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PRESENTACIÓ
La present memòria recull l’activitat portada a 
terme pel Consorci del Ter el 2021, en les seves 
diferents àrees de treball i amb l’objectiu que 
totes les actuacions realitzades en el territori 
del Ter i dels seus afluents es facin amb uns cri-
teris conjunts i unificats. Treballem per superar 
les frontereres administratives i actuar en be-
nefici del riu, del territori i dels seus habitants. 

Enguany s’han recollit els primers fruits del re-
forç poblacional amb tortuga d’estany al Baix 
Ter -iniciat sis anys enrere amb el projecte eu-
ropeu LIFE Potamo Fauna-  amb el naixement 
de les tres primeres cries nascudes en llibertat. 
També s’ha continuat treballant en la custòdia 
fluvial. En els espais gestionats per l’organisme, 
s’ha realitzat el manteniment dels itineraris, 
control de flora exòtica i/o regulació de l’accés 
motoritzat, entre altres. I a més, s’ha signat un 
nou acord de custòdia fluvial per a la conserva-
ció dels rius Ter, Onyar, Güell i Galligants al seu 
pas per Girona.

Aquest 2021 s’ha fet un esforç per renovar i 
adequar diferents elements de senyalització 
i interpretatius propers a l’espai fluvial, i el seu 
disseny ha seguit el Manual tècnic de senyalit-
zació d’espais naturals de la Generalitat de Ca-
talunya. D’aquesta manera, els ciutadans, tant 
locals com visitants, trobaran una informació 

coherent i unificada que ajuda a gaudir de l’en-
torn i que permet conèixer amb més profundi-
tat els valors que han motivat la protecció dels 
diferents espais naturals protegits.

Pel que fa a la promoció econòmica i turisme, 
s’ha renovat la senyalització de la Ruta del Gur-
ri i s’ha encarregat un projecte de millora de la 
Ruta del Ter al seu pas per Osona. També s’ha 
donat suport a l’organització de la Ter Bike Ex-
perience pel traçat de la Ruta del Ter en un sol 
dia, i s’ha presentat la nova marca “Via de Riu”. 
Es tracta d’un nou producte ecoturístic trans-
fronterer on el nexe són els rius pirenaics-medi-
terranis, que permet descobrir el patrimoni na-
tural i cultural vinculat a la Tet, al Ter i al Segre. 
En el cas del Consorci del Ter, via de riu Ter, es 
troba sota el paraigües de la Ruta del Ter.

Respecte a la comunicació i sensibilització hem 
impulsat una campanya a xarxes socials sobre 
pautes de comportament a l’espai fluvial do-
nant consells i recomanacions, i hem organit-
zat o coorganitzat 32 tallers i activitats amb el 
suport de diferents organismes i adreçats a tot 
tipus de col·lectius. A més hem cedit els dife-
rents recursos educatius que disposem (llibres i 
exposicions) a 26 centres educatius, que també 
han pogut sol·licitar xerrades sobre el Ter i de 
fauna amenaçada. 

Aquestes i altres actuacions dutes  
a terme durant el 2021, així com 
les dades econòmiques de l’ens, 
es descriuen en la memòria que 
segueix a continuació.
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ENS CONSORCIATS I 
REPRESENTANTS DEL 
CONSORCI

El Consorci del Ter compta a 
31 de desembre de 2021 amb 
71 ajuntaments i 5 consells 
comarcals consorciats, després 
de l’adhesió enguany de 
l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva. 

71 ajuntaments
5 consells comarcals



Els representants d’aquestes institucions durant aquest any han estat els següents:

REPRESENTANT 2020

Amer

Anglès 

Bescanó

Bordils

Brunyola i Sant Martí Sapresa

Campdevànol

Campelles

Campllong

Camprodon

Canet d’Adri

Cassà de la Selva

Celrà

Cervià de Ter

Colomers

Flaçà

Foixà

Fontanilles

Fornells de la Selva

Girona

Gualta

Gurb

Jafre 

La Cellera de Ter

La Tallada d’Empordà

L’Esquirol

Les Llosses

Les Masies de Roda

Les Masies de Voltregà

Llanars

Manlleu

Salvador Clarà i Pons

Àstrid Desset i Desset (fins 19/07/2021) / 
Jordi Pibernat i Casas (des de 19/07/2021)

Xavier Vinyoles i Compta

Gemma Esteba i Blanquera

Roger Puigdevall Mascort

Sergi Colomé Coromina

Simon Rovira i Puig

Lluís Freixas i Vilardell

Xavier Guitart i Cano

Enric Subils Quera

Robert Mundet Anglada

Eulàlia Ferrer Benito

Roser Estanyol i Torrent

Josep Manuel López i Gifreu

Joan Adroher Feliu

Josep Oliveras i Galí

Salvador Coll i Serra

Jaume Ribas i Faja

Martí Terés i Bonet

Jaume Fontdevila i Tarabal

Pere Miralpeix Ballús

Èlia Bantí i Alabau (fins 18/03/2021) /  
Maria Elena Vila Ballell (des de 18/03/2021)

Joël Torcque Torres

Josep Ferrer Vilavella

Joan Pons i Puntí

Andreu Llimós Parcerisa

Aida Canal i Anglada

Verònica Ruiz Leiva

Amadeu Rosell i Marti

Àlex Garrido i Serra

AJUNTAMENT REPRESENTANT 2021

52 0 2 1



REPRESENTANT 2020

Molló

Montesquiu

Osor

Orís

Pals

Pardines

Quart

Queralbs

Ribes de Freser

Ripoll

Riudellots de la Selva

Roda de Ter

Salt

Sarrià de Ter

Serra de Daró

Setcases

Sant Aniol de Finestres

Sant Gregori

Sant Hilari Sacalm

Sant Joan de les Abadesses

Sant Joan de Mollet

Sant Jordi Desvalls

Sant Julià de Ramis

Sant Julià del Llor i Bonmatí

Sant Martí de Llémena

Sant Pau de Segúries

Sant Quirze de Besora

Sant Vicenç de Torelló

Santa Maria de Besora

Susqueda

Tavèrnoles

Tavertet

AJUNTAMENT REPRESENTANT 2021

Josep Coma i Guitart

Carles Colomo i Espona

Joan Pla Coll

Arnau Basco i Cirera

Sergi Brull i Costa

Jaume Morera Tarruella

Miquel Cortés Cardenal

Imma Constans i Ruiz

Mònica Sanjaume i Colomer

Joaquim Colomer Cullell

Josep Lluís Santamaria Moreno

Joan Moreno Parés

Anna Fusté i Pujol

Narcís Fajula i Aulet

Jordi Molinas i Cufí

Anna Vila Palol

Sílvia Palahí i Castaño

Sílvia Brunet Roca

Joan Ramon Veciana Martínez

Ramon Roqué i Riu

Alfred Oliver i Malagelada

Xavi Mas Duque

Pere Pujolràs i Feixas

Marc Garcia Nadal

Joan Pla i Calsina

Dolors Cambras Saqués

David Solà i Rota

Pau Fernàndez Roca

Camil Adam Vilarrasa

Eva Viñolas Marín

Pep de la Mora Costas

Arnau Roquer Rovira
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REPRESENTANT 2020

REPRESENTANT 2020

Torelló

Torroella de Montgrí-L’Estartit 

Verges

Vic

Vilallonga de Ter

Vilanova de Sau

Vilobí d’Onyar

Ullà

Ultramort

Consell Comarcal del Ripollès

Consell Comarcal d’Osona 

Consell Comarcal de la Selva

 
Consell Comarcal del Gironès

Consell Comarcal del Baix Empordà

Marçal Ortuño i Jolis

Natàlia Navarro Sastre (fins 16/12/2021) /  
Maria Pilar Valls i Fibla (des de 16/12/2021)

Núria Roca Puigdemont

Albert Castells i Vilalta

Jordi Busquets Parramón

Ivet Font Font

Joaquim Vivas i Vidal

Josep López Ruiz

Maria Gràcia Serrats Paretas

Enric Pérez Casas

Maria Lluïsa Bautista Sánchez (fins 27/10/2021) /  
Jordi Vistós Mas (des de 27/10/2021)

Francesc Jesús Becerra Ramírez /  
Francisco Javier Pastor Nuñez

Jordi Puig i Boada / Marta Sureda i Xifre

Jordi Antúnez i Callís / Marc Calvet i Martí

AJUNTAMENT

CONSELL COMARCAL

REPRESENTANT 2021

REPRESENTANT 2021

72 0 2 1



Assemblea general

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL CONSORCI DEL TER8

ORGANIGRAMA DEL CONSORCI

Consell de govern

Presidència

Direcció

Àrea de projectes

Secretaria i intervenció

Àrea de ComunicacióÀrea Administrativa

Àstrid Desset (fins 20 juliol 2021)
Martí Terés (des de 20 juliol 2021)

Teia Puigvert

Albert Magnet
(des de maig 2021)

Gerard Soldevila

Lídia TraveriaAnna Serra
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ELS MEMBRES DEL CONSELL DE GOVERN 
Presidència 

 

Vicepresidència 

Vicepresidència

 
Vicepresidència 

 

Vocal

 
Vocal

 
Vocal

 
Vocal

 
Vocal

 
Vocal

 
Vocal 

 
 
Vocal

Reunions de Consell de Govern els dies 17/02/2021 (telemàtic), 14/04/2021 (telemàtic), 16/06/2021 
(telemàtic) i 17/11/2021 (Salt).

Àstrid Desset i Desset (fins 20/07/2021) 
Alcaldessa d’Anglès

Martí Terés i Bonet (des de 20/07/2021) 
Regidor de Girona

Àlex Garrido i Serra 
Alcalde de Manlleu

Joan Ramon Veciana Martínez 
Alcalde de Sant Hilari Sacalm

Martí Terés i Bonet (fins 20/07/2021) 
Regidor de Girona

Núria Roca Puigdemont (des de 20/07/2021) 
Regidora de Verges

Anna Vila Palol 
Alcaldessa de Setcases

Ramon Roqué i Riu 
Alcalde de Sant Joan de les Abadesses

Joaquim Colomer Cullell 
Regidor de Ripoll

Verònica Ruiz Leiva 
Alcaldessa de les Masies de Voltregà

Anna Fusté i Pujol 
Regidora de Salt

Pere Pujolràs i Feixas 
Regidor de Sant Julià de Ramis

Núria Roca Puigdemont (fins 20/07/2021) 
Regidora de Verges

Jordi Pibernat i Casas (des de 20/07/2021) 
Alcalde d’Anglès

Natàlia Navarro Sastre (fins 16/12/2021) 
Regidora de Torroella de Montgrí-l’Estartit

Maria Pilar Valls i Fibla (des de 16/12/2021) 
Regidora de Torroella de Montgrí-l’Estartit
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EL TER:

UN EIX DE COHESIÓ, DESENVOLUPAMENT I SOSTENIBILITAT

ÀREES DE TREBALL DEL CONSORCI DEL TER

ACTUACIONS EN EL TERRITORI

PATRIMONI
NATURAL

PATRIMONI
CULTURAL

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA

I TURISME

COMUNICACIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ

ÀREES DE TREBALL DEL CONSORCI DEL TER
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El projecte de recuperació de la tortuga d’estany (Emys orbicularis) 
al tram mitjà-baix del riu Ter comença a donar els primers fruïts amb 
la detecció dels tres primers exemplars nascuts en llibertat

Aquest 2021 el Consorci del Ter ha continuat 
amb el seguiment de les poblacions de quelo-
nis autòctons, tortuga d’estany (Emys orbicula-
ris) i tortuga de rierol (Mauremys leprosa), així 
com control de quelonis exòtics en diferents 
punts del curs mitjà-baix del Ter de l’espai natu-
ral protegit “Riberes del Baix Ter”. Aquest segui-
ment i monitoratge, fins que la població s’esta-
bilitzi, es porta a terme durant la primavera i la 
tardor mitjançant el mètode de captura-recap-
tura amb trampes específiques: trampes d’in-
solació i nanses amb esquer. En un d’aquests 
seguiments, a finals de maig, tècnics del Con-
sorci, van trobar les tres primeres cries d’Emys 
orbicularis nascudes en llibertat; començant a 
recollir els primers fruits del reforç poblacional 
de l’espècie que va començar l’any 2015 a tra-
vés del projecte europeu LIFE Potamo Fauna i 
que va continuar amb el projecte “Recuperació 
de la tortuga d’estany (Emys orbicularis) i els 
seus hàbitats al Ter”. En total s’han alliberat 207 
exemplars que procedeixen del Centre de Re-
producció de Tortugues de l’Albera, dependent 
de l’Associació Amics de la Tortuga de l’Albera 
(ATA), que té un programa de reproducció en 
captivitat de l’espècie des de l’any 1992.

ACCIONS 2021
DE PATRIMONI 
NATURAL I CULTURAL

El Consorci treballa tant en l’àrea 
de patrimoni natural com cultural. 
D’una banda, l’àrea de Patrimoni 
Natural té l’objectiu de recuperar 
espècies prioritàries, espais 
naturals i paratges emblemàtics 
de les ribes fluvials per convertir 
l’eix fluvial en un corredor ecològic 
i d’altra banda, l’àrea de Patrimoni 
Cultural té l’objectiu de valoritzar 
els elements patrimonials 
relacionats amb els usos de l’aigua 
a través de la seva catalogació, 
protecció legal i rehabilitació.

Els primers exemplars alliberats tenen uns vuit 
anys i gràcies a aquest treball cooperatiu en fa-
vor de la natura s’han detectat els primers nou-
nats. Aquests exemplars pesaven uns 5 grams 
i mesuraven menys de 3 centímetres de longi-
tud de closca. El seguiment i detecció també 
ha permès determinar que els exemplars alli-
berats presenten una bona adaptabilitat als 
hàbitats naturals, constatant que hi troben re-
fugi i aliment, perquè tenen bons creixements, 
estat sanitari i s’han començat a reproduir. Pre-
cisament, cada exemplar de tortuga d’estany 
porta un xip subcutani per facilitar la seva iden-
tificació individualitzada i el seu seguiment a 
llarg termini.

Les primeres cries de tortuga d’estany nascudes en lliber-
tat a Riberes del Baix Ter
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Signem un acord de custòdia fluvial per a la conservació dels rius 
Ter, Onyar, Güell i Galligants al seu pas per Girona

El seguiment de les poblacions, a més, ha per-
mès determinar que les zones on s’havien por-
tat a terme reforços poblacionals i que havien 
patit inundacions greus amb làmines d’aigua i 
corrents d’aigua importants, com el temporal 
Gloria, les tortugues no s’havien pràcticament 
mogut dels indrets on van ésser alliberades i 
es va constatar que es trobaven en bon estat 
general. 

D’altra banda, amb el seguiment de les poblaci-
ons de tortugues aquàtiques autòctones (amb 
la captura de 122 exemplars corresponents a 
52 individus diferents), també s’ha realitzat un 
control de les espècies exòtiques invasores, 
amb una campanya a la primavera i una altra 
a la tardor. S’han retirat 39 individus correspo-
nents a les espècies Trachemys scripta elegans, 
Trachemys scripta scripta i Mauremys sinensis. 
L’objectiu ha estat evitar que les espècies de 
quelonis invasors penetrin en els hàbitats clau 
per la tortuga d’estany de l’espai Riberes del 
Baix Ter i es dispersin a través del riu, així com 
millorar l’estat de conservació d’Emys orbicula-
ris. Durant el seguiment també es van capturar 
11 exemplars de l’espècie autòctona tortuga de 
rierol (Mauremys leprosa).

El Consorci del Ter, l’Ajuntament de Girona, 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Associació 
La Sorellona han signat un acord de custòdia 
fluvial amb l’objectiu de garantir la protecció 
i desenvolupament de l’ecosistema aquàtic 
dels rius del municipi. L’objectiu és recuperar 
i millorar els valors naturals del Ter, de l’Onyar, 
del Galligants i del Güell al seu pas per la 
ciutat, i avaluar i fer seguiment de les accions 
proposades.

La durada de l’acord prevista inicialment 
és de quatre anys (2021-2024), i estableix 
cinc objectius diferents relacionats amb la 
conservació i manteniment del territori, i amb 
la difusió i educació ambiental. 

En primer lloc, l’acord planteja recuperar la 
connectivitat dels trams de riu en custòdia, tot 
eliminant o disminuint l’impacte de les barreres 
existents i unint, al mateix temps, el canal fluvial 
i les riberes. D’aquesta manera es facilitaria la 

Les primeres cries de tortuga d’estany nascudes en lliber-
tat a Riberes del Baix Ter

Seguiment dels exemplars de tortuga d’estany alliberats
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connexió entre poblacions de fauna existents 
i es milloraria la qualitat estructural dels rius. 
Un segon objectiu és el de recuperar, millorar 
i conservar la biodiversitat i els hàbitats fluvials 
del territori, com la conservació de poblacions 
de fauna amenaçades o sensibles, o el control 
d’espècies exòtiques invasores. En tercer lloc, 
l’acord preveu fer un seguiment i monitoratge 
del medi natural, de la dinàmica de la llera i 
la morfologia fluvial, i de les actuacions que 
es duran a terme, especialment dels peixos 
autòctons d’aquest tram fluvial.

També hi ha el compromís a vetllar per sensi-
bilitzar la població en qüestions ambientals. 
Per això es promourà el coneixement i l’interès 
general de les persones cap als hàbitats fluvi-
als, divulgant el valor natural, paisatgístic i pa-
trimonial dels rius; i fomentaran la conservació 
del territori de forma activa entre la ciutadania, 
generant un sentiment de pertinença i corres-
ponsabilitat a través del voluntariat ambiental. 

Les diverses accions definides són actuacions 
que cada un dels organismes i entitats ja està 
duent a terme des de fa anys de forma separa-
da, i amb la firma de l’acord de custòdia fluvial 
es formalitza la col·laboració i es crea una taula 
tècnica que pot generar sinèrgies positives. El 
conveni estableix que l’avaluació del compli-
ment del programa d’acció es plasmarà en un 
informe de seguiment anual.

El conveni preveu que l’àmbit d’actuació corres-
pongui a l’espai de domini públic hidràulic tant 
del terme municipal de Girona com de les zo-
nes limítrofes on el riu queda partit en dos mu-
nicipis. Seria el cas de les ribes dreta i esquerra 
del Ter, on el riu limita amb Salt i Sarrià de Ter, 
i de la riba esquerra del Güell, on hi ha el límit 
amb Vilablareix. D’aquesta manera, es pretén 
uniformitzar la gestió del tram fluvial d’ambdu-
es ribes.

Actuacions de millora i manteniment als espais gestionats pel 
Consorci del Ter a través d’acords de custòdia, més de 200 hectàrees 
de ribes fluvials

ESPAI EN CUSTÒDIA MUNICIPI ESPAI PROTEGIT
SUPERFÍCIE AMB 

HECTÀREES

EL ROIG RIPOLL
SISTEMA TRANSVERSAL 

CATALÀ
1,946

MATABOSC –  
LA BARDISSA

TORELLÓ 10,43

RIBES DEL TER ENTRE 
BESCANÓ  

I SANT GREGORI (tram 
des del Pont de Bon-

matí fins a la confluèn-
cia amb la Llémena)

BESCANÓ /  
SANT GREGORI / SANT 

JULIÀ DEL LLOR  
I BONMATÍ

RIBERES DEL BAIX TER 79,26

LA PILASTRA
BESCANÓ /  

SANT GREGORI
RIBERES DEL BAIX TER 7,027

DEVESES D’EN BRU GIRONA RIBERES DEL BAIX TER 31,74
PLA D’EN XUNCLA SARRIÀ DE TER RIBERES DEL BAIX TER 2,1588
COLOMERS-FOIXÀ COLOMERS I FOIXÀ RIBERES DEL BAIX TER 55

ILLA D’AVALL JAFRE RIBERES DEL BAIX TER 25,7077
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La gestió que es porta en aquests espais es 
basa en el desenvolupament d’actuacions que 
permetin la millora i conservació dels hàbitats 
i de les espècies pròpies dels espais fluvials, 
bona part d’ells inclosos a la Xarxa Natura 2000 
pels seus valors naturals, tot fent-la compati-
ble amb un ús públic racional i sostenible. En-
guany, els serveis tècnics del Consorci del Ter 
amb el suport del Departament d’Acció Climà-
tica, Alimentació i Agenda Rural, han elaborat 
una diagnosi preliminar de cada un dels espais 
en custòdia per tal d’emmarcar les actuacions 
futures a desenvolupar i que aquestes siguin 
coherents amb el Marc Acció Prioritària de la 
Xarxa Natura 2000 (ACT BIO). 

En aquestes diagnosis, que es poden consultar 
com a fitxes, s’hi recull informació sobre els va-
lors naturals, els usos públics i la gestió de l’es-
pai, entre altres. 

Mapa dels espais en custòdia

Elaborem una diagnosi preliminar 
de cada un dels espais en 
custòdia. 

Les fitxes descriptives  
les podeu consultar aquí.

http://www.consorcidelter.cat/temes/patrimoni-natural
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Actuacions

D’una banda, als espais en custòdia de les 
comarques gironines amb finançament de la 
Diputació de Girona, i d’altra banda, a les Deveses 
d’en Bru de Girona i mitjançant un conveni de 
cooperació interadministratiu entre el Consorci i 
l’Ajuntament de Girona per a la gestió dels espais 
naturals en custòdia fluvial de la ciutat, s’han 
portat a terme diferents actuacions basades en 
la conservació. En concret s’ha realitzat:

Millora i manteniment d’itineraris vinculats a 
l’ús públic de l’espai, i que són aptes tant per 
fer a peu com en bicicleta. S’ha desbrossat la 
vegetació arbustiva i herbàcia en una franja 
d’un mínim de 0,50 metres a cada costat dels 
camins. També s’han retirat deixalles i aboca-
ments existents als espais. S’ha actuat a les ri-
bes del Ter entre Bescanó i Sant Gregori, a la 
zona de l’aguait situat a la confluència de la 
Llémena, a les Deveses d’en Bru, a l’aguait del 
Pla d’en Xuncla a Sarrià de Ter, a Colomers-Foi-
xà i a l’illa d’Avall a Jafre. Pel que fa a la recolli-
da de deixalles, a la finca El Roig, se n’han re-
tirat una part arrossegades per l’aigua i l’altra 
provinents de materials desenterrats per les 
avingudes que es corresponien a l’antiga zona 
d’horts incontrolats.

Arranjament dels dos refugis de ratpenats 
de Girona, tant el de l’antic aguait de Fonta-
jau com el de les Deveses d’en Bru. A Fontajau 
s’ha arreglat la porta del refugi, la finestra i el 
fals túnel d’obra creat per a evitar la insolació 
de l’interior. També s’han retirat sorres acumu-
lades a l’interior del refugi. Aquest havia que-
dat malmès pel temporal Gloria del gener de 
2020. Al refugi de les Deveses d’en Bru, mal-
mès per actes vandàlics, s’ha hagut de retirar 
runa, restaurar la coberta plana ventilada i tor-
nar a pintar l’exterior.

Instal·lació de dues barreres metàl·liques 
per regular l’accés motoritzat a les Deveses 
d’en Bru i a Foixà amb l’objectiu d’evitar l’accés 
motoritzat a l’interior dels espais ja que la so-
brefreqüentació, sobretot de trànsit rodat, pot 

Manteniment de l’itinerari de l’illa d’Avall, Jafre

Arranjament del refugi de ratpenats de les Deveses d’en 
Bru, Girona

provocar efectes indesitjats sobre la conserva-
ció d’aquests indrets i afavorir actes vandàlics. 
Les tanques instal·lades s’han integrat el mà-
xim possible a l’entorn natural. A les Deveses 
d’en Bru, fins al moment, hi havia una barrera 
de fusta que havia aparegut trencada en di-
verses ocasions. I a Foixà, arran de la finalitza-
ció de les obres de reparació de la resclosa ha-
via quedat obert un accés rodat que convenia 
regular i evitar així la circulació per l’interior de 
la finca en custòdia. 

Instal·lació d’una barrera metàl·lica Foixà



MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL CONSORCI DEL TER16

Control de flora exòtica invasora. Aquest ti-
pus d’actuacions són necessàries, de forma 
periòdica, per eliminar plantes al·lòctones, 
prioritzant les espècies amb el més alt po-
tencial invasor, que suposen una amenaça 
directa per a les espècies autòctones. A la 
finca El Roig s’han efectuat treballs manuals 
d’arrencada de plançons de budleia (Buddle-
ja davidii). A Deveses d’en Bru s’ha posat es-
pecial atenció a l’ailant (Ailanthus altissima) 
i a la robínia (Robinia pseudoacacia). A les 
ribes del Ter entre Bescanó i Sant Gregori, a 
les ribes del Ter a Girona i al Pla d’en Xuncla 
a Sarrià de Ter s’han tractat diferents peus 
d’espècies exòtiques, bàsicament negundo, 
troana, gleditsia i robínia. 

Neteja de les caixes niu instal·lades amb la 
retirada dels nius antics.

Tasques de conservació i millora dels hàbi-
tats de les basses existents amb l’arranja-
ment de les condicions d’insolació d’aques-
tes, tractant la vegetació de l’entorn, així com 
instal·lant elements estructurals –troncs-, 
entre altres. Aquestes actuacions han de be-
neficiar tant la tortuga d’estany com les po-
blacions d’amfibis presents, tant pel que fa a 
la seves possibilitats de conservació com de 
reproducció.

Plantació de 45 peus de verns a la finca El 
Roig per millorar els hàbitats; la plantació 
realitzada el 2019 va desaparèixer efecte de 
dues riuades posteriors.

Troanes retirades manualment

Millora d’una de les basses existents

Plantació de peus de vern a la finca El Roig, Ripoll
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Programa d’acció del conveni de cus-
tòdia fluvial Foixà-Colomers

El 2015 el Consorci del Ter va subscriure un 
conveni de col·laboració amb l’aleshores Direc-
ció General de Medi Natural i Biodiversitat del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, i l’Agència Catala-
na de l’Aigua (ACA) per a l’estudi i el desen-
volupament d’actuacions fluvials al bosc de 
ribera del riu Ter a la finca del meandre de Foi-
xà-Colomers. Durant el període 2015-2020 es 
van portar a terme diferents estudis per conèi-
xer el medi i el poblament de la finca, així com 
es van desenvolupar diferents actuacions per 
a la millora i conservació del patrimoni natural 
de la finca en custòdia. 

Aquest 2021, el Consorci ha presentat a l’ACA 
el programa d’acció per aquesta finca corres-
ponent a les anualitats 2021-2024. En aquest 
es fa una descripció i diagnosi del medi, i tam-
bé s’estableix un conjunt d’actuacions i acti-
vitats a desenvolupar durant els propers anys 
en relació a conservació, manteniment, segui-
ments i educació i divulgació. 

Pel que fa a la finca en custòdia Matabosc-La 
Bardissa, des dels serveis tècnics del Consor-
ci del Ter es va sol·licitar el recurs tècnic de 
“Redacció de projecte de millora del patrimoni 
natural” inclòs en el catàleg de serveis 2021 de 
la Diputació de Barcelona. Aquest s’ha concre-
tat en la redacció del projecte “Actuacions de 
conservació dels espais fluvials en custòdia al 
riu Ter a Torelló i Borgonyà”. L’objectiu principal 
és la renaturalització del bosc de ribera al riu 
Ter, augmentant el seu valor natural i recupe-
rant les funcions d’hàbitat per a espècies ve-
getals i animals que en són pròpies. Es recullen 
les següents actuacions, millora general de 
l’espai mitjançant la recollida de runes i deixa-
lles; millora del bosc de ribera: tallada sanitària, 
potenciar arbres de futur i diversificació d’es-
pècies, eliminació d’espècies al·lòctones, plan-
tació complementària de diversificació; actu-
acions de conscienciació i conservació com la 
instal·lació de caixes niu i plafons informatius; 
i la renaturalització del bosc de ribera (renatu-
ralització de plantacions de pollancre abando-
nades i bosquets d’acàcia, control i eliminació 
d’invasores, o control dels accessos de vehicles 
fins al riu mitjançant la col·locació de barreres 
permeables als vianants i bicicletes).

El 3 de febrer de 2021 va tenir 
lloc la comissió de seguiment 
del conveni de custòdia amb 
representants de l’Agència 
Catalana de l’Aigua i Biodiversitat 
de la Generalitat de Catalunya.

Vista de la finca en custòdia de Torelló
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El Consorci del Ter ha renovat la senyalització 
de diferents cartells instal·lats a l’àmbit 
fluvial del riu Ter, seguint el manual tècnic de 
senyalització d’espais naturals de la Generalitat 
de Catalunya. L’objectiu és que els ciutadans, 
tant locals com visitants, trobin un seguit 
d’elements interpretatius coherents i unificats 
que ajudin a gaudir de l’entorn i que permetin 
conèixer amb més profunditat els valors que 
han motivat la protecció dels diferents espais 
naturals protegits. També, les circumstàncies 
meteorològiques d’insolació i humitat, i 
en alguns casos, determinades pràctiques 
incíviques (pintades, grafits), suposen un 
desgast d’aquests elements de senyalització, 
reduint la seva funció informativa.

D’una banda a través de la Diputació de Girona, de 
la línia de subvencions per al desenvolupament 
d’actuacions de conservació del patrimoni 
natural per a Consorcis gestors d’espais naturals 
d’interès natural, s’ha portat a terme:

La renovació de tres cartells (un plafó gran, un 
cartell petit i una banderola) al paratge natu-
ral emblemàtic del Pantà de Cal Gat a Sant 
Joan de les Abadesses.

La reordenació de la informació existent al 
mirador de Susqueda amb la instal·lació d’un 
únic cartell i la retirada dels antics.

La restitució d’un cartell situat a Riberes del 
Baix Ter, a l’entorn de l’illa de la Pilastra, al ter-
me municipal de Sant Gregori, que va quedar 
malmès pel temporal Gloria. Aquest conté in-
formació referent als valors de l’espai. Nou cartell al mirador de Susqueda

Restitució d’un cartell a l’illa de la Pilastra, Sant Gregori

Plafó explicatiu Pantà de Cal Gat, Sant Joan de les 
Abadesses

Renovada la senyalització de diferents cartells instal·lats a l’àmbit 
fluvial del riu 

També s’ha millorat la senyalització de diferents elements 
interpretatius i de seguiment d’itineraris en espais en custòdia fluvial 
i d’espais naturals emblemàtics del Ter

El finançament ha provingut de la Diputació de Girona i de l’Ens 
d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat
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Banderola de seguiment de l’itinerari de l’Illa d’Avall, Jafre

Exemple de cartell instal·lat en diferents espais de Riberes 
del Baix Ter

Cartell Hortes i Deveses de Salt

D’altra banda, a través d’un conveni de 
col·laboració amb l’Ens d’Abastament d’Aigua 
Ter-Llobregat (ATL) -ens que recolza l’activitat 
general del Consorci del Ter- s’han pogut 
substituir, arranjar i/o instal·lar una vintena de 
cartells, plafons i banderoles. Tots ells en diferents 
espais en custòdia i indrets emblemàtics del riu 
Ter: a la zona de la colònia Llaudet a Sant Joan 
de les Abadesses, a Bescanó i a Sant Gregori, a 
les Hortes i Deveses de Salt, a l’illa de Pedret i el 
Bosc de Can Salvatella a Girona, a Sobrànigues, 
a Foixà i a l’illa d’Avall a Jafre. A Osona també 
s’han retirat dues fites de la Ruta del Ter que 
estaven situades en dos punts on actualment 
no hi passa el recorregut.

El conveni amb ATL, a més de millorar la 
senyalització interpretativa i de seguiment de 
diferents espais de la conca del Ter, també ha 
permès realitzar actuacions de regulació d’ús 
públic i portar a terme tasques encaminades a 
la millora d’espècies de fauna i flora fluvial, així 
com accions de protecció i conservació del medi 
natural, treballs tècnics, campanyes d’educació 
ambiental i revisió i instal·lació de caixes niu. 

Renovem la senyalització en una 
desena d’espais naturals del Ter.

Instal·lació de cartells al mirador de Sant Benet, Susqueda
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Realitzem una actuació de control de 
flora exòtica invasora a Montesquiu

Des del Consorci del Ter s’ha portat a terme, 
amb finançament de la Diputació de Barce-
lona, una actuació de control de flora exòti-
ca invasora en dos punts propers al riu Ter a 
Montesquiu amb l’objectiu d’evitar la dispersió 
d’aquestes espècies, la seva penetració a l’es-
pai natural “Sistema Transversal Català” inclòs 
a la Xarxa Natura 2000 i que el riu actuï com a 
sistema de dispersió. 

Els punts on s’ha actuat són als entorns de la 
zona d’esbarjo “Font d’en Nando” en un rodal 
de 400 metres quadrats i en un punt a uns 50 
metres aigües avall del pont de Montesquiu, 
a la riba dreta del riu, d’uns 200 metres qua-
drats. En concret, s’han eliminat tots els peus 
de flora exòtica invasora de cada un dels ro-
dals, bàsicament ailant (Ailanthus altissima), 
seguint el protocol de control químic per l’es-
pècie de la Diputació de Girona.

L’any 2019 des del Consorci es va realitzar una 
diagnosi preliminar de l’espai fluvial del Ter al 
seu pas pel Parc del Castell de Montesquiu 
constatant que una de les problemàtiques 
existents són les espècies exòtiques invasores. 
L’ailant és una espècie que s’estén ràpidament 
en moltes zones ja que les seves llavors alades 
poden recórrer grans distàncies. És habitual 
trobar-lo als espais riberencs on competeix 
amb la vegetació autòctona i forma bosquets 
que es van expandint.

Elaborem una diagnosi preliminar 
sobre l’espai fluvial del riu Ter entre 
les rescloses de Borgonyà i Gallifa

Des dels serveis tècnics s’ha realitzat una di-
agnosi preliminar de l’espai fluvial del riu Ter 
des de la resclosa de Borgonyà fins a la res-
closa de Gallifa. Es tracta d’un tram d’uns 11 
quilòmetres de riu, el qual discorre entre els 

Actuacions i projectes de millora del patrimoni natural a la comarca 
d’Osona

municipis de Sant Vicenç de Torelló, Orís, To-
relló i les Masies de Voltregà, sovint fent de 
frontera entre ells. La diagnosi s’ha elaborat 
amb una subvenció per concessió directa de 
la Diputació de Barcelona destinada a finan-
çar la realització, entre altres, de projectes de 
coneixement, conservació i millora del medi 
natural fluvial al llarg del riu Ter i afluents, i la 
realització de diagnosis del medi fluvial a Oso-
na i l’àmbit del Parc del Castell de Montesquiu 
i de Guilleries-Savassona.

En aquest tram, el riu Ter rep l’aportació d’un 
bon nombre de torrents i rieres, el més im-
portant dels quals és el riu Ges, un dels princi-
pals afluents del riu Ter al seu pas per Osona. 
El Ter hi discorre lentament entre meandres, 
a l’interior dels quals s’hi ha desenvolupat di-
ferents usos, bàsicament camps de conreu, i 
més recentment, polígons industrials. A més 
a més, destaca l’elevat nombre d’infraestruc-
tures humanes d’usos vinculats al riu (un total 
de 33) entre ponts, fàbriques, colònies, resclo-
ses, canals i sèquies, així com horts urbans, 

Actuació de control d’ailants a Montesquiu



212 0 2 1

extraccions d’àrids, una planta potabilitzadora 
d’aigua, una depuradora i vies de comunicació 
que passen als entorns immediats del riu, la 
més important de les quals és l’autovia C-17. En 
gran part de la superfície del tram analitzat hi 
ha una combinació de dos usos del sòl, planta-
cions fustaneres i camps de conreu. 

Pel que fa a la diagnosi ambiental, cal remarcar 
que en molts sectors les comunitats de ribera 
estan mal constituïdes, amb presència de flora 
al·lòctona. N’és especialment abundant l’acà-
cia, però també n’hi ha d’altres com el sene-
ci del cap, la budleia o el piracant. En alguns 
trams però, trobem prou ben representada la 
vegetació autòctona de ribera, on les espècies 
més abundants són les del gènere Salix (salze, 
sarga i saulic). Així mateix, a l’estrat arbori tam-
bé hi trobem vern, om, avellaner, freixe de fulla 
ampla, aurons i saüc. Al sotabosc hi abunda el 
sanguinyol, a primera línia del riu hi trobem al-
gun canyissar i balcar amb presència de jonc. 
Pel que fa a la fauna, és remarcable l’abundàn-
cia d’ocells ardeids.

El tram de riu estudiat correspon a parts iguals 

El Consorci del Ter disposa des del 2006 d’un 
inventari de patrimoni natural del Ter, creat 
com a complement de la Ruta del Ter per tal 
de difondre els valors naturals del riu. Es va 
realitzar per donar a conèixer paratges repre-
sentatius del patrimoni natural al llarg del riu 
Ter, des del naixement a la desembocadura, i 
on es recollien 39 espais emblemàtics. Aquest 
2021 s’ha portat a terme la seva actualització 
per tal de donar informació actualitzada tant 
dels espais com dels valors naturals del riu i 
les figures de protecció existents. També s’han 
renovat les fotografies de cada espai. Tota la 
informació disponible s’ha actualitzat a les pà-
gines web, tant del Consorci com de la Ruta 
del Ter. L’actualització ha comptat amb el su-
port del Departament d’Acció Climàtica, Ali-
mentació i Agenda Rural.

Actualització de l’inventari de patrimoni natural del Consorci del Ter

L’inventari el podem consultar,  
tant a la web del Consorci del Ter  
com de la Ruta del Ter.  

Es pot consultar aquí.

a dues masses d’aigua, el Ter entre la riera de 
Vallfogona fins el Ges i el Ter entre el Ges i el 
Gurri, que presenten un estat general (estat 
químic i estat ecològic) dolent, amb incertesa. 
També la qualitat hidromorfològica dels dos 
trams és dolenta, degut a l’elevada quantitat 
d’infraestructures de captació i derivació d’ai-
gua i extraccions a l’espai fluvial. Cal apuntar 
que tot i que l’evolució de l’estat global de les 
2 masses d’aigua és negatiu, a la comunitat de 
peixos del Ter entre el Ges i el Gurri s’observa 
una millora en l’informe del 2019 respecte el 
del 2015.

Una de les principals mesures de gestió que 
suposaria una millora substancial, seria la res-
titució d’un bosc de ribera ben estructurat, 
amb diversitat d’espècies, tractar espècies 
exòtiques invasores, i fomentar un ús públic 
responsable i respectuós amb la natura. Cal 
tenir en compte que la inclusió de la Xarxa Na-
tura 2000 comportaria un seguit de beneficis i 
ajudaria a reforçar el paper del Ter com a con-
nector ecològic entre la resta d’àrees d’interès 
adjacents.

http://www.consorcidelter.cat/el-territori-del-ter/rutes/ruta-del-patrimoni-natural
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Entre el 9 i l’11 de juny el tècnic de projectes del 
Consorci del Ter, Albert Magnet, va prendre part 
a França –a la zona dels Pirineus Orientals i l’Ari-
ège- en la quarta reunió a nivell internacional 
d’intercanvi de coneixements i d’experiències 
reals en el marc del projecte “Pastores del siglo 
XXI: mejora del profesionalismo en el manejo 
de ganadería extensiva, incendios forestales y 
paisaje en la era del cambio global”, i conegut 
amb l’acrònim FireShepherds. El projecte que 
s’ha tancat aquest any compta amb finança-
ment del programa Erasmus + de la Unió Euro-
pea i ha estat liderat per la Fundació d’Ecologia 
del foc i gestió d’incendis Pau Costa Alcubierre. 
En total hi ha 15 socis més d’Espanya, França, 
Portugal i Alemanya, entre els quals destaquen 
5 escoles de pastors. L’objectiu ha estat millorar 
la professionalitat dels pastors i pastores ad-
quirint habilitats i competències en relació a la 

El Consorci participa en un intercanvi internacional a França en el 
marc del projecte “Pastores del siglo XXI: mejora del profesionalismo 
en el manejo de ganadería extensiva, incendios forestales y paisaje 
en la era del cambio global” (FIRESHEPHERDS), que combina el 
silvopastolarisme i la gestió d’incendis forestals

Participants en l’intercanvi de França del projecte FIRESHEPHERDS

gestió dels seus ramats en un context de risc 
d’incendis forestals i canvis en el paisatge que 
exigeix de noves fórmules de gestió públic-pri-
vada del territori. 

El Consorci del Ter hi ha participat com a soci, 
atès que alguns dels aspectes del projecte 
poden ser d’importància per a la bona gestió 
dels espais forestals de ribera, especialment a 
les finques que el Consorci té en custòdia. L’or-
ganisme hi participa amb algunes actuacions 
concretes, sobretot en intercanvi de coneixe-
ments, formació i realització d’alguns actes en 
el marc de l’àmbit geogràfic del Ter i els seus 
afluents. 

En l’intercanvi de França es van visitar diferents 
pastors transhumants, granges que valoritzen 
els productes i realitzen venda directa, així com 
projectes de recuperació de pastures.
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El 2020 el Consorci del Ter va impulsar i 
encarregar el projecte constructiu i l’obra d’una 
rampa de peixos a la resclosa de la Pilastra per 
a donar solució a l’efecte barrera d’aquesta 
infraestructura. La seva construcció va rebre 
finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Al mes de maig es va  es va iniciar el seguiment 
i avaluació de la millora de la connectivitat i 
efectivitat del dispositiu de pas per a peixos. 
El seguiment inclou l’estimació directa de les 
taxes de pas de peixos, l’avaluació de l’estat del 
poblament de peixos al tram i el seguiment 
del funcionament hidràulic del dispositiu amb 
mesures de calat i velocitat. El seguiment 
previst s’allargarà dos anys (maig 2020-maig 
2022) i permetrà conèixer quin és l’estat de les 
poblacions a ambdós costats del dispositiu i 
l’efectivitat del mateix. 

El Consorci del Ter ha participat com a membre 
associat des del 2018 i fins a mitjans d’aquest 
2021 en el projecte “Impulsando la gestión 
concertada y sostenible de la anguila en el área 
SUDOE”, conegut com a SUDOANG. Els principals 
objectius del projecte han estat desenvolupar 
eines i unificar mètodes per tal de reforçar la 
cooperació entre els gestors de la zona SUDOE 
que tenen competències en el tema de l’anguila 
a Espanya, França i Portugal. Entre les tasques 
desenvolupades hi ha hagut la recopilació de 
dades de camp a diferents conques pilot, entre 
elles, la del Ter, que ha efectuat la Universitat 

de Girona (UdG), beneficiària del projecte. S’ha 
fet mostreigs d’anguiles per determinar l’estat 
de la població i d’angules per quantificar el 
reclutament.

Des del Consorci del Ter aquest any es va participar 
en una doble jornada, els dies 31 de maig i 1 de juny, 
de tancament del projecte amb la presentació 
de dos productes desenvolupats en el marc 
d’aquest Interreg. Es tracta de la plataforma per 
a la governança de l’anguila Governang i una eina 
interactiva que permet visualitzar les dades de 
l’anguila a nivell de conca, unitat de gestió, país i 
zona SUDOE, coneguda com a Visuang. 

Estudi de seguiment de la rampa de peixos de la resclosa de la 
Pilastra

Tancament del projecte SUDOANG

Les dades del primer any de seguiment són 
parcials però permeten determinar certs 
resultats: a la zona d’estudi s’hi han detectat fins 
a 10 espècies de peixos, de les quals tan sols 4 són 
autòctones.

Els resultats d’aquest seguiment indiquen que la 
nova rampa per a peixos a la resclosa de la Pilastra 
és poc eficaç, fet atribuïble a l’excés de velocitat i 
turbulència de l’aigua i poques zones de descans. 

Val a dir que el tipus de solució executada és 
l’adient en un cas com aquest, però cal revisar 
el disseny precís de la rampa per a millorar-ne 
l’eficiència. 

D’altra banda, el 6 de juliol va haver-hi una visita 
amb els regants de Salt i els ajuntaments de Salt 
i Bescanó a la rampa de peixos de la Pilastra i a la 
casa de comportes de la Monar.
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Informa, tramita i assessora en convoca-
tòries sobre ajuts i subvencions que con-
voquen diverses administracions i en les 
quals hi poden optar els ens locals.  Exem-
ple: Sarrià de Ter, assessorament per la con-
vocatòria de trams urbans. 

Assessora tècnicament en relació a car-
tells de difusió del patrimoni vinculat al 
riu. Exemple: cartells del parc del riu de 
Montesquiu i ordenació de cartells existents 
a Susqueda. 

Redacta informes tècnics diversos vincu-
lats al riu i al seu patrimoni. Exemple: Ca-
racterització del rec de Sant Gregori. 

Assessora en tramitacions ambientals i 
redacta informes ambientals. Exemple: 
Ajuntament de Girona. 

Cedeix   temporalment   material per a 
dur a terme seguiments de fauna fluvial. 
Exemple: cessió de trampes de seguiment 
de tortugues a l’Ajuntament de Torroella de 
Montgrí i al Parc Natural del Montgrí, les Illes 
Medes i el Baix Ter. 

Coopera i col·labora amb els ajuntaments 
consorciats en l’execució de projectes. 
Exemple: recuperació de la passera de la 
Batllia, a Sant Joan de les Abadesses. 

Organitza activitats d’educació ambien-
tal: 32 activitats organitzades el 2021.

Impulsa i potencia la creació d’una xar-
xa d’itineraris entorn el riu Ter, dels seus 
afluents i recs. Exemple: Assessorament 
per itineraris al voltant de la sèquia Vinyals 
a Bordils.

Col·labora amb els projectes transver-
sals municipals que impulsen els ajun-
taments. Exemple: Pla de gestió del patri-
moni de la Muntanya de Sants Metges, Sant 
Julià de Ramis. 

El personal del Consorci en aquesta àrea també: 

Elabora, redacta, dirigeix i controla l’execu- 
ció de projectes i memòries i tramita ajudes i 
subvencions per a poder efectuar els treballs 
als diversos espais fluvials.

Redacta informes sobre plans, programes i 
projectes que afecten l’àmbit fluvial i els seus 
espais naturals a petició dels ajuntaments i de 
les Oficines Territorials d’Avaluació Ambiental. 
Aquest 2021 s’han emès informes d’avaluació 
ambiental en relació al projecte construc-
tiu de l’ampliació de l’Edar de Celrà, del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
de Manlleu, del projecte de reforç del mur i 
instal·lació de passarel·la a Celrà, del projec-
te constructiu del gual d’accés al paratge del 
Grau sobre el riu Ter a Sant Joan de les Aba-
desses, del projecte constructiu de reforç del 
rull de caiac d’estil lliure del parc d’Aigües Bra-
ves de la Pilastra, del projecte de línia elèctri-
ca a 40KV de la colònia Llaudet a Can Brandia 
i del projecte de construcció d’un nou pont 
sobre el Ter i rectificació puntual del traçat 
entre Camprodon i Sant Pau de Segúries. A 
més s’han realitzat diferents reunions amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua i la consultora 
encarregada de la redacció del projecte de 
recuperació del meandre de Colomers.

Es porten a terme o es coordina el seguiment 
de diversos grups faunístics en els espais fluvi-
als: quelonis aquàtics, ocells, amfibis i peixos.

El Consorci actua  com a organisme centra-
litzador de projectes municipals, que estiguin 
vinculats directa o indirectament amb el riu, 
o amb el patrimoni natural i cultural, per tal 
de donar-los coherència i buscar els recursos 
tècnics i econòmics necessaris per posar-los 
en marxa:

Recerca de recursos tècnics per a desen-
volupar projectes. Exemple: Ajuntament 
de Molló, catàleg de serveis de la Diputació 
de Girona per a la redacció d’un projecte al 
Ritort. 

Altres actuacions
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Renovem la senyalització de la Ruta del Gurri i arrangem diversos 
elements d’ús públic

ACCIONS 2021
DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA I TURISME

L’àrea de Promoció Econòmica 
i Turisme té l’objectiu de 
desenvolupar les potencialitats 
econòmiques que ofereix l’eix 
fluvial del riu Ter a través de la 
implantació d’una estratègia 
de desenvolupament turístic 
sostenible que valoritzi els  
recursos endògens.

Des de fa 13 anys el Consorci del Ter gestiona la Ruta del Ter, un itinerari que es pot fer a peu i en 
bicicleta, seguint el riu Ter, i que enllaça els Pirineus (Ulldeter-Setcases) i la Costa Brava (Torroella 
de Montgrí-l’Estartit). Aquest 2021, a més del repàs de la senyalització en diferents punts del tra-
çat, s’han renovat les plaques de seguiment i cartells d’una de les rutes dels afluents, la Ruta del 
Gurri. També s’ha presentat la marca “Via de Riu” que vol promocionar les rutes que ressegueixen 
els cursos fluvials de manera conjunta a través d’un nom i una identitat gràfica concreta.

El Consorci del Ter ha renovat i arranjat la se-
nyalització i diversos elements d’ús públic de 
la Ruta del Gurri, que transcorre per Vic, Gurb, 
les Masies de Roda i Roda de Ter, amb la col·la-
boració i suport de la Diputació de Barcelona 
i Aigües Vic. L’entrada en servei del traçat que 
permet anar des de la ciutat de Vic fins al punt 
d’enllaç amb la Ruta del Ter, a Roda de Ter, va 
tenir lloc fa 8 anys. En aquest temps i especi-
alment després del pas del temporal Gloria, el 
gener de l’any passat, es va constatar la neces-
sitat de portar a terme un conjunt d’actuacions 
i millores.

En concret, s’han renovat les dues impressions 
dels cartells situats a l’inici i final de recorregut 
a Vic i Roda de Ter/les Masies de Roda, i s’ha ins-
tal·lat –de nou, ja que se’l va emportar l’aigua i 
no es va poder localitzar- el cartell situat en ter-
me municipal de Gurb. També s’ha renovat la 
senyalització de seguiment del recorregut amb 

el canvi de plaques, optant per un disseny amb 
planxa d’alumini que ha de tenir una major du-
rabilitat. D’altra banda, s’ha aprofitat per fixar 
de nou sobre el terreny diferents fites que es-
taven mogudes o descalçades, una barana de 
protecció, així com la millora en alguns punts 
de la passera sobre el Gurri a Gurb.

Renovació de la impressió del cartell de Vic
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La Ruta del Gurri té 12 quilòmetres i mig de re-
corregut bidireccional i es pot fer tant a peu 
com en bicicleta. En el moment de la seva de-
finició es va prioritzar un traçat que ressegueix 
el curs fluvial del Gurri a través de camins exis-
tents propers a l’espai fluvial del riu. Amb la 
creació d’una xarxa de rutes fluvials articula-
des a l’entorn de la Ruta del Ter i que resse-
gueixen els principals afluents del riu, el Con-
sorci conjuntament amb els municipis per on 
transcorren les rutes, pretén que els visitants 
descobreixin el territori i s’aproximin als nuclis 
de població.

Situat al bell mig de la Plana de Vic, el Gurri 
neix a Seva, als vessants nord-oest del Ma-
tagalls i, després de recórrer uns 15 quilòme-
tres, desemboca al riu Ter, al municipi de les 
Masies de Roda. Amb un recorregut en 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.

A principis de juny es va realitzar una actua-
ció de neteja, retirada de branques caigudes i 
desbrossada al camí obert a la zona de la Cú-
bia (Les Llosses) el 2015 que facilita la connexió 
de la Ruta del Ter entre les comarques del Ri-
pollès i Osona i que va permetre la recupera-
ció de l’antic Camí Ral que unia Montesquiu i 
Ripoll. També es van retirar algunes pedres del 
camí en algun punt. El camí presenta un ele-
vat interès tant paisatgístic com naturalístic. 
L’actuació es va finançar amb la col·laboració 
de la Diputació de Girona. 

Nou cartell instal·lat a Gurb

Noves plaques a la Ruta del Gurri

Actuació al camí de la Cúbia

Actuació de manteniment del camí de la Cúbia, a les Llosses, que 
dóna servei a la Ruta del Ter
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El Consorci del Ter, juntament amb l’Ajunta-
ment de Girona, ha donat a conèixer enguany 
la marca “Via de Riu” que té per objectiu pro-
mocionar les rutes que ressegueixen els cur-
sos fluvials de manera conjunta a través d’un 
nom i una identitat gràfica concreta. El projec-
te, de moment, engloba Girona, Lleida i Per-
pinyà, amb la voluntat d’estendre’s més enllà 
d’aquests territoris. El distintiu, que vol equi-
parar-se amb el de Via Verda, pretén promou-
re un turisme sostenible, i posar a l’abast de 
les persones visitants els punts d’interès pai-
satgístic, natural, històric i cultural del territori. 

“Via de Riu” compta amb fons europeus i 
s’emmarca dins el projecte “Turisme Trans-
fronterer Fluvial i Sostenible - Tet, Ter, Fluvià i 
Segre (TTFS)” inclòs en la segona convocatòria 
del programa INTERREG V A Espanya-Fran-
ça-Andorra POCTEFA 2014-2020, i del qual 
el Consorci del Ter en forma part com a soci 
beneficiari. Els altres socis del projecte són 
l’Ajuntament de Girona, l’Ajuntament de Llei-
da, l’Oficina de Turisme de Perpinyà, Turisme 
de Lleida i la Communaute Urbaine Perpignan 
Mediterranee (cap de fila).

La iniciativa pretén agrupar diferents territoris 
que estiguin banyats per les aigües d’un riu, 
que tinguin interès per fomentar la conser-
vació i la millora ambiental de l’entorn fluvial 
i que tinguin la voluntat que el riu esdevingui 
un nou atractiu turístic del territori, un espai 
de gaudi ciutadà i un motor per al desenvo-
lupament sostenible regional. Els ciutadans a 
través de camins que es poden fer a peu o en 
bicicleta poden recórrer el curs fluvial dels rius. 
Es tracta d’un nou producte ecoturístic trans-
fronterer on el nexe són els rius pirenaics-me-
diterranis, que permet descobrir el patrimoni 
natural i cultural vinculat a la Tet, al Ter i al Se-

Presentació de la marca “Via de Riu” en el marc del projecte 
INTERREG “Turisme Transfronterer Fluvial i Sostenible – Tet, Ter, 
Fluvià i Segre (TTFS)”, en el qual el Consorci hi participa com a soci 
beneficiari

La informació de les rutes es pot 
consultar aquí: www.viaderiu.es.

Via de Riu Ter es troba sota el parai-
gües de la Ruta del Ter, que ha servit 
com a mirall a les ciutats de Lleida i 
Perpinyà, per crear rutes similars als 
rius Segre i Tet.

gre. En el cas del Consorci del Ter, via de riu 
Ter, es troba sota el paraigües de la Ruta del 
Ter, que ha servit com a mirall a les ciutats de 
Lleida i Perpinyà, per crear rutes similars als 
rius Segre i Tet, i començar a posar els primers 
quilòmetres de recorregut en funcionament 
en aquests territoris. Per tant, de moment, el 
projecte compta amb la participació de Giro-
na, Lleida i Perpinyà, i dins “Via de Riu” s’inclou: 
Via de Riu Ter, Via de Riu Segre i Via de Riu Tet. 

Identitat gràfica Via de Riu

http://www.viaderiu.es
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Tríptic Via de Riu
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El Consorci del Ter ha rebut una subvenció de 
20.000 euros de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) a través d’una línia d’ajuts destinada a 
sufragar despeses per a la redacció de plans 
d’usos per a trams fluvials en l’àmbit de les 
conques internes. Des de l’organisme s’im-
pulsa la redacció del Pla d’Usos sobre serveis 
i activitats recreatives del Ter amb l’objectiu 
d’ordenar la presència de serveis i activitats 
recreatives existents i potencials a la conca, 
d’acord a uns criteris ambientals i de segure-
tat, per tal d’estimular l’activitat social i econò-
mica a l’entorn del riu, de manera sostenible, 
bo i preservant els valors naturals i paisatgís-
tics de la conca.

Aquest Pla d’Usos es redacta per al curs prin-
cipal del riu Ter, que serà objecte de mesures 
d’ordenació concretes. Tanmateix inclourà de-
terminacions genèriques que, mitjançant l’ins-
trument que s’estableixi, podrien ser aplica-
bles a nivell de tota la conca: tot el recorregut 
dels rius Ter (208 quilòmetres), Freser i Daró, 
i tots els seus afluents. En paral·lel, el Consell 
Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de la Cellera 
de Ter ja estan tramitant els Plans d’Usos dels 
embassaments de Sau i el Pasteral, i el Consor-
ci treballa coordinadament amb els ens encar-
regats de la redacció d’aquests documents. En 
aquest sentit s’han portat a terme diferents re-
unions amb els diversos equips i ajuntaments 
implicats en la tramitació.

El Pla ha de regular el desenvolupament de 
totes les activitats recreatives i serveis de lleu-
re que s’efectuïn a la conca del Ter en major 
o menor mesura, adaptant-se a la normativa 
existent i desenvolupant noves regulacions i 
ordenacions que permetin compatibilitzar la 
preservació del medi amb el seu gaudi.

En els últims anys, des del Consorci del Ter, 
s’han dedicat esforços a tirar endavant el Pla 
d’Usos amb la redacció de diferents docu-
ments previs. Enguany i a través del projec-
te INTERREG “Turisme Transfronterer Fluvial 
i Sostenible – Tet, Ter, Fluvià i Segre (TTFS)” 
s’ha realitzat un informe d’avaluació i diagnosi 
del potencial turístic del riu Ter vinculat al Pla 
d’Usos sobre serveis i activitats recreatives al 
riu Ter en la seva globalitat. El 2018 des del Con-
sorci es va redactar un document d’avanç del 
Pla d’Usos sobre serveis i activitats recreatives 
al riu Ter i el 2019 es va obtenir el document 
d’abast que ha de regir l’Estudi Ambiental Es-
tratègic (EAE) i que incorpora les aportacions 
rebudes per part d’11 administracions públi-
ques. Des d’aleshores ençà s’ha estat revisant 
el document d’abast i treballant en les petici-
ons de les diferents administracions per anar 
desenvolupant el Pla d’Usos.

L’informe d’avaluació i diagnosi del potencial 
turístic del riu Ter ha avaluat el potencial turís-
tic analitzant la situació turística existent (ofer-
ta, demanda i tendències de mercat) i fent una 
diagnosi dels punts forts i febles del territori, 
les oportunitats i els riscos.

L’Agència Catalana de l’Aigua atorga una subvenció de 20.000 euros 
al Consorci del Ter per a la redacció del Pla d’Usos sobre serveis i 
activitats recreatives del Ter

L’objectiu és ordenar la presència 
de serveis i activitats recreatives 
existents i potencials a la conca de 
manera sostenible.
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Avaluació de les repercussions de 
la freqüentació a les ribes del Ter 

El Consorci del Ter ha detectat que les activitats 
recreatives als entorns fluvials s’han multiplicat 
els darrers temps tant per la situació creada pel 
temporal Gloria com per la pandèmia de la Co-
vid 19. S’han redescobert les ribes fluvials com a 
llocs favorables pel desenvolupament d’activi-
tats a l’aire lliure i també per al bany. Aquest re-
descobriment del riu, tot i ser positiu i desitjable 
des del punt de vista socioeconòmic, suposa 
un conjunt de conseqüències negatives per als 
hàbitats d’interès situats al llarg de l’eix fluvial i 
dels seus afluents, i per les espècies que hi vi-
uen. Per això, enguany, amb la col·laboració del 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, s’ha portat a terme una avaluació 

de les repercussions de la freqüentació als es-

pais fluvials que permeti anar treballant amb la 

regulació dels usos de lleure i recreatius i esta-

blir propostes de regulació d’usos. El conjunt de 

municipis enquestats reflecteixen una sensació 

generalitzada de preocupació per l’augment de 

flux de visitants que reben els espais fluvials del 

riu Ter i dels seus afluents i rieres. S’ha constatat 

que els usos públics als espais fluvials porten 

associades problemàtiques molt diverses, al-

gunes de generalitzades, com l’acumulació de 

deixalles, el vandalisme i els animals domèstics 

deslligats al medi natural. També s’ha eviden-

ciat la preocupació perquè els usos es facin de 

manera ordenada i regulada. En total es va ob-

tenir resposta de 42 persones de 35 municipis.

El Consorci del Ter va sol·licitar a la convoca-
tòria del Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs 
Locals 2021 del Pla de mandat 2020-2023 de 
la Diputació de Barcelona el recurs tècnic 
“Redacció de projectes de senyalització turísti-
ca inclosos a la xarxa de mobilitat” per la millo-
ra de la Ruta del Ter, tant per la revisió de tra-
çats adequats a les infraestructures existents 
com de nova proposta de senyalització. Des 
de la Unitat d’Infraestructures Turístiques s’ha 
redactat el projecte “Millora de la Ruta del Ter 
a la comarca d’Osona”, centrada en dos àm-
bits; d’una banda la senyalització de la xarxa 
de mobilitat al llarg del recorregut, tant a peu 
com en bicicleta; i d’altra banda la senyalitza-
ció pròpia de la Ruta del Ter. 

La seva execució s’ha sol·licitat pel 2022, tam-
bé a la Diputació de Barcelona, dins el recurs 
“Execució de projectes de senyalització turísti-
ca inclosos en la Xarxa de mobilitat turística”.

Sol·licitud de recurs tècnic a la Diputació de Barcelona per la 
redacció d’un projecte de millora de la Ruta del Ter al seu pas per 
Osona

La Ruta del Ter al seu pas pel meandre de l’illa, Sant 
Quirze de Besora
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Sortida a Girona

Sortida a Manlleu

Accions de difusió al voltant de la Ruta del Ter

Promoció a través del Facebook de les 
novetats al voltant de la Ruta del Ter, on 
es compta amb més de 5.000 seguidors i 
seguidores.

Actualització de la pàgina web de la Ruta 
del Ter (www.rutadelter.cat) on l’han visitat/
consultat 16.063 usuaris durant el 2021.

Suport a la novena edició de la cursa en 
bicicleta pel Ter, Ter Bike Experience, que 
va tenir lloc el 5 de juny organitzada pel Club 
Open Natura i Tour Tracks. Es tracta d’una 
marxa esportiva no competitiva pel traçat de 
la Ruta del Ter en un sol dia que va comptar 
amb 460 participants. L’objectiu és fomentar 
i promocionar la Ruta del Ter, donant a 
conèixer l’entorn natural, el patrimoni 
cultural, els paisatges i les singularitats d’un 
territori que té com a eix vertebrador el curs 
del riu Ter. 

Aquest repte esportiu de superació i 
companyonia té la sortida a Setcases (205 
quilòmetres). També es compta amb una 
ruta de nivell mitjà, amb sortida des de 
Manlleu de 126 quilòmetres, i amb una altra, 
des de Girona, de 60 quilòmetres.

La Ter Bike Experience va comptar també 
amb el suport de la Diputació de Girona, la 
Diputació de Barcelona, la Secretaria General 
de l’Esport de la Generalitat i la Federació 
Catalana de Ciclisme. Enguany, des de la 
Diputació de Barcelona es va facilitar una 
medalla de participació per cada inscrit.

Assistència a l’Assemblea General del Club 
de Natura i Turisme Actiu del Patronat 
de Turisme Costa Brava Girona on es van 
presentar les accions que es van portar a 
terme el 2020, adaptades a la pandèmia de 
la Covid 19, així com les línies estratègiques 
proposades pel 2021 i el seu pressupost. 
També es va aprovar la nova composició del 
comitè executiu. La reunió va tenir lloc el 22 
de gener de 2021.

Sortida a Setcases

http://www.rutadelter.cat
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Assistència al Fòrum de Turisme Sostenible 
del Ripollès per consensuar i prioritzar els 
eixos de treball en turisme a la comarca. Es 
van exposar alguns dels projectes de desen-
volupament turístic i socioeconòmic que ac-
tualment estan en marxa i també es va parlar 
de la Fase II de la Carta Europea de Turisme 
Sostenible al Ripollès que inclou la distinció 
de les empreses en turisme sostenible. 26 de 
gener de 2021.

Participació en una reunió del grup de tre-
ball de la Carta Europea de Turisme Soste-
nible al Ripollès. 16 de març de 2021.

Participació en dues taules de senderisme 
i cicloturisme organitzades pel Patronat de 
Turisme Costa Brava Pirineu de Girona on es 
va realitzar una valoració de la temporada, 
recollint les impressions per part dels parti-
cipants. Aquestes es van realitzar els dies 7 
d’octubre i 14 d’octubre, respectivament.

Participació en una sessió del Club de Pro-
ducte-Osona destinació cicloturística, amb 
dinàmica participativa per tal de detectar les 
fortaleses i debilitats de la comarca i que han 
de definir les propostes d’acció del 2022. 14 
de desembre de 2021.

Assistència a la presentació del Pla d’Acci-
ons i Objectius 2022 del Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona el 15 de desembre on es 
van exposar les principals línies d’actuació de 
l’any que ve i es va fer balanç del 2021. 

Dinamització del Carnet Ruta del Ter pel ter-
ritori on transcorre el traçat. El carnet es pot 
aconseguir de manera gratuïta a través del 
fulletó de la Ruta del Ter o es pot descarregar 
i imprimir a la pàgina web, on hi ha un apartat 
específic. Imatge del carnet de la Ruta del Ter

Altres

Reunió amb tècnics de la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat de la Genera-
litat de Catalunya i el Consorci de les Vies Ver-
des per parlar sobre la senyalització prevista 

per a la via cicloturística InterCatalunya en el 
tram Osor-el Pasteral i la Ruta InterCatalunya 
en general. 25 de febrer de 2021.

En total hi ha 8 controls de pas dividits en 
tres trams: Ulldeter-Montesquiu, Montes-
quiu-Susqueda i Susqueda-la Gola del Ter. 
Una vegada segellat es pot enviar una foto-
grafia per correu electrònic al Consorci del 
Ter. Verificat el seu contingut, s’envia un di-
ploma personalitzat que acredita haver rea-
litzat la Ruta del Ter; també s’entra en el sor-
teig d’un cap de setmana en establiments 
de la Ruta del Ter i/o activitats complemen-
tàries. El sorteig del 2021 va tenir lloc el 22 de 
juliol en un acte públic a la seu administra-
tiva del Consorci del Ter –es va poder seguir 
en directe per Instagram-. L’afortunada va 
ser Cèlia Junqueras.

El premi estava format per un forfet doble 
(2 forfets) d’anada i tornada al telecadira de 
Vallter 2000, el regal de dos llibres “El Qua-
dern del fill” i “Sobresalt” per part del Museu 
de l’Aigua de Salt, que també convidava a 
visitar les instal·lacions del museu, i un des-
cens per a 2 persones amb Kayak del Ter en-
tre Colomers i Verges. Tots els regals van ser 
gentilesa dels establiments col·laboradors.
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Accions de comunicació i difusió

En aquesta àrea s’ha continuat amb la tasca que es duu a terme cada any de difusió i comuni-
cació, com l’edició de l’InfoTer, l’actualització de la pàgina web www.consorcidelter.cat (enguany 
l’han visitat/consultat 21.428 usuaris) i de les xarxes socials. També s’ha donat continuïtat al préstec 
del llibre “El tresor del Ter”, arribant a la tretzena edició, així com la dinamització de l’exposició so-
bre les espècies autòctones dels nostres rius i el perill de les invasores coneguda com a Potamo 
Fauna i la del riu Ter. Tots ells materials que estan disponibles anualment tant pels organismes 
consorciats com pels centres educatius de la conca del Ter. 

Edició i enviament mensual del butlletí in-
formatiu InfoTer. Aquest any s’ha tancat amb 
856 destinataris.

Redacció, edició i difusió de la Memòria 
d’activitats del Consorci del Ter. 2020.

Contacte amb els mitjans de comunicació 
a través de l’organització d’una roda de prem-
sa i la redacció i enviament de notes de prem-
sa –un total de nou-. A la pàgina web s’han 
publicat un total de 80 notícies i els mitjans 
de comunicació han publicat informacions 
referents al Consorci del Ter i a la seva activi-
tat en 34 ocasions.

Actualització i seguiment dels comptes de 
Facebook (/rutadelter), Twitter (@Consorci-
Ter) i Instagram (@consorcidelter).

facebook.com/pages/Ruta-del-Ter
Més de 5.000 seguidors

https://twitter.com/consorciter
940 seguidors

www.instagram.com/consorcidelter
850 seguidors

ACCIONS 2021
DE COMUNICACIÓ
I SENSIBILITZACIÓ

L’àrea de Comunicació  
i Sensibilització té l’objectiu 
de fomentar la cohesió, la 
participació i la sensibilització de 
tot l’entramat social per afavorir 
el desenvolupament sostenible 
del territori que configura l’espai 
fluvial del Ter. També és tasca 
d’aquesta àrea difondre la imatge  
i les accions del Consorci del Ter 
per convertir-lo en un organisme 
de referència dins i fora del  
territori on actua. 

http://facebook.com/pages/Ruta-del-Ter
https://twitter.com/consorciter
http://www.instagram.com/consorcidelter
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Accions d’educació i sensibilització

Responent a l’interès mostrat per algunes 
escoles i amb la voluntat de fer difusió del 
patrimoni del riu Ter, s’ha posat a disposició 
de les escoles dels municipis consorciats el 
préstec del llibre juvenil d’aventures “El tresor 
del Ter” escrit per Xavier Margenat el 2006. El 
llibre s’adreça a nens i nenes d’entre 10 i 12 anys 
i posa en valor el patrimoni natural i cultural 
del riu Ter, així com la seva història. 

El curs 2020-2021 el llibre ha anat, de gener 
a juny, a les escoles: Escola Les Arrels, Salt; 
Institut Escola Mestre Andreu, Sant Joan de les 
Abadesses; i Escola Pompeu Fabra, Manlleu. 

El curs 2021-2022 el llibre ha anat, fins al 
desembre, a les escoles: Escola Mare de Déu 
del Sòl del Pont, Roda de Ter; Escola Sant 
Jordi, Bonmatí; Escola Vall del Ges, Torelló; i 
Institut Escola Mestre Andreu, Sant Joan de 
les Abadesses. 

Informació enviada a les escoles del préstec del llibre “El 
tresor del Ter”

Per segon any s’ha ofert en préstec als 
centres de secundària el llibre “Em dic Aigua!” 
editat per la Fundació Agbar el 2017 i obra 
del prestigiós ecòleg Ramon Folch. Aquest 
compta amb il·lustracions molt amenes de 
Javier Mariscal. El llibre ens apropa al món de 
l’aigua en un sentit molt ampli i global, però 
alhora amb explicacions tècniques i de gran 
rigor científic. Està dividit en quatre blocs. 
Aquest curs se n’han beneficiat alumnes de 
l’escola La Salle de Manlleu.

L’exposició sobre espècies autòctones dels 
nostres rius i el perill de les invasores, realit-
zada amb el projecte LIFE Potamo Fauna, ha 
visitat 10 centres educatius durant el 2021 que 
també han comptat amb xerrades sobre el 
contingut de la mateixa a càrrec de tècnics 
del Consorci. 

Xerrada a l’escola Les Arrels de Salt

Xerrada a l’escola Segimon Comas de Sant Quirze de 
Besora
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Exposició instal·lada a Ullà

Exposició instal·lada a l’Ajuntament de Setcases

Xerrada al centre la Salle de Manlleu

Exposició instal·lada a l’escola Santa Fe de Medinyà

Els centres han estat Escola Vedruna de 
Ripoll (22/02/2021-10/03/2021 i 07/10/2021-
29/10/2021), Escola Doctor Sobrequés  
de Bescanó (12/03/2021-19/03/2021), Escola 
Juncadella de la Cellera de Ter (22/03/2021-
26/03/2021), Institut de Sarrià de Ter 
(06/04/2021-26/04/2021), Institut Salvador 
Espriu de Salt (28/04/2021-04/05/2021), 
Escola El Cabrerès de l’Esquirol (10/05/2021-
28/05/2021), Institut Vall de Llémena de Sant 
Gregori (28/05/2021-22/06/2021), Escola Les 
Arrels de Salt (05/11/2021-12/11/2021), Escola 
Segimon Comas de Sant Quirze de Besora 
(15/11/2021-19/11/2021) i Escola Puig Rodó-ZER 
Montgrí d’Ullà (29/11/2021-17/12/2021). 

L’exposició sobre el riu Ter confeccionada 
conjuntament amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) s’ha pogut veure en diferents 
municipis consorciats, i també s’ha instal·lat 
en diversos centres escolars que han gaudit 
de xerrades sobre el seu contingut. L’exposi-
ció ha estat al Castell de Montesquiu (abril i 
maig de 2021), Ajuntament de Setcases (juli-
ol i agost de 2021), Escola Vedruna de Ripoll 
(07/10/2021-21/10/2021), Escola Doctor Robert 
de Camprodon (22/10/2021-29/10/2021), Esco-
la la Salle de Manlleu (02/11/2021-12/11/2021), 
Escola Casals Gràcia de Manlleu (15/11/2021-
19/11/2021), Institut Jaume Callís de Vic 
(23/11/2021-03/12/2021) i Escola Santa Fe de 
Medinyà (10/12/2021-22/12/2021).

La Diputació de Girona, amb la col·laboració 
del Consorci del Ter, ha realitzat una expo-
sició sobre el transvasament del riu Ter, els 
continguts de la qual parteixen del llibre “El 
Ter. Dits i fets del transvasament” de Joan 
Gaya, publicat l’any 2020 per la Diputació 
dins la col·lecció “Francesc Eiximenis”. Es 
tracta d’una mostra itinerant per diferents 
municipis del Ter que es va inaugurar a An-
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Anunci de l’inici de la campanya a Instagram

glès, el 14 de maig, a l’espai expositiu de les 
Piscines Municipals. L’exposició condensa i 
explica els continguts de la publicació amb 
el suport d’imatges, vídeos i gràfics que aju-
den a entendre la sobreexplotació del riu 
Ter i quin ha estat el procés i les propostes 
per revertir-la. A més d’Anglès, el 2021, s’ha 
pogut veure a la sala U d’Octubre d’Osor 
(16/06/2021-16/07/2021), al Centre Cívic de 
l’Ajuntament d’Ullà (01/09/2021-30/09/2021), 
a la sala gran de Can Geli de l’Era de Cervià 
de Ter (01/10/2021-31/10/2021) i a la sala d’actes 
de la biblioteca Pompeu Fabra de Sant Quirze 
de Besora (03/11/2021-30/11/2021). 

Hem portat a terme una campanya a xarxes 
socials sobre pautes de comportament a l’es-
pai fluvial que ha comptat amb el suport del 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural. L’objectiu ha estat augmentar 
la conscienciació de les persones en relació 
amb el patrimoni natural i la biodiversitat, a 
més d’incrementar la participació individual i 
col·lectiva en la conservació. S’ha volgut evitar 
impactes derivats de la freqüentació huma-
na com l’abandonament de deixalles, l’accés 
motoritzat o l’alliberament de mascotes al 
medi natural.

El riu és un espai natural on podem desenvo-
lupar moltes activitats recreatives i de lleure, 
des de fer-hi esport, simplement gaudir de la 
natura o realitzar-hi caiac o pesca. La millora 
de l’accés al riu, tant pel nivell de conserva-

ció de l’espai (millora de la qualitat de l’aigua) 
com el desenvolupament d’infraestructura 
ha fet que molts ciutadans s’hi tornin a apro-
par, i també ha generat sensibilitat envers els 
ecosistemes fluvials. Tot i així, com s’ha vist en 
els últims mesos, un increment dels visitants 
sense ordenació ni regulació pot conduir a 
una degradació de l’espai i generar tensions 
entre usuaris. 

Exposició del transvasament a Anglès. Fotografia: Dipu-
tació de Girona

En aquest context que propicia el desenvolu-
pament d’usos públics als entorns fluvials, la 
campanya a xarxes socials del Consorci (Twit-
ter, Facebook i Instagram) s’ha portat a terme 
des de la primavera a la tardor, i també se n’ha 
fet ressò a la pàgina web del Consorci i al but-
lletí electrònic InfoTer. Amb tot, s’han donat a 
conèixer els valors dels espais naturals de les 
ribes fluvials, les seves figures de protecció i el 
foment del desenvolupament de conductes 
responsables amb l’objectiu d’evitar impac-
tes derivats de la freqüentació humana. 
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En total s’han publicat 14 consells i recoma-
nacions: sobre la importància de respectar 
els cartells i senyals, la prohibició de fer foc i 
barbacoes, no abandonar deixalles ni masca-
retes, l’ús de cremes solars biodegradables, 
informació de la regulació de l’acampada, res-
pectar la fauna, la importància de no alliberar 
mascotes al medi natural, la regulació d’accés 
motoritzat amb vehicles i de la pesca en ai-
gües continentals, la importància de no instal-
lar elements artificials en horts a les ribes dels 
rius, el control de la conducta dels animals 
domèstics, així com si es circula en bicicleta 
adequar la velocitat de pas als vianants i anar 
alerta amb els avançaments; també s’ha infor-
mat que per portar a terme activitats en es-
pais naturals, com esdeveniments esportius, 
activitats educatives, de recerca o recreatives, 
cal demanar autorització a la Generalitat.

Col·laborem en una acció de neteja a l’espai 
fluvial dels rius Ter i Freser a Ripoll amb la 
participació d’alumnes de l’Institut Abat Oli-
ba, coordinada conjuntament amb el Con-
sell Comarcal del Ripollès, l’Ajuntament de 
Ripoll i l’institut. Un centenar d’estudiants 
de 3r d’ESO del centre educatiu, i en el marc 
del servei comunitari, van participar el 15 de 
maig en una neteja de l’espai fluvial en diver-
sos punts dels rius Ter i Freser al seu pas pel 
municipi i en el marc de la campanya inter-
nacional Let’s Clean Up Europe. Es van retirar 
260 quilos de residus (140 quilos de ferralla i 
120 quilos de residus de diversos tipus que no 
es van poder valoritzar i es van tractar com a 
rebuig). L’Agència Catalana de Residus va fa-
cilitar bosses, sacs i guants per la recollida. El 
president del Consell Comarcal del Ripollès i 
vocal del Consell de Govern del Consorci del 
Ter, Joaquim Colomer, va participar a l’activi-
tat. L’acció tenia la voluntat de contribuir a la 
conservació dels rius i del medi natural, així 
com inculcar aquests valors als adolescents. 
En concret, els alumnes van netejar la finca 
en custòdia fluvial que té el Consorci del Ter 
a la zona del Roig, a més dels espais fluvials 
de la font del tòtil, can Guetes i de la Devesa 
del Pla. 

Participants en la campanya de neteja Let’s Clean Up a 
Ripoll 

Revisem diferents caixes niu per a ocells ins-
tal·lades en espais del riu Ter, la majoria amb 
acords de custòdia fluvial, amb escolars. 
Aquestes revisions s’han portat a terme en el 
marc de les activitats del projecte “Salut i Na-
tura inclusiva a la Vora del Ter” que compta 
amb la col·laboració de Dipsalut. Durant l’hi-
vern des dels serveis tècnics s’havia procedit 
a netejar-les per tal de tenir-les a punt per la 
primavera i que els ocells hi poguessin tornar 
a fer el niu. Des del Consorci del Ter els últims 
anys se n’han col·locat de tres tipus: caixes 
niu petites per a pàrids (com mallerengues), 
caixes niu més grosses per a xots o puputs i 
caixes niu per a ratpenats. La col·locació de 
caixes niu pot ser útil per afavorir la supervi-
vència de les espècies, tot i que no és una so-
lució definitiva per a protegir-les. 
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Revisió de caixes niu amb escolars de Bescanó

Revisió de caixes niu amb escolars de Verges

Revisió de caixes niu amb escolars d’Anglès

El Consorci té més d’un centenar de caixes niu 
repartides entre la finca El Roig de Ripoll, el 
camí vora Ter a Anglès, la zona de la resclosa 
d’en Joga a Bescanó, l’illa de la Pilastra i la Llé-
mena a Sant Gregori, al Pla dels Socs de Salt, a 
diferents espais propers al Ter a Girona, al pla 
d’en Xuncla a Sarrià de Ter, a Colomers-Foixà i 
a l’illa d’Avall a Jafre.

La primera d’aquestes revisions va ser amb els 
escolars de 6è de primària de l’escola Doctor 
Sobrequés de Bescanó a la zona de la Resclo-
sa d’en Joga-Molí. Hi van participar tres grups; 
mentre el que revisava les caixes i anellava els 
pollets desenvolupava aquesta activitat, els al-
tres portaven a terme una descoberta de l’en-
torn. Els mateixos escolars havien instal·lat les 
caixes niu revisades el 28 de febrer de 2020.

El dies 20 i 21 de maig es van portar a terme 
dues revisions de caixes niu més, als espais 
en custòdia de Colomers-Foixà i l’illa d’Avall a 
Jafre amb escolars de 5è de primària de l’Insti-
tut Escola Francesc Cambó i Batlle de Verges i 
al camí Vora Ter a Anglès amb alumnes de 6è 
de l’escola Pompeu Fabra, respectivament. En 
el cas de l’Institut Escola de Verges, els alum-
nes havien col·locat les caixes el 5 de març de 
l’any passat.

Per últim, el 3 de juny, hi va haver una última 
revisió a la finca en custòdia El Roig de Ripoll 
amb alumnes de 3r i 4t de primària de Salesi-
ans Ripoll. La revisió es va complementar amb 
un taller de construcció de diferents tipus de 
menjadores per a ocells. Els alumnes havien 
participat en la instal·lació de les caixes el 12 de 
març del 2020.

En el transcurs de cada activitat es va aprofi-
tar per explicar la importància i la finalitat de la 
instal·lació de les caixes niu, així com de l’ane-
llament científic d’ocells com a eina per po-
der-los estudiar.

Taller de menjadores a Ripoll
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Activitat d’educació ambiental per conèixer 
què és i com es realitza el seguiment de tor-
tuga d’estany que porten a terme els tècnics 
del Consorci del Ter amb els alumnes de 5è 
de primària de l’escola Doctor Sobrequés de 
Bescanó el dia 25 de maig. Durant la jorna-
da van poder conèixer l’espècie, els hàbitats 
on viuen, com funciona el seu cicle biològic 
i com s’efectua el seguiment i control amb 
presa de mesures dels exemplars capturats.

Seguiment de tortuga d’estany amb alumnes de l’escola 
Doctor Sobrequés de Bescanó

Una de les espècies detectades, cabirol, al Baix Ter

Adquirim dues càmeres de fototrampeig o 
captura fotogràfica amb finançament de 
Dipsalut que serviran per estudiar la fauna 
de l’entorn del riu i utilitzar la informació ob-
tinguda en campanyes d’educació ambien-
tal i en xerrades a centres escolars. L’activitat 
del fototrampeig s’utilitza en diversos camps 
com el de la investigació de la fauna silvestre, 
la gestió d’espècies de caça, el control d’es-
pècies o l’educació ambiental. És una tècnica 
d’estudi no invasiva que permet obtenir mol-
ta informació de manera simultània, pot apor-
tar dades sobre distribució, abundància, ús de 
l’hàbitat, etcètera.

Guiem una ruta naturalista per les ribes del Ter 
a Salt, dins la Setmana Europea de la Mobilitat 
Sostenible, el 20 de setembre i amb l’objectiu 
de promoure la mobilitat a peu. Es va realit-
zar un recorregut d’uns quatre quilòmetres 
per les Deveses de Salt, visitant el safareig de 
les dones, la bassa dels ànecs i descobrint un 
nou itinerari conegut com el camí del Ter pe-
tit, que és per on passava l’antic curs del riu. Al 
llarg de l’itinerari es van poder observar algu-
nes espècies típiques dels espais fluvials com 
el bernat pescaire, i sentir el cant del rossinyol 
bord. A més es van poder conèixer les prin-
cipals espècies arbòries del bosc de ribera, i 
aprendre a diferenciar algunes espècies al-
lòctones com l’ailant i la robínia.

Ruta naturalista per les ribes del Ter a Salt

A l’agost, durant tres setmanes, es van instal-
lar en unes primeres basses a l’espai Riberes 
del Baix Ter. Es van gravar les següents es-
pècies: guineu, cabirol, pit-roig, tudó, merla, 
senglar, geneta, picot garser gros, durbec, 
astor, gaig i guineu. També es van detectar 
mallerenga carbonera, tallarol de casquet, 
cargolet, cuereta torrentera, blauet, conill i 
llúdriga. A més, s’ha confirmat la presència 
de l’espècie invasora visó americà. 
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El Consorci ha tingut quatre estudiants en 
pràctiques el curs acadèmic 2020-2021 ja 
que té establerts diferents convenis de coo-
peració educativa perquè puguin fer pràcti-
ques externes a l’organisme. En concret, han 
fet pràctiques una estudiant del Grau d’En-
ginyeria Forestal de la Universitat de Lleida 
(UdL) de gener a maig de 2021; un estudiant 
del cicle formatiu d’Educació i Control Am-
biental de l’Institut Montilivi de Girona de fe-
brer a juny de 2021; i dos estudiants del cicle 
formatiu de Gestió Forestal i Medi Natural de 
l’Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de 
Farners entre abril i juny de 2021. Els estudi-
ants han realitzat tasques de seguiment de 
caixes niu, col·laboracions en el seguiment de 
tortugues, en l’elaboració de  mapes de vege-
tació i en tasques d’educació ambiental, entre 
altres, i també feines de repàs de senyalitza-
ció de trams de la Ruta del Ter.

Activitat de construcció de caixes niu amb l’Escola Pom-
peu Fabra d’Anglès

Activitat de construcció de caixes niu amb els 
alumnes que formen part del comitè verd de 
l’escola Pompeu Fabra d’Anglès el 24 de no-
vembre. L’activitat es va desenvolupar gràcies 
a la col·laboració de l’Ens d’Abastament d’Ai-
gua Ter-Llobregat. Les caixes es van col·locar 
a l’espai del Jardí Botànic i al pati de l’escola.

El Consorci del Ter i Dipsalut organitzen diferents activitats per 
promoure els hàbits saludables entre la població de la conca del riu Ter

El Consorci del Ter i l’Organisme de Salut Públi-
ca de la Diputació de Girona (Dipsalut) van fir-
mar el febrer de 2014 un conveni per tres anys 
(2014-2016) per al foment dels hàbits saludables 
de la població de la conca del riu Ter. Aquest 
2021 s’ha continuat, per vuitè any consecutiu, 
amb la col·laboració iniciada amb el projecte 
“Salut i Natura inclusiva a la Vora del Ter”.

Les activitats organitzades es van articular amb 
propostes adreçades a col·lectius específics (jo-
ves participants en programes d’inserció social 
i/o laboral, col·lectius amb disminució física, psí-
quica o sensorial), centres educatius d’alta com-

plexitat i activitats obertes per tots els públics, 
però amb especial promoció als col·lectius amb 
risc d’exclusió social i poca participació a actes 
públics i socials.

L’acollida i l’assistència ha estat molt bona en la 
majoria d’activitats proposades i ha tingut res-
sò, tant a nivell de poblacions, ajuntaments, en-
titats i ciutadania. A més, el projecte ha permès 
implicar moltes entitats locals, de caire natura-
lista, científic, educatiu, etcètera. 

Aquest 2021 hi ha hagut vint-i-tres tallers al Ri-
pollès, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. 

23 centre escolars han participat en 
activitats organitzades pel Consorci 
del Ter i/o han sol·licitat els diferents 
recursos educatius.
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Sortida amb bicicleta elèctrica rural “burri-
cleta” per la Ruta de l’Onyar amb joves de la 
Fundació Oscobe dels projectes “Prepara’t” i 
“Activa’t” amb sortida des de Quart. 4 de juny 
de 2021.

Taller de pesca científica a Girona, a la zona de 
Sant Ponç, amb nens i nenes de l’Espai 31 del 
Mercadal. 8 de maig de 2021.

Aquests van començar al març i es van allargar 
fins a finals de setembre. En les activitats hi 
van participar 534 persones (175 en les de col-
lectius específics, 157 persones en les obertes 
a la ciutadania i 202 infants en les adreçades 
als escolars).

Les activitats, que van tenir una durada d’unes 
quatre hores de mitjana, van ser les següents 
(amb excepció de les escolars, de revisió de 
caixes niu recollides en el sub-apartat “Accions 
d’educació i sensibilització”):

Per a col·lectius específics:

Sortida amb bicicleta elèctrica rural “burri-
cleta” pel Baix Ter, des de Gualta a Torroella 
de Montgrí-l’Estartit amb joves del Programa 
d’Inserció Laboral (PIL) Girona. 29 de març de 
2021.

Sortida amb burricleta al Baix Ter

Taller d’anellament d’ocells a Riudellots de la Selva

Taller de pesca científica a Girona

Sortida amb burricleta per la Ruta de l’Onyar

Taller d’herbes remeieres a Salt

Taller d’anellament d’ocells a Riudellots de la 
Selva amb usuaris i usuàries del Centre Ocu-
pacional MIFAS. 20 d’abril de 2021.

Taller d’herbes remeieres a les Deveses de 
Salt amb usuaris i usuàries del Centre de Re-
cursos de la Gent Gran. 14 de juny de 2021.
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Sortida d’identificació dels ocells dels entorns 
de Ripoll amb joves de la Unitat d’Escolaritza-
ció Compartida. 17 de juny de 2021.

Taller d’anellament d’ocells a les Deveses d’en 
Bru de Girona amb beneficiaris i beneficiàries 
del programa Reincorpora de la Fundació Os-
cobe, la Fundació Altem i Càritas de Girona. 16 
de juny de 2021.

Taller d’anellament d’ocells a Girona

Sortida d’identificació dels ocells dels entorns de Ripoll

Taller de pesca científica a Salt

Taller “Investiguem un crim, qui és el culpable?” a Ripoll

Taller “Prenent el pols al riu” a Ripoll

Descens en caiac entre Colomers i Verges

Descens en caiac entre Colomers i Verges 
amb joves del Programa d’Inserció Laboral 
(PIL) Girona. 29 de juny de 2021. 

Taller de pesca científica a Salt amb joves del 
Programa d’Inserció Laboral (PIL) Ter al Pla 
dels Socs de Salt. 13 de juliol de 2021. 

Taller “Investiguem un crim, qui és el culpa-
ble?” a Ripoll amb usuaris i usuàries de la Fun-
dació MAP. 13 d’agost de 2021. 

Taller “Prenent el pols al riu” a Ripoll amb usu-
aris i usuàries de la Fundació MAP. 21 de juliol 
de 2021.
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Marxa nòrdica a Salt Marxa nòrdica a Celrà

Descens en caiac al Baix Ter

Observació d’estels a Pardines

Tarda vespre de natura a Amer

Matí de natura a Sarrià de Ter

Passejada amb marxa nòrdica a Salt amb 
usuaris i usuàries del Centre de Recursos de 
la Gent Gran. 27 de setembre de 2021.

Passejada amb marxa nòrdica a Celrà. 13 de 
juny de 2021. 

Descens en caiac entre Colomers i Verges. 11 
de juliol de 2021. 

Observació d’estels a Pardines. 24 de juliol de 
2021. 

Tarda vespre de natura a Amer. 11 de juny de 
2021. 

Matí de natura a Sarrià de Ter. 12 de juny de 
2021. 

Obertes a la ciutadania:
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Taller de pesca científica a Sant Julià de Ra-
mis / Medinyà. 25 de setembre de 2021. 

Sortida d’entorn a Campelles

Descoberta de ratpenats al Parc del Castell de Montes-
quiu

Taller de pesca científica a Sant Julià de Ramis / Medinyà

Sortida d’entorn al bosc d’Engelats a Campe-
lles. 19 de setembre de 2021. 

Les activitats obertes es van difondre a través 
de diferents canals. En tots els casos es va dis-
senyar un cartell de la jornada, el qual es va dis-
tribuir a través dels ajuntaments dels municipis 
implicats. A més es va penjar a la pàgina web 
del Consorci del Ter –a l’apartat d’Agenda-, que 
s’envia a través del butlletí electrònic mensual. 
Les activitats també es van difondre al Facebo-
ok de la Ruta del Ter i al Twitter i l’Instagram del 
Consorci del Ter.

En el marc de les activitats de sensibilització i 
educació ambiental obertes a la ciutadania, el 
Consorci del Ter va portar a terme quatre acti-
vitats a Osona en coordinació amb el Parc del 
Castell de Montesquiu i de l’Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona, i finançades per la Dipu-
tació de Barcelona. Les activitats van tenir una 
durada d’unes tres hores cadascuna. 

Les activitats van ser les següents:

Activitat de descoberta de ratpenats al Parc 
del Castell de Montesquiu “Ratpenats, uns 
ésser genials!”, emmarcada en la 17a nit dels 
ratpenats. L’objectiu del taller-sortida era 
conèixer aquests éssers, escoltar-los, veure’ls 
i aprendre per què val la pena protegir-los i 
conservar-los. 29 de maig de 2021.

Activitats de sensibilització i educació ambiental a Osona

Organització de 23 tallers amb el 
projecte “Salut i Natura inclusiva a la 
Vora del Ter” amb la participació de 
534 persones.
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Caminada i taller fotogràfic d’insectes a Ta-
vèrnoles, centrat en la fotografia macro. 18 de 
juliol de 2021.

Taller fotogràfic d’insectes a Tavèrnoles

Activitats del Dia Mundial dels Ocells a Santa Maria de 
Besora

Taller de reconeixement d’espècies invasores

Celebració del Dia Mundial dels Ocells al “Pla 
de la Teia” de Santa Maria de Besora amb sor-
tida ornitològica guiada, espectacle per a tots 
els públics, i xerrada i concurs d’identificació 
d’espècies. 2 d’octubre de 2021.

Activitat “A la recerca d’espècies invasores” 
amb passejada a l’entorn de la Damunt a Fol-
gueroles i taller de reconeixement d’espècies 
invasores. L’objectiu del taller era aprendre 
què poden fer els ciutadans per evitar l’afec-
tació d’aquestes espècies a la biodiversitat lo-
cal. 16 d’octubre de 2021.

El projecte “Turisme Transfronterer Fluvial i Sos-
tenible – Tet, Ter, Fluvià i Segre (TTFS)” inclòs en 
la segona convocatòria del programa INTER-
REG V A Espanya-França-Andorra POCTEFA 
2014-2020, ha permès aquest any portar a ter-
me una sèrie d’activitats a l’entorn dels rius:

2a edició Aplec dels Rius a Girona, al parc de 
les Ribes del Ter i a la zona del pícnic del parc 
de la Devesa, per donar a conèixer el patrimo-
ni fluvial el cap de setmana del 5 i 6 de juny. Es 

Activitats en el marc del projecte transfronterer POCTEFA “Turisme 
Transfronterer Fluvial i Sostenible – Tet, Ter, Fluvià i Segre (TTFS)”

tracta d’una festa en format de reivindicació 
cívica del patrimoni fluvial, tant a nivell natural, 
com cultural i social. L’Aplec estava organitzat 
per l’Associació La Sorellona i l’Associació de 
Naturalistes de Girona, amb el suport del Con-
sorci del Ter i l’Ajuntament de Girona. En les 
diferents propostes s’hi van apuntar unes 600 
persones. L’Aplec dels Rius també es va portar 
a terme a Lleida i Perpinyà, amb l’organització 
d’actes semblants els mateixos dies. 

A Osona s’han realitzat 4 activitats 
en col·laboració amb la Diputació 
de Barcelona i el Parc del Castell 
de Montesquiu i l’Espai Natural de 
Guilleries-Savassona.
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Aplec dels rius Girona

Es van organitzar 6 tallers naturalistes, que es 
van fer en paral·lel: pesca elèctrica, anellament 
científic d’ocells, identificació d’artròpodes, 
mostreig de papallones, pesca i identificació 
de macroinvertebrats i descoberta de la flora. 
També es van realitzar 5 tallers més de manu-
alitats; en concret, hotel d’insectes, olis aromà-
tics, bombes de llavors, plantes aromàtiques i 
caixes niu. A més, el dissabte al matí va tenir 
lloc la proposta “tastets de riu” amb 3 itineraris 
de descoberta dels rius Onyar, Galligants i Güell 
al seu pas per Girona, amb el guiatge cada un 
de la mà d’un expert. També el dissabte a la 
tarda hi va haver una gimcana lúdica i natura-
lista amb diferents grups de participants que 
havien d’aconseguir diversos elements per 
completar un mural del riu i tornar-li la vida, de 
manera cooperativa amb els altres grups. 

Paral·lelament, el diumenge al matí es va or-
ganitzar un bioblitz –conjuntament amb Llei-
da i Perpinyà-, una bio-marató consistent en 
una passejada per explicar diferents caracte-
rístiques de la fauna i la flora que es va obser-
vant durant la sortida. L’objectiu era donar a 
conèixer als participants la riquesa biològica 
del nostre entorn més proper. Hi van prendre 
part 18 persones i es van identificar unes 120 
espècies diferents.

Descens en caiac, Colomers-Verges

Descens en caiac entre Colomers i Verges 
destinat prioritàriament als habitants de Sant 
Jordi Desvalls, Colomers, Flaçà, Foixà, Jafre, 
Verges i Ultramort. 15 de juliol de 2021.
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Taller d’iniciació a la marxa nòrdica per la Ruta 
del Gurri que uneix les poblacions de Vic i 
Roda de Ter a través de Gurb i les Masies de 
Roda. 18 de setembre de 2021.

Passeig naturalista amb bicicleta elèctrica ru-
ral (Burricleta) per la Ruta del Ter, amb sortida 
i arribada al municipi d’Anglès. Circuit circular 
passant per Bonmatí, Sant Julià del Llor i la 
Cellera de Ter. 23 de setembre de 2021.

Iniciació a la marxa nòrdica, Ruta del Gurri Sortida amb burricleta per la Ruta del Ter, Anglès

Curs de Bioenginyeria del Paisatge, Girona

Participem a la Taula de Mobilitat de l’Ajunta-
ment de Girona on es van presentar els resul-
tats de les enquestes realitzades en el marc 
de la redacció del Programa Triennal de la 
Bicicleta, així com les propostes previstes en 
aquest programa que inclouen tant aconse-
guir que la bicicleta sigui protagonista d’una 
mobilitat més amable (desenvolupament 
d’itineraris urbans, aparcaments segurs, se-
guretat viària, entre altres) com impulsar la bi-
cicleta com a element turístic, d’oci i esportiu 
de forma segura. 21 de gener de 2021.

Assistim a la presentació del Pla de Treball 
conjunt entre la Direcció General de Políti-
ques Ambientals i Medi Natural i la Xarxa per 
a la Conservació de la Natura (XCN) 2021-2025, 
per desenvolupar accions conjuntes per a la 
conservació comunitària i privada de la natu-
ra, mitjançant la custòdia del territori i el vo-
luntariat ambiental. 17 de febrer de 2021.

Assistència, com a membres de ple dret, a 
l’Assemblea General de la Xarxa per a la Con-
servació de la Natura on es van presentar el 
Pla d’Acció anual i el pressupost. 18 de febrer 
de 2021.

Presència, organització i col·laboració en jornades, actes i activitats

Participem en la part pràctica del curs sobre 
Bioenginyeria del Paisatge organitzat per 
l’Ajuntament de Girona en el marc del projec-
te “Turisme Transfronterer Fluvial i Sostenible 
– Tet, Ter, Fluvià i Segre (TTFS) a través del pro-
grama INTERREG V A Espanya-França-An-
dorra POCTEFA 2014-2020. La bioenginyeria 
del paisatges és una disciplina tècnica-cientí-
fica en la qual les plantes vives s’utilitzen com 
a elements de construcció, juntament o no 
amb elements inerts (pedra, fusta, metall...), 
en actuacions de recuperació  de l’entorn tant 
en el control de l’erosió superficial com en 
l’estabilització de talussos. 4 de març de 2021.



MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL CONSORCI DEL TER48

La directora del Consorci del Ter, Teia Puig-
vert, va prendre part en la taula rodona “Ges-
tió de l’aigua: Els cursos fluvials davant el risc 
d’inundacions” organitzada en el marc de les 
accions de difusió del projecte PECT Girona, 
Regió sensible a l’aigua, en la qual el Consor-
ci hi figura com a entitat participant no be-
neficiària. Es va poder seguir en directe pel 
canal de Youtube de la Diputació de Girona. 
18 de març de 2021.

Participem en una sessió per debatre i con-
trastar entre els diferents agents del territori 
el document proposat per l’Agència Catala-
na de l’Aigua (ACA) sobre inundabilitat que 
s’inclou en la fase de mesures del Pla de 
Gestió de la conca Fluvial de Catalunya pel 
període 2022-2027. La sessió estava dirigida 
a la demarcació de Girona, on s’inclou el Ter. 
Es tracta de la tercera fase del procés (2019-
2021) on primer hi va haver sessions informa-
tives, després sessions de diagnosi i per úl-
tim els tallers de propostes que s’han hagut 
de portar a terme en format telemàtic per la 
pandèmia de la Covid 19. En aquesta sessió 
monogràfica de debat pel que fa la preven-
ció i defensa contra les inundacions es va 
parlar sobre les següent tipologies: mesures 
de prevenció del risc d’inundació, mesures 
de protecció davant d’inundacions, mesures 
de preparació front inundacions, mesures de 
recuperació i revisió post-inundacions i al-
tres mesures de gestió del risc d’inundació. 
8 d’abril de 2021. 

Assistim a una aula de debat organitzada en 
el marc del projecte LIFE+ Alnus sobre acti-
vitats recreatives en boscos de ribera. L’ob-
jectiu era, d’una banda, explorar fórmules 
per compatibilitzar la gestió dels boscos de 
ribera amb les activitats recreatives que es 
desenvolupen en aquest espai fluvial emble-
màtic i d’interès de conservació prioritària a 
la Unió Europea; i d’altra banda, consensuar 
possibles actuacions orientades a ordenar 
aquestes activitats per tal de garantir la con-
servació i recuperació d’aquests boscos de 
ribera. 9 d’abril de 2021.

Assistència a la sessió plenària organitzada 
per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a 
Girona on es van compartir les aportacions 
i propostes recollides al llarg del procés de 
participació del 3r cicle de la planificació hi-
drològica 2022-2027. Un procés de 2 anys on 
s’han rebut 765 aportacions. Aquesta planifi-
cació és l’eina per millorar l’estat ecològic de 
les masses d’aigua dels nostres rius, aigües 
subterrànies i costaneres, tal com diu la Di-
rectiva Marc de l’Aigua. 20 de maig de 2021.

Participació en la sessió organitzada per l’Es-
pai Natural Guilleres-Savassona per l’Orde-
nació d’Usos Recreatius a la Riera Major. 27 
de maig de 2021.

La directora del Consorci del Ter, Teia Puig-
vert, presenta la ponència “Problemàtica i 
gestió de flora exòtica invasora a l’àmbit flu-
vial” a la jornada tècnica en línia “Espècies 
invasores. Què hi podem fer?” organitzada 
per l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura. 
Puigvert va exposar la problemàtica i va par-
lar sobre quina hauria de ser la gestió que es 
portés a terme. Durant la ponència va expli-
car diferents impactes que suposen les es-
pècies invasores des del punt de vista eco-
lògic, econòmic i de la salut humana. També 
va fer incís en la importància de detectar-les 
precoçment, prevenir i sensibilitzar sobre el 
tema. 2 de juny de 2021.

Participem en dues sessions telemàtiques 
de participació i debat sobre el Pla Director 
Estratègic del Cicle Integral de l’Aigua (PDE-
CIA) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(ABM). Es tracta d’un document estratègic 
que està elaborant l’AMB amb la finalitat de 
disposar, des del punt de vista metropolità, 
d’una diagnosi actual i futura sobre l’estat 
dels recursos i de les demandes hídriques 
en el territori metropolità i complementar-la 
amb un seguit de propostes de solució. El 
Pla aposta per accions que augmentin la 
garantia del subministrament, millorin la go-
vernança i la gestió, optimitzin els recursos 
disponibles, fomentin l’aprofitament dels re-
cursos locals, redueixin l’impacte ambiental 
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i millorin la qualitat de les masses de l’aigua. 
29 de juny i 20 de juliol de 2021.

Sessió de participació i debat Pla Director Estratègic Cicle 
Integral de l’Aigua de l’ABM

Presentació del Museu de la Mediterrània com a Museu 
de Suport Territorial-Baix Ter

La directora del Consorci del Ter, Teia Puigvert, 
va prendre part en el col·loqui “La gestió dels 
recursos hídrics a les comarques gironines” 
organitzat per l’Associació/Col·legi d’Engi-
nyers Industrials de Catalunya i la Delegació 
de Girona del Col·legi d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports. L’acte va tenir lloc a la seu de la 
demarcació de Girona dels Enginyers Indus-
trials i també es va poder seguir en directe 
per streaming. 30 de setembre de 2021.

Assistim a la jornada tècnica en línia “Actuaci-
ons per a la millora i conservació d’entorns de 
ribera” dins la VII Setmana del bosc i organit-
zada per l’Associació de Propietaris Forestals 
del Montnegre i El Corredor. En la jornada es 
van mostrar actuacions de caire forestal per 
a la millora de l’hàbitat i la biodiversitat dels 
boscos de ribera. 19 d’octubre de 2021.

El president del Consorci del Ter, Martí Te-
rés, va assistir a la presentació del Museu de 
la Mediterrània de Torroella de Montgrí com 
a Museu de Suport Territorial – Baix Ter. 11 de 
novembre de 2021.

Participem en una nova edició de la Trobada 
d’Entitats del Bisaura que va servir per pre-
sentar el Pla d’Objectius i Actuacions (POA) 
del Parc del Castell de Montesquiu per a l’any 
2022. 11 de novembre de 2021.

La directora del Consorci del Ter, Teia Puigvert, 
va prendre part en la taula rodona “L’aigua 
com a bé comú” organitzada pel Bòlit, centre 
d’art contemporani a l’Auditori del Centre Cul-
tural la Mercè de Girona i en el marc de l’expo-
sició “Cap a les deus –un gramàtica fluvial-“. 15 
de desembre de 2021.

Assistim a l’Assemblea General i el Consell 
Rector del projecte PECT “Girona, regió sen-
sible a l’aigua”, on el Consorci hi figura com a 
entitat participant no beneficiària. El projecte 
s’erigeix per fer front al risc quantitatiu i qua-
litatiu de les aigües del Baix Ter. 17 de desem-
bre de 2021.

Participem a la reunió anual del Consell As-
sessor de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Ben-
estar impulsada conjuntament per l’Ajunta-
ment de Sant Hilari Sacalm, la Universitat de 
Vic – Universitat Central de Catalunya i la Uni-
versitat de Girona. En la reunió es van exposar 
les tasques realitzades aquest any i els pro-
jectes i línies de treball previstes pel 2022. La 
Càtedra de l’Aigua té com a objectiu general, 
difondre i transferir coneixement sobre el pa-
trimoni natural de les Guilleries, amb la finali-
tat d’ajudar a desenvolupar un model de ges-
tió territorial sostenible en el marc d’aquest 
espai natural. 22 de desembre de 2021.
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Adequació de la gestió interna del Consorci 
a l’entorn digital amb l’activació del mòdul 
d’expedients de l’ERES 2.0 i el servei iArxiu 
del Consorci d’Administració Oberta de Ca-
talunya (AOC).

Col·laboració amb actors del territori: pro-
jecte TUROCAT de conservació del turó eu-
ropeu a Catalunya; suport al projecte INTER-
POLATE del Centre Tecnològic BETA de la 
Universitat de Vic; Associació la Sorellona en 
un projecte de recuperació de la connectivi-
tat entorn la passera de Fontajau a Girona;  
Consorci de les Vies Verdes en relació als se-
crets de les vies verdes i als recs del Baix Ter, 
amb la Secció de Biodiversitat i Medi Natural 
dels Serveis Territorials a Girona, amb la Xar-
xa per a la Conservació de la Natura, Subdi-
recció General de Biodiversitat de la Genera-
litat de Catalunya, Grup de Defensa del Ter, 
Centre d’Estudis dels rius Mediterranis-UVic, 
Transpirinaica Social Solidària, Parc Natural 
del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, Parc 
del Castell de Montesquiu, Espai Natural de 
Guilleries-Savassona, Naturalistes de Giro-
na, Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, 
Grup de Treball de consorcis gestors d’espais 
naturals de la demarcació de Girona (Con-
sorci de l’Estany, Consorci de l’Alta Garrotxa, 
Consorci de les Gavarres, Consorci d’espais 
d’Interès Natural del Ripollès), projecte FE-
DER TER, IRTA Mas Badia. 

Redacció d’un article sobre el Consorci del 
Ter a la revista municipal de l’Ajuntament de 
Gualta.

Participació en el grup de directors i directo-
res o coordinadors i coordinadores dels es-
pais naturals protegits de Catalunya (Parcs i 
EINS) amb l’objectiu de compartir experièn-
cies de gestió, opinions i notícies sobre gestió 
d’espais naturals protegits per a contribuir a 
la conservació de la natura a Catalunya. 

ALTRES  
ACCIONS DEL 2021
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DADES ECONÒMIQUES 2021
Ingressos

Despeses

Aportacions
ens consorciats 
33,39%

Convenis espais
custòdia amb
ajuntaments
9,50%

Despeses 
Personal
59,51%

Diputacions de
Barcelona i Girona 

33,33%

Despeses de
funcionament

7,26%

Generalitat de
Catalunya 

8,57%

Empreses
14,48%

Despeses
projectes

 33,00%

Projectes europeus
0,73%

Despeses financeres
0,23%



SEU ADMINISTRATIVA
Museu del Ter
Plaça de les Dones del Ter, 1 
08560 – Manlleu
Tel. 93 850 71 52
administracio@consorcidelter.cat
comunicacio@consorcidelter.cat 

SEU TÈCNICA
Factoria Cultural Coma-Cros
C/Sant Antoni, 1
17190 – Salt
Tel. 972 40 50 91
direccio@consorcidelter.cat
serveistecnics@consorcidelter.cat

www.consorcidelter.cat

Amb la col·laboració de:

mailto:administracio@consorcidelter.cat
mailto:comunicacio@consorcidelter.cat
mailto:direccio@consorcidelter.cat
mailto:serveistecnics@consorcidelter.cat

