
EL PUNT AVUI, 09/10/2019 

 

Regulació de les activitats 

permeses a cada tram del 

Ter 
  Un pla recollirà les zones on estan autoritzats el bany, la pràctica 

esportiva, la navegació fluvial o la pesca 

  Cinc consells comarcals i 70 ajuntaments integren el Consorci del Ter 

 

El riu Ter, al seu pas pel terme de Bescanó QUIM PUIG BORRÀS. 

 

GISELA PLADEVEYA - GIRONA 

“Es busca un equilibri entre l’oci i la cura del medi ambient” 

Conservar el medi, la seva biodiversitat, tenir cura dels recursos naturals, valorar el 
patrimoni fluvial, apropar la ciutadania al riu i continuar vertebrant i connectant 
els territoris per on passa el seu curs. Són diversos dels objectius del Consorci del 
Ter: un ens públic integrat per 70 ajuntaments i cinc consells comarcals (els del 
Ripollès, Osona, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà). Una de les moltes tasques 
que du a terme aquest organisme és l’elaboració del pla d’usos del Ter. És un docu-
ment que està en tràmit i en el qual es va començar a treballar durant el mandat 
passat (2015-2019). En el pla s’hi establiran quines activitats estan permeses i qui-
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nes no en cada tram del riu. S’hi recollirà per exemple a quins llocs estan autoritzats 
el bany, la pràctica esportiva (com ara el piragüisme), la navegació fluvial o bé la 
pesca; i es regularan i se senyalitzaran certs punts als quals es pot accedir amb vehi-
cle motoritzat. En aquest sentit, a l’hora de concretar i determinar els usos de cada 
zona, es té molt present que hi ha llocs d’especial interès natural, on la fauna i la 
flora estan protegides. 

L’execució d’aquest pla és un procés llarg i exhaustiu, durant el qual s’han fet reuni-
ons sectorials a cada comarca. En la seva realització hi han treballat de manera con-
junta el Consorci del Ter i els municipis per on transcorre cada zona del riu; i 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) serà la que validarà després el document. 

L’alcalde de Sant Gregori, Quim Roca –que va presidir el Consorci des del setembre 
del 2015 fins al mes passat–, comenta que serà un pla “molt interessant i bastant 
únic”: “En definitiva, es tracta d’acabar ordenant les activitats arreu del territori flu-
vial. I en el supòsit que s’incompleixin aquests usos, es tindrà una base i una eina 
per poder actuar en conseqüència.” Així mateix, l’actual presidenta del Consorci, 
Àstrid Desset, recorda que es va començar a treballar en la confecció d’aquest pla el 
2016, quan se’n va fer inicialment un esborrany: “Aquest document, que fins ara no 
existia, representarà un bon pas endavant. En la seva elaboració sempre s’està 
intentant vetllar perquè hi hagi un bon equilibri entre l’oci i el benestar de la gent, i 
la cura del medi ambient.” 

Dos municipis més 

El Consorci del Ter va celebrar el 26 de setembre la seva assemblea general a 
l’Auditori Roca del Museu del Ter de Manlleu. El principal punt de la sessió va ser 
la designació dels nous membres del consell de govern de l’organisme, per al man-
dat 2019-2023. L’alcaldessa d’Anglès, Àstrid Desset, ha agafat el relleu a Quim 
Roca, ja que va ser escollida nova presidenta del Consorci. Fins aleshores, a més, 
aquest ens estava compost per cinc consells comarcals i per 68 consistoris. A 
l’assemblea, però, es va donar el vistiplau a la incorporació de dos ajuntaments 
més: el de Campllong i el de Riudellots de la Selva. I, alhora, es va aprovar la planti-
lla i el pressupost per a l’any vinent, que puja a 451.689,90 euros (el període 2015-
2019 es va tancar amb un romanent positiu de més de 107.000 euros i l’endeuta-
ment de l’organisme és zero). 

Rutes dels afluents 

Al llarg dels últims quatre anys s’han reintroduït espècies autòctones a la conca del 
Ter, sobretot tortugues d’estany. També s’han organitzat més de 120 activitats que 
fomenten el coneixement de l’entorn natural, com ara l’anellatge d’ocells, l’obser-
vació del cel de nit, la construcció de caixes niu o la descoberta de ratpenats i fauna 
nocturna. 

El director del Consorci del Ter, Ponç Feliu, destaca que “un altre gran pal de paller 
de l’organisme és la ruta del Ter”, que contribueix a “dinamitzar el territori a través 
d’un turisme sostenible i desestacionalitzat”. Aquest itinerari ofereix la possibilitat 
de conèixer i descobrir el riu des del seu naixement a Ulldeter, a 2.258 metres, fins 
al tram final a Torroella de Montgrí, a la gola del Ter, on desemboca al mar Medi-
terrani. La ruta, que es pot fer a peu o en bicicleta, ressegueix el curs del riu i tra-
vessa cinc comarques: el Ripollès, Osona, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. El 
recorregut fa uns 220 quilòmetres, i al llarg del trajecte es poden observar una gran 
diversitat de paisatges i conèixer elements culturals, històrics, la gastronomia i les 
tradicions dels municipis. A banda, en el darrer mandat es van inaugurar les rutes 
dels afluents: la del Freser, la de la riera de les Llosses, la de la riera de la Gorga, la 



del Gurri, un tros de la del Brugent, també part de la ruta de la riera d’Osor, i aviat 
s’inaugurarà la de l’Onyar. 

LA DATA 

1998 

Al desembre es va constituir el Consorci. L’exalcalde de Manlleu Ramon Sitjà en va 

ser el primer president. 

LA FRASE 

Un dels pals de paller del Consorci és la ruta del Ter, i aviat s’inaugurarà la 

de l’Onyar 

Ponç Feliu 

DIRECTOR DEL CONSORCI DEL TER 

 
ÀSTRID DESSET 

“És cabdal cuidar la flora i la fauna”

 

L’alcaldessa d’Anglès, Àstrid Desset QUIM PUIG. 

 

Il·lusionada amb el nou repte de presidir el Consorci del Ter? 
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En els últims quatre anys, he tingut molt bona relació amb el Consorci. Des d’Anglès hi hem 

col·laborat en tot el que podíem. El 2018 vam acollir la commemoració del vintè aniversari 

de l’organisme. L’acte es va fer a l’antiga fàbrica Burés, la història de la qual està vinculada 

al riu. A banda, vam recuperar l’antic camí de les pesqueres, on hi havia tradició de la pesca 

de la truita. Es va obrir el camí i es van retirar espècies invasores. I quan em van proposar 

presidir el Consorci, vaig dir que encantada de donar un cop de mà, si bé la feina important 

la fa l’equip tècnic. 

Com valora els projectes que s’impulsen des d’aquest ens públic? 

L’entitat fa una tasca destacada i d’utilitat pel territori. Molts municipis estan units pel Ter. 

Un dels pilars és la conscienciació ciutadana sobre el fet que el riu ens ofereix una flora i 

una fauna diversa. Té una riquesa infinita i és cabdal que el cuidem. 

Quines altres iniciatives voldria continuar? 

El Consorci impulsa activitats de descoberta de l’entorn, obertes a tothom. Són molt ben 

valorades des dels municipis. 

QUIM ROCA 

“El Consorci ajuda a valorar el riu” 

 

L’alcalde de Sant Gregori, Quim Roca MANEL LLADÓ. 

 

Ha estat president del Consorci del Ter els últims quatre anys. Està satisfet de la 

tasca feta? 

En faig una valoració positiva. En cada període s’han realitzat accions destacades i, en 

aquest darrer mandat, crec que els membres del consell de govern hem fet avançar molt el 

Consorci. És un organisme que ajuda a valorar el riu Ter, la conca i els seus afluents. 

L’hauria entusiasmat seguir al capdavant de l’ens? 
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Sí, m’hauria agradat i hauria pogut renovar. Però, a més de l’alcaldia, des del juliol 

presideixo el Consell Comarcal del Gironès. Hauria estat molta feina i el més important és 

dur-ho tot bé. Portar cada organisme com es mereix. I estic convençut que l’Àstrid Desset 

farà una gran tasca. 

El 2018 va ser el vintè aniversari del Consorci. Com recorda l’efemèride? 

Va ser bonic i emotiu. És un riu molt lligat a històries humanes, i a flora i a fauna que 

l’omplen de vida. Vam fer unes jornades tècniques i, al vespre, un acte institucional, en què 

vam poder reunir tots els presidents que hi havia hagut al Consorci. 

 

ENLLAÇ WEB: https://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-

mediambient/1677548-regulacio-de-les-activitats-permeses-a-cada-tram-del-

ter.html 

 

https://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1677548-regulacio-de-les-activitats-permeses-a-cada-tram-del-ter.html
https://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1677548-regulacio-de-les-activitats-permeses-a-cada-tram-del-ter.html
https://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1677548-regulacio-de-les-activitats-permeses-a-cada-tram-del-ter.html

