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GENER
1- El Consorci Alba-Ter i l’Ajuntament d’Anglès signen un conveni per
acabar l’accés al Museu de Vapor de la Burés
El Consorci Alba-Ter ha aportat 10.000 euros a l’Ajuntament d’Anglès per acabar el
projecte “Modificació del projecte de conservació, manteniment i instal·lacions
complementàries d’una part de la nau 3 Burés” a través d’un conveni de
col·laboració. Aquests diners han servit per adequar el camí d’accés al Vapor de la
Burés, un edifici industrial que allotja la màquina de vapor, fabricada l’any 1900 per
la Maquinista Terrestre i Marítima de Barcelona, i el museu de l’antiga fàbrica tèxtil
d’Anglès.
El Consorci ha finançat l’actuació a través del programa europeu de cooperació
transfronterera Interreg IV A – POCTEFA que està portant a terme junt amb els
socis francesos Syndicat Intercommunal de Gestion et Aménagement du Tech i el
Pays Pyrénees Mediterrenée dins el “Taller Transfronterer de l’Aigua II”.
En concret, l’ajuda del Consorci Alba-Ter ha servit per pavimentar tot l’accés fins al
Vapor de la Burés i posar unes barreres protectores al llarg del camí. L’ens ha
decidit finançar els treballs per tractar-se d’obres de rehabilitació del patrimoni
cultural del Ter.

2- LIFE. El Consorci Alba-Ter ja ha rebut els informes de seguiment
científic del projecte “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (RipariaTer)”
La Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis de la Universitat de Girona (UdG)
que està realitzant el seguiment científic de tot el projecte Life + Natura
“Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” ja ha remès al Consorci,
com a coordinador, els informes de seguiment científic. A continuació, podeu llegir
un article del director de la càtedra, Xavier Quintana.
Seguiment científic del projecte Life + Riparia-Ter
Autor: Xavier Quintana, director de la Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis
de la Universitat de Girona (UdG)

El seguiment científic durant aquests dos primers anys de projecte ha anat
encaminat a descriure els principals valors ecològics de la zona i a dirigir les
actuacions de restauració que s’han de dur a terme. S’ha realitzat un mapa de
vegetació de les zones d’actuació, utilitzant la classificació d’hàbitats CORINE i fent
especial referència a les formacions vegetals incloses a la Directiva Hàbitats. Sobre
la base dels resultats del seguiment de la vegetació s’han redactat els plans de
gestió i les actuacions de restauració a realitzar, tenint en compte que la
restauració no es limiti a la presència aïllada d’alguns peus d’arbres de terminades
espècies, sinó que l’objectiu és potenciar la riquesa associada a les comunitats
forestals que es volen recuperar. També s’ha tingut en compte l’interès de la
vegetació no forestal ja existent, atès que s’han identificat comunitats de prats
secs, d’elevat interès florístic, que cal conservar. També es fa una valoració de la
finalitat, justificació i idoneïtat de les actuacions programades, en especial a les de
control de vegetació exòtica invasora.
S’ha realitzat un estudi de les característiques ecològiques i de la fauna aquàtica
que colonitza les basses d’inundació temporània que existeixen a la zona, per tal de
definir els criteris a considerar en la construcció de noves basses. S’han seleccionat
quatre masses d’aigua on s’ha fet un seguiment trimestral de la composició de
nutrients i de la fauna. S’ha observat la importància del règim hídric en el
funcionament d’aquests sistemes. Així, es diferencien dos tipus de masses d’aigua,
les alimentades per via subterrània, com a manifestació superficial de l’aqüífer
subterrani, i les alimentades per via superficial, amb la desviació controlada d’aigua
del riu o d’algun altre canal de regadiu. Les primeres tenen més salinitat i menys
nutrients, les segons són més dolces i amb una concentració de nutrients més alta.
S’ha constatat també que aquestes masses d’aigua contenen una biodiversitat molt
elevada: s’han identificat fins a 146 espècies.
Per últim, s’ha realitzat seguiments puntuals de determinada fauna vertebrada
vinculada a l’ecosistema fluvial, quiròpters, amfibis i ocells. S’han estudiat els
quiròpters, en base a seguiment remot i enregistrament de les vocalitzacions de
quiròpters en una determinada zona. El seguiment dels amfibis s’ha fet mitjançant
censos visuals i escoltes nocturnes dels cants dels anurs. Els ocells s’han seguit a
partir de recomptes visuals realitzats en transsectes prèviament establerts. Per
últim, s’han seguit determinades espècies d’interès, com la llúdriga i les tortugues
aquàtiques a base de censos visuals i comptatge de rastres.

3- LIFE. El Consorci Alba-Ter està acabant els tràmits per poder començar
les actuacions als diferents espais
En els propers dies han de començar les actuacions que s’han de portar a terme a
les diferents zones d’actuació del projecte Life + Natura “Recuperació d’hàbitats
riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”, TER-1, TER-2, TER-3 i TER-4, després que ja
s’hagin adjudicat els treballs.
Riparia-Ter es desenvolupa a l’espai Xarxa Natura 2000 Riberes del Baix Ter
(ES5120011) entre els anys 2010 i 2013. Es treballa en quatre zones: l’Illa de la
Pilastra (Bescanó-Sant Gregori-Salt), les Deveses i hortes (Salt-Girona), l’Illa del
Ter i el Bosc de Can Salvatella (Girona) i l’Illa d’Avall (Jafre). La superfície
d’intervenció és d’aproximadament 140 hectàrees.
En el projecte s’inverteixen 929.100 euros, la meitat finançats per la Unió Europea
(UE). La resta de finançament prové del Consorci Alba-Ter, dels ajuntaments de
Bescanó, Salt i Girona, la Diputació de Girona i l’Obra Social “la Caixa”.
Les principals actuacions que es portaran a terme són:
Restauració i reforestació de boscos de ribera i marges fluvials degradats
Recuperació de zones d’inundació temporal associades a sistemes fluvials
Aplicació de bones pràctiques de gestió forestal per millorar la regeneració
natural de boscos de ribera madurs
Control de plantes exòtiques invasores
Ordenació d’accessos per evitar el deteriorament dels hàbitats de ribera i
pertorbacions a la fauna
Accions

de

difusió

i

sensibilització

(xerrades,

exposicions,

butlletins,

sortides) per donar a conèixer a la població: el ric patrimoni natural de les
riberes del Baix Ter i la seva biodiversitat, les amenaces que hi ha, les
accions que s’estan realitzant per minimitzar-les i/o els beneficis i serveis
que ens ofereixen aquests espais

4- ACTIVITATS AL RIU TER
Xarxa de voluntaris “Riberes del Ter”
El Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis-Museu del Ter, amb el suport de l’Obra
social “la Caixa” donarà aquest 2012 formació i assessorament a tots els voluntaris
que participin en una sèrie d’actuacions de seguiment, restauració i sensibilització

dels espais fluvials, públics i privats, amb acords de custòdia als espais associats al
projecte “Riberes del Ter”. La participació a bona part d’aquestes activitats –totes
gratuïtament- donarà dret als voluntaris a accedir, també de franc, a tallers de
formació i a rebre un certificat de reconeixement d’aquest programa de voluntariat.
Per

formar-ne

part,

només

cal

inscriure’s

al

web:

http://www.mitmanlleu.org/riberesdelter/participa.php.
Properes activitats:
12 de febrer. Visita a diversos espais amb acords de custòdia fluvial (de Manlleu,
les Masies de Voltregà i Torelló)
17 de març. Plantada de plançons de ribera a la platja del Dolcet (Manlleu) i
presentació de la Setmana ambiental de Manlleu i d’aquesta xarxa de voluntariat
24 de març. Fem dissabte! Activitat de neteja col·lectiva de la riba del Ter a Torelló
20 d’abril. Participació en un cens d’ocells (ardèids) nidificants en un bosc de ribera
de gran interès
12 de maig. Revisió d’un parany per comprovar el funcionament d’una rampa per a
peixos

FEBRER
1- LIFE. El Consorci Alba-Ter inicia les obres del projecte LIFE + Natura
“Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” a Salt, Girona i
Jafre
L’objectiu principal del projecte LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu
Ter (Riparia-Ter)” és la recuperació del bosc de ribera que creix a les ribes del Ter
per afavorir l’ecosistema fluvial. Les actuacions que s’estan portant a terme són la
recuperació de la bassa de la Gorga d’en Quirze i la creació de basses temporànies
del canal de la Massa, ambdues a Salt; la recuperació de dos braços dins l’Illa del
Ter a Pedret, a Girona; la creació de basses temporànies amb bosc de ribera a l’Illa
d’Avall, a Jafre; així com actuacions de naturalització i regeneració del bosc de Can
Salvatella, a Girona.
L’ampliació de la Gorga d’en Quirze consisteix en recuperar una zona humida
temporània en un antic braç del Ter al Parc de les Deveses de Salt que encara

conserva la seva morfologia. Les actuacions han consistit en desviar el cabal
sobrant de la Reguera de les Monges, per tal que en comptes d’abocar l’aigua
directament al Ter d’octubre a juny l’aboqui a l’aiguamoll del Veïnat, des d’on arriba
fins a la nova zona inundable, ampliant així la Gorga d’en Quirze. Es pretén
potenciar els hàbitats d’inundació temporal per tal de recuperar-ne els éssers vius
que en depenen.
En la creació de basses temporànies del canal de la Massana de Salt s’han
efectuat les cubetes de les dues basses que han permès l’eliminació del canyar
existent. Ara falta la connexió amb el canal de la Massana. La plantació de bosc de
ribera s’efectuarà a la tardor per la manca de saó actual que no garanteix la
viabilitat de les plantacions.
En la recuperació de dos braços dins l’Illa del Ter a Pedret s’ha obert un braç
existent dins l’illa i s’ha connectat amb un altre amb l’objectiu que hi hagi un mínim
de circulació d’aigua en aquests còrrecs, evitant l’eutrofització i que es garanteixi la
supervivència de la verneda. També s’han efectuat treballs de millora de la
verneda.
La naturalització i regeneració del bosc de Can Salvatella consisteix en dur a
terme una tallada sanitària de la pollancreda, eliminant peus morts, decrèpits i/o
perillosos. També es realitza una plantació d’enriquiment.
A l’Illa d’Avall de Jafre s’hi fan quatre basses temporànies, el control de la
canya, així com plantació de vegetació de ribera. Actualment s’estan realitzant
les cubetes de les basses, i més endavant, es preveu la plantació de bosc de ribera.
El projecte també preveu ordenar i controlar els accessos a les zones d’actuació,
per evitar la degradació d’aquests ecosistemes com a conseqüència de l’elevada
freqüentació humana, sobretot els indrets propers a les àrees més poblades. Pretén
introduir la importància dels valors naturals per aconseguir una gestió sostenible
compatible amb la conservació de les àrees naturals.
Riparia-Ter se centra en quatre zones d’actuació de l’espai Xarxa Natura 2000
Riberes del Baix Ter (ES5120011): l’Illa de la Pilastra (Bescanó-Sant Gregori-Salt),
les Deveses i Hortes (Salt-Girona), l’Illa de Ter a Pedret i el Bosc de Can Salvatella
(Girona) i l’Illa d’Avall (Jafre). S’inverteixen 929.100 euros entre els anys 2010 i
2013, el 50% de l’import finançat per la Unió Europea.

2- El Consorci dóna suport a l’Ajuntament de Girona per garantir el cabal
d’aigua del Ter
El Consorci Alba-Ter va aprovar en l’últim Consell de Govern recolzar l’acord de
Plenari adoptat per l’Ajuntament de Girona per unanimitat en data 13 de febrer,
sobre la necessitat de garantir un cabal suficient al riu Ter. Des del Consorci es
considera que ara que no hi ha urgències hídriques és un bon moment per a tenir
present la necessitat de trobar solucions definitives per garantir el subministrament
d’aigua arreu del territori i alhora garantir el cabal del nostre riu. D’altra banda, des
del Consorci s’ha fet arribar als ajuntaments i consells comarcals consorciats la
moció per si consideren oportú aprovar-la en el seus plenaris, donant suport a
l’acord de l’Ajuntament de Girona, tal com ha fet el Consorci Alba-Ter.

3- RUTA DEL TER. El Consell de Govern aprova el conveni amb Endesa
Generación S.A. per a l’ús de la pista dels embassaments de Sau, Susqueda
i el Pasteral
L’últim Consell de Govern va donar llum verda al conveni amb Endesa Generación
S.A. perquè la Ruta del Ter, tant en el seu vessant ciclista com senderista, pugui
continuar utilitzant la pista dels embassaments de Sau, Susqueda i el Pasteral,
propietat de l’empresa FECSA-ENDESA. La importància d’aquest tram, rau d’una
banda

en

la

connectivitat,

ja

que

sense

aquesta

pista

d’unió

entre

els

embassaments la Ruta del Ter no seria factible ja que és l’única infraestructura
existent que permet salvar els pantans. I d’altra banda, el fet de circular tant
propera als embassaments permet plantejar un itinerari d’un gran atractiu
paisatgístic i amb una complexitat moderada. Aquest nou conveni prorroga el que
hi havia vigent des del 2006.

4- Els ajuntaments d’Orís i Sant Vicenç de Torelló s’adhereixen al Consorci
Alba-Ter
Els plens dels ajuntaments d’Orís i Sant Vicenç de Torelló han aprovat aquest febrer
entrar a formar part del Consorci Alba-Ter. D’aquesta manera, l’ens supramunicipal,
ja representa a 54 ajuntaments i 5 consells comarcals de la conca hidrogràfica del
riu Ter.

5- El Consell de Govern aprova un conveni amb la Universitat de Girona per
acollir estudiants en pràctiques
L’últim Consell de Govern va aprovar un conveni amb la Universitat de Girona
(UdG) per poder tenir estudiants en pràctiques. Aquestes tindran com a objectiu
fonamental la formació pràctica dels estudiants en el camp dels estudis de grau i
màsters impartits a la Facultat de Lletres.
Aquest conveni s’emmarca en la voluntat d’intensificar les relacions entre el món
universitari i la realitat professional perquè els estudiants puguin portar a la
pràctica els coneixements que estan adquirint a la Universitat.

6- Acabades les actuacions de neteja i manteniment de lleres del rius Ter i
Freser 2011
Aquest febrer han acabat les actuacions de neteja i manteniment de les lleres dels
rius Ter i Freser que van començar el passat setembre. El projecte “Actuacions de
millora i manteniment de les ribes del Ter i Freser 2011”, redactat pels serveis
tècnics del Consorci Alba-Ter, s’ha portat a terme amb l’objectiu de millorar la
qualitat ecològica de les riberes del riu i ha inclòs tasques de vital importància per
al bon estat ecològic del sistema fluvial del Ter i la seva conca. Les tasques
realitzades s’han centrat, principalment, en la millora del bosc de ribera a partir de
la potenciació de les espècies autòctones i l’eliminació de la flora exòtica invasora,
així com en la retirada de deixalles, runes i restes de jardineria presents en punts
concrets del riu afectats per abocaments incontrolats.
Aquest projecte s’emmarca dins el conveni de col·laboració entre la Diputació de
Girona i l’Obra Social “la Caixa” per a la preservació i difusió dels valors naturals de
la demarcació de Girona, 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, fomentant la inserció laboral de grups amb risc d’exclusió social.
L’import del projecte ha estat de 149.367 euros, d’aquests diners un 72,89%
provenen de la subvenció, i la resta de finançament l’aporten els ajuntaments
beneficiaris de les actuacions.
Les actuacions representen un benefici molt positiu en diversos trams del curs
fluvial inclosos dins la Xarxa Natura 2000 i que integren hàbitats i/o espècies
d’interès comunitari. Un total de vuit municipis s’han vist afavorits per aquest

projecte, Queralbs, Ribes de Freser, Campdevànol, Vilallonga de Ter, Sant Joan de
les Abadesses, Ripoll, Ultramort i la Tallada d’Empordà.
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, amb la participació de 18 persones, i la Fundació Privada Onyar-La Selva
de les actuacions del Baix Empordà, que han donat feina a 6 treballadors.

7- Acta del consell de govern del 21 de desembre de 2011
Ja podeu consultar aquí l’acta del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter que va
tenir lloc a Salt el dia 21 de desembre de 2011 i que va ser aprovada pel Consell de
Govern del dia 22 de febrer de 2012, amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 26 d’octubre de 2011.
2. Ratificació dels Decrets de Presidència.
a. Conveni amb “Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter” per a la
col·laboració amb el Consorci pel 2012.
b. Conveni amb “Prodaisa” per a la col·laboració amb el Consorci pel
2012.
c. Conveni amb l’Ajuntament de Ripoll per l’edició del llibre “Les Fonts
de Ripoll”.
d. Aprovació de l’expedient de contractació i clàusules administratives
dels

TREBALLS

FORESTALS

DEL

PROJECTE

LIFE+

NATURA

“Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter” RIPARIA-TER (LIFE 08
NAT/E/000072).
3. Aprovació del conveni amb l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà, per a la
realització d’un itinerari fluvial a l’illa de Canet.
4. Aprovació de la contractació dels TREBALLS FORESTALS DEL PROJECTE
LIFE+ NATURA “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter” RIPARIA-TER
(LIFE

08

NAT/E/000072)

corresponents

a

actuacions

concretes

de

conservació (C1, C2, C3 I C6) dels espais TER1, TER2, TER3 i TER4.
5. Aprovació de la contractació dels TREBALLS DE CONTROL DE VEGETACIÓ
EXÒTICA INVASORA a través d’aplicacions amb herbicides lligats al

PROJECTE LIFE+ NATURA “recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter”
RIPARIA-TER (LIFE 08 NAT/E/000072) corresponents a actuacions concretes
de conservació (C1 i C6) dels Espais TER1, TER2, TER3 i TER4.
6. Aprovació de la contractació dels treballs d’ORDENACIÓ DELS ACCESSOS I
XARXA

D'ITINERARIS

del

PROJECTE

LIFE+

NATURA

“RECUPERACIÓ

D’HÀBITATS RIPARIS DEL RIU TER” RIPARIA-TER (LIFE 08 NAT/E/000072)
corresponents a l’acció C7 dels espais TER1, TER2, TER3 i TER4.
7. Aprovació de la contractació del SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LA
SENYALITZACIÓ del PROJECTE LIFE+ NATURA “RECUPERACIÓ D’HÀBITATS
RIPARIS DEL RIU TER” RIPARIA-TER (LIFE 08 NAT/E/000072): corresponent
a l’acció D1: taulells d'anuncis, cartells i senyalitzacions direccionals dels
itineraris dels espais TER1, TER2, TER3 i TER4.
8. Aprovació de la contractació de la CREACIÓ DE LES BASSES DEL CANAL DE
LA MASSANA AL TM DE SALT del PROJECTE LIFE+ NATURA “RECUPERACIÓ
D’HÀBITATS RIPARIS DEL RIU TER” RIPARIA-TER (LIFE 08 NAT/E/000072)
de l’espai TER 2.
9. Aprovació de la contractació de la CREACIÓ DE LES BASSES TEMPORÀNIES
AMB BOSC DE RIBERA A L’ILLA D’AVALL DEL TM DE JAFRE del PROJECTE
LIFE+

NATURA

“RECUPERACIÓ

D’HÀBITATS

RIPARIS

DEL

RIU

TER”

RIPARIA-TER (LIFE 08 NAT/E/000072) corresponents a l’espai TER4.
10. Contractació de les actuacions de millora i manteniment de les ribes del Ter i
Freser 2011.
11. Nomenament de clauers.
12. Informe de gerència.
13. Informacions diverses:
a) Sessió del Consell Director del Life.
b) Adhesió de nous Ajuntaments.
c) Visita a Manlleu dels socis francesos.
d) Resolució definitiva de la convocatòria de la tècnica AODL.
e) Proposta de mecenatge d’empreses per la Ruta del Ter.
f) Reunió amb Fecsa-Endesa per a la col·laboració amb el Consorci.

g) Subvenció Diputació de Girona.
14. Mocions o temes per urgència.
15. Sessió de treball de la definició d’objectius estratègics del Consorci (MCRIT).
16. Precs i preguntes.

8- ACTIVITATS AL RIU TER
El Consorci junt amb els socis francesos de la Catalunya Nord organitza
una visita a Sant Joan de les Abadesses i Manlleu per veure diferents
elements

de

patrimoni

cultural

en

el

marc

del

projecte

“Taller

transfronterer de l’Aigua II”
El proper 28 de març 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 l’Alt Ter: Sant Joan de les Abadesses i Ripoll
per veure diferents elements de patrimoni cultural en el marc del projecte Interreg
IV A – POCTEFA “Taller transfronterer de l’Aigua II”. El programa de la jornada es
pot consultar aquí.
Si

esteu

interessats

en

la

visita

només

cal

que

envieu

un

correu

a

albater@albater.org o truqueu al telèfon 93.850.71.52 (de 9 del matí a 2 de la
tarda). Hi ha temps per apuntar-se fins el divendres 23 de març.

MARÇ
1- El Consorci Alba-Ter organitza sessions temàtiques amb institucions i
entitats perquè aportin el seu punt de vista a la realitat de l’ens després
d’haver realitzat l’estudi “Definició d’estratègies innovadores en matèria
de dinamització territorial del Ter, en el context social, econòmic i financer
actual”
El Consorci Alba-Ter ha organitzat aquest març dues sessions temàtiques amb
representants de diferents institucions i entitats així com persones rellevants en els
seus camps, una vegada acabat l’estudi dels objectius estratègics del Consorci per
part de l’empresa MCRIT i d’haver dut a terme una sessió de retorn del document
amb els membres del Consell de Govern. De moment s’han organitzat dos tallers

temàtics de promoció econòmica i turisme i de patrimoni cultural, els dies 1 i 21 de
març, respectivament, on també hi van participar membres tècnics i polítics de
l’ens supramunicipal. Aquest abril, en concret, el dia 19, tindrà lloc l’últim taller
temàtic sobre patrimoni natural.
L’estudi “Definició d’estratègies innovadores en matèria de dinamització territorial
del Ter, en el context social, econòmic i financer actual” es va dur a terme amb
l’objectiu general de conèixer la realitat territorial actual de l’àmbit d’actuació del
Consorci, així com plantejar, dissenyar i proposar escenaris de treball que
contemplessin com l’estructura del Consorci, amb un recorregut de gairebé 12
anys, pot ser útil tant al territori (actuacions concretes de dinamització territorial)
com als ens consorciats tenint en compte el nou context econòmic.
Aquesta és una aposta del Consorci per la valorització del territori del Ter i per no
deixar d’impulsar aquest actiu territorial capaç de generar desenvolupament
(creació de noves empreses, noves modalitats turístiques, generar ocupació, millora
de l’ecosistema fluvial, recuperació patrimonial...).

2- L’Ajuntament de Molló s’adhereix al Consorci Alba-Ter
El ple de l’Ajuntament de Molló del 2 de març va aprovar entrar a formar part del
Consorci Alba-Ter. D’aquesta manera l’ens supramunicipal ja representa 55
ajuntaments i 5 consells comarcals de la conca hidrogràfica del riu Ter.

3- INTERREG IV A – POCTEFA. El Consorci junt amb els socis francesos de
la Catalunya Nord ha organitzat una visita a l’Alt Ter per veure diferents
elements

de

patrimoni

cultural

en

el

marc

del

projecte

“Taller

transfronterer de l’Aigua II”
El 28 de març 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 l’Alt Ter: Sant Joan de les Abadesses i
Ripoll en el marc del projecte transfronterer “Taller de l’Aigua II” per veure
diferents actuacions realitzades amb l’Interreg IV A – POCTEFA, així com diferents
elements de patrimoni cultural. En la trobada hi van participar una trentena de
persones entre alcaldes, regidors i tècnics de banda i banda dels Pirineus.

En el transcurs de la jornada es va visitar el molí petit de Sant Joan de les
Abadesses on es va poder veure el projecte, finançat en part mitjançant l’Interreg,
de restauració i consolidació del mur de la bassa i els carcabans del molí fariner.
També tècnics del CEA Alt Ter van explicar el funcionament del molí, lligat al
monestir, que també es va visitar així com el Palau de l’Abadia. A Ripoll, durant la
trobada, es va visitar una altra actuació inclosa en el “Taller transfronterer de
l’Aigua II”, la rehabilitació dels antics rentadors de Can Pòlit que formen part del
patrimoni històric, social i cultural del riu Ter. En aquest municipi també es va
aprofitar per visitar altres elements de patrimoni cultural vinculats als usos de
l’aigua, com la Farga Palau.

4- LIFE. El Consorci presenta als mitjans de comunicació les actuacions que
s’estan executant en el projecte “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter
(Riparia-Ter)”
El 7 de març el Consorci Alba-Ter va organitzar una roda de premsa a l’Illa d’Avall
de Jafre per presentar les actuacions que s’estan desenvolupant en el marc del
projecte LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” i
que té per objectiu principal la recuperació del bosc de ribera que creix a les ribes
del Ter, el qual constitueix una part molt important de l’ecosistema fluvial. Els
mitjans de comunicació van poder conèixer de primera mà els treballs que
s’estaven realitzant a Jafre, però també es va informar del punt en què es trobava
el projecte i la resta d’actuacions.
Les actuacions que s’estan portant a terme des de finals d’any són la recuperació
de la bassa de la Gorga d’en Quirze i la creació de basses temporànies del canal de
la Massana, ambdues a Salt; la recuperació de dos braços dins l’Illa de Pedret, a
Girona; la creació de basses temporànies amb bosc de ribera a l’Illa d’Avall, a Jafre,
així com actuacions de naturalització i regeneració del bosc de Can Salvatella, a
Girona.
L’ampliació de la Gorga d’en Quirze consisteix en recuperar una zona humida
temporània en un antic braç del Ter al Parc de les Deveses de Salt que encara
conserva la seva morfologia. Les actuacions han consistit en desviar el cabal
sobrant de la Reguera de les Monges, per tal que en comptes d’abocar l’aigua
directament al Ter d’octubre a juny l’aboqui a l’aiguamoll del Veïnat, des d’on arriba
fins a la nova zona inundable, ampliant així la Gorga d’en Quirze. Es pretén

potenciar els hàbitats d’inundació temporal per tal de recuperar-ne els éssers vius
que en depenen.
En la creació de basses temporànies del canal de la Massana de Salt s’han
efectuat les cubetes de les dues basses que han permès l’eliminació del canyar
existent. Ara falta la connexió amb el canal de la Massana. La plantació de bosc de
ribera s’efectuarà a la tardor per la manca de saó actual que no garanteix la
viabilitat de les plantacions.
En la recuperació de dos braços dins l’Illa del Ter a Pedret s’ha obert un braç
existent dins l’illa i s’ha connectat amb un altre amb l’objectiu que hi hagi un mínim
de circulació d’aigua en aquests còrrecs, evitant l’eutrofització i que es garanteixi la
supervivència de la verneda. També s’han efectuat treballs de millora de la
verneda.
La naturalització i regeneració del bosc de Can Salvatella consisteix en dur a
terme una tallada sanitària de la pollancreda, eliminant peus morts, decrèpits i/o
perillosos. Es realitza una plantació d’enriquiment.
A l’Illa d’Avall de Jafre s’hi fan quatre basses temporànies, el control de la
canya, així com plantació de vegetació de ribera. S’han realitzat les cubetes
de les basses, i més endavant, es preveu la plantació de bosc de ribera.
En el projecte es recuperen especialment boscos al·luvials amb vern (Alnus
glutinosa) (Hàbitat 91E0*), boscos en galeria de salze (Salix alba) i àlber (Populus
alba) (Hàbitat 92A0) i llacunes temporals mediterrànies (Hàbitat 3170*). RipariaTer se centra en quatre zones d’actuació de l’espai Xarxa Natura 2000 Riberes del
Baix Ter (ES5120011): l’Illa de la Pilastra (Bescanó-Sant Gregori-Salt), les Deveses
i Hortes (Salt-Girona), l’Illa de Ter a Pedret i el Bosc de Can Salvatella (Girona) i
l’Illa d’Avall (Jafre). S’inverteixen 929.100 euros entre els anys 2010 i 2013, el
50% de l’import finançat per la Unió Europea. El projecte també preveu ordenar i
controlar els accessos a les zones d’actuació, per evitar la degradació d’aquests
ecosistemes com a conseqüència de l’elevada freqüentació humana, sobretot els
indrets propers a les àrees més poblades. Pretén introduir la importància dels
valors naturals per aconseguir una gestió sostenible compatible amb la conservació
de les àrees naturals.

5- LIFE. S’inaugura a Bescanó l’exposició itinerant BiodiversiTER en el
marc del projecte Riparia-Ter

El president del Consorci Alba-Ter, Jordi Munell, i l’alcalde de Bescanó, Xavier Soy,
van inaugurar el 22 de març a Bescanó l’exposició BiodiversiTER: Conservar el riu
per preservar el territori, que pretén sensibilitzar a la població sobre les amenaces i
les problemàtiques que afecten l’ecosistema fluvial del Ter, però també els reptes
que hi ha per a la conservació dels hàbitats de ribera. I és que aquesta exposició
s’emmarca en el projecte LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter
(Riparia-Ter)” que es desenvolupa entre els anys 2010 i 2013 en quatre zones de
l’espai Xarxa Natura 2000 Riberes del Baix Ter (ES5120011): l’Illa de la Pilastra
(Bescanó-Sant Gregori-Salt), les Deveses i Hortes (Salt-Girona), l’Illa de Pedret i el
Bosc de Can Salvatella (Girona) i l’Illa d’Avall (Jafre). En el projecte s’inverteixen
929.100 euros, el 50% de l’import finançat per la Unió Europea.
La inauguració suposa el tret d’inici d’aquesta exposició que itinerarà per diferents
municipis del Baix Ter durant aquest 2012. A més de les poblacions beneficiàries
del projecte –Bescanó, Sant Gregori, Salt, Girona i Jafre-, s’han interessat fins ara
per la mostra fins a una desena de municipis més. L’any 2013 la itinerància
continuarà per la resta de territori, és a dir, visitarà els municipis que es troben en
el curs alt i mitjà del riu, des del naixement del Ter fins al Pasteral.
L’exposició està adreçada tant a la població en general com a estudiants de cicle
superior d’ensenyament primari i estudiants d’ensenyament secundari obligatori.
Per això des del projecte Riparia-Ter es disposa de recursos per fer alguns guiatges
i dinamització de l’exposició per part de persones formades amb l’objectiu d’atendre
les diferents necessitats del públic a qui va dirigida l’exposició. El mateix dia de la
inauguració, alumnes de cicle superior de l’escola Dr. Sobrequés de Bescanó ja van
poder gaudir d’una primera visita.
Els continguts de l’exposició, dinàmica i amena, versen sobre la conca del Ter, els
hàbitats riparis, les amenaces i reptes per a la conservació d’aquests hàbitats, així
com la importància de la Xarxa Natura 2000 i les actuacions que s’estan portant a
terme a l’espai Riberes del Baix Ter en el marc del Riparia-Ter.

6- Professors de la Universitat de Kyoto s’interessen pel Consorci Alba-Ter
El Consorci Alba-Ter va rebre el passat 27 de març una delegació formada per tres
professors de la Universitat de Kyoto per conèixer la seva experiència com a ens
supramunicipal que treballa amb diferents ajuntaments i consells comarcals. A més
de conèixer la seu tècnica de l’ens, a la factoria cultural Coma Cros de Salt, se’ls va
acompanyar a conèixer diferents actuacions del Projecte Life + Natura “Recuperació

d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” -bàsicament l’actuació de creació de
basses temporànies a les Deveses de Salt- així com altres projectes europeus
portats a terme des del propi Consorci, com la rehabilitació del safareig de les
Hortes de Santa Eugènia a Girona. En la visita els va acompanyar el gerent del
Consorci, Ponç Feliu.

7- El Consorci Alba-Ter inicia les obres d’adequació de la Ruta del Gurri
El Consorci Alba-Ter està portant a terme el projecte d’adequació de la Ruta del
Gurri entre Vic i Les Masies de Roda, actuació inclosa en el Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya (PUOSC) pel període 2008-2012. Les obres d’un import de
77.211,42 euros (iva exclòs) les realitza l’empresa Associació Sant Tomàs
P.A.R.M.O.-TAC OSONA. La Ruta del Gurri està pensada com a complement de la
Ruta del Ter i es podrà fer tant a peu com en bicicleta.
El recorregut total és de 12 quilòmetres i mig i s’ha prioritzat un traçat que
ressegueix el curs fluvial del Gurri a través de camins existents propers a l’espai
fluvial del riu. La Ruta del Gurri transcorre per Vic, Gurb, les Masies de Roda i Roda
de Ter i l’enllaç amb la Ruta del Ter es realitza a Roda, a 500 metres de la
desembocadura del Gurri amb el riu Ter en el terme municipal de les Masies de
Roda.
Les obres consisteixen en adequar i senyalitzar la ruta des del nucli urbà de Roda
de Ter fins al centre de Vic mitjançant la millora de camins existents, l’obertura
d’un tram de camí nou i la construcció d’infraestructures de consolidació,
estabilització i millora d’aquests camins. Destaca la construcció d’una escullera de
protecció del sender al terme municipal de Vic i la passera sobre el riu Gurri al
terme municipal de Gurb.
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.
El projecte es va presentar als mitjans de comunicació el 16 de març amb
l’assistència del president del Consorci Alba-Ter, Jordi Munell, així com del regidor
de Vic i membre del Consell de Govern, Josep Rafús i l’alcalde de Roda, Jordi Serra.

8- RUTA DEL TER. El Departament de Governació accepta canviar la
subvenció del PUOSC destinada a adequar la Ruta del Ter entre Girona i
Sant Julià de Ramis pel projecte “Adequació i millora de diversos trams de
la Ruta del Ter” al Ripollès i Gironès
El Departament de Governació i Relacions Institucionals ha comunicat al Consorci
Alba-Ter l’acceptació de l’al·legació presentada per canviar la destinació de la
subvenció concedida del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per
l’anualitat 2012. Es tracta de poder executar el projecte “Adequació i millora de
diversos trams de la Ruta del Ter” al Ripollès –Sant Joan de les Abadesses i
Camprodon- i Gironès –Cervià de Ter i Sant Jordi Desvalls- en comptes del
presentat anteriorment per l’adequació del traçat entre Girona i Sant Julià de
Ramis. Les actuacions estan pressupostades al voltant dels 53.000 euros i la
subvenció del PUOSC és de 50.000 euros.

9- ACTIVITATS AL RIU TER
Exposició BiodiversiTER
Durant l’abril l’exposició BiodiversiTER: Conservar el riu per preservar el territori es
podrà visitar als següents municipis:
-

Del 3 d’abril al 22 d’abril es podrà veure a L’Estartit

-

Del 23 d’abril al 29 d’abril al Centre Cultural La Fàbrica de Celrà

-

El 30 d’abril a Bordils, al Casal

5è aniversari de l’obertura de l’ecomuseu El Molí Petit
El 21 d’abril el CEA Alt Ter ha preparat un programa d’activitats per celebrar el
cinquè aniversari de l’obertura de l’ecomuseu del Molí Petit. També presentaran la
bassa del molí plena d’aigua, després d’estar 40 anys eixuta.
El programa d’activitats previst és el següent:
10-14h i 16-19h: Portes obertes del Molí Petit
- Exposició de dibuixos del molí fets per alumnes de l'escola
- Imatges del Molí Petit "abans i després"
- Imatges de l'auca del molí feta per alumnes de l'escola

Activitats al matí
10:30h - 12:30h: Descoberta de la riera d'Arçamala
Punt de trobada: Els 4 jardins
Edats: de 4 a 12 anys - Convé portar botes d'aigua
Activitat a càrrec de l'Esplai Somnis i l'UE de Sant Joan de les Abadesses
Activitats a la tarda
17h: Presentació de l'audiovisual "Vivències del molí"
- Testimonis i records de quan el molí funcionava
18h: Presentació de la bassa plena
- Xerrada sobre el Salze a càrrec de Xevi López
- Plantada de salzes a la vora de la bassa
19h: Colenda

ABRIL
1- La moció per garantir el cabal d’aigua del Ter ja ha estat aprovada per
quatre ajuntaments consorciats
Els ajuntaments de Ripoll, Sant Julià de Ramis, Flaçà i Verges, a més del Consell de
Govern del Consorci Alba-Ter, han aprovat una moció sobre la necessitat de
garantir un cabal suficient al riu Ter, sumant-se a l’acord de Plenari adoptat per
l’Ajuntament de Girona en data 13 de febrer. Des del Consorci es considera que ara
que no hi ha urgències hídriques és un bon moment per a tenir present la
necessitat de trobar solucions definitives per garantir el subministrament d’aigua
arreu del territori i alhora garantir el cabal del nostre riu. La moció aprovada per
l’Ajuntament de Girona i que poden recolzar els ens consorciats es pot consultar
aquí.

2- L’Ajuntament de Campelles s’adhereix al Consorci Alba-Ter
El ple de l’Ajuntament de Campelles ha aprovat entrar a formar part del Consorci
Alba-Ter. D’aquesta manera l’ens supramunicipal ja representa 56 ajuntaments i 5
consells comarcals de la conca hidrogràfica del riu Ter.

3- LIFE. El programa el medi ambient de TV3 edita un reportatge sobre el
projecte LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis de riu Ter (RipariaTer)”
El 18 d’abril el programa el medi ambient de TV3 va emetre un reportatge sobre el
projecte LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” que
es pot veure en l’enllaç següent. El reportatge l’han realitzat Xavier Duran i Alfons
Quesado, i la gravació es va fer el 7 de març en diverses zones d’actuació, com
l’Illa d’Avall a Jafre o els Bosc de Can Salvatella i l’Illa de Pedret a Girona.
http://www.tv3.cat/pprogrames/elmediambient/meaSeccio.jsp?seccio=reportatge&i
d=21632

4- RUTA DEL TER. La tècnica de turisme del Consorci assisteix al tercer
Workshop Interclubs de Producte
La tècnica de turisme del Consorci Alba-Ter, Estel Sleep, va assistir el 20 d’abril al
tercer Workshop Interclubs de Producte organitzat per l’Agència Catalana de
Turisme (ACT) en el marc de la plataforma de negoci, networking i comercialització
que ofereix l’ACT als membres dels Clubs de Producte. El workshop va tenir lloc a la
Fira de Barcelona.
Aquesta edició va comptar amb la participació dels directors dels Centres de
Promoció

Turística

de

l’Agència

Catalana

de

Turisme

que

van

fer

breus

presentacions de mercats emissors. També, va haver-hi espai per entrevistar-se
amb les empreses de serveis, allotjaments, intermediaris i entitats especialitzades
en producte que són membres dels Clubs de Producte de l’ACT: Club de Turisme
Actiu-Natura, Club de Turisme Cultural, Club de Turisme Gastronòmic, Club de
Turisme de Golf i Club de Turisme de Salut i Benestar.

5- ACTIVITATS AL RIU TER
El 31 de maig es presenta a Girona el llibre: “El transvasament del Ter.
Passat, present i futur d’una realitat incòmoda”
El 31 de maig a les 8 del vespre tindrà lloc a l’Ajuntament de Girona la presentació
el llibre “El transvasament del Ter. Passat, present i futur d’una realitat incòmoda”.
El llibre ha estat editat per l’Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona i una

part del finançament l’ha aportat el Consorci Alba-Ter a través del “Taller
transfronterer de l’Aigua II” de la iniciativa comunitària Interreg IV A – POCTEFA.
Itinerànica de l’exposició BiodiversiTer durant aquest maig

DIES

LLOC

30/04/2012 – 06/05/2012

Bordils, Casal

12/05/2012

La Cellera de Ter, Festa del Pasteral

14/05/2012 – 20/05/2012

Fontanilles, antigues escoles

21/05/2012 – 26/05/2012

Verges

27/05/2012

Ullà, Festa de la Gent Gran

28/05/2012 – 31/05/2012

Sant Julià de Llor, Centre Cívic Sala de
Lectura

MAIG
1- El Consorci Alba-Ter a l’Espai Terra de TV3
L’Espai Terra de Televisió de Catalunya presentat per Tomàs Molina va emetre el 28
de maig un reportatge sobre el Consorci Alba-Ter realitzat per Cori Calero. I és que
un equip del programa es va desplaçar aquest maig a diversos punts del Ripollès i
Osona per gravar diferents elements que el Consorci ha ajudat a recuperar gràcies
a programes europeus, com el Pou de Glaç de les Masies de Roda o la construcció
d’una rampa de peixos a Manlleu. Per poder veure el programa podeu consultar
l’enllaç següent.
http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4106090

2- INTERREG IV A – POCTEFA. Aquest maig es presenta el llibre “El
transvasament del Ter. Passat, present i futur d’una realitat incòmoda”
El 31 de maig a les 8 del vespre tindrà lloc a l’Ajuntament de Girona la presentació
del llibre “El transvasament del Ter. Passat, present i futur d’una realitat
incòmoda”. El llibre ha estat editat per l’Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de
Girona i una part del finançament l’ha aportat el Consorci Alba-Ter a través del
“Taller transfronterer de l’Aigua II” de la iniciativa comunitària Interreg IV A –
POCTEFA.

3-

LIFE.

Visita

de

seguiment

al

projecte

Riparia-Ter

per

part

del

responsable designat per la Comissió Europea
El 16 de maig a la seu tècnica de Salt va tenir lloc la tercera 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 jornada es van visitar les diferents zones d’actuació incloses
en el projecte (l’Illa de la Pilastra, Bescanó – Sant Gregori; les Deveses i hortes,
Salt – Girona; l’Illa de Pedret i el Bosc de Can Salvatella, Girona, i l’Illa d’Avall,
Jafre). També va tenir lloc una reunió de caire més administratiu amb els
responsables tècnics del projecte per valorar la feina realitzada fins al moment, així

com per poder resoldre dubtes de cara a l’execució final del projecte. L’intercanvi
d’opinions va ser molt positiu.

4- RUTA DEL TER. La Ruta del Ter ja té 5.000 amics al Facebook
Actualment la pàgina de Facebook de la Ruta del Ter compta amb 5.000 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, tal com estan
fent els nostres amics i amigues.

5- ACTIVITATS AL RIU TER
Itinerància de l’exposició BiodiversiTER durant aquest juny

DIES

LLOC

01/06/2012 – 03/06/2012

Sant Julià de Llor

04/06/2012 – 10/06/2012

Sant Julià de Ramis, Centre Cívic

11/06/2012 – 17/06/2012

Medinyà

Taula rodona sobre “El cabal d’aigua del Ter” el dia 5 de juny

El president del Consorci Alba-Ter, Jordi Munell, participarà el proper 5 de juny a
Girona a la taula rodona “El cabal d’aigua del Ter”, coincidint amb el dia del medi
ambient. L’acte el presentarà i moderarà la periodista Bàrbara Julbe i comptarà
amb la participació, a part de Munell, d’Ivan Bustamante, tècnic de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Salt; Àlex Rocas, cap de la demarcació territorial de Girona de
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA); Eva Naranjo, membre de l’Observatori del Ter;
i Anna Ribas, geògrafa i professora de la Universitat de Girona (UdG). L’acte
organitzant per Amics de la UNESCO de Girona tindrà lloc al Caixa Fòrum a 2/4 de
8 del vespre.

JUNY
1- El Consorci Alba-Ter participa a la taula rodona “El cabal d’aigua del
Ter” organitzat pels Amics de la UNESCO de Girona
El 5 de juny, coincidint amb el dia del medi ambient, els Amics de la UNESCO de
Girona van organitzar una taula a rodona al Caixa Fòrum de Girona sobre “El cabal
d’aigua del Ter” moderada per la periodista Bàrbara Julbe. La taula rodona va
comptar amb la participació del gerent del Consorci Alba-Ter, Ponç Feliu; d’Ivan
Bustamante, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Salt; Àlex Rocas, cap de la
demarcació territorial de Girona de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA); Eva
Naranjo, membre de l’Observatori del Ter; i Anna Ribas, geògrafa i professora de la
Universitat de Girona (UdG).

2- El Consorci valora positivament les declaracions del president de la
Diputació de Lleida, Joan Reñé, per garantir el subministrament d’aigua a
Catalunya
El Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, encapçalat pel seu president, Jordi
Munell, ha valorat molt positivament les declaracions del president de la Diputació
del Lleida, Joan Reñé -recollides pel diari El Punt Avui en l’edició nacional del dia 28
de juny- en relació a les propostes per a garantir el subministrament d’aigua a
Catalunya. Aquestes propostes recullen bona part dels postulats expressats pel
Manifest de Vallbona l’any 2004, a partir del treball realitzat per Compromís per
Lleida i per la Plataforma del Ter, i permetrien abordar amb una solució definitiva la
problemàtica actual de cabals insuficients al riu Ter, el qual cedeix prop del 75% de
la seva aigua a nodrir les necessitats de l’àrea metropolitana i altres zones de les

comarques gironines i barcelonines, amb greus conseqüències paisatgístiques,
socials, econòmiques, turístiques i sobretot ambientals, per al conjunt del territori
de la conca del Ter. El Consorci Alba-Ter considera que, a més de solucionar la
problemàtica de disponibilitat hídrica de Barcelona (que ara depèn únicament del
Llobregat i el Ter amb el conseqüent risc que això suposa), permetria resoldre una
problemàtica encara mai abordada des d’un punt de vista del conjunt del país, i
sobretot, fer-ho de forma justa i definitiva.

3- INTERREG IV A – POCTEFA. El Consorci junt amb els socis francesos de
la Catalunya Nord ha organitzat una visita d’intercanvi de coneixements al
Baix Ter en el marc del Taller Transfronterer de l’Aigua II
El 20 de juny 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 d’intercanvi de coneixements al Baix Ter en
el marc del projecte transfronterer “Taller de l’Aigua II” en el marc de la iniciativa
comunitària Interreg IV A – POCTEFA. En la trobada hi van participar una trentena
de persones entre alcaldes, regidors i tècnics de banda i banda dels Pirineus.
En el transcurs de la jornada es van visitar diferents elements de patrimoni cultural,
com el rec del Molí de Pals i l’espai visitable on s’explica el procés de l’explotació
dels arrossars del Baix Ter. Durant la visita es va poder conèixer la importància dels
recs vinculats al riu Ter que hi ha a la zona i on a través del programa
transfronterer Intereg IV A – POCTEFA s’ha redactat una memòria valorada a
Verges per valoritzar els recs del Molí i de l’Estany, i a Gualta, properament, es
realitzarà un condicionament del rec del Molí de Pals al seu pas pel municipi. En la
mateixa jornada es va visitar el Centre d’Interpretació Empordà Natura que es
dedica a potenciar els valors turístics d’aquest àmbit. Finalment es va realitzar una
sortida amb barca per la reserva marina de les Illes Medes i la badia del Baix Ter,
un dels espais d’interès natural més importants de la Mediterrània, on desemboca
el riu Ter.

4- INTERREG IV A – POCTEFA. El Consell de Govern dóna llum verda a nous
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 Queralbs,
Ribes de Freser i Gualta per tirar endavant dos projectes dins el “Taller
Transfronterer de l’Aigua II”.
A Queralbs i Ribes de Freser es realitzarà l’itinerari de les centrals hidroelèctriques
del Freser. Aquest es vincularà a la Ruta del Freser que està promovent el Consorci
Alba-Ter. El Consorci farà una aportació de 6.046,30 euros a través de l’Interreg.
A Gualta es portarà a terme la millora del tram del rec del Molí de Pals, al seu pas
pel municipi. El Consorci hi aportarà 1.500 euros.

5- El Consorci Alba-Ter ha realitzat aquest juny una sessió temàtica sobre
patrimoni natural
El Consorci Alba-Ter va organitzar el 6 de juny una sessió temàtica sobre patrimoni
natural amb representants de diferents institucions i entitats així com persones
rellevants en els seus camps, una vegada acabat l’estudi dels objectius estratègics
del Consorci per part de l’empresa MCRIT i d’haver dut a terme una sessió de
retorn del document amb els membres del Consell de Govern. En la jornada també
hi van participar membres tècnics i polítics de l’ens supramunicipal.
L’estudi “Definició d’estratègies innovadores en matèria de dinamització territorial
del Ter, en el context social, econòmic i financer actual” es va dur a terme amb
l’objectiu general de conèixer la realitat territorial actual de l’àmbit d’actuació del
Consorci, així com plantejar, dissenyar i proposar escenaris de treball que
contemplessin com l’estructura del Consorci, amb un recorregut de gairebé 14
anys, pot ser útil tant al territori (actuacions concretes de dinamització territorial)
com als ens consorciats tenint en compte el nou context econòmic.
Aquesta és una aposta del Consorci per la valorització del territori del Ter i per no
deixar d’impulsar aquest actiu territorial capaç de generar desenvolupament
(creació de noves empreses, noves modalitats turístiques, generar ocupació, millora
de l’ecosistema fluvial, recuperació patrimonial...).

6- El Consorci assisteix a un grup de treball sobre els espais naturals
transfronterers a Puigcerdà
Tècnics del Consorci Alba-Ter van assistir els dies 7 i 12 de juny al Consell
Comarcal de la Cerdanya, a Puigcerdà, a un grup de treball –organitzat pel Parc

Natural Regional del Pirineu Català- sobre els espais naturals transfronterers amb
l’objectiu d’explorar vies de col·laboració per al proper programa POCTEFA 20142016. El dia 7 de juny la temàtica de la sessió va ser sobre patrimoni cultural i la
del 12 de juny sobre turisme sostenible.

7- El Consorci Alba-Ter presenta una ponència al curs “Formació en
projectes europeus per a entitats del tercer sector ambiental de Catalunya”
sobre els programa de cooperació territorial Interreg
El 4 de juny el gerent del Consorci Alba-Ter, Ponç Feliu, i la directora de projectes,
Dolors Roset, van presentar la ponència “Experiències de gestió de projectes de
cooperació territorial. Iniciativa comunitària Interreg”

al curs “Formació en

projectes europeus per a entitats del tercer sector ambiental de Catalunya”
organitzat pel Departament de Territori i Sostenibilitat. L’objectiu del curs és
orientar i assessorar, de juny a setembre, a entitats o grups d’entitats perquè
puguin dissenyar la seva proposta de col·laboració o disseny de projectes propis. La
sessió del 4 de juny portava per títol “Programes de cooperació territorial: on puc
presentar un projecte europeu?”. Des del Consorci Alba-Ter es va explicar de
primera mà els problemes i les oportunitats que suposava participar en projectes
cofinançats per la iniciativa comunitària Interreg ja que el Consorci ha executat tres
programes (Interreg III A, Interreg III B Medocc i Poctefa) i n’ha presentat un
quart, al Sudoe.

8- RUTA DEL TER. La Ruta del Ter amb més de 5.000 amics i amigues al
Facebook canvia a un perfil més corporatiu
El lloc Facebook de la Ruta del Ter després d’assolir la xifra de 5.000 amics i
amigues ha passat de ser un perfil a ser una pàgina. D’aquesta manera, adquireix
una vessant més corporativa i tant els amics i amigues existents com els nous
passen a ser “fans” de la Ruta del Ter. Us animen, doncs, a clickar el “m’agrada”.

9- Acta del consell de govern del 18 d’abril de 2012
Ja podeu consultar aquí l’acta del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter que va
tenir lloc a Salt el dia 18 de d’abril de 2012 i que va ser aprovada pel Consell de
Govern del dia 20 de juny de 2012, amb el següent ordre del dia:

17. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 18 d’abril de 2012
18. Liquidació del pressupost de 2011
19. Deixar sense efecte la proposta de conveni amb Endesa sobre el camí dels
embassaments i prorrogar l’actual conveni
20. Aprovació de l’expedient de contractació de les actuacions del PUOSC a la
Ruta del Ter al seu pas per Sant Joan de les Abadesses
21. Aprovació de la destinació del romanent de l’Interreg 2012
22. Aprovació del conveni amb els Ajuntaments de Queralbs i de Ribes per a la
realització del camí natural de les centrals hidroelèctriques del Freser
23. Aprovació del conveni amb l’Ajuntament de Gualta per a la millora del tram
del rec del Molí de Pals al municipi de Gualta
24. Aprovació del conveni amb la Fundació Agbar
25. Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona de l’any 2011
26. Aprovació del conveni amb l’empresa FIBRAN
27. Creació de l’associació “Ter Actiu”
28. Informe de gerència
29. Informacions diverses
h) Situació de tresoreria. Possibilitat de facturació
i) Gestions diverses a empreses i institucions
j) Sessions MCRIT
k) Estat del Projecte Life
l) Estat del Projecte Interreg
m) Canvis a la web, InfoTer, imatge, nom
30. Mocions o temes per urgència
i.

Addenda al conveni de les actuacions de la Ruta del Ter finançades
pel PUOSC al seu pas per Sant Joan de les Abadesses,

31. Precs i preguntes

10- ACTIVITATS AL RIU TER
Itinerància de l’exposició BiodiversiTER durant aquest juliol

DIES

LLOC

07/07/2012

Jafre, sala de l’Ajuntament

16/07/2012 – 26/07/2012

Ullà

27/07/2012 – 31/07/2012

Gualta, Ajuntament

JULIOL
1- El Consorci Alba-Ter presenta una moció sobre el procés de licitació de
la gestió del servei d’abastament d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL)
El President del Consorci Alba-Ter, Jordi Munell, l'alcalde de Girona, Carles
Puigdemont, juntament amb diversos regidors i alcaldes del Consell de Govern del
Consorci Alba-Ter, van presentar en roda de premsa el 21 de juliol una moció en
relació al procés de licitació de la gestió del servei d’abastament prestat per Aigües
Ter-Llobregat (ATLL).
La moció estableix sol·licitar a la Generalitat que el Consorci Alba-Ter estigui
informat del procés que regirà la contractació de la gestió del servei d’abastament
d’aigua

en

alta

Ter-Llobregat

que

es

va

iniciar

el

24

de

juliol

i

que,

independentment de la tipologia de gestió que s’acabi definint, no suposi una

reducció dels cabals del riu Ter. La moció també emplaça als partits polítics
representats al Parlament de Catalunya a modificar la llei de 1959 referent al riu
Ter i que contempli els acords del “Compromís amb el Ter”. A més a més, el
document també demana al Govern de la Generalitat que traslladi aquest
posicionament del Consorci Alba – Ter a les empreses que es presentin al procés de
licitació, i per últim, que el greuge històric, ambiental i social cap al territori del Ter
com a conca cedent, sigui compensat.
En la seva intervenció, Jordi Munell va remarcar que tot el procés de licitació que
ara s’obre independentment de la tipologia de gestió que l’ens acabi tenint, “no
suposi una reducció dels cabals del riu Ter i que no posi en risc, per tant, la salut
ambiental, paisatgística, animal, natural... del

nostre

riu”. L’alcalde Carles

Puigdemont va manifestar que des del Consorci i l’ajuntament “ens sentim solidaris
amb la preocupació que experimenta la societat gironina que viu a l’entorn del Ter,
pel nou escenari que es dibuixa”. L’Ajuntament de Girona col·locarà dues banderes
demanant més aigua pel riu en els ponts que creuen la ciutat damunt del Ter amb
el lema “+H2O Ter!”.
La moció es pot consultar aquí.

2- El Consorci Alba-Ter i la Fundació Agbar firmen un conveni per elaborar
un inventari de punts d’aigua potable propers a la Ruta del Ter
El president del Consorci Alba-Ter, Sr. Jordi Munell i la gerent de la Fundació Agbar,
Sra. Victòria Eugènia Martínez Fraile van firmar el 10 de juliol un conveni de
col·laboració que permetrà introduir millores a la Ruta del Ter; una ruta cicable i
senderista impulsada i gestionada pel Consorci que permet resseguir el riu des
d’Ulldeter a Setcases fins a la desembocadura a la Gola del Ter a Torroella de
Montgrí-l’Estartit. En concret, la proposta inclou l’elaboració d’un inventari de punts
d’aigua potable propers a la Ruta del Ter en el seu vessant ciclista i la construcció
d’una font en un punt del recorregut. El finançament anirà a càrrec de la Fundació
Agbar.
Respecte a l’inventari de punts d’aigua potable s’elaborarà una base de dades
georeferenciada que serà una nova capa de cartografia de punts que s’afegirà al
Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) de la Ruta del Ter. La base de dades
incorporarà les coordenades del punt d’aigua potable, determinarà l’accessibilitat
des de la Ruta del Ter i també recollirà les característiques de l’espai, és a dir,
aspectes com si a més del punt d’aigua hi ha zona de pícnic o notes històriques de

l’emplaçament. Aquests elements en el futur podrien ser senyalitzats i recuperats.
La informació es podrà consultar i descarregar a la pàgina web de la Ruta del Ter:
http://www.rutadelter.com.
A més es preveu la construcció d’una font, en un indret per determinar del traçat,
que se senyalitzarà i s’inclourà a l’inventari de punts d’aigua vinculats a la Ruta del
Ter.

3- El Consorci publica la memòria d’activitats del 2011
El Consorci Alba-Ter ha editat la memòria d’activitats del 2011. El 2011, any
d’eleccions municipals, ha estat un any de canvis estructurals del Consorci AlbaTer, però alhora de continuïtat respecte als projectes europeus que s’estan portant
a terme. Ha estat també un any marcat per l’Assemblea General del mes d’octubre,
a partir de la qual el Consorci ha encetat un nou mandat (2011-2015) amb un nou
president, l’alcalde de Ripoll, Sr. Jordi Munell, nous representants i nou Consell de
Govern. Molts dels representants que durant quatre anys van formar part de
l’entitat han donat pas a cares noves que afronten la representació al Consorci amb
ganes i il·lusió de tirar endavant iniciatives cohesionadores del territori que
ressegueix el riu Ter. Aquest 2011 també s’ha incorporat a l’equip del Consorci
Alba-Ter un nou gerent, Sr. Ponç Feliu i la secretària ha passat a ser la Sra. M.
Victòria Colom, de l’Ajuntament de Manlleu.
Pel que fa a les principals activitats, s’ha treballat en dos projectes europeus. S’ha
donat continuïtat a l’Interreg IV A – POCTEFA “Taller transfronterer de l’Aigua II”
amb actuacions de recuperació i rehabilitació de patrimoni natural i cultural als
municipis consorciats, i s’ha treballat en el desenvolupament del projecte LIFE +
Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”, projecte del qual
s’han contractat els treballs de recuperació als quatre àmbits d’actuació. També la
Diputació de Girona a través del conveni de col·laboració amb l’obra social “la
Caixa” ha concedit una subvenció per portar a terme el programa d’actuacions de
millora i manteniment de les ribes del Ter i el Freser 2011.
Aquest, a més, ha estat un any de posada en funcionament de nous productes al
voltant de la Ruta del Ter, com són l’edició d’un vídeo promocional i el traçat
alternatiu entre Ripoll i Borgonyà, en el seu vessant ciclable.
Aquestes i altres actuacions, així com les dades econòmiques de l’ens, dutes a
terme durant el 2011 es descriuen en la memòria que segueix a continuació.

La memòria la podeu consultar aquí.

4- LIFE. Reunió de seguiment de les comissions executives del projecte
LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”
El 4 de juliol va tenir lloc a la Factoria Cultural Coma-Cros de Salt la sessió de
seguiment del projecte LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis de riu Ter
(Riparia-Ter)” per part dels representants tècnics i polítics de les diferents
comissions executives.
En la reunió es va presentar l’evolució del projecte i les diferents accions dutes a
terme. Es van repassar les accions preparatòries, es va parlar de les accions
concretes de conservació, així com de les accions de difusió i sensibilització del
Riparia-Ter i de la gestió del projecte i el seguiment científic.

5- RUTA DEL TER. El Consorci es presenta a una convocatòria europea del
Programa Marc de Competitivitat i Innovació de la Comissió Europea
El Consorci Alba-Ter s’ha presentat a la convocatòria del Programa Marc de
Competitivitat i Innovació de la Comissió Europea junt amb set socis més de cinc
països diferents –Anglaterra, Espanya, Eslovènia, Holanda i Hongria- per portar a
terme el projecte “Support to Transnational Thematic Tourism Products as a Means
of Enhancing Competitiveness and Sustainability of European Tourism”. El cost total
del projecte és de 274.110,28 euros i la part del Consorci Alba-Ter puja a
52.100,01 euros. El període d’execució aniria del gener del 2013 fins al juny del
2014.
El projecte, de turisme i promoció econòmica, recull quatre eixos importants: la
creació d’una marca de qualitat de turisme de natura, la realització d’una
plataforma digital d’intercanvi entre empreses turístiques, l’impuls a la creació de
paquets comercialitzables basats en els recursos naturals del territori, i la
transferència de coneixements entre tots els socis.

6- El Consorci pronuncia una conferència en el seminari “Les estratègies
ambientals en clau de desenvolupament econòmic local” organitzat per la
Diputació de Barcelona

El gerent del Consorci Alba-Ter, Ponç Feliu, va participar el 10 de juliol en el
seminari “Les estratègies ambientals en clau de desenvolupament econòmic local”
organitzat per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Xarxa de
Processos Estratègics Locals de la Diputació de Barcelona que organitza un cicle de
seminaris destinat a proporcionar eines per a la interpretació de la realitat i el
disseny d’estratègies d’intervenció local. Aquest seminari, en concret, pretenia
reflexionar entorn la dimensió ambiental de desenvolupament local, en tant que
repte i oportunitat. Ponç Feliu va presentar l’experiència “De l’ordenació integral del
Ter a les estratègies de dinamització: el Consorci Alba-Ter”.

7- El Consorci col·labora en la presentació del llibre a Girona “La Batalla
per l’aigua” d’Ignasi Aldomà
La Fundació Valvi de Girona va acollir el 2 de juliol la presentació del llibre “La
Batalla per l’aigua” d’Ignasi Aldomà. L’acte organitzat per la Plataforma del Ter,
l’Observatori del Ter de l’Ateneu, els Amics de la Unesco de Girona i el Consorci
Alba-Ter va comptar amb la intervenció de Dolors Reig, presidenta d’Amics de la
Unesco de Girona; Lluís Sala, de l’Observatori del Ter de l’Ateneu Naturalista de
Girona i membre de la Plataforma del Ter; Ponç Feliu, gerent del Consorci Alba-Ter;
Josep Mª Escribà, de Compromís per Lleida; i el mateix autor, Ignasi Aldomà.
A “La Batalla per l’aigua” l’autor analitza les transformacions que ha experimentat
l’aprofitament de l’aigua en els darrers cent anys. A partir de l’experiència de la
crisi de la sequera del 2008, el llibre fa propostes per redreçar la via que porta cap
a una sobreexplotació desmesurada d’aquest recurs bàsic.

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 2012-2013, 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 tres 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 tres cursos acadèmics el llibre l’han pogut gaudir 34 escoles de la conca del Ter,
arribant a més de 700 nens i nenes. Entre les escoles que cada any han sol·licitat el
préstec hi ha el CEIP Doctor Robert de Camprodon, el CEIP Pompeu Fabra d’Anglès
i el CEIP Doctor Sobrequés de Bescanó.

2- RUTA DEL TER. La Ruta del Ter, present a la fira Tournatur a Düsseldorf
La Ruta del Ter participarà entre el 31 d’agost i el 2 de setembre a la fira Tournatur
de Düsseldorf. Es tracta de la fira de turisme actiu més important d’Alemanya, on
és dóna a conèixer als visitants rutes de senderisme i cicloturisme, com la Ruta del
Ter.
En concret, durant la fira, es farà una presentació de 15 de minuts sobre la Ruta,
destacant la varietat de paisatges que es pot trobar en un territori relativament
petit, amb un recorregut que comença als Pirineus i acaba al mar Mediterrani. La
presentació es farà en l’escenari que tindrà muntat per a l’ocasió la revista
Wandermagazin, que ja va publicar un article sobre la Ruta del Ter.
Des del Consorci també s’han fet arribar 150 fulletons de la Ruta perquè es puguin
distribuir durant els dies que duri l’esdeveniment.

3- ACTIVITATS AL RIU TER
Xerrada sobre el Consorci Alba-Ter i la Ruta del Ter a Camprodon
El proper 29 d’agost el gerent del Consorci Alba-Ter, Ponç Feliu, farà una xerrada a
Camprodon sota el títol “El Consorci Alba-Ter: desenvolupament local i cohesió
territorial. L’experiència de la Ruta del Ter”. Serà a la sala de plens de l’Ajuntament
de Camprodon a partir de les 7 de la tarda.
Xerrada sobre el Consorci Alba-Ter i la gestió del medi natural a Prada
El proper 20 d’agost el gerent del Consorci Alba-Ter, Ponç Feliu, farà una xerrada a
Prada, en el marc de la Universitat Catalana d’Estiu, sobre el Consorci Alba-Ter i la
gestió del medi natural des de la perspectiva local. La xerrada començarà a les 9
del matí.

SETEMBRE
1- RUTA DEL TER. El Consorci Alba-Ter millora el traçat de la Ruta del Ter al
terme municipal de Sant Joan de les Abadesses
El Consorci Alba-Ter va presentar el 21 de setembre als mitjans de comunicació els
treballs de millora d’un tram de la Ruta del Ter que transcorre pel terme municipal
de Sant Joan de les Abadesses. En concret es recupera un tram de sender apte per
fer a peu i en bicicleta d’uns 1.300 metres aproximadament i que unia el Pont del
Reixach amb la Batllia. Els treballs els porta a terme la Fundació MAP amb un cost
de 34.387,38 euros, IVA no inclòs, a partir del projecte redactat per l’empresa EMC
Enginyeria i gestió de projectes ambientals, s.l. El nou recorregut es preveu que
estigui operatiu al llarg del mes d’octubre. Els nous tracks del traçat es podran
descarregar properament a la web de la Ruta del Ter (www.rutadelter.cat).
El projecte, proper a l’espai “Riberes de l’Alt Ter” de la Xarxa Natura 2000, preveu
millorar l’atractiu i seguretat de la Ruta del Ter en evitar l’encreuament de
carreteres i el mateix riu. El recorregut segueix el riu Ter per la riba dreta i millora
el traçat actual evitant creuar a nivell la carretera C-26 i el gual inundable a l’alçada
de la Colònia Llaudet. Fins ara, en el tram de Sant Joan de les Abadesses, s’havia
de creuar el riu Ter per un gual que durant la major part de l’any està inundat pel
fort cabal, fet que suposava una barrera pel trànsit de persones a peu i en bicicleta.
Com a alternativa, els usuaris creuaven el riu per un antic pont penjat de propietat
privada i que a més està en molt mal estat de conservació. En la recuperació del
camí s’han aprofitat les terrasses i explanacions existents, evitant sempre que ha
estat possible la formació de nous talussos i terraplens.
Després de les pluges de la tardor, la Fundació MAP també preveu dur a terme
algunes millores com l’obertura de nous trenca aigües allà on es detectin problemes
de drenatge; el repàs del ferm amb mitjans mecànics on hi hagi hagut
despreniments o enfonsaments del ferm; desbrossada manual de la vora del nou
camí; esporga manual de branques que hagin pogut baixar al traçat; i repàs de tota
la senyalització i el filat elèctric. Aquestes millores tenen un cost de 3.100 euros,
IVA no inclòs.
Aquests treballs s’emmarquen en el projecte “Adequació i millora de diversos trams
de la Ruta del Ter” i estan finançats pel Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) 2012 en
un 95%. El cost total del projecte, que també preveu millores de traçat a
Camprodon, Cervià de Ter i Sant Jordi Desvalls puja a 52.941,17 euros.

2- El Consorci Alba-Ter sol·licita una subvenció de l’Eurodistricte per tirar
endavant la memòria “Els recs històrics, una realitat transfronterera per
valoritzar.

Prospecció

i

disseny

d’una

estratègia

transfronterera

de

dinamització i valorització territorial”
El Consorci Alba-Ter vol tirar endavant el projecte “Els recs històrics, una realitat
transfronterera per valoritzar. Prospecció i disseny d’una estratègia transfronterera
de dinamització i valorització territorial” a través d’una subvenció de l’Eurodistricte
per al desenvolupament de projectes de cooperació a l’Espai Català Transfronterer
2012. El projecte vol crear un nou marc de cooperació transfronterera articulada a
l’entorn de la valorització dels recs històrics vinculats al rius Ter, Tec i Tet i que
transcorren per les planes del Rosselló i l’Empordà (Baix Ter). Aquesta línia d’acció
que impulsa el Consorci també intenta donar resposta a les demandes del territori i
dels municipis del Baix Ter, fruit de l’execució de dos projectes de millora de les
infraestructures de regadiu que comporten el soterrament dels regadius deixant els
recs històrics sense una de les seves principals funcions i posa en perill el seu
manteniment com a cursos d’aigua que travessen la plana. El projecte, liderat pel
Consorci Alba-Ter, té el suport de dos organismes francesos amb els quals treballa
de manera estable des del 2003, el Pays Pyrénées-Méditerranée i el Syndicat
Intercommunal de Gestion et d’Aménagement du Tech.
El projecte es localitza en els trams baixos dels cursos fluvials del Tec i la Tet
(França) i el Ter (Catalunya). Territorialment formen part de l’Espai Català
Transfronterer i són dos territoris amb una configuració paisatgística i orogràfica
similar i simètrica a banda i banda de la frontera.
El rius, en aquest cas el Ter, el Tec i la Tet, amb els pas de generacions i cultures,
tenen artèries d’aigua que no són pròpiament naturals. Són canals i recs que
recorren en paral·lel transsectes de riu més o menys prolongats i configuren una
trama més o menys complexa i allunyada del riu. Juntament amb les rescloses i els
mecanismes hidràulics ideats per controlar i regular el cabal circulant d’aigua, els
canals i recs han estat projectats al llarg de la història, per regar camps de conreu,
per impulsar molins, per generar electricitat, etc. Sovint tenen un origen medieval i
al llarg dels anys han contribuït a definir el paisatge característic de les planes
fluvials.
El termini d’execució d’aquest projecte és d’un any i el pressupost és de 18.000
euros, el 50% dels quals es finançarien a través de l’Eurodistricte.

3- El Consorci Alba-Ter organitza una visita al Vapor de la Burés d’Anglès
en el marc del congrés mundial de blocaires organitzat pel Patronat de
Turisme Costa Brava-Girona
El 24 de setembre el Consorci Alba-Ter va organitzar una visita al Vapor de la Burés
d’Anglès per donar a conèixer aquesta joia del patrimoni industrial a un grup de
blocaires de viatges que han participat en el primer congrés mundial d’aquesta
tipologia que s’ha fet a l’Estat. Sota el nom de TBEX Europa-Costa Brava, el
Congrés organitzat pel Patronat de Turisme Costa Brava-Girona ha reunit 350
blocaires internacionals i es calcula que ha generat 80 milions d’impressions a les
xarxes socials. El congrés va tenir lloc els dies 20 i 21 de setembre i es va
complementar amb excursions abans i després d’aquest, com la del Vapor de la
Burés.
Durant la visita, i després d’haver fet la via verda del carrilet, els tècnics del
Consorci van poder explicar als blocaires les activitats i accions que porta a terme
l’ens supramunicipal per conservar i donar a conèixer el ric patrimoni industrial
vinculat al Ter, així com el patrimoni natural i les accions de difusió i promoció
econòmica vinculades a la Ruta del Ter.

4- El Consell de Govern del Consorci Alba-Ter aprova una moció sobre el
procés de licitació de la gestió del servei d’abastament d’Aigües TerLlobregat (ATLL)
L’últim Consell de Govern del Consorci Alba-Ter va aprovar una moció sobre el
procés de licitació de la gestió del servei d’abastament prestat per Aigües TerLlobregat (ATLL) i que es va presentar en roda de premsa el 21 de juliol. En
concret, la moció estableix sol·licitar a la Generalitat que el Consorci Alba-Ter
estigui informat del procés que regirà la contractació de la gestió del servei
d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat que es va iniciar el 24 de juliol i que,
independentment de la tipologia de gestió que s’acabi definint, no suposi una
reducció dels cabals del riu Ter. La moció també emplaça als partits polítics
representats al Parlament de Catalunya a modificar la llei de 1959 referent al riu
Ter i que contempli els acords del “Compromís amb el Ter”. A més a més, el
document també demana al Govern de la Generalitat que traslladi aquest
posicionament del Consorci Alba – Ter a les empreses que es presentin al procés de
licitació, i per últim, que el greuge històric, ambiental i social cap al territori del Ter
com a conca cedent, sigui compensat.
La moció es pot consultar aquí.

5- El Consell de Govern dóna llum verda al compte general del 2011
En l’últim Consell de Govern, constituït com a Comissió Especial de Comptes, es va
donar llum verda al compte general del 2011. Ara es publicarà en el BOP de
Barcelona, el BOP de Girona i en el tauler d’anuncis de l’entitat durant 15 dies
hàbils perquè es puguin presentar reclamacions, esmenes i observacions.

6- El Consorci Alba-Ter participa en una xerrada a la Universitat Catalana
d’Estiu a Prada
El 20 d’agost el gerent del Consorci Alba-Ter, Ponç Feliu, va participar en un dels
cursos de la Universitat Catalana d’Estiu a Prada, concretament en l’Àrea de
Ciències Naturals coordinada per Martí Boada. L’objectiu del curs era fer una revisió
de les polítiques socioambientals a escala global i a escala dels Països Catalans.
Sota el títol “Iniciatives locals per a la gestió del medi natural; des de la visió d’un
ajuntament fins a ens supramunicipals com el Consorci Alba-Ter”, Feliu va parlar de
la

feina

del

Consorci

per

gestionar

activament

el

Ter

i

potenciar-ne

el

desenvolupament territorial, aconseguint mobilitzar recursos des de diferents
àmbits.

7- Xerrada sobre el Consorci Alba-Ter i la Ruta del Ter a Camprodon
El gerent del Consorci Alba-Ter, Ponç Feliu, va participar el 29 d’agost en una
xerrada a la sala de plens de l’Ajuntament de Camprodon per parlar sobre l’ens i els
projectes que porta a terme. Sota el títol “El Consorci Alba-Ter: desenvolupament
local i cohesió territorial. L’experiència de la Ruta del Ter”, Feliu va posar èmfasi en
el producte turístic de la Ruta del Ter que permet seguir el curs del riu des dels
Pirineus fins al mar mediterrani.

8- Acta del consell de govern del 20 de juny de 2012
Ja podeu consultar aquí l’acta del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter que va
tenir lloc a Salt el dia 20 de juny de 2012 i que va ser aprovada pel Consell de
Govern del dia 19 de setembre de 2012, amb el següent ordre del dia:
32. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 18 d’abril de 2012
33. Liquidació del pressupost de 2011

34. Deixar sense efecte la proposta de conveni amb Endesa sobre el camí dels
embassaments i prorrogar l’actual conveni
35. Aprovació de l’expedient de contractació de les actuacions del PUOSC a la
Ruta del Ter al seu pas per Sant Joan de les Abadesses
36. Aprovació de la destinació del romanent de l’Interreg 2012
37. Aprovació del conveni amb els Ajuntaments de Queralbs i de Ribes per a la
realització del camí natural de les centrals hidroelèctriques del Freser
38. Aprovació del conveni amb l’Ajuntament de Gualta per a la millora del tram
del rec del Molí de Pals al municipi de Gualta
39. Aprovació del conveni amb la Fundació Agbar
40. Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona de l’any 2011
41. Aprovació del conveni amb l’empresa FIBRAN
42. Creació de l’associació “Ter Actiu”
43. Informe de gerència
44. Informacions diverses
n) Situació de tresoreria. Possibilitat de facturació
o) Gestions diverses a empreses i institucions
p) Sessions MCRIT
q) Estat del Projecte Life
r) Estat del Projecte Interreg
s) Canvis a la web, InfoTer, imatge, nom
45. Mocions o temes per urgència
i.

Addenda al conveni de les actuacions de la Ruta del Ter finançades
pel PUOSC al seu pas per Sant Joan de les Abadesses,

46. Precs i preguntes

9- ACTIVITATS AL RIU TER

Itinerància de l’exposició BiodiversiTER octubre

DIES

LLOC

01/10/2012-07/10/2012

Sarrià de Ter. Centre de Visitants del
Gironès, sala d’exposicions temporal

08/10/2012-14/10/2012

Sant Gregori

15/10/2012-20/10/2012

Salt

21/10/2012

Ullà

22/10/2012-28/10/2012

Bordils

El Consorci junt amb els socis francesos de la Catalunya Nord organitza
una visita a la Costa Vermella, a Paulilles i Banyuls de la Marenda, en el
marc del projecte “Taller transfronterer de l’Aigua II”
El proper 3 d’octubre 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 la Costa Vermella, a Paulilles i Banyuls de la
Marenda, en el marc del projecte Interreg IV A – POCTEFA “Taller transfronterer de
l’Aigua II”. El programa de la jornada es pot consultar aquí.

Si

esteu

interessats

en

la

visita

només

cal

que

envieu

un

correu

a

albater@albater.org o truqueu al telèfon 93.850.71.52 (de 9 del matí a 2 de la
tarda). Hi ha temps per apuntar-se fins el divendres 28 de setembre.

OCTUBRE
1- LIFE. El Director General de Medi Natural i Biodiversitat, Sr. Josep
Escorihuela, visita les zones d’actuació del projecte LIFE + Natura
“Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”
El 28 de setembre el Director General de Medi Natural i Biodiversitat de la
Generalitat de Catalunya, Sr. Josep Escorihuela, va visitar les obres que s’estan
portant a terme en el marc del projecte LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats
riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”. En concret va poder veure l’evolució dels treballs i
seguir les explicacions tècniques dels mateixos a la zona d’actuació TER-2, Deveses
i Hortes de Salt i Girona, i a la zona TER-4, a l’Illa d’Avall de Jafre. La visita també
va comptar amb la presència de la Subdirectora General de la Biodiversitat, Sra.
Concha Marchante, i el Cap de Secció d’Espais d’Interès Natural de la Direcció
General del Medi Natural i Biodiversitat, Sr. Lluís Balaguer.

2- INTERREG IV A – POCTEFA. El Consorci junt amb els socis francesos de
la Catalunya Nord ha organitzat dues visites d’intercanvi de coneixements
a la Costa Vermella i als Banys d’Arles
Aquest octubre el Consorci del Ter junt amb els socis francesos Syndicat
Intercommunal

de Gestion et Aménagement du Tech i

el

Pays Pyrénees

Mediterrenée van organitzar unes sortides d’intercanvi de coneixements a la
Catalunya Nord en el marc del projecte transfronterer “Taller de l’Aigua II” en
l’àmbit de la iniciativa comunitària Interreg IV A – POCTEFA. En les trobades hi van
participar una trentena de persones entre alcaldes, regidors i tècnics de banda i
banda dels Pirineus.
En la visita del 3 d’octubre es van visitar diferents elements de patrimoni cultural
de Paulilles, al municipi de Portvendres. En concret els treballs de rehabilitació de
l’indret –que es van acabar el 2008-, on l’enginyer suec Alfred Nobel va instal·lar-hi
la primera fàbrica de dinamita i explosius de França. Es va poder conèixer l’espai
museístic, la Casa del Paratge, primera fàbrica de dinamita de França, dedicada a la
producció d’explosius per a ús civil fins el 1984. La visita cultural es va

complementar amb una explicació sobre la flora i fauna del paratge. També es va
visitar un taller de producció de la denominada “barca catalana”, en el mateix
indret. A continuació es va visitar la riera de Vallòria, al municipi de Banyuls de la
Marenda, on es va poder conèixer la gestió que s’hi està portant a terme per poder
fer compatible el seu ús públic amb la conservació de les espècies mediterrànies
prioritàries com l’aloc (Vitex agnus-castus). La trobada va acabar amb una visita al
Jardí Mediterrani del Mas de la Serra a Banyuls de la Marenda. Un parc de tres
hectàrees que permet observar la biodiversitat d’espècies, com arbres i plantes de
clima mediterrani, i fauna.
En la visita del 26 d’octubre es va conèixer el patrimoni cultural de Els Banys
d’Arles, municipi vinculat al termalisme, a través d’una visita guiada i es van visitar
les Gorges de la Fou, un congost de la Fou, un afluent del Tec, entre els municipis
nord-catalans d’Arles, Cortsaví i Montferrer, tots al Vallespir. La profunditat,
longitud i estretor del pas obert per l’aigua a la roca calcària és d’1,7 quilòmetres
de llarg, té una profunditat de 150 metres i una separació que, al fons, sovint no
passa del metre. Per permetre el recorregut, de noranta minuts, hi ha instal·lada
una passera metàl·lica, amb pendents del 9% i amplada d’un metre. Són les gorges
més estretes del món.

3- LIFE. El Consorci i l’Associació El Blauet organitzen una jornada
d’anellament d’ocells a les Deveses de Salt
El 7 d’octubre Dia Mundial de les Aus el Consorci Alba-Ter i l’Associació El Blauet
van organitzar una Jornada d’Anellament d’Ocells a les Deveses de Salt, una de les
zones d’actuació del projecte LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu
Ter (Riparia-Ter)”. L’activitat va tenir un gran èxit, amb una setantena d’assistents,
i va estar molt ben valorada pels participants. La jornada va començar a les 8 del
matí i es va allargar fins al migdia. Durant l’activitat es va repartir informació del
projecte Riparia-Ter. Podeu veure més fotografies de la jornada aquí.

4- El Consorci Alba-Ter renova la seva imatge
El Consorci Alba-Ter ha decidit canviar la imatge corporativa per adaptar-se als
nous temps. Aprofitant aquests canvis s’ha apostat pel nom comercial de Consorci
del Ter, i s’ha elaborat un nou logotip, que serà la imatge del Consorci. La proposta
cromàtica transmet una imatge fresca i actual que concorda amb els àmbits

d’actuació de l’ens: patrimoni natural, patrimoni cultural, promoció econòmica i
turisme, i comunicació i sensibilització. Els nous canvis es van aprovar en l’últim
Consell de Govern del 19 de setembre.

5- El Consorci del Ter participa en la convocatòria d’un nou projecte LIFE
El Consorci del Ter junt amb el Consorci de l’Estany, que actua de coordinador, i
altres socis, han presentat el projecte “Conservació de fauna fluvial d’interès
europeu a la Xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga” a la
nova convocatòria LIFE de la Unió Europea. El projecte té un pressupost total de
1.905.942 euros i es coneix amb l’acrònim LIFE Potamo Fauna. Els altres socis que
hi participen són el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, Forestal Catalana, Amics de la Tortuga
de l’Albera i Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.

6- El 25è concurs de fotografia naturalista 2012 inclou la categoria “Riu
Ter”
El

25è

Concurs

de

Fotografia

Naturalista

2012

organitzat

per l’Associació

Naturalistes de Girona i l’Ateneu Naturalista de Girona ha incorporat aquest any una
nova categoria: “Riu Ter”. I és que des del Consorci del Ter es premiaran les
fotografies que reflecteixin aspectes relatius al paisatge fluvial i el patrimoni natural
del riu Ter i els seus afluents. El termini per presentar-se va acabar el 31 d’octubre
i les bases es poden consultar aquí.
El premis s’entregaran el proper 21 de desembre.

7- S’inicien treballs de manteniment de la llera del riu Ter al Ripollès i
Osona
El Consorci del Ter ha començat aquest octubre uns treballs de manteniment de la
llera del riu Ter a diferents poblacions del Ripollès i Osona. Els treballs estan
finançats pel Consorci a través d’una aportació d’ENDESA S.A.. A Osona els executa
l’empresa TAC Osona i al Ripollès la Fundació MAP. S’actua als municipis de Sant
Joan de les Abadesses i Ripoll (Ripollès) i les Masies de Voltregà, Torelló, Manlleu,
Roda de Ter i Gurb (Osona).

Els treballs consisteixen en la retirada de brancam i fusta morta acumulada al llit i
lleres d’alguns trams del riu, per a millorar el bosc de ribera i la seguretat dels
pobles riberencs.

8- El Consorci assisteix a la jornada “Aigua, Usos i Coneixements”
organitzada per la Fundació Agbar i la Universitat de Vic
El gerent del Consorci del Ter, Ponç Feliu, va assistir el 16 d’octubre a la jornada
“Aigua, Usos i Coneixements” a l’Aula Magna de la Universitat de Vic. La jornada
estava organitzada en el marc de les activitats “Cercle de l’Aigua”, una iniciativa de
la

Fundació

Agbar,

i

en

col·laboració

amb

la

Universitat

de

Vic

(UVic).

L’esdeveniment buscava propiciar el debat a l’entorn de l’ús eficient del recurs
hídric i de l’anàlisi de la gestió de l’aigua a Catalunya.
La jornada va comptar amb la conferència inaugural del Sr. Ramon Folch “L’aigua:
un abundant recurs escàs”. Hi van haver dues taules rodones, una sobre “L’ús
sostenible de l’aigua” i l’altre sobre “La recerca en el marc de l’aigua”. Durant l’acte
també es va lliurar el premi “Aigua, usos i coneixement” de la Fundació Agbar-UVic.
La cloenda va anar a càrrec de la Vicerectora de Recerca i Transferència de
Coneixement de la UVic, Sra. Marta Otero, i el Director de Concessions de
Catalunya Nord d’AGBAR, Sr. Xavier Ventayol.

9- Els tècnics del Consorci participen en la jornada tècnica sobre ocupació i
emprenedoria

als

espais

naturals

organitzada

per

la

Diputació

de

Barcelona al Castell de Montesquiu
La directora de projectes del Consorci del Ter i la tècnica de turisme, Dolors Roset i
Estel Sleep, respectivament, van participar el 18 d’octubre en la jornada tècnica
sobre ocupació i emprenedoria als espais naturals de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. L’objectiu era presentar diferents
iniciatives i projectes innovadors que mostressin com poden coexistir la preservació
dels espais rurals i naturals i el desenvolupament econòmic i sostenible del territori.
La jornada es va iniciar amb dues ponències marc: “Anàlisi econòmica del conjunt
d’equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona” i “La
xarxa agrosocial de la Fundació Catalunya Caixa: un projecte per fomentar
l’emprenedoria en entorns rurals”. A continuació es van presentar diferents
experiències i projectes innovadors que promouen l’ocupació i l’emprenedoria en
espais naturals, com l’“Estratègia per a la dinamització turística al Parc del Castell

de Montesquiu”, “L’Olivera Cooperativa: territori, inclusió social i generació
d’activitat econòmica” o “El parc de les olors de Vallmanya”.

10- ACTIVITATS AL RIU TER
Itinerància de l’exposició BiodiversiTER novembre

DIES

LLOC

05/11/2012-30/11/2012

Girona. Centre Cívic Pla de Palau

NOVEMBRE
1- El Consorci del Ter ha finalitzat els treballs a la Ruta del Gurri
El Consorci del Ter ha acabat aquest novembre els treballs d’adequació de la Ruta
del Gurri, una actuació inclosa en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC) pel període 2008-2012. El traçat de 12 quilòmetres i mig uneix Vic i Roda
de Ter, i es pot fer tant a peu com en bicicleta. El nou recorregut, bidireccional,
està pensat com a complement de la Ruta del Ter. El projecte ha tingut un cost de
77.211,42 euros (iva exclòs) i les obres les ha realitzat l’empresa Associació Sant
Tomàs P.A.R.M.O.-TAC OSONA.
La Ruta del Gurri transcorre per Vic, Gurb, les Masies de Roda i Roda de Ter.
L’enllaç amb la Ruta del Ter es realitza a Roda, a 500 metres de la desembocadura
del Gurri amb el riu Ter, en terme municipal de les Masies de Roda. El traçat que
s’ha prioritzat ressegueix el curs fluvial del Gurri a través de camins existents
propers a l’espai fluvial del riu.
Els treballs han consistit en adequar i senyalitzar la ruta des del nucli urbà de Roda
de Ter fins al centre de Vic mitjançant la millora de camins existents, l’obertura
d’un tram de camí nou i la construcció d’infraestructures de consolidació,
estabilització i millora d’aquests camins. Destaca la construcció, d’una escullera de

protecció del sender al terme municipal de Vic i la passera sobre el riu Gurri al
terme municipal de Gurb.
Situat al bell mig de la Plana de Vic, el Gurri neix a Seva, als vessants nord-oest del
Matagalls i, després de recórrer uns 15 quilòmetres, desemboca al riu Ter, al
municipi de les Masies de Roda. Amb un recorregut un sentit sud-nord, 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. Històricament les seves aigües s’havien
utilitzat per les adoberies de Vic. El seu cabal mitjà és de 1,56 m3 per segon.
Amb la creació d’una xarxa de rutes fluvials articulades a l’entorn de la Ruta del Ter
i que ressegueixen els principals afluents del riu, el Consorci conjuntament amb els
municipis per on transcorren les rutes, pretén que els visitants descobreixen el
territori i s’aproximin als nuclis de població.

2- S’aproven convenis amb els ajuntaments de Vic, Gurb, les Masies de
Roda i Roda de Ter pel manteniment de la Ruta del Gurri
El Consell de Govern del Consorci del Ter va aprovar convenis amb els ajuntaments
de Vic, Gurb, les Masies de Roda i Roda de Ter pel manteniment de la Ruta del
Gurri a partir de l’any 2016. Fins aquesta data, el manteniment del traçat anirà a
càrrec de l’empresa guanyadora del concurs d’adequació de la ruta ja que aquest
s’incloïa dins les millores presentades per l’empresa Associació Sant Tomàs
P.A.R.M.O.-TAC OSONA. Per tant, a partir del 2016 seran els ajuntaments de Vic,
Gurb, les Masies de Roda i Roda de Ter els que assumiran les actuacions de
manteniment, així com la conservació dels cartells i plafons en bon estat.

3- El Consorci del Ter ha rebut una subvenció de l’Eurodistricte per tirar
endavant la memòria “Els recs històrics, una realitat transfronterera per
valoritzar.
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L’Eurodistricte ha concedit una subvenció al Consorci del Ter pel projecte “Els recs
històrics, una realitat transfronterera per valoritzar. Prospecció i disseny d’una
estratègia transfronterera de dinamització i valorització territorial”. Es pretén crear
un nou marc de cooperació transfronterera articulada a l’entorn de la valorització
dels recs històrics vinculats als rius Ter, Tec i Tet i que transcorren per les planes
del Rosselló i l’Empordà (Baix Ter). Aquesta línia d’acció que impulsa el Consorci

també intenta donar resposta a les demandes del territori i dels municipis del Baix
Ter, fruit de l’execució de dos projectes de millora de les infraestructures de
regadiu que comporten el soterrament dels regadius deixant els recs històrics sense
una de les seves principals funcions i posa en perill el seu manteniment com a
cursos d’aigua que travessen la plana. El projecte, liderat pel Consorci, té el suport
del Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement du Tech amb el qual hi
treballa de manera estable des del 2003.
El projecte es localitza en els trams baixos dels cursos fluvials del Tec i la Tet
(França) i el Ter (Catalunya). Territorialment formen part de l’Espai Català
Transfronterer i són dos territoris amb una configuració paisatgística i orogràfica
similar i simètrica a banda i banda de la frontera.
El rius, en aquest cas el Ter, el Tec i la Tet, amb els pas de generacions i cultures,
tenen artèries d’aigua que no són pròpiament naturals. Són canals i recs que
recorren en paral·lel transsectes de riu més o menys prolongats i configuren una
trama més o menys complexa i allunyada del riu. Juntament amb les rescloses i els
mecanismes hidràulics ideats per controlar i regular el cabal circulant d’aigua, els
canals i recs han estat projectats al llarg de la història, per regar camps de conreu,
per impulsar molins, per generar electricitat, etc. Sovint tenen un origen medieval i
al llarg dels anys han contribuït a definir el paisatge característic de les planes
fluvials.
El projecte ha tingut un import de 18.000 euros i el 50% ha vingut finançat a
través de l’Eurodistricte.

4- Tavertet s’adhereix al Consorci del Ter
L’Ajuntament de Tavertet ha aprovat entrar a formar part del Consorci del Ter.
D’aquesta manera l’ens supramunicipal ja representa 57 ajuntaments i 5 consells
comarcals de la conca hidrogràfica del riu Ter.

5- El Consorci presenta el projecte “Creació d’un clúster territorial al Ter:
una oportunitat per a la innovació en l’ocupació social a través de
l’economia verda i la valorització del territori” a la convocatòria Projectes
Innovadors i experimentals 2012-2013 del Servei d’Ocupació de Catalunya
El Consorci del Ter s’ha presentat a la convocatòria Projectes Innovadors i
experimentals 2012-2013 del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb el

projecte “Creació d’un clúster territorial al Ter: una oportunitat per a la innovació
en l’ocupació social a través de l’economia verda i la valorització del territori”.
L’objectiu principal que persegueix és posar les bases per endegar i desenvolupar
una proposta innovadora, a través de la creació d’un clúster, que sigui capaç de
generar negoci amb valor social aplicada a un eix territorial definit pel curs fluvial
del Ter que té un elevat potencial de generar riquesa i ocupació partint de recursos
endògens i apostant per la seva valorització.
Es vol incidir i donar resposta a les realitats detectades al territori treballant en
xarxa, i afavorint directament a conservar i mantenir el territori fluvial en base a
treballs vinculats a l’economia verda (treballs forestals de neteja de riberes fluvials,
generació de biomassa, manteniment de senyalització de productes turístics
sostenibles,

manteniment
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rutes...),

donar
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on

no

arriba

l’administració competent per dificultats conjunturals, dona solucions a les
empreses socials del territori del riu Ter per poder continuar oferint treballs de
qualitat basats en l’economia social i que afecten a un nombre molt important de
persones amb discapacitats o que tenen risc de patir exclusió social i aprofitar les
sinèrgies empresarials en relació a la responsabilitat social i vincular-les envers el
territori del Ter.
La proposta s’estructura en set projectes concrets: 1) identificació de les entitats
socials sense afany de lucre del territori fluvial del Ter i proposta concreta de
formalitzar la seva pertinença en el clúster; 2) anàlisi de la fórmula legal més
convenient per a la creació i formalització del clúster; 3) detecció, anàlisi i
determinació dels sectors emergents en el territori del Ter vinculats als green jobs i
la valorització del territori i que seran objecte de l’ocupació que es generarà en el
marc del clúster; 4) organització d’un workshop anomenat InnovaTer per tal que
esdevingui un espai de trobada entre les empreses socials que formen part del
clúster i les empreses i administracions susceptibles de contractar treballs al
clúster; 5) captació de nous segments de mercat per les empreses que integren el
clúster; 6) elaboració d’un Pla Estratègic de funcionament del clúster durant el
trienni 2014-2016; i 7) creació d’una plataforma web que serveixi tant per difondre
el clúster cap a l’exterior com intern de comunicació entre les empreses integrades.
El Consorci ha sol·licitat una subvenció de 44.550 euros per poder tirar endavant el
projecte que compta amb el suport explícit de les empreses socials Fundació MAP,
TAC Osona i Fundació privada Onyar-la Selva.

6- El Consorci presenta el projecte “Creació d’una Xarxa de territoris
mediterranis
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El Consorci Alba-Ter ha presentat el projecte “Creació d’una Xarxa de territoris
mediterranis de l’aigua a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània” amb l’objectiu de
constituir un marc de treball estable, permanent i interregional que tracti l’element
aigua de forma transversal i que abordi les diverses dimensions que presenta el
concepte aigua com a element multidisciplinar (dimensió social, econòmica,
ecològica, recerca...). Aquesta xarxa tindrà la missió d’esdevenir un punt de
referència a nivell euroregional en matèria d’aigua.
Els socis que conformen el projecte són organismes públics, implicats directament
en la temàtica de l’aigua però des de vessants diferents. Hi ha dos consorcis, el
Consorci del Ter (que actua de cap de fila) i el Syndicat Intercommunal de Gestion
et d’Aménagement du Tech. També forma part del projecte el Consorci de la Costa
Brava, i dues universitats, la Universitat de Girona i la Universitat de les Illes
Balears.
El projecte té un import de 54.000 euros i la subvenció sol·licitada a l’Euroregió
Pirineus-Mediterrània és del 60% de l’import.

7- El Consell de Govern aprova la memòria valorada de les millores a fer a
la Ruta del Ter redactada per l’empresa Tragsa
Des del Consorci del Ter s’està treballant per poder anar millorant els trams de la
Ruta del Ter on les condicions físiques i orogràfiques condicionen l’estat adequat del
traçat. Amb la finalitat de comptar amb un projecte global que contempli a nivell
tècnic aquestes millores, l’empresa Tragsa ha redactat un projecte per poder
presentar a futures línies d’ajut.

8- El Consorci ja disposa d’un inventari de les fonts vinculades a la Ruta del
Ter
El Consorci del Ter ja disposa de l’inventari de les fonts vinculades a la Ruta del Ter
en el seu vessant ciclista. Se n’han inventariat un total de 164. L’inventari s’ha

pogut realitzar a través de la Universitat de Girona amb el finançament de la
Fundació Agbar, tal com recollia el conveni firmat el passat 10 de juliol.
En l’inventari de punts d’aigua s’ha elaborat una base de dades georeferenciada
que serà una nova capa de cartografia de punts que s’afegirà al Sistema
d’Informació Geogràfica (SIG) de la Ruta del Ter. La base de dades incorpora les
coordenades de la font, determina l’accessibilitat des de la Ruta del Ter i també
recull les característiques de l’espai, és a dir, aspectes com si a més del punt
d’aigua hi ha zona de pícnic o notes històriques de l’emplaçament. Aquests
elements en el futur podrien ser senyalitzats i recuperats.

9- S’aprova un conveni amb l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
per al manteniment de l’itinerari del Cal Gat
El Consorci del Ter l’any 2003 va impulsar la creació de l’itinerari natural de Cal Gat
amb la vocació de ser un espai visitable en el marc d’un projecte de millora dels
Espais Naturals inclosos dins la Xarxa Natura 2000. Al llarg dels anys i a causa d’un
escàs manteniment, tant l’itinerari com els cartells, plafons i l’aguait d’observació
de fauna fluvial ha quedat deteriorat. Per aquest motiu el Consorci ha decidit firmar
un conveni amb l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses perquè n’assumeixi el
manteniment, com a mínim, en els propers 10 anys. Actualment el Consorci hi està
portant a terme accions de millora i condicionament amb la finalitat de facilitar-ne
el seu ús públic i permetre’n una utilització com a espai educatiu, recreatiu i de
passeig i lleure.

10- El gerent del Consorci del Ter, Ponç Feliu, assisteix a l’Alguer a unes
jornades per explicar el funcionament de l’ens
El 16 i 17 de novembre el gerent del Consorci del Ter, Ponç Feliu, va assistir a
l’Alguer a un workshop per donar a conèixer l’ens, els seus objectius, funcionament
i projectes que porta a terme. En concret va presentar la ponència “El Consorci
Alba-Ter. Una experiència per la gestió del riu Ter”.
El dia 16 va estar a Milis, prop d’Oristano, a Sardenya, i el 17 es va reunir amb
l’Associació l’AlgueRosa, a l’Alguer.

11- El proper 19 de desembre es farà a Ripoll l’Assemblea General del
Consorci

El dimecres 19 de desembre tindrà lloc a la Sala Eudald Pradell de l’Ajuntament de
Ripoll l’Assemblea General del Consorci del Ter on hi haurà l’aprovació del
pressupost i la plantilla per l’any que ve, així com la ratificació de l’adhesió de nous
membres a l’ens. L’Assemblea començarà a les 7 de la tarda.

12- Acta del Consell de Govern del dia 19 de setembre de 2012
Ja podeu consultar aquí l’acta del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter que va
tenir lloc a Salt el dia 19 de setembre de 2012 i que va ser aprovada pel Consell de
Govern del dia 21 de novembre de 2012, amb el següent ordre del dia:
47. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 20 de juny de 2012
48. Ratificació Decrets de Presidència
49. Aprovació del compte general de l’any 2011
50. Creació de l’associació “Ter Actiu”
51. Proposta de conveni d’actuacions de manteniment, conservació i millora de
lleres amb l’Agència Catalana de l’Aigua
52. Informe de gerència
53. Informacions diverses
t) Canvis a la web, InfoTer, imatge, logotip, nom, etc.
u) Visites a ens i empreses (Fundació Mascort, Fundació Catalunya
Caixa, Fonter, Laboratoris Hipra, etc.)
v) Nous projectes presentats o en preparació (nou Life, Microprojectes
Eurodistricte, projecte fluvial Euroregió, Fundació Obra Social “La
Caixa”, projecte europeu del turisme transnacional).
54. Mocions o temes per urgència
a. Aprovació de la Moció pels cabals del Ter presentada públicament en
Roda de Premsa el dia 21 de juliol
55. Precs i preguntes

13- ACTIVITATS AL RIU TER

Visites a la Colònia Rusiñol de Manlleu
El 9 de desembre a les 11 del matí s’ha organitzat des del Museu Industrial del Ter
(MIT) una visita guiada a la colònia Rusiñol. 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. La visita inclou un passeig
pels jardins, l’entrada al Cau Faluga, la visita a la fàbrica de filatura (on entre
d’altres es pot veure la maquinària, la turbina encara en funcionament, el
netejareixes i l’espai dels manyans) i la visita al pis del director. També s’expliquen
altres elements, alguns d’ells desapareguts, com la casa dels encarregats, les
antigues quadres i magatzems, les cases dels obrers, la cooperativa, l’escola, la
cantina, les hortes i l’església. La visita té una durada de 2 hores, val 5,5 euros i el
punt de trobada és a l’entrada de la colònia.
II Jornades Recerca i Territori al Museu de la Mediterrània de Torroella de
Montgrí
La Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis organitza el 14 de desembre les II
Jornades de Recerca i Territori sobre “El fons marí de les illes Medes i el Montgrí:
quatre dècades de recerca per a la conservació”. La temàtica a tractar és la gestió
adaptativa dels espais naturals, prenent com a referència els 40 anys de seguiment
que s’ha realitzat en el fons marí de les illes medes i el litoral del Montgrí.
S’analitzarà com tot aquest seguiment ha repercutit en el coneixement del
funcionament de l’ecosistema marí i en la gestió que s’ha dut a terme per a la seva
conservació. Per a mes informació: www.lacatedra.cat.

