientals pel passeig i el lleure dels ciutadans,

recuperant, al mateix temps, el patrimoni fluvial, té un import de 22.677,92 euros.
El Consorci a través del Programa Operatiu de Cooperació Territorial EspanyaFrança-Andorra n’aportarà 11.338,96.
A Sant Joan de les Abadesses es col·laborarà en l’adequació de l’itinerari de natura
de l’espai protegit de les Riberes de l’Alt Ter. Els treballs consisteixen en
l’adequació d’aquest itinerari d’interpretació de l’espai fluvial i de l’entorn natural de
la riera d’Arçamala, amb el seu condicionament, la senyalització corresponent i la
instal·lació d’elements d’interpretació dels valors de l’entorn natural, protegint i
recuperant el bosc de ribera present a la part baixa d’aquesta riera. L’objectiu és
poder acostar la població a l’ecosistema fluvial en general i a aquest espai protegit
per la Xarxa Natura 2000, per tal que el puguin valorar, respectar i conservar.
L’actuació té un cost de 57.631,27 euros i el Consorci Alba-Ter n’aportarà 1.600.
Per últim, l’Ajuntament de Vilanova de Sau i el Consorci de l’Espai Natural de les
Guilleries-Savassona rebran un ajut de 2.500 euros per executar el projecte
“Itinerari del Pont de Malafogassa”, inclòs dins la planificació de la xarxa d’itineraris
d’aquest espai natural, per tal de posar en valor el patrimoni arquitectònic, cultural
i natural associat als cursos de l’aigua. El pont, la casa i el Molí de Malafogassa a la
Riera Major, conjuntament amb els diferents passos del sot de Llerons i del torrent
de les Fagedes conviden a la reflexió sobre la importància dels cursos de l’aigua pel
desenvolupament humà i la seva influència sobre la vegetació que els envolta.
L’import total de l’actuació és de 6.443,59 euros.

4- RUTA DEL TER. El Consorci està editant un vídeo promocional de la Ruta
del Ter a través d’un conveni de cooperació educativa amb l’Escola
Universitària ERAM de la Universitat de Girona
Entre els mesos de maig i juny des del Consorci Alba-Ter s’han gravat les imatges
que formaran part del vídeo promocional de la Ruta del Ter, que en aquests
moments s’està editant. El vídeo es realitza amb un conveni de cooperació
educativa amb l’Escola Universitària ERAM de la Universitat de Girona a través del
qual una estudiant de Realització Audiovisual i Multimèdia fa pràctiques al Consorci
gravant i editant el vídeo sota la tutoria de la tècnica de turisme d’Alba-Ter, Estel
Sleep.
El vídeo inclourà imatges de tot el riu Ter, des del seu naixement a Ulldeter
(Setcases) fins a la desembocadura a la Gola del Ter (Torroella de Montgríl’Estartit). En elles s’hi podrà veure la gran diversitat de paisatges d’aquest territori

i es convidarà a fer el recorregut tant a peu com en bicicleta, descobrint la fauna, la
flora i/o la gastronomia.

5- RUTA DEL TER. Aquest juny ha acabat el termini d’exposició pública del
traçat alternatiu de la Ruta del Ter entre Ripoll i Sant Quirze de Besora,
sense haver rebut cap al·legació
El 2 de juny va acabar el termini d’exposició pública del “Projecte de connectivitat
de la Ruta del Ter ciclable en el tram de Ripoll a Borgonyà” que permet assegurar la
connectivitat de la Ruta del Ter entre les comarques del Ripollès i Osona, sense
haver rebut cap al·legació. Actualment, la ruta en bicicleta no ofereix plena
connexió ja que queden pendents d’adequar aquests 30 quilòmetres de traçat. El
Consorci Alba-Ter ha cregut convenient buscar una alternativa viable en aquest
tram després de constatar que el termini d’execució de la “Via Ciclista del Ter”
entre Vic i Camprodon, promoguda pel Departament de Territori i Sostenibilitat, es
dilatarà en el temps. L’objectiu del Consorci és assegurar la connectivitat de la ruta
mentre no hi hagi el projecte de la Generalitat executat.

6- RUTA DEL TER. TV3 estrena el reportatge “Xoc Vital” sobre la
problemàtica de la mort sobtada que ha comptat amb la col·laboració del
Consorci Alba-Ter
El 22 de juny Televisió de Catalunya va estrenar el documental “Xoc Vital” que
explica la problemàtica de la mort sobtada cardíaca. I se centra en l’experiència que
s’està desplegant de dotar de desfibril·ladors als 220 municipis de les comarques de
Girona sota la direcció del cardiòleg Ramon Brugada. Un projecte que donarà
cobertura a 800.000 persones. Part del documental va estar enregistrat a finals
d’agost i principis de setembre de l’any passat per la Ruta del Ter amb una
caminada del grup esportiu de la Policia Municipal de Piacenza, a Itàlia, per tal de
conscienciar de la problemàtica de la mort sobtada. La caminada es va coordinar
des del projecte Girona Vital que impulsa el Dipsalut de la Diputació de Girona, i va
comptar amb la col·laboració del Consorci Alba-Ter.
Podeu trobar més informació en aquest blog de TV3.

POSAR ENLLAÇ:
http://blogs.tv3.cat/senseficcio.php?itemid=40270&catid=1270#more

7- RUTA DEL TER. Ja podeu participar en el concurs de juliol de la Ruta del
Ter i guanyar una nit per a quatre persones a la casa de turisme rural Can
Pol de Dalt de Bescanó
Aquest juliol si participeu en el concurs de la Ruta del Ter podeu guanyar una nit
per a quatre persones a la casa de turisme rural Can Pol de Dalt de Bescanó, a més
d’una guia i una bossa de la Ruta del Ter. 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 les podeu consultar a la pàgina web. El termini per participar
és fins el dia 26 de juliol a les 12 del migdia i el sorteig és el dia 27 de juliol amb
l’ONCE.
D’altra banda, el guanyador del concurs del mes de juny ha estat Laura Lorenzo
Vaquerizo de Canet de Mar. Lorenzo ha guanyat una nit per a dues persones a
l’hotel Torres Petit* de Manlleu, a més d’una guia i una bossa de la Ruta del Ter.

8- Aquest curs acadèmic 12 escoles de la conca del riu s’han interessat pel
préstec del llibre “El tresor del Ter”
Aquest curs acadèmic 2010-2011, un total de 12 escoles han sol·licitat el préstec
del llibre juvenil d’aventures “El tresor del Ter”. Aquest llibre va adreçat a nens i
nenes d’entre 10 i 12 anys i permet descobrir diferents elements naturals i culturals
del riu Ter. “El tresor del Ter” és una bona eina per a les escoles ja que el poden
utilitzar en els seus treballs didàctics. L’autor del relat és Xavier Margenat. Cada
escola ha pogut tenir fins a 20 exemplars del llibre, un màxim d’un mes.
El curs 2010-2011 les escoles que han gaudit del préstec han estat: CEIP Doctor
Sobrequés de Bescanó, CEIP Doctor Salarich de Vic, Col·legi PIVE de Tona, CEIP
Doctor Robert de Camprodon, Escola El Rajaret de Bellcaire d’Empordà, Escola El
Cabrerès de l’Esquirol, Escola La Branca d’Albons, CEIP Pompeu Fabra de Manlleu,
Escola Escorial de Vic, Escola La Vall d’Osor, CEIP Pompeu Fabra d’Anglès i CEIP
Segimon Comas de Sant Quirze de Besora.

9- El Consorci Alba-Ter es posa en contacte amb els ens consorciats per
designar els nous representants pels anys 2011-2015
Una vegada constituïts els nous ajuntaments, el Consorci Alba-Ter s’ha posat en
contacte amb els ens consorciats per tal que designin els nous representants pels
anys 2011-2015, el més aviat possible. Quan es tinguin tots els acords es podrà
convocar una assemblea extraordinària del Consorci per constituir l’assemblea
general d’aquest mandat i designar els nous membres del Consell de Govern
(President, vicepresidents i vocals).

10- ACTIVITATS AL RIU TER
Proposta del Museu Industrial del ter (MIT) de Manlleu: El diumenge a la
vora del Ter
El Museu Industrial del Ter (MIT) de Manlleu ha programat pels diumenges d’estiu
diferents propostes per descobrir l’estat de salut dels nostres rius, els ocells, els
peixos, el bosc de ribera, les illes i meandres del Ter. Les activitats comencen a les
11 del matí.
El primer diumenge de cada mes proposen el taller “Investiguem l’estat de salut del
riu”, el segon diumenge una sortida d’”Observació d’ocells de riu”, el tercer
diumenge una visita a la colònia tèxtil de Borgonyà o el taller “Els peixos de riu” i
l’últim diumenge de cada mes el taller “De peus al riu”.
Per a més informació es pot consultar la pàgina web del MIT: www.mitmanlleu.org.
Nits de teatre al Museu Industrial del Ter (MIT) de Manlleu
El Museu Industrial del Ter conjuntament amb la companyia CorCia Teatre
presenten per les nits d’estiu una nova proposta teatral de visites, l’espectacle
“Ànimes de Batan” creat en el marc del Premi Unnim de Teatre.
La història d’”Ànimes de Batan” es desenvolupa a les primeres dècades del segle
XX, època de canvis socials i econòmics. En aquest entorn industrial, fascinant i
conflictiu, una família d’obrers del tèxtil de Manlleu s’obre pas per viure i sobreviure
en els reduïts escenaris de la seva vida quotidiana. L’espectacle està concebut amb
la voluntat de continuar explorant el llenguatge teatral per arribar a nous públics i
difondre aspectes significatius de la història de la industrialització al Ter.

“Ànimes de Batan” es pot veure tots els divendres i dissabtes des de l’1 de juliol
fins al 13 d’agost.
Convoquen les VIII Beques de Recerca “Joan Torró i Cabratosa”
El Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí i el Parc Natural del Montgrí, les
Illes Medes i el Baix Ter han convocat la VIII Edició de les Beques de Recerca Joan
Torró i Cabratosa amb l’objectiu d’afavorir la recerca en el territori del massís del
Montgrí, la plana del Baix Ter i les illes Medes. Poden presentar-s’hi investigadors a
títol individual o col·lectiu. Els projectes es poden presentar fins el 31 de gener de
2012.
L’àrea d’estudi serà la zona del Montgrí, les illes Medes i la plana del Baix Ter i hi ha
dues modalitats, una de medi ambient i una altra de ciències socials. La dotació de
cada beca és de 6.000 euros. El seu import es farà efectiu en dues parts. La
primera, de 1.000 euros, es lliurarà en el moment de la concessió de la beca als
projectes guanyadors i la resta una vegada s’hagi entregat el treball complet.

JULIOL
1- El Consorci presenta el projecte “Descobreix Natura 2000 des del riu Ter
a

través

de

l’aplicació

de

les

GeoTIC”

(TER-NATURA

2000)

a

la

convocatòria Life + Informació i Comunicació de la Unió Europea
El Consorci Alba-Ter ha presentat aquest juliol el projecte “Descobreix Natura 2000
des del riu Ter a través de l’aplicació de les GeoTIC” (TER-NATURA 2000) a la
convocatòria Life + Informació i Comunicació de la Unió Europea. L’objectiu
d’aquest programa és cofinançar projectes de comunicació i campanyes de
sensibilització sobre temes de medi ambient, protecció de la naturalesa o
conservació de la biodiversitat, així com projectes relacionats amb la prevenció
d’incendis forestals. El projecte s’ha de fonamentar en un problema o qüestió
mediambiental que estigui clarament relacionada amb la política mediambiental de
la Unió Europea.
Des del Consorci Alba-Ter arran de la implementació del projecte Life +
“Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” que es desenvolupa en
l’Espai Xarxa Natura 2000 Riberes del Baix Ter (codi ES5120011) s’ha detectat un
desconeixement de la Xarxa Natura 2000 per part de la població, així com una
percepció, sovint negativa, de les persones que n’han sentit a parlar. Per tant, ara,
a través d’aquest projecte TER-NATURA 2000 es pretén donar a conèixer la Xarxa

Natura 2000 a través dels espais inclosos a la Xarxa i vinculats al curs fluvial del
Ter, on el Consorci fa més de 13 anys que hi treballa. També es volen desenvolupar
metodologies i instruments innovadors de comunicació que permetin arribar al
públic objectiu de manera didàctica i amena, basats en les tecnologies de la
informació geogràfica.
Entre les accions que es plantegen hi ha construir una base de dades ambiental i
territorial de l’àmbit fluvial del Ter seguint els criteris definits per la Xarxa Natura
2000, mostrar els valors del territori Xarxa Natura 2000 del riu Ter a partir d’un
portal web d’informació geogràfica distribuïda (geoportal) integrant les dades de la
bases de dades i geoserveis distribuïts a partir del protocol Web Map Service, així
com tenir un canal wikiloc i editar un vídeo sobre les tecnologies de la informació
geogràfica per al coneixement de la Xarxa Natura 2000.
El projecte hauria de començar l’1 de juny de l’any 2012 i la durada prevista és de
3 anys. El cost total puja a 613.045 euros, i la Unió Europea finançaria el 50% de
les actuacions.

2- El Consorci Alba-Ter vol renovar la pàgina web de l’ens a través d’una
subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per al foment del
desenvolupament local
El Consorci Alba-Ter ha demanat una subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) per renovar la pàgina web de l’ens dins la convocatòria anual de subvencions
per al foment del desenvolupament local. La proposta “Renovació de la pàgina web
del Consorci Alba-Ter per adaptar-la als nous canvis tecnològics” pretén aconseguir
una posada al dia del portal per aconseguir una pàgina web ràpida i moderna ja
que és una de les primeres imatges que projecta l’ens cap a l’exterior, tant als seus
propis consorciats com entitats i persones que vulguin obtenir informació de
l’activitat del Consorci i/o relacionada amb el riu Ter. Hem de tenir en compte que
la web del Consorci té dues tipologies de públic ben diferenciades, d’una banda, els
propis consorciats que l’utilitzen com a eina d’intercanvi d’informació, i d’altra
banda, les institucions, entitats o persones que necessiten documentació per
diferents temes del riu, com poden ser escolars, universitaris o la ciutadania en
general.
La renovació de la pàgina es portaria a terme després de diagnosticar l’estat
general d’aquesta i la capacitat del servidor. També s’haurien d’analitzar els
continguts que hi ha actualment i decidir quins s’han d’actualitzar i com s’han

d’ampliar, a més d’analitzar la nova imatge que ha de tenir el portal i el butlletí
electrònic “InfoTer”. Per últim, s’hauria d’estudiar i modificar la part de gestió,
redactar els nous continguts, i traduir-los al castellà i l’anglès.

3- RUTA DEL TER. El Consorci demana una subvenció al Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC) per portar a terme una campanya de difusió de la Ruta
del Ter i crear un vincle amb les empreses adherides a través de la creació
d’un carnet
El Consorci Alba-Ter ha demanat una subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) per crear un carnet de la Ruta del Ter amb l’objectiu de dinamitzar i difondre
aquesta ruta a través d’una campanya que involucri tant al sector públic com al
privat. Entre els objectius de la proposta “Descobreix el riu. Fes-te el carnet de la
Ruta del Ter” hi ha el de donar més notorietat a la Ruta del Ter, augmentar el
nombre d’usuaris a través d’una campanya que dóna valor afegit al producte, crear
un sentiment de pertinença al projecte de la Ruta del Ter tant pels usuaris com per
les empreses, així com donar més visibilitat al sector privat implicat en el projecte,
fidelitzar-los i buscar la implicació de nous agents a través de la campanya. Des del
Consorci es considera que tenint un carnet específic de la Ruta, l’ens s’afegeix a
models d’èxit d’altres rutes que ja en tenen de creats com el camí de Sant Jaume,
el dels Bons Homes, Pedals de Foc o la Ruta del Cister.

4- RUTA DEL TER. Minerva Sellés de Llorenç de Rocafort ha estat la
guanyadora del concurs de juliol de la Ruta
Minerva Sellés de Llorenç de Rocafort ha estat la guanyadora del concurs del mes
de juliol. Sellés ha guanyat una nit per a quatre persones a la casa de turisme rural
Can Pol de Dalt de Bescanó, a més d’una guia i una bossa de la Ruta del Ter.
D’altra banda, anunciar que aquest agost no hi haurà concurs de la Ruta del Ter. El
sorteig es reprendrà el proper mes de setembre. Us animem a participar-hi.

5- RUTA DEL TER. El Consorci ha sol·licitat al Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) una subvenció per a la pròrroga de la contractació de
l’AODL 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.

6- El Consell de Govern del Consorci dóna llum verda als convenis amb els
ajuntaments

beneficiaris

del

projecte

“Actuacions

de

millora

i

manteniment de les ribes del Ter i Freser 2011”
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 2011”. Aquest projecte que tenia un import de 180.791,69 euros es va
presentar a la convocatòria oberta per la Diputació de Girona amb l’Obra Social “la
Caixa”. Finalment, després d’estudiar el projecte, la Diputació va acordar treure
algunes actuacions i el projecte va quedar amb un import global de 149.367,56
euros. Ara, l’import total de la

subvenció és de 108.875,87 euros, i per tant, la

Diputació finança el 72,89% del cost dels treballs. La resta de finançament,
40.491,69 euros, anirà 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 Vilallonga de Ter, Ajuntament de Sant Pau de Segúries, Ajuntament
de Sant Joan de les Abadesses, Ajuntament de Queralbs, Ajuntament de Ribes de
Freser, Ajuntament de Campdevànol, Ajuntament de Ripoll, Ajuntament d’Ultramort
i Ajuntament de La Tallada d’Empordà.

7- El Consorci desestima les al·legacions presentades per Gent del Ter al
projecte Life + “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”
El Consell de Govern del Consorci Alba-Ter no ha admès l’al·legació presentada el
16 de juny per l’entitat Gent del Ter respecte a les actuacions programades a la
zona TER4, a l’Illa d’Avall de Jafre, en el marc del projecte Life + “Recuperació

d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”, després d’estudiar l’informe emès pels
tècnics del Consorci. També s’han desestimat les propostes realitzades per l’entitat
per estar incloses en el projecte. D’altra banda, s’ha acordat incloure a Gent del Ter
a la llista de distribució del butlletí electrònic Riparia-Ter on tindran coneixement de
l’evolució del projecte ja que s’informa de les actuacions que es van desenvolupant,
així com convidar a l’entitat a conèixer de primera mà tot el projecte per part dels
Serveis Tècnics del Consorci.

8- El Consorci Alba-Ter s’ha adherit a la Declaració de Montserrat
El Consorci Alba-Ter s’ha adherit a la Declaració de Montserrat, una iniciativa
presentada pel sector forestal dins l’acte inaugural de l’Any Internacional dels
Boscos (declarat aquest 2011 per l’Assemblea General de les Nacions Unides) i
oberta a tots els agents, institucions, ens, associacions, empreses i ciutadans i
ciutadanes de Catalunya que vulguin adherir-s’hi. El Consorci ha aprovat l’adhesió
conscient que Catalunya és un país amb un patrimoni natural i una biodiversitat
excepcionals, valors que cal conèixer i mantenir.

9- Horari d’agost
Durant aquest agost continuarem amb el nostre horari habitual les dues primeres
setmanes d’agost, però degut a les vacances del personal és millor trucar a les
dues seus del Consorci.
Us recordem els telèfons:
Manlleu (93.850.71.52)
Salt (972.40.50.91)
Tingueu en compte que des del 19 d’agost al 28 del mateix mes, el Consorci,
romandrà tancat.
Des d’aquí, aprofitem per desitjar-vos un bon estiu!

10- Acta del consell de govern del 4 de maig de 2011

Ja podeu consultar aquí l’acta del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter que va
tenir lloc a Salt el dia 4 de maig de 2011 i que va ser aprovada pel Consell de
Govern del dia 20 de juliol de 2011, amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (23 de març de 2011)
2. Compte General exercici 2010
3. Aprovació conveni Ajuntament de Vilanova de Sau i Consorci

de l’Espai

Natural Guilleries-Savassona (TTA II)
4. Aprovació conveni Ajuntament de Vic (TTA II)
5. Aprovació conveni Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses (TTA II)
6. Aprovació pròrroga conveni signat amb PRODAISA
7. Mocions o temes per urgència
8. Informe de gerència
9. Informacions diverses
10. Precs i preguntes

11- ACTIVITATS AL RIU TER
Proposta del Museu Industrial del Ter (MIT) de Manlleu: El diumenge a la
vora del Ter
El Museu Industrial del Ter (MIT) de Manlleu ha programat pels diumenges d’estiu
diferents propostes per descobrir l’estat de salut dels nostres rius, els ocells, els
peixos, el bosc de ribera, les illes i meandres del Ter. Les activitats comencen a les
11 del matí.
El primer diumenge de cada mes proposen el taller “Investiguem l’estat de salut del
riu”, el segon diumenge una sortida d’”Observació d’ocells de riu”, el tercer
diumenge una visita a la colònia tèxtil de Borgonyà o el taller “Els peixos de riu” i
l’últim diumenge de cada mes el taller “De peus al riu”.
Per a més informació es pot consultar la pàgina web del MIT: www.mitmanlleu.org.
Nits de teatre al Museu Industrial del Ter (MIT) de Manlleu

El Museu Industrial del Ter conjuntament amb la companyia CorCia Teatre
presenten per les nits d’estiu una nova proposta teatral de visites, l’espectacle
“Ànimes de Batan” creat en el marc del Premi Unnim de Teatre.
La història d’”Ànimes de Batan” es desenvolupa a les primeres dècades del segle
XX, època de canvis socials i econòmics. En aquest entorn industrial, fascinant i
conflictiu, una família d’obrers del tèxtil de Manlleu s’obre pas per viure i sobreviure
en els reduïts escenaris de la seva vida quotidiana. L’espectacle està concebut amb
la voluntat de continuar explorant el llenguatge teatral per arribar a nous públics i
difondre aspectes significatius de la història de la industrialització al Ter.
“Ànimes de Batan” es pot veure tots els divendres i dissabtes fins al 13 d’agost.

AGOST
1- 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 2011-2012, 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. Els dos últims cursos la iniciativa ha
tingut 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 2010-2011 el préstec el van sol·licitar un total de 12 escoles: CEIP Doctor
Sobrequés de Bescanó, CEIP Doctor Salarich de Vic, Col·legi PIVE de Tona, CEIP
Doctor Robert de Camprodon, Escola El Rajaret de Bellcaire d’Empordà, Escola El
Cabrerès de l’Esquirol, Escola La Branca d’Albons, CEIP Pompeu Fabra de Manlleu,
Escola Escorial de Vic, Escola La Vall d’Osor, CEIP Pompeu Fabra d’Anglès i CEIP
Segimon Comas de Sant Quirze de Besora.

2- RUTA DEL TER. La Ruta del Ter ja té més de 1.000 amics al Facebook
Actualment la pàgina de Facebook de la Ruta del Ter compta amb més de 1.000
amics i amigues que poden seguir les últimes novetats des d’aquest espai

d’Internet que complementa la pàgina web www.rutadelter.com. La pàgina del
Facebook es va posar en servei a mitjans del 2010 i el nombre d’amics no para
d’augmentar. Us convidem a sumar-vos-hi, així com aportar els vostres comentaris,
suggeriments, fotografies que hàgiu pogut tirar des de la Ruta, o fins i tot, vídeos.

3- L’Escola Segimon Comas de Sant Quirze de Besora dedica el número 60
de la revista escolar a parlar del projecte interdisciplinari que han realitzat
sobre el riu Ter
El CEIP Segimon Comas de Sant Quirze de Besora ha dedicat l’últim número de la
revista escolar “Xerraire” al projecte interdisciplinari conjunt que han portat a terme
a tota l’escola i que aquest any ha tractat sobre el riu Ter. En la revista es poden
consultar les diferents activitats que s’han realitzat com tallers, xerrades i
observacions de trams del riu, així com tot el que els alumnes han après. El
Consorci també hi ha participat ja que els alumnes de sisè de primària van poder
llegir el llibre editat per l’ens “El tresor del Ter” i que es dirigeix a alumnes de 10 a
12

anys.

La

revista

es

pot

consultar

a

l’adreça

web:

http://agora.xtec.cat/ceipsegimoncomas/intranet/.

4- ACTIVITATS AL RIU TER
Continuen les visites teatralitzades al Museu Industrial del Ter (MIT) de
Manlleu fins el 28 d’agost
El Museu Industrial del Ter conjuntament amb la companyia CorCia Teatre presenta
l’espectacle “Ànimes de Batan” que es desenvolupa a les primeres dècades del
segle XX, època de canvis socials i econòmics. En aquest entorn industrial,
fascinant i conflictiu, una família d’obrers del tèxtil de Manlleu s’obre pas per viure i
sobreviure en els reduïts escenaris de la seva vida quotidiana. L’espectacle està
concebut amb la voluntat de continuar explorant el llenguatge teatral per arribar a
nous públics i difondre aspectes significatius de la història de la industrialització al
Ter. Les visites tindran lloc els diumenges a les 11:30 fins el 28 d’agost. Des del
juliol han gaudit de les visites teatralitzades 1.200 persones.

SETEMBRE

1- El proper 11 d’octubre es farà a Girona l’Assemblea General del Consorci
Alba-Ter on s’escollirà el president/a i vicepresidents/es
El dimarts 11 d’octubre tindrà lloc a l’Auditori Palau de Congressos de Girona
l’Assemblea General del Consorci Alba-Ter on hi haurà l’elecció dels càrrecs de
President/a, Vicepresidents/es, així com dels nous membres del Consell de Govern.
L’Assemblea començarà a 2/4 de 7 de la tarda.
Entre els punts que es tractaran destaca l’aprovació del pressupost i plantilla per
l’any que ve, l’informe de presidència, així com l’aprovació dels Comptes Generals
del 2010.

2- Ponç Feliu és el nou gerent del Consorci Alba-Ter
Des d’aquest setembre Ponç Feliu és el nou gerent del Consorci Alba-Ter en
substitució d’Anna Magem. Feliu es fa càrrec de la gestió general del Consorci i la
coordinació

dels

serveis

assumits

i

representarà

el

Consorci

davant

les

Administracions Públiques, institucions, entitats i particulars, exceptuant aquella
representació institucional al més alt nivell que correspon al President.
Des d’aquí volem agrair la feina desenvolupada per la Sra. Anna Magem al llarg
d’aquests últims anys, durant els quals el Consorci ha portat a terme projectes
importants que han comptat amb finançament europeu com són el Life +
“Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” o l’Interreg IV A –
POCTEFA “Taller transfronterer de l’Aigua II”.

3- El Consorci Alba-Ter pronuncia a Navarra la conferència inaugural de la
jornada de medi aquàtic i desenvolupament territorial
El 22 de setembre, el gerent del Consorci Alba-Ter, Ponç Feliu, va participar en
unes jornades de medi aquàtic i desenvolupament territorial a Navarra, on va
pronunciar la conferència inaugural “La importància de la gestió del medi aquàtic
des del punt de vista de la promoció territorial i el desenvolupament endogen de les
zones rurals”. Feliu va parlar de la trajectòria del Consorci i de l’experiència de la
Ruta del Ter.
En la jornada, organitzada per la Generalitat de Catalunya i el govern de Navarra,
es van presentar diferents projectes, com el “Lutra” del Centre Tecnològic Forestal
de Catalunya sobre la gestió d’activitats recreatives al medi aquàtic.

4- El Consorci, present a la inauguració del Centre d’informació del Parc
Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
El gerent del Consorci, Ponç Feliu, va assistir el 23 de setembre a la inauguració del
centre d’informació “Info Empordà Natura”, una iniciativa de la Fundació Mascort
situada a l’espai “Jocs”, just a l’entrada de l’Estartit, i que proporciona informació
als visitants en relació al Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, a més de vendre
productes locals i material divers de caire naturalista (guies, llibres, menjadores,
caixes-niu, etc.). A la trobada hi va haver una important representació del sector
turístic i naturalista de l’Empordà, el Director de la Fundació Mascort, Sr. Jordi
Sargatal, així com el regidor de turisme Sr. Genís Dalmau i l’alcalde de Torroella de
Montgrí, Sr. Jordi Cordón.

5- RUTA DEL TER. Periodistes espanyols s’interessen per la Ruta del Ter
El 22 de setembre un grup de periodistes espanyols van participar en un press-trip
organitzat per l’Agència Catalana de Turisme (ACT) amb la col·laboració del
Consorci Alba-Ter. Un total de quatre periodistes de les publicacions “Ibérica”,
“QTravel”, “Turismo y Aventura” i “Ocho Leguas” de “El Mundo” van poder gaudir
dels últims quilòmetres de la Ruta del Ter, a la zona del Baix Empordà. En concret
van anar amb kayac entre Colomers i Verges en un tram de set quilòmetres, i amb
bicicleta tàndem durant deu quilòmetres. Durant la jornada van estar acompanyats
per la tècnica de turisme del Consorci, Estel Sleep, i Àlex Beaumont de l’ACT.

6- RUTA DEL TER. El Consorci participa en la jornada “Com venem les rutes
per atreure visitants” d’Osona Turisme
La tècnica de turisme del Consorci, Estel Sleep, va participar el 21 de setembre en
la jornada “Com venem les rutes per atreure visitants” d’Osona Turisme que va
tenir lloc al Museu Industrial del Ter (MIT) de Manlleu. L’objectiu de la jornada era
donar eines per conèixer com aprofitar les rutes de senderisme i BTT que ens
envolten i oferir-les com a producte turístic. Es van presentar diferents experiències
d’intermediaris i experts a través d’una taula rodona, així com casos pràctics de
referència de treball amb aquest tipus de producte.

7- RUTA DEL TER. Ja podeu participar en el concurs d’octubre de la Ruta
del Ter i guanyar una nit per a dues persones a l’hotel Ibis** de Girona
Aquest octubre si participeu en el concurs de la Ruta del Ter podeu guanyar una nit
per a dues persones a l’hotel Ibis de Girona, a més d’una guia i una bossa de la
Ruta del Ter. 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 les podeu consultar a la pàgina web. El termini per participar és fins el dia
25 de d’octubre a les 12 del migdia i el sorteig és el dia 26 d’octubre amb l’ONCE.
D’altra banda, el guanyador del concurs del mes de setembre ha estat Carme
Blanco de Sant Quintí de Mediona. Blanco Lorenzo ha guanyat una nit per a dues
persones en un bungalou del càmping Rifort de l’Estartit, a més d’una guia i una
bossa de la Ruta del Ter.

8- ACTIVITATS AL RIU TER
El Grup de Naturalistes d’Osona organitza la segona celebració del Dia
Mundial dels Ocells
El Grup de Naturalistes d’Osona amb la col·laboració del Grup d’Anellament de
Calldetenes-Osona, l’Ajuntament de Manlleu i el Centre d’Estudis dels Rius
Mediterranis-Museu Industrial del Ter organitzen la segona celebració del Dia
Mundial dels Ocells els dies 8 i 9 d’octubre. Unes activitats pensades per fomentar
l’interès per la natura, especialment per als ocells, en un àmbit científic, familiar,
d’oci i divulgatiu. Hi haurà activitats com exposicions, anellament científic, gimcana
ornitològica i naturalista per a famílies. Tota la informació i el programa es pot
consultar a la web del MIT: www.mitmanlleu.org.
El Molí Petit celebra la tercera Festa dels Ocells
El diumenge 9 d’octubre El Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses celebra la
tercera Festa dels Ocells. A les 9 del matí hi haurà un anellament científic i
observació d’ocells, a les 10 es faran tallers i jocs per la mainada relacionats amb
els ocells, i a partir de la 1 del migdia es farà la presentació dels resultats
d’observacions d’aus d’aquest any (observacions diàries, anellament...).
Per a més informació es pot consultar la pàgina web: www.alt-ter.org.
El Museu Industrial del Ter (MIT) ofereix visites a la colònia Rusiñol

El Museu Industrial del Ter (MIT) de Manlleu ha incorporat un nou espai a la seva
oferta de visites guiades, la colònia Rusiñol, situada a les afores de Manlleu, a tocar
del riu Ter, i que ha experimentat recentment un important procés de restauració.
La restauració de l’antiga torre de l’amo (tant interior com exteriorment), així com
dels jardins ha suposat la recuperació d’un dels espais més significatius del
patrimoni industrial català.
Durant la visita s’explica l’evolució històrica de la colònia tot fent referència a
multitud d’aspectes, de caire econòmic, polític o social que n’han caracteritzat la
seva evolució. Òbviament, es destaca una de les característiques més singulars de
la colònia: el fet de pertànyer a la família Rusiñol, i durant molt de temps amb
Santiago Rusiñol al capdavant. S’explica la trajectòria de l’artista, la seva vinculació
amb Manlleu i algunes anècdotes que el van fer famós.
La visita inclou: passeig pels jardins, entrada al Cau Faluga, visita a la fàbrica de
filatura i el pis del director.
Les visites es poden fer en dies programats, o posant-se en contacte amb el Museu
Industrial per a grups organitzats.
Conferència i sortida àuria al Montgrí
El Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí ha organitzat per aquest cap de
setmana una experiència àuria al Montgrí. El 8 d’octubre Josep Maria Mallarach
pronunciarà la conferència “Redescobrir l’harmonia des del paisatge a partir d’un
cicle septenari d’experiències àuries al massís del Montgrí”. El 9 d’octubre hi haurà
la sortida àuria al Montgrí, pròpiament dita. La sortida serà a 2/4 de 6 del Museu de
la Mediterrània, cap al castell, en silenci. Per a més informació es pot consultar la
web: www.museudelamediterrania.cat.
Sortida per la Ruta del Ter del Club Ciclista Ripoll
El Club Ciclista Ripoll va organitzar els dies 1 i 2 d’octubre una sortida per la Ruta
de Ter amb BTT. La sortida es va fer el dia 1 d’octubre des de Ripoll i es va arribar
fins a Girona. El dia següent, 2 d’octubre, els participants van anar fins a la Gola del
Ter, i van tornar de nou amb autobús, cap a Ripoll.

OCTUBRE
1- L’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, nou president del Consorci Alba-Ter

L’11 d’octubre va tenir lloc a l’Auditori Palau de Congressos de Girona l’Assemblea
General del Consorci Alba-Ter on, com a punt principal, hi va haver la designació
dels càrrecs de president/a, vicepresidents/es, així com dels nous membres del
Consell de Govern pel període 2011-2015.
El principal òrgan executiu de l’entitat, que actualment agrupa 52 ajuntaments i 5
consells comarcals de les conques fluvials dels rius Ter i Freser, ha quedat
composat pels següents membres:
Sr. Jordi Munell (alcalde de Ripoll) / President
Sr. Pere Prat (alcalde de Manlleu) / Vicepresident primer
Sra. Rosa Pórtulas (regidora de Salt) / Vicepresidenta segona
Sr. Gaietà Garcia (regidor de les Masies de Voltregà) / Vicepresident tercer
Sr. Genís Dalmau (regidor de Torroella de Montgrí) / Vocal
Sra. Marta Payeró (alcaldessa de Verges) / Vocal
Sr. Pere Pujolràs (regidor de Sant Julià de Ramis) / Vocal
Sr. Jordi Fàbrega (regidor de Girona) / Vocal
Sr. Pere Lluís Garcia (regidor de Bescanó) / Vocal
Sr. Josep Rafús (regidor de Vic) / Vocal
A més, els membres del Consell de Govern es faran càrrec del seguiment d’una
àrea concreta del Consorci amb l’objectiu d’impulsar, coordinar i realitzar el
seguiment de diferents tasques i acords de les diverses àrees temàtiques i
territorials de l’ens. En aquest sentit, la delegació de competències ha quedat de la
següent forma:
President i representant de l’Alt Ter: Sr. Jordi Munell
Àrea econòmica-administrativa: Sr. Pere Prat
Recerca de finançament: Sra. Rosa Pórtulas
Àrea de Patrimoni Natural: Sr. Josep Rafús
Àrea de Patrimoni Cultural: Sr. Pere Pujolràs
Àrea de Promoció Econòmica i Turisme: Sr. Genís Dalmau
Àrea de Comunicació i Sensibilització: Sr. Pere Lluís Garcia
Curs mitjà-alt: Sr. Gaietà Garcia
Curs mitjà-baix: Sr. Jordi Fàbrega
Curs baix: Sra. Marta Payeró
En l’assemblea també es van aprovar els comptes generals de l’any 2010 i el
pressupost del 2012 que puja a 298.293,78 euros.

2-

Aprovada

la

contractació

de

les

obres

d’execució

del

projecte

d’adequació de la Ruta del Gurri entre Vic i Roda de Ter
L’últim Consell de Govern del Consorci Alba-Ter va donar llum verda a l’adjudicació
del procediment negociat sense publicitat, de l’execució de les actuacions incloses
al “Projecte d’adequació de la Ruta del Gurri entre Vic i Roda de Ter” a l’empresa
Associació Sant Tomàs P.A.R.M.O.-TAC OSONA. Els treballs s’han adjudicat per un
import de 77.211,42 euros (iva exclòs).
El riu Gurri neix als vessants nord-oest del Matagalls i s’encaixa a la plana. Drena
els termes de Taradell i Malla, passa per l’est de Vic i, després de travessar el
municipi de Gurb desguassa a Les Masies de Roda. Recull les aigües del sector
meridional de la plana a través de la riera de Taradell, el riu de Tona i sobretot del
riu Méder, el seu principal afluent. Històricament les seves aigües s’havien utilitzat
per les adoberies de Vic.
La Ruta del Gurri transcorrerà per camins existents. L’enllaç amb la Ruta del Ter es
realitza a Roda de Ter, a 500 metres de la desembocadura del Gurri amb el riu Ter
en el terme municipal de les Masies de Roda. El recorregut total és d’onze
quilòmetres. Recorrerà principalment camins, alguna carretera secundària i un tram
urbà del carril-bici de Vic. S’ha prioritzat un traçat que ressegueixi el curs fluvial del
Gurri a través de camins existents propers a l’espai fluvial del riu. Aquesta ruta està
concebuda per fer en bicicleta i a peu.

3- INTERREG IV A – POCTEFA. El Consorci junt amb els socis francesos de
la Catalunya Nord organitza una visita a Manlleu per veure diferents
actuacions de patrimoni cultural dins el projecte “Taller transfronterer de
l’Aigua II”
El proper 1 de desembre el Consorci Alba-Ter junt amb els socis francesos Syndicat
Intercommunal

de Gestion et Aménagement du Tech i

el

Pays Pyrénees

Mediterrenée organitza una sortida a Manlleu en el marc del projecte transfronterer
“Taller de l’Aigua II” per veure diferents actuacions de patrimoni cultural realitzades
amb l’Interreg IV A – POCTEFA.
En el transcurs de la jornada es visitarà el Museu Industrial del Ter (MIT) per veure
l’actuació “Renovació de l’exposició permanent

La Fàbrica de riu

del MIT.

Instal·lació d’embarrats connectats a la turbina Fontaine i posada en funcionament
de màquines”, així com “l’establiment d’una solució per al pas de peixos a la

resclosa de la teula (Canal Industrial) al riu Ter”. Les dues actuacions han rebut
finançament a través del programa europeu Interreg.
Si

esteu

interessats

en

la

visita

només

cal

que

envieu

un

correu

a

albater@albater.org o truqueu al telèfon 93.850.71.52.

4- INTERREG IV A – POCTEFA. La Comunitat de Treball dels Pirineus ha
acceptat prorrogar un any el projecte “Taller transfronterer de l’Aigua II”
El Consorci Alba-Ter junt amb els socis francesos Syndicat Intercommunal de
Gestion et Aménagement du Tech i el Pays Pyrénees Mediterrenée van demanar
una prorroga d’un any a la Comunitat de Treball dels Pirineus per acabar d’executar
els treballs previstos en el projecte “Taller transfronterer de l’Aigua II” finançat a
través del programa europeu Interreg IV A – POCTEFA entre els anys 2009-2011.
La prorroga ha estat concedida, i per tant, els treballs s’acabaran de desenvolupar
fins a finals del 2012.

5- LIFE. Els ajuntaments beneficiaris del projecte Life + “Recuperació
d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” ja han aprovat per plenari els
diferents

plans

d’actuacions,

uns

treballs

que

es

començaran

a

desenvolupar aquest hivern
Els ajuntaments beneficiaris del projecte Life + “Recuperació d’hàbitats riparis del
riu Ter (Riparia-Ter)” han aprovat per plenari els diferents plans de gestió i
projectes d’ordenació d’accessos i d’itineraris que s’han de desenvolupar una
vegada comencin les actuacions sobre el terreny. Els documents s’han fet arribar al
Consorci Alba-Ter com a coordinador del projecte.

6- RUTA DEL TER. Santiago Núñez de València ha estat el guanyador del
concurs d’octubre de la Ruta
Santiago Núñez de València ha estat el guanyador del concurs del mes d’octubre de
la Ruta del Ter. Núñez ha guanyat una nit per a dues persones a l’Hotel Ibis** de
Girona, a més d’una guia i una bossa de la Ruta del Ter.
Aquest octubre donem per finalitzat aquest concurs de la Ruta que s’ha allargat
durant un any i que ha estat possible gràcies al pool d’empreses integrades en

aquest producte de turisme sostenible i que han cedit estades als seus establiments
i/o paquets d’activitats. A tots ells, el Consorci Alba-Ter vol agrair la seva
col·laboració:
Allotjaments:
-

Hotel Solana del Ter (Ripoll)

-

Hotel Torres (Manlleu)

-

Apartaments Tilopi (Roda de Ter)

-

Can Pol de Dalt- Turisme Rural (Bescanó)

-

Hotel Llegendes de Girona-Catedral (Girona)

-

Hotel Ibis (Girona)

-

Hotel Molí del Mig (Torroella de Montgrí)

-

Hotel Coll (Torroella de Montgrí)

-

Càmping Rifort (L’Estartit)

Agències de viatges i empreses d’activitats:
-

Cicloturisme, Specialised Travel Agency (Girona)

-

Bike Breaks, Girona Cycle Centre (Girona)

-

Kayac del Ter (Colomers)

Properament, es posarà en marxa un nou concurs de la Ruta del Ter que
s’anunciarà a través dels butlletins InfoTer i de la Ruta del Ter, així com al
Facebook.

7- RUTA DEL TER. La Ruta, present a la Fira del llibre de muntanya de
Santa Maria de Corcó – L’Esquirol
Els dies 1 i 2 d’octubre, a través de l’estand de l’Editorial Gavarres, la Ruta del Ter
va ser present a la Fira del llibre de muntanya de Santa Maria de Corcó – l’Esquirol,
on es va donar a conèixer aquest producte de turisme sostenible a través del
repartiment de fulletons informatius. D’altra banda, l’Editorial Gavarres també va
vendre exemplars del llibre “El Ter. El patrimoni vinculat als usos de l’aigua”
patrocinat per la Fundació Agbar i editat pel Consorci Alba-Ter.

8- RUTA DEL TER. La tècnica de turisme del Consorci, Estel Sleep,
s’entrevista amb diferents empreses i centres de promoció turística per
promocionar la Ruta
La tècnica de turisme, Estel Sleep, el passat 13 d’octubre va ser present al
workshop de mercats emissors organitzat per l’Agència Catalana de Turisme (ACT)
a l’Hotel Empordà Golf de Gualta. Aquesta acció té lloc cada dos anys i es tracta
d’una trobada entre professionals del sector turístic català i els directors i directores
dels Centres de Promoció Turística de l’ACT a l’exterior. Sleep va aprofitar per
reunir-se amb els Centres de Promoció Turística de Madrid, Alemanya i Benelux.
Les trobades estan dirigides a empreses i institucions turístiques que vulguin
disposar d’informació detallada sobre aspectes com els actractius que té Catalunya
per vendre’s en els diferents mercats, com comercialitzar l’oferta perquè sigui
diferencial o cercar informació sobre les noves destinacions que sorgeixen com a
competidores.
D’altra banda, Estel Sleep, el mateix dia es va entrevistar amb Philippe Picas,
fundador

de

l’empresa

“Nouvel

Itineraire”

(www.nouvel-itineraire.com),

una

agència de viatges especialitzada en tours a peu i en bicicleta, per valorar la
possibilitat de comercialitzar la Ruta del Ter.

9- Acta del consell de govern del 20 de juliol de 2011
Ja podeu consultar aquí l’acta del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter que va
tenir lloc a Salt el dia 20 de juliol de 2011 i que va ser aprovada pel Consell de
Govern del dia 26 d’octubre de 2011, amb el següent ordre del dia:
11. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (4 de maig de 2011).
12. Projecte “Nuevas oportunidades para los espacios fluviales del estado
español. La experiencia del rio Ter (FLUVINET)”, al programa EmpleaVerde.
13. Aprovació convenis per les “Actuacions de millora i manteniment de les ribes
del Ter i del Freser, 2011”.
14. Sol·licitud de subvenció per a la pròrroga en la contractació d’agents
d’ocupació i desenvolupament local.
15. Presentació “Renovació pàgina web Consorci Alba-Ter, per adaptar-la als
nous canvis tecnològics”, a la convocatòria 2011 del Servei d’Ocupació de
Catalunya.

16. Presentació “Descobreix el riu. Fes-te el carnet de la Ruta del Ter”, a la
convocatòria 2011 del Servei d’Ocupació de Catalunya.
17. Conveni

UdG

en

relació

amb

el

“Campus

Internacional

Pirineos-

Mediterráneo: Sostenibilidad turística, Agua e Investigación avanzada”.
18. Presentació d’un projecte a la convocatòria 2011 del Programa Life
Comunicació de la Unió Europea.
19. Adhesió a la Declaració de Montserrat.
20. Cessament de la persona que ocupa el càrrec de gerent del Consorci AlbaTer.
21. Mocions o temes per urgència.
22. Informe de gerència.
23. Informacions diverses.
24. Precs i preguntes

10- ACTIVITATS AL RIU TER
Visites guiades des del CEA Alt Ter
El CEA Alt Ter ha organitzat per aquest novembre una Visita a “El Molí Petit”, molí
fariner, de Sant Joan de les Abadesses. Tots els dissabtes del mes de 6 a 8 de la
tarda.

NOVEMBRE
1-

El Consorci

es

reuneix

amb

el

director territorial

d’Agricultura,

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Girona, Jordi Aurich, i amb
el vicepresident de la Diputació de Girona, Miquel Calm
El president del Consorci Alba-Ter, Jordi Munell, i els membres del Consell de
Govern Jordi Fàbrega i Marta Payeró juntament amb el gerent, Ponç Feliu es van
reunir el 16 de novembre a Girona amb el director territorial d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Sr. Jordi Aurich, per donar a conèixer
l’ens i la seva tasca, així com per posar en comú els projectes en els que

col·laboren ambdues institucions com són el projecte Life + Natura “Recuperació
d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”, el projectes dels recs del Baix Ter, o les
actuacions en l’àmbit de medi natural fluvial, etcètera.
Aquest mateix mes, en concret, el dia 22 de novembre, el Consorci també va
mantenir una trobada amb el vicepresident de la Diputació de Girona, Sr. Miquel
Calm. En la reunió hi va assistir la vicepresidenta de l’ens, Rosa Pórtulas i el gerent
del Consorci, Ponç Feliu, i es va presentar el Consorci al nou Diputat de Medi
Ambient, a més de valorar les actuacions que duen a terme conjuntament el
Consorci i la Diputació.

2- LIFE. Segona sessió del Consell Director del projecte Life + Natura
“Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”
El 22 de novembre va tenir lloc a l’Auditori de la Coma-Cros, a Salt, la segona
sessió del Consell Director del projecte Life+ Natura “Recuperació d’hàbitats riparis
del riu Ter (Riparia-Ter)”. En la jornada, on hi van assistir els membres polítics i
tècnics que en formen part, es va explicar que aquest hivern s’adjudicaran les
diferents actuacions. Uns treballs que comptem amb el vist-i-plau dels diferents
ajuntaments implicats en el projecte, així com de les autoritats competents. En la
mateixa sessió, Xavier Quintana, de la Càtedra d’ecosistemes litorals de la
Universitat de Girona (UdG) va dur a terme una explicació del seguiment científic
que estan desenvolupant en el Riparia-Ter. També es va fer un repàs de l’objectiu
del projecte, així com de les principals actuacions a realitzar i les àrees d’actuació
(TER-1 Illa de la Pilastra, TER-2 Deveses i hortes de Salt i Girona, TER-3 Illa de
Pedret i Bosc de Can Salvatella i TER-4 Illa d’Avall).
Destacar que el nou Consell Director, sorgit arran de les eleccions municipals del
maig del 2011, ha quedat composat de la següent manera:
NOM

ENS

Jordi Munell

Representant polític Consorci Alba-Ter

Josep Rafús

Representant polític Consorci Alba-Ter

Pere Lluís Garcia

Representant

polític

Ajuntament

de

Bescanó
Anton Sunyer

Representant polític Ajuntament de Sant

Gregori
Rosa Pórtulas

Representant polític Ajuntament de Salt

Jordi Fàbrega

Representant

polític

Ajuntament

de

polític

Ajuntament

de

tècnic

Ajuntament

de

Girona
Joan Bonany

Representant
Jafre

Marta Vayreda

Representant
Bescanó

Sònia Guerrero

Representant tècnic Ajuntament de Sant
Gregori

Ivan Bustamante

Representant tècnic Ajuntament de Salt

Christian Geis

Representant

tècnic

Ajuntament

de

Girona
Miquel Calm

Representant polític de la Diputació de
Girona

Marc Marí

Representant tècnic de la Diputació de
Girona

Jordi Aurich

Representant polític del DAAM

Anna M. Figuerola

Representant tècnic del DAMM

Àlex Rocas

Representant

polític

de

l’Agència

Catalana de l’Aigua
Xavier Quintana

Càtedra
Mediterranis

d’Ecosistemes
de

la

UdG

Litorals
–

Director

Científic del projecte
Ponç Feliu

Director financer del projecte

Dolors Roset

Directora tècnica del projecte

Teia Puigvert

Responsable d’actuacions del projecte

D’altra banda, les comissions executives han quedat de la següent manera:

COMISSIÓ EXECUTIVA TER 1
NOM

ENS

Pere Lluís Garcia

Representant

polític

Ajuntament

de

Bescanó
Anton Sunyer

Representant polític Ajuntament de Sant
Gregori

Rosa Pórtulas

Representant polític Ajuntament de Salt

Marta Vayreda

Representant

tècnic

Ajuntament

de

Bescanó
Sònia Guerrero

Representant tècnic Ajuntament de Sant
Gregori

Ivan Bustamante

Representant tècnic Ajuntament de Salt

Anna M. Figuerola / Leo Bejarano

Representant tècnic del DAMM – MEDI
NATURAL

Carles Baserba

Representant

tècnic

de

l’Agència

Catalana de l’Aigua
Xavier Quintana

Càtedra
Mediterranis

d’Ecosistemes
de

la

UdG

Litorals
–

Director

Científic del projecte
Ponç Feliu

Director financer del projecte

Dolors Roset

Directora tècnica del projecte

Teia Puigvert

Responsable d’actuacions del projecte

COMISSIÓ EXECUTIVA TER 2
NOM

ENS

Rosa Pórtulas

Representant polític Ajuntament de Salt

Jordi Fàbrega

Representant

polític

Ajuntament

de

Girona
Ivan Bustamante

Representant tècnic Ajuntament de Salt

Christian Geis

Representant

tècnic

Ajuntament

de

Girona
Anna M. Figuerola / Leo Bejarano

Representant tècnic del DAMM – MEDI
NATURAL

Carles Baserba

Representant

tècnic

de

l’Agència

Catalana de l’Aigua
Xavier Quintana

Càtedra
Mediterranis

d’Ecosistemes
de

la

UdG

Litorals
–

Director

Científic del projecte
Ponç Feliu

Director financer del projecte

Dolors Roset

Directora tècnica del projecte

Teia Puigvert

Responsable d’actuacions del projecte

COMISSIÓ EXECUTIVA TER 3
NOM

ENS

Jordi Fàbrega

Representant

polític

Ajuntament

de

tècnic

Ajuntament

de

Girona
Christian Geis

Representant
Girona

Anna M. Figuerola / Leo Bejarano

Representant tècnic del DAMM – MEDI
NATURAL

Carles Baserba

Representant

tècnic

de

l’Agència

Catalana de l’Aigua
Xavier Quintana

Càtedra
Mediterranis

d’Ecosistemes
de

la

Científic del projecte

UdG

Litorals
–

Director

Ponç Feliu

Director financer del projecte

Dolors Roset

Directora tècnica del projecte

Teia Puigvert

Responsable d’actuacions del projecte

COMISSIÓ EXECUTIVA TER 4
NOM

ENS

Joan Bonany

Representant

polític

Ajuntament

de

Jafre
Anna M. Figuerola / Leo Bejarano

Representant tècnic del DAMM – MEDI
NATURAL
Representant

Carles Baserba

tècnic

de

l’Agència

Catalana de l’Aigua
Càtedra

Xavier Quintana

Mediterranis

d’Ecosistemes
de

la

Litorals

UdG

–

Director

Científic del projecte
Ponç Feliu

Director financer del projecte

Dolors Roset

Directora tècnica del projecte

Teia Puigvert

Responsable d’actuacions del projecte

3-

LIFE.

El

Material

Forestal

de

Reproducció

del

Riparia-Ter

(LIFE08NAT/E/000072). La producció del planter per a les actuacions de
reforestació i enriquiment de boscos de ribera del projecte RIPARIA-TER
Una de les gran dificultats a l’hora de fer una plantació de bosc de ribera és la
disponibilitat del material vegetal adequat. El Riparia-Ter es va iniciar l’any 2010
amb la redacció dels documents que preveuen les actuacions a desenvolupar fins
l’any 2013. Per tant, el fet de poder plantejar un projecte plurianual permet
treballar correctament els materials forestals de reproducció (MFR) a utilitzar.

Des de l’inici del projecte s’ha comptat amb l’assessorament de la Unitat de Control
del

Material

Vegetal

del

Servei

de

Producció

Agrícola,

del

Departament

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Aquesta unitat ha
ajudat a determinar les zones de procedència dels MFR regulats i quin és el marc
legal a que estan sotmeses. I és que l’elecció de la procedència del material forestal
és de vital importància per assegurar un bon funcionament de les plantacions.
També han estat els encarregats de supervisar i inspeccionar la recollida dels MFR.
Una recollida que ha anat a càrrec de la Fundació Onyar-La Selva, contractada pel
Consorci Alba-Ter, i que ha de permetre obtenir el planter necessari.
De les espècies que s’utilitzaran en les plantacions del Riparia-Ter n’hi ha que estan
subjectes a regulació, com són el vern (Alnus glutinosa), el freixe (Fraxinus
angustifolia), l’arbre blanc (Populus alba) i l’om (Ulmus minor). En canvi, els salzes
(Salix spp.) i els saücs (Sambucus nigra) no estan subjectes a regulació.
Els materials forestals comercials han de complir amb els requisits exigits tant per
les normatives europees com per les estatals recollides en el RD 289/2003 sobre
comercialització dels Materials Forestals de Reproducció (MFR).
Durant la tardor de 2010 i primavera de 2011 es van començar a recol·lectar els
MFR que s’utilitzaran en la recuperació dels boscos de ribera de la Pilastra, les
hortes i les deveses de Salt i Girona, l’illa del Ter a Pedret i el Bosc de Can
Salvatella, i l’Illa d’Avall. Tota la planta que s’utilitzarà procedeix de la regió de
procedència número 10 Litoral Català (tal com es pot veure en el mapa), a més
sempre que ha estat possible s’ha seleccionat material de zones autoritzades del
mateix Ter o bé de les zones més properes possibles a les de l’actuació.
Actualment ja es disposa de planter de vern (Alnus glutinosa), freixe (Fraxinus
angustifolia), arbre blanc o àlber (Populus alba), salze (Salix alba), om (Ulmus
minor) i saüc (Sambucus nigra).

4- RUTA DEL TER. El Consorci ha editat un vídeo promocional de la Ruta del
Ter

a

través

d’un

conveni

de

cooperació

educativa

amb

l’Escola

Universitària ERAM de la Universitat de Girona (UdG)
El Consorci Alba-Ter, a través d’un conveni de cooperació educativa amb l’Escola
Universitària ERAM de la Universitat de Girona (UdG), ha editat un vídeo
promocional de la Ruta del Ter que es pot veure a través d’Internet. El vídeo l’ha
realitzat una estudiant de Realització Audiovisual i Multimèdia que ha fet pràctiques

al Consorci gravant i editant el vídeo sota la tutoria de la tècnica de turisme d’AlbaTer, Estel Sleep.
El vídeo, d’uns cinc minuts de durada, inclou imatges del tot el traçat del riu Ter,
des del seu naixement a Ulldeter (Setcases) fins a la desembocadura a la Gola del
Ter (Torroella de Montgrí-l’Estartit). En elles s’hi pot veure la gran diversitat de
paisatges d’aquest territori, els nombrosos elements de patrimoni cultural que el riu
ens ha llegat, i es convida a fer el recorregut tant a peu com a bicicleta, descobrint
la fauna, la flora i/o la gastronomia.
El vídeo es pot consultar a l’enllaç de youtube: www.youtube.com/rutadelter.
També s’hi pot accedir a través de la pàgina web de la Ruta del Ter
(www.rutadelter.cat) on hi ha en link del canal de youtube, així com del Facebook
de la Ruta.

5- RUTA DEL TER. El Consorci assisteix a la quarta Jornada Tècnica del Club
Turisme Actiu-Natura
La tècnica de turisme del Consorci Alba-Ter, Estel Sleep, va assistir el 15 de
novembre a la quarta Jornada Tècnica del Club Turisme Actiu-Natura al Museu i
Centre d’Estudis Dr. Melcior Colet de Barcelona. En la jornada es va presentar el
nou organigrama de l’Agència Catalana de Turisme (ACT) i es va realitzar la
proposta del Pla d’Accions i Objectius per al 2012. També hi va haver la presentació
d’una experiència de Turisme Actiu-Natura al mercat alemany a càrrec de la Sra.
Montserrat Sierra, directora CPT Alemanya sobre “Com fer atractiu el producte
turístic actiu i de natura pel mercat alemany”.

6- ACTIVITATS AL RIU TER
Plantada d’arbres de ribera a les Masies de Voltregà
El 2 de desembre , el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis – Museu Industrial del
Ter organitza una plantada d’arbres d’espècies de ribera autòctones a l’entorn de
l’illa del Sorra o de Gallifa, al riu Ter a les Masies de Voltregà. La plantació
comptarà amb el suport d’un grup de 50 voluntaris de quart d’ESO de l’IES
Voltreganès. L’activitat s’emmarca en el projecte de restauració i custòdia fluvial
“Riberes del Ter” impulsat pels ajuntaments de Torelló, les Masies de Voltregà i
Manlleu junt amb el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis – Museu Industrial del

Ter. Abans de començar a plantar, els alumnes rebran una explicació sobre
l’activitat de recerca que es porta a terme associada al projecte Riberes del Ter
(estudis de vegetació, mamífers, amfibis, peixos, invertebrats aquàtics, etcètera) i
s’incidirà especialment en les actuacions d’aquest projecte al seu municipi, les
Masies de Voltregà.

DESEMBRE
1- INTERREG IV A – POCTEFA. El Consorci junt amb els socis francesos de
la Catalunya Nord ha organitzat una visita a Manlleu per veure diferents
actuacions executades dins el projecte “Taller transfronterer de l’Aigua II”
L’1 de desembre el Consorci Alba-Ter junt amb els socis francesos Syndicat
Intercommunal

de Gestion et Aménagement du Tech i

el

Pays Pyrénees

Mediterrenée va organitzar una sortida a Manlleu en el marc del projecte
transfronterer “Taller de l’Aigua II” per veure diferents actuacions realitzades amb
l’Interreg IV A – POCTEFA. En la trobada hi van participar alcaldes, regidors i
tècnics municipals de banda i banda dels Pirineus.
En el transcurs de la jornada es van visitar les instal·lacions del Museu Industrial
del Ter (MIT) per veure la renovació de l’exposició permanent “La Fàbrica del riu del
MIT; Instal·lació d’embarrats connectats a la turbina Fontaine i posada en
funcionament de màquines”, finançada en part mitjançant l’Interreg. També es va
presentar el funcionament i els àmbits de treball del Centre d’Estudis dels Rius
Mediterranis (CERM), que forma part del mateix museu.
A continuació es va realitzar una sortida de camp fins a la rampa de peixos
construïda recentment al marge dret de la resclosa de la Teula. El coordinador del
CERM, Marc Ordeix, va explicar les diferents alternatives constructives per garantir
la connectivitat ecològica d’una resclosa, les espècies de peixos autòctones del Ter
al seu pas per Manlleu i les característiques de la solució constructiva, tipus rampa
de peixos, que s’ha dut a terme a la resclosa de la Teula. La rampa de peixos ha
rebut finançament a través del programa europeu Interreg, a més de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) i de la Diputació de Barcelona.

2- INTERREG IV A – POCTEFA. El Consell de Govern del Consorci dóna llum
verda a diferents convenis amb els ajuntaments per tirar endavant
projectes en el marc del “Taller Transfronterer de l’Aigua II”

L’últim Consell de Govern va aprovar convenis amb els ajuntaments de Ripoll i la
Tallada d’Empordà per tirar endavant dos projectes dins el “Taller Transfronterer de
l’Aigua II”.
A Ripoll es realitzarà l’edició d’un llibre de les fonts del municipi, on se n’han
inventariat més de 200 que formen part del Ter i del Freser. El Consorci farà una
aportació de 1.000 euros a través de l’Interreg.
A la Tallada d’Empordà es durà a terme una actuació per crear un itinerari fluvial a
l’Illa de Canet. El Consorci, a través del programa Interreg, hi aportarà 5.571,55
euros, el 27,21% del cost total dels treballs.

3- INTERREG IV A – POCTEFA. El Museu Industrial del Ter (MIT) de Manlleu
posa en funcionament algunes de les màquines de la filatura a través d’un
sistema de transmissió mecànica, els embarrats
El 16 de desembre va tenir lloc al Museu Industrial del Ter (MIT) de Manlleu la
presentació del nou sistema d’embarrats que dóna vida a la fàbrica de can Sanglas,
i que ha estat finançat en part a través del programa europeu Interreg IV A –
POCTEFA. El projecte de recuperació d’aquest giny industrial permet mostrar com
l’energia hidràulica, generada per la força de l’aigua, a la Turbina Fontaine
mitjançant un sistema de transmissió mecànica

–els embarrats-, posa en

funcionament algunes de les màquines de la filatura. Aquest projecte representa
una millora pedagògica i interpretativa, i esdevé un nou al·licient per visitar el
museu.
A partir d’ara, aquest sistema d’embarrats posarà en funcionament, mitjançant
l’energia hidràulica, quatre màquines relacionades amb el món de la filatura: un
aspi de torçar, una màquina d’omplir rodets, una premsa de madeixes i una
màquina de cordill, també coneguda com a “ballarina”.
La instal·lació d’aquest sistema d’embarrats, també ha comportat la renovació
d’una part de l’exposició permanent “La fàbrica de riu”. Destaca un diccionari en
“gran format”, que permet identificar les diferents peces que configuren l’embarrat,
així com la funció que realitza cadascuna d’elles. Representa també una gran
millora museogràfica la instal·lació d’un joc interactiu en el que, mitjançant una
pantalla tàctil el visitant pot, virtualment, posar en funcionament la turbina
Fontaine, i posar-se a la pell d’un treballador de la fàbrica.

El projecte s’ha pogut desenvolupar gràcies al suport de la Diputació de Barcelona,
la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Cultura i el Consorci Alba-Ter que hi ha
aportat 15.000 euros.

4- LIFE. El Consorci ha procedit a contractar els treballs per les quatre
zones d’actuació
Aquest desembre s’ha procedit a iniciar la contractació de les actuacions previstes
en els plans de gestió, memòries valorades i el projecte d’ordenació d’accessos i
d’itineraris del Life + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (RipariaTer)”.
D’una banda hi ha hagut un procediment negociat amb publicitat per a la
contractació

dels

treballs

forestals

corresponents

a

les

actuacions:

control

d’espècies vegetals exòtiques invasores (excepte aplicacions de fitosanitaris),
millora forestal dels boscos al·luvials i altres boscos d’interès, així com restauració,
manteniment i neteja de les zones TER1, TER2, TER3 i TER4. En aquest
procediment s’hi han presentat un total de 22 empreses. Després de l’avaluació de
les ofertes rebudes, tant de la proposició econòmica com de les millores ofertades,
s’ha decidit adjudicar els treballs a Fitor Forestal per un import de 155.300,63
euros, IVA exclòs.
D’altra banda hi ha hagut un procediment negociat sense publicitat pel control de
vegetació exòtica invasora a través d’aplicacions amb herbicides a les zones
d’actuació TER1, TER2, TER3 i TER4. Es va convidar a participar a tres empreses,
tot i que finalment es van rebre quatre proposicions ja que una altra empresa es va
interessar per al procediment. Finalment, després de l’avaluació de les ofertes, tant
de la proposició econòmica com de les millores ofertades, s’ha decidit adjudicar
l’actuació a Galanthus, Centre d’Estudis i divulgació del Medi Ambient per un import
de 20.100 euros, IVA exclòs.
A més a més, s’ha aprovat la contractació de quatre contractes menors:
Els treballs d’ordenació dels accessos i xarxa d’itineraris. Es va sol·licitar
pressupost a tres empreses i s’ha adjudicat a Drim Medio Ambiente S.L. al
considerar que era l’oferta més beneficiosa. L’import és de 32.480,85 euros,
IVA exclòs.

La contractació del subministrament i instal·lació de la senyalització, taulells
d’anuncis, cartells i senyalitzacions direccionals dels itineraris. Es va
sol·licitar pressupost a tres empreses i s’ha adjudicat a SEIMO al considerar
que era l’oferta més beneficiosa. L’import és de 9.053,90 euros, IVA exclòs.
La creació de les basses del canal de la Massana al terme municipal de Salt
de l’espai TER2. Es va sol·licitar pressupost a tres empreses i dues més
també es van interessar per aquesta contractació. S’ha adjudicat a Arico
Forest SL al considerar que era l’oferta més beneficiosa. L’import és de
41.065,71 euros.
La creació de les basses temporànies amb bosc de ribera a l’Illa d’Avall al
terme municipal de Jafre de l’espai TER4. Es va sol·licitar pressupost a tres
empreses i s’ha adjudicat a Excavacions Miquel Coll S.L. al considerar que
era l’oferta més beneficiosa. L’import és de 17.115,66, IVA exclòs, més
imprevistos previs justificació amb amidaments i preus de fins a un màxim
de 6.000 euros, IVA inclòs.

5- El Consorci està realitzant diferents actuacions de millora i manteniment
de les ribes del Ter i Freser a través d’un conveni amb la Diputació de
Girona i l’obra social “la Caixa”
El Consorci, conscient que un dels grans problemes amb que es troben els ens
consorciats és el de la neteja i condicionament de les lleres, està portant a terme
diferents actuacions de millora i manteniment. En concret s’estan realitzant accions
a la comarca del Ripollès que han rebut finançament a través d’una convocatòria
oberta per la Diputació de Girona amb l’Obra Social “la Caixa”.

6- Aigües de Girona, Salt i Sarrià i PRODAISA renoven el compromís de
col·laboració amb el Consorci Alba-Ter per aquest 2012
L’últim Consell de Govern del Consorci Alba-Ter ha ratificat l’acord de presidència
de renovació del compromís de col·laboració amb el Consorci Alba-Ter per part de
les empreses Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. i Prodaisa. Les dues
empreses han refermat l’interès de col·laborar en les iniciatives que porta a terme
el Consorci a la conca fluvial del riu Ter de cara a l’any que ve.

7- El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha prorrogat un any més la
subvenció per a la contractació de l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament
Local (AODL) que actua de tècnic de suport al desenvolupament territorial
El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha prorrogat un any més la subvenció per
a 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.

8- Acta del consell de govern del 26 d’octubre de 2011
Ja podeu consultar aquí l’acta del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter que va
tenir lloc a Salt el dia 26 d’octubre de 2011 i que va ser aprovada pel Consell de
Govern del dia 21 de desembre de 2011, amb el següent ordre del dia:
25. Presentació dels nous membres del Consell de Govern.
26. Autorització del procediment per a la realització de convocatòries dels
Consells de Govern a través de correu electrònic.
27. Acord de delegació per al seguiment d’àrees concretes del Consorci a
membres del Consell de Govern.
28. Resolució del procediment negociat i aprovació de la contractació de les
obres d’execució del projecte d’adequació de la Ruta del Gurri entre Vic i
Roda de Ter, en virtut de l’informe tècnic.
29. Estudi

d’MCRIT:

Definició

d’estratègies

innovadores

en

matèria

de

dinamització territorial del Ter en el context social, econòmic i financer
actual.
30. Actuacions de millora i manteniment de les ribes del Ter i del Freser, any
2011.
31. Mocions o temes per urgència.
32. Informe de gerència.
33. Informacions diverses.

a) Estat de tresoreria
b) Estat d’execució de l’Interreg IV A (concessió de pròrroga, visites
programades, projectes pendents, etc..)
c) Estat d’execució del LIFE Riparia-Ter (model de contractació de les
diferents obres, calendari d’actuacions, etc..)
d) Resolució provisional de la convocatòria de la tècnica AODL.
e) Visites a Ajuntaments pendents de consorciar-se.
f) Proposta de mecenatge d’empreses per la Ruta del Ter.
g) Conveni Fecsa-Endesa Àguila pescadora.
h) Ajuntaments interessats en assistència als Consells de Govern (Sant
Joan de les Abadesses, C.C. La Selva i Cervià de Ter)
i) Ruta del Ter (tram nou C-17, Ruta del Freser, concurs mensual, etc.)
34. Precs i preguntes

9- ACTIVITATS AL RIU TER
Taller d’observació d’ocells de riu a Manlleu
Des del Museu Industrial del Ter (MIT) i el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis
(CERM) de Manlleu s’ha organitzat un taller d’observació d’ocells el dia 8 de gener a
les 11 del matí. El lloc de sortida és al Museu Industrial del Ter. L’activitat té una
durada d’una hora i quart.
Cens d’ocells aquàtics hivernants de l’Alt Ter
L’activitat es portarà a terme el 14 de gener en un recorregut de 180 quilòmetres
entre el Pasteral i Camprodon. Les dades que s’obtinguin s’ajuntaran amb les de
tots els altres censos que es porten a terme simultàniament a Catalunya i tot
Europa. La sortida és oberta a tothom i gratuïta –l’any passat hi van participar 40
persones i van comptar 5.790 ocells- i coordinada des del Centre d’Estudis dels Rius
Mediterranis (CERM).
Aquest any, els sectors en què es divideix el cens i el repartiment de coordinadors
de cadascun queden de la següent manera:

TER 1 Camprodon - Riera de Vallfogona (Les Llosses-La Farga de Bebié).
Coordinador: Ferran Gonzàlez-Prat (972 70 15 23; fgprat@gmail.com).
TER 2 Riera de Vallfogona (Les Llosses-La Farga de Bebié) - Pont de Borgonyà
(Sant Vicenç de Torelló).
Coordinador: Roger Arquimbau (661 15 76 27; rarquimbau@gmail.com).
TER 3 Pont de Borgonyà (Sant Vicenç de Torelló) - Pont de la Gleva (Les Masies de
Voltregà-Manlleu).
Coordinador: Ramon Pou (669 79 85 55; nepta40@hotmail.com) i /o Carles
Martorell (628 26 82 54; carlesmartorell@gmail.com)
TER 4 Pont de la Gleva (Les Masies de Voltregà-Manlleu) – Fàbrica la Blava (Roda
de Ter). Si som gent suficient, enguany aquest tram es subdividirà en dos: Pont de
la Gleva - Museu del Ter i Can Llanes – Fàbrica la Blava. Coordinadors: Albert Pedro
(93 851 23 40 (casa); apedro@xtec.cat) i Marc Ordeix (93 888 71 93 (casa); 93
851 51 76 / 628 26 83 21 (feina) ; marc.ordeix@mitmanlleu.org).
TER 5 L’Esquerda i colònia de Còdol (Les Masies de Roda) - Embassament de Sau
(Osona).
Coordinador: Joan Aymerich (667 68 51 31; jaigaco@gmail.com).
TER 6 Embassaments de Susqueda i el Pasteral (La Selva).
Coordinador: Jordi Baucells (629 55 25 56; jbaucells@biodiversitat.cat).
TER 7 Part baixa del riu Gurri, a Gurb, des del pont de l'Eix Transversal (C-25) –
Mas el Vidal– fins al pas del Gurri a mig camí del Pont de Malards.
Coordinador: Martí Rodríguez (669 35 07 76; rodri.mrf@gmail.com).
TER 8 Estany temporal de la Torre d’en Franch (Vic).
Coordinador: Martí Rodríguez (669 35 07 76; rodri.mrf@gmail.com).
TER 9 Pantà de Vallmitjana (Taradell).
Coordinador: Miquel Gómez (93 889 08 90; mgomezgaco@hotmail.com).

LLO 1 Pantà de Santa Creu de Jutglars (Olost)
Coordinador: Laia Jiménez (619 67 37 57; laia.jimenez@mitmanlleu.org).

