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GENER
1- El Consorci vol denunciar la situació crítica del Ter davant el president
de la Generalitat i al Parlament
L‟alerta per la sequera i el poc cabal del Ter ha fet que el president del Consorci
Alba-Ter, Francesc Camps, hagi sol·licitat una trobada amb el president de la
Generalitat, José Montilla, i una compareixença al Parlament de Catalunya, per
exposar la situació crítica que viu el riu i demanar solucions que passin pel retorn
del cabal mínim fixat per llei.
D‟aquesta manera el Consorci Alba-Ter vol fer públic el malestar del territori que
representa (46 ajuntaments i 5 consells comarcals) davant una situació que es va
agreujant dia a dia. Així ho expressa la carta enviada a José Montilla i a Ernest
Benach. A continuació en reproduïm un extracte:
“Des de fa alguns anys, el Consorci, les administracions locals de la conca del riu
Ter i els ciutadans que representem estem preocupats per la contínua davallada del
cabal del riu Ter. Com sap molt bé, aquesta preocupació arrenca de la llei
franquista de 1959 que regula els teòrics excedents d’aigua de la conca del riu Ter i
la transvasa a la conca del Llobregat alimentant la conurbació de Barcelona.
Aquesta llei esmenta que si hi ha 3 m3/s de cabal circulant mesurat a l’alçada de
Girona, 1 m3/s per l’abastament a Girona i la Costa Brava i una dotació per
regadius de 150 hm3/any, aleshores –i només aleshores- hi ha la concessió de 8
m3/s per l’abastament a Barcelona. Aquest criteri només s’ha complert un 15%
dels dies durant l’any 2007, i la situació comença a ser insostenible.
Aquesta llei de transvasament que permet el tranvàs del 60% de l’aigua del riu Ter
a la conca del riu Llobregat comporta per a les comarques de Girona una servitud
totalment incompatible amb les prescripcions que emanen de la Directiva marc de
l’aigua (2000/60/CE). Els problemes que comporta al territori gironí, són múltiples i
variats, des de la disminució de la qualitat de l’aigua dels aqüífers que abasten a
altres captacions municipals, intrusió marina a la plana del Baix Ter, degradació
dels boscos de ribera associats al riu, disminució dels nivells freàtics, salinització de
sòls, pèrdua de la capacitat de regadius, entre altres.

Des del Consorci Alba Ter creiem que cal un compromís oficial per revertir o
disminuir aquest transvàs entre dues conques hidrogràfiques, sobretot quan des del
govern que vostè presideix, s’han descartat altres transvasaments entre conques
que suposaven un percentatge d’aigua del riu molt inferior al que sofreix el riu Ter
(...).”
Altres reivindicacions per la recuperació de cabal i una millor gestió del riu:
El Consorci Alba-Ter també ha donat suport a les mocions aprovades per
ajuntaments com el de Girona, Salt i Sant Julià de Ramis en què es demana al
Govern el retorn urgent del cabal ecològic del riu Ter, així com al manifest
consensuat el dissabte dia 27 de gener a la Tallada d‟Empordà en la reunió
convocada per les comunitats de regants del Baix Ter. Una trobada, on van assistir
membres del Consorci, pagesos, polítics i entitats diverses, que va servir per posar
les bases per crear la Plataforma pel Retorn de l’Aigua del Ter. Llegiu aquí el
manifest aprovat.

2- El Consorci organitza una sortida amb alumnes de màster de la UdG a
les hortes de Santa Eugènia i a Colomers
El divendres 25 de gener el Consorci Alba-Ter va acompanyar els 21 estudiants del
Màster en Ciència i Tecnologia de l‟Aigua de la Universitat de Girona en una sortida
a les hortes de Santa Eugènia de Girona i al municipi de Colomers.
En primer lloc els estudiants van poder conèixer l‟arranjament que està duent a
terme l‟ajuntament de Girona a la zona de les hortes de Santa Eugènia. La primera
parada va ser davant del rentador que es troba en un dels accessos a la zona i que
ha estat restaurat pel Consorci Alba-Ter i el consistori gironí. Tot seguit, el regidor
de medi natural, Ponç Feliu, va fer un guiatge sobre el terreny i va anar desglossant
totes les mesures adoptades per convertir aquesta zona periurbana en un indret
ordenat d‟horts particulars i públics, zona de serveis i una zona d‟aiguamolls (que
resta a l‟espera de les pluges per ser operativa del tot).
De la zona urbana es va passar a la plana agrícola del Baix Ter, i més en concret, al
municipi de Colomers. Allà la directora de projectes del Consorci, Dolors Roset, va
fer una presentació de l‟entitat i els projectes que es duen a terme als estudiants i,
tot seguit, va ser el mateix alcalde de Colomers, Josep Manel López, qui va explicar
la relació d‟aquest municipi amb el riu Ter, així com l‟ús i la gestió que han fet de
l‟aigua. El mateix López va acompanyar els alumnes a visitar la resclosa vella del

municipi, que data dels segles XV i XVI, el rec del Molí i la presa. Una
infraestructura, aquesta última, que des de la seva construcció l‟any 1975 fins a
l‟actualitat, no s‟ha posat mai en marxa.
La visita va servir, entre d‟altres, per constatar la problemàtica de la manca de
cabal del Ter, especialment visible a Colomers, on feia poques hores havia provocat
la mortaldat de centenars de peixos al torrent de Vilopriu, en una zona
d‟aiguabarreig amb el Ter.

3- Èxit de sol·licituds de la “Setmana del riu Ter” que es començarà a
celebrar aviat al territori
La iniciativa de La Setmana del riu Ter, oferta de manera gratuïta pel Consorci
Alba-Ter als municipis consorciats des del desembre passat, ha obtingut una molt
bona resposta. En poques setmanes s‟ha pogut completar el calendari que preveia
portar l‟activitat a una quinzena de poblacions durant el primer semestre de 2008.
Ajuntaments de diferents parts de la riba i la conca del Ter, com Ripoll, Sant
Bartomeu del Grau, Roda de Ter, Bescanó, Verges o Cervià de Ter s‟han interessat
per acollir la Setmana del riu Ter, que inclourà una jornada inaugural amb una
xerrada sobre algun aspecte relacionat amb el Ter,

l‟exposició del patrimoni

cultural i natural del riu Ter, tallers adreçats a les escoles i el repartiment de
material de difusió i sensibilització, entre d‟altres.
En breu donarem a conèixer el calendari definitiu que especificarà les dates i els
llocs on tindran lloc les “setmanes”, l‟organització de les quals anirà a càrrec de
l‟empresa de desenvolupament d‟iniciatives ambientals i socials DINAMIS.
Aquesta iniciativa, finançada pel Servei d‟Ocupació de Catalunya (SOC), sorgeix per
difondre els valor del Ter pel territori que l‟envolta a través de les eines de les quals
disposa el Consorci Alba-Ter. Un d‟aquests instruments és l‟Exposició de patrimoni
cultural i natural del riu Ter, que aquest gener ha visitat la població d‟Anglès en
motiu de les festes de Sant Antoni (18, 19 i 20 de gener).

4- Reunió entre el Consorci i el Sindicat del Tech per explorar projectes
comuns
Un cop finalitzat el projecte europeu INTERREG III B Medocc de recuperació de
patrimoni cultural vinculat als usos de l‟aigua, el Consorci Alba-Ter ha iniciat

contactes per intentar tirar endavant un nou INTERREG (IV A). El dia 24 de gener
passat, el president, Francesc Camps; el gerent del Pla de Foment de la Ruta del
Ter, Josep Capellà; i la directora de projectes del Consorci, Dolors Roset, es van
reunir a Ceret amb membres de Pays Pyrénées Méditerranée i del Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique de Gestion et d‟Aménagement du Tech (SIVU),
que agrupa 32 municipis de la conca del riu Tech, per mirar de posar les bases d‟un
projecte transfronterer que pugui rebre cofinançament europeu. Els amfitrions de la
reunió van ser el president del Pays i del SIVU, Henri Sicre, la directora del SIVU,
Isabelle Farres, i l‟encarregada de la cooperació territorial del Pays, Geraldine
Caprani.
La trobada a la capital del Vallespir va servir per fer una primera aproximació als
projectes que actualment estan portant ambdues entitats per, més endavant,
trobar interessos comuns. De fet, no seria la primera vegada que el Consorci AlbaTer i el Sindicat del Tech cooperen com a socis en un projecte europeu. Durant els
anys 2002 i 2006 ambdues entitats van tirar endavant un INTERREG III A
d‟actuacions en patrimoni natural en zones amb característiques similars a les lleres
dels rius Ter i Tech, que també va servir per fer transferència de metodologia i
procediments.

5- El Patronat de Turisme Costa Brava Girona promocionarà la Ruta del Ter
La Ruta del Ter és un dels itineraris senderistes que sortirà ressenyat a la nova guia
de senderisme de les comarques gironines que publicarà properament el Patronat
de Turisme Costa Brava Girona. Així es va acordar en una reunió mantinguda el
dilluns dia 28 de gener passat entre el president i el gerent del Patronat, Enric Vilert
i Francesc López respectivament, el president del Consorci, Francesc Camps i el
gerent del Pla de Foment Turístic de la Ruta del Ter, Josep Capellà, per parlar de la
promoció conjunta del traçat.
La Ruta del Ter serà la proposta més llarga (250 km) que figurarà a la guia, que
tindrà difusió dins i fora de Catalunya. Es proposa fer-la per trams d‟entre 21 i 31
km per dia i se‟n destaquen els atractius principals, que passen per creuar cinc
comarques catalanes (Ripollès, Osona, Selva, Gironès i Baix Empordà) que van des
de l‟alta muntanya fins a la costa, passant per l‟interior. També s‟apunta la
possibilitat de fer el traçat seguint els elements d‟interès proposats per les quatre
guies temàtiques elaborades pel Consorci: la ruta del patrimoni cultural fluvial, la

del patrimoni natural, la literària i la que fa un repàs de les empremtes que han
deixat al territori les inundacions històriques.

6- La Ruta del Ter serà present a FITUR
El gerent del Pla de Foment Turístic de la Ruta del Ter, Josep Capellà, serà present
a la nova edició de la Fira Internacional de Turisme (FITUR), que es celebra durant
5 dies a Madrid (del 30 de gener al 3 de febrer) per promocionar la Ruta del Ter.
El traçat, que serà operatiu al llarg del 2008, compta amb una renovada targeta de
presentació:

un

dossier

professional

adreçat

als

operadors

i

empreses

especialitzades que explica les especificitats dels itineraris cicloturístic i senderista,
els valors de la ruta i la possibilitat de seguir-la a través de les rutes temàtiques
(patrimoni natural, cultural, ruta literària i per les inundacions històriques) editades
pel Consorci Alba-Ter i que al març estaran disponibles pels usuaris. Uns dossiers
que rebran els professionals presents a FITUR interessats en oferir l‟itinerari.

FEBRER
1- Una vintena d’institucions aproven mocions per denunciar la situació del
Ter
Ajuntaments, consells comarcals i institucions de tota la conca del Ter han donat
suport a la moció que el Consorci Alba-Ter els va fer arribar per denunciar la
situació de cabal del Ter, agreujada per la sequera. Una moció que reclama, entre
d‟altres, un reconeixement institucional a la contribució que ha fet el riu a les
comarques barcelonines i gran part de Catalunya, que un cop estiguin en marxa les
noves dessaladores es retorni de manera gradual el cabal del Ter, que es garanteixi
el cabal mínim ecològic per tal d‟evitar la mort biològica del riu i que es calendaritzi
aquest retorn.
Recompte de les institucions que han aprovat aquesta moció o textos similars a
finals de febrer (25):
- Consorci Alba-Ter
- Diputació de Girona
- Ripollès: Ripoll, Campdevànol

- Osona: Manlleu, Torelló, Roda de Ter
- La Selva: Lloret de Mar, la Cellera de Ter
- Gironès: Girona, Salt, Sant Julià de Ramis, Celrà, Bescanó, Campllong, Sarrià de
Ter, Flaçà, Consell Comarcal del Gironès
- Baix Empordà: Torroella de Montgrí, Verges, Foixà, Jafre, Serra de Daró,
Colomers, Consell Comarcal del Baix Empordà
Cal dir que, paral·lelament, moltes entitats d‟arreu de la conca es van adherint al
Manifest en Defensa del Drets del Riu aprovat per la Plataforma del Ter el 26 de
gener passat i amb reivindicacions similars a la moció. Entitats que ja l‟han subscrit
són el Grup de Defensa del Ter, el Club de Piragüisme Salt-Ter, les comunitats de
regants del Baix Empordà, l‟Associació per una Nova Cultura de l‟Aigua o l‟Ateneu
Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona, entre d‟altres. També l‟han ratificat des de
la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona.

2- El Conseller Baltasar es compromet a tornar el cabal al Ter a partir de
2009 i a crear una comissió de seguiment amb el Consorci Alba-Ter
A partir de l‟any que ve es reduiran les aportacions del Ter a la conca del Llobregat.
Això és el que va dir el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, en la reunió
mantinguda el 28 de febrer passat a Celrà amb membres del Consorci Alba-Ter.
Una trobada que va reunir Francesc Camps, president del Consorci i alcalde de
Celrà; Ponç Feliu, vice-president del Consorci i regidor de l‟Ajuntament de Girona i
Marta Payeró, membre del Consell de Govern del Consorci i alcaldessa de Verges
amb Baltasar, Manuel Hernández, director de l‟Agència Catalana de l‟Aigua; Jordi
Martinoy, delegat del Govern de la Generalitat a Girona; Gabriel Borràs, director de
planificació de l‟ACA i Emili Santos, delegat del Departament de Medi Ambient.
El Consorci Alba-Ter va posar damunt la taula la preocupació dels ajuntaments de
la conca del Ter davant els problemes estructurals de cabal que fa 20 anys que
arrossega el riu i que s‟han agreujat per la sequera i l‟incessant transvasament cap
a les conques internes que abasten l‟àrea més poblada de Catalunya. I si bé el
Conseller es va comprometre a començar a efectuar el retorn a partir del 2009, el
Consorci va reclamar una temporalització d‟aquest compromís amb dates i xifres
(m3/s) a retornar. És per això que Medi Ambient, ACA i el Consorci crearan una
comissió de seguiment que, de moment, es tornarà a reunir abans de setmana

santa. Malgrat la reunió i els anuncis del Conseller, segons Francesc Camps, “el
Consorci no pot parlar de satisfacció mentre el riu continua perdent aigua”.
La reunió s‟interpreta com la resposta del President de la Generalitat a la petició del
Consorci Alba-Ter de trobar-se amb ell per exposar-li la problemàtica del riu i
reclamar-li solucions. Precisament el mateix dia de la trobada, es va rebre la carta
de resposta en què es deia que davant de problemes d‟agenda es remetria la
petició a la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge.

3-

L’Assemblea

General

ratifica

la

postura

del

Consorci

amb

la

problemàtica de l’aigua
L‟aigua va ser un dels punts a tractar en l‟assemblea general del Consorci celebrada
el 29 de febrer passat a Bescanó. Per una banda, es va aprovar la moció del Ter
després de l‟exposició de l‟alcaldessa de Verges, Marta Payeró, que va afirmar que
“volem un retorn de cabal un cop hi hagi totes les dessaladores en marxa i volem
una temporalització d’aquest retorn”.
D‟altra banda, es va ratificar el paper del Consorci com a portaveu dels
ajuntaments i consells comarcals en la defensa i denúncia dels problemes derivats
del poc cabal que circula pel riu i en reclamar un retorn d‟aigua amb un horitzó de
no als transvasaments. Segons el president, Francesc Camps, “cal treballar plegats
en una estratègia a llarg termini perquè les conques siguin autònomes i no
necessitin aportacions hídriques externes”. En canvi, el Consorci creu que són els
tècnics qui han de decidir com es programa i amb quines mesures el retorn de
cabal.
L‟assemblea també va servir per donar compte del paper del Consorci dins la
Plataforma del Ter, que agrupa municipis, entitats ecologistes, regants i institucions
diverses, com a instrument idoni per “anar tots a una” en la defensa d‟un cabal
digne pel riu Ter.

4- El Consorci Alba-Ter, membre actiu de la Plataforma del Ter
La Plataforma del Ter la van constituir regants, ajuntaments, entitats ecologistes i
institucions diverses el 26 de gener passat a Mas Badia (la Tallada de l‟Empordà).
Ja des del primer dia es va dir que el Consorci Alba-Ter, com a entitat amb una
gran representativitat d‟ajuntaments i consells comarcals de la conca del Ter i amb

infraestructura tècnica, recolzaria la nova entitat amb temes de coordinació, difusió,
comunicació i recerca de suports.
D‟aquesta manera, el personal tècnic col·labora amb la redacció de notes de
premsa, coordinació de la demanda de pancartes per part d‟ajuntaments amb el
lema “Necessitem l‟aigua. Defensem el Ter” o la gestió de continguts del blog de la
Plataforma (http://www.plataformadelter.blogspot.com), mentre que a nivell de
presidència es coordinen reunions per recollir suports de persones rellevants del
món polític, econòmic i social. Aquest mes de febrer hi ha hagut reunions amb el
delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Jordi Martinoy, amb Joan Vila de
PIMEC Girona, amb la FOEG i amb els caps de llista per les eleccions generals a la
demarcació de Girona: amb Jordi Xuclà de CiU, Biel Jover d‟ICV i Francesc Canet
d‟ERC. Les reunions previstes pel mes de març són amb Montse Palma del PSC,
amb la rectora de la Universitat de Girona i amb la Cambra de Comerç de Girona.

5- Nova gerent del Consorci i nova seu Salt
El Consorci Alba-Ter ha viscut un mes de febrer amb canvis estructurals
importants. El més rellevant ha estat l‟entrada de la nova gerent, la Sra. Anna
Magem Marsó, que es fa càrrec, entre d‟altres, de la gestió general del Consorci i la
coordinació

dels

serveis

assumits

i

representa

el

Consorci

davant

les

Administracions públiques, institucions, entitats i particulars, exceptuant aquella
representació institucional al més alt nivell que correspon al President. Magem
agafa el relleu a la Sra. Mei Ferrer en un càrrec que afronta una nova etapa del
Consorci Alba-Ter. I és que després de 10 anys d‟existència es farà una revisió de
la relació entre municipis i riu. A partir de primavera, la gerent començarà a visitar
cadascun dels 46 ajuntaments i 5 consells comarcals consorciats amb l‟objectiu de
recollir visions, anhels i trobar sinèrgies de cara a engegar nous projectes conjunts
al voltant del patrimoni natural i cultural fluvial.
Una segona novetat que s‟ha produït aquest mes és a nivell d‟infraestructura: la
seu tècnica del Consorci Alba-Ter ha canviat d‟ubicació. S‟ha deixat l‟espai a l‟antic
Museu de l‟Aigua de Salt per anar a la rehabilitada Factoria Cultural de la ComaCros, al carrer Sant Antoni número 1 de la mateixa població de Salt (17190). Els
contactes, això sí, continuen essent els mateixos: tel. 972 40 50 91 i mail:
albater@grn.es.

6- L’Assemblea General aprova un pressupost ordinari de 270.000 euros
El 29 de febrer passat va tenir lloc l‟Assemblea General del Consorci Alba-Ter a la
sala polivalent de Bescanó. El seu alcalde, Xavier Soy, i el diputat de Medi Ambient
de la Diputació de Girona, Josep Maria Rufí, van donar la benvinguda als
consorciats que hi van assistir: un total de 35 ajuntaments i consells comarcals dels
51 que formen part del Consorci.
Al marge del tema de l‟aigua, que va planar durant l‟assemblea, es va aprovar el
pressupost ordinari del 2008 que puja a 270.822,51 euros amb les inversions
encara per determinar. Tot i així es van apuntar projectes previstos com el d‟entrar
dins el programa LIFE + 2007 en patrimoni natural i en un programa comunitari
INTERREG.
Durant l‟assemblea es va donar compte del nomenament de la nova gerent i el nou
interventor del consorci, la Sra. Anna Magem Marsó i el Sr. Lluís Solé Díez
respectivament, i es va nomenar un nou membre del Consell de Govern. Es tracta
del representant de l‟ajuntament de Les Masies de Voltregà, el Sr. Gaietà Garcia
Gordillo. D‟aquesta manera s‟amplien a 10 els membres que formen part del
Consell de Govern i s‟eixampla la representativitat del tram osonenc del Ter. Els
actuals membres del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, doncs, queden de la
següent manera:
-

Francesc Camps, alcalde de Celrà, president

-

Pere Prat, alcalde de Manlleu, vicepresident primer

-

Ponç Feliu, regidor de Girona, vicepresident segon

-

Marc Prat, alcalde de Ribes de Freser, vocal

-

Marta Payeró, alcaldessa de Verges, vocal

-

Joan Boada, regidor de Salt, vocal

-

Àngel Ferrer, regidor de Ripoll, vocal

-

Àngel Simon, regidor de Bescanó, vocal

-

M. Dolors Bassa, regidora Torroella de Montgrí, vocal

-

Gaietà Garcia, regidor de les Masies de Voltregà

8- Comissió 10è aniversari del Consorci Alba-Ter
El dia 4 de desembre de 1998 es va constituir el Consorci Alba-Ter al monestir de
Sant Pere de Casserres (Osona), sota l‟impuls de set ajuntaments riberencs del Ter.
10 anys després són ja són 46 els ajuntaments i 5 els consells comarcals
consorciats.
Aquest 2008, doncs, és any de celebració. Per tal de fer els preparatius s‟ha
constituït una Comissió del 10è aniversari del Consorci Alba-Ter formada per tres
membres del Consell de Govern, Ponç Feliu, Marta Payeró i Àngel Simón; la gerent
del Consorci, Anna Magem i l‟assessor del Consorci, Josep Capellà. Una comissió
que, amb l‟ajuda dels tècnics, ja ha començat a planificar l‟any de celebració. Es
faran tres tipus d‟accions:
- Una publicació que reculli els projectes que ha dut a terme el Consorci al llarg
d‟aquests 10 anys.
- Una exposició que reculli els principals valors del Ter.
- Actes de celebració pel territori lligats amb la Ruta del Ter i un acte institucional a
Sant Pere de Casserres cap al mes de desembre:
. Pel que fa als actes festius es proposa fer quatre trams de la Ruta del Ter
(a peu o en bicicleta) amb final a les poblacions de Ripoll (juny), Manlleu
(juliol), Girona (setembre) i Torroella de Montgrí (octubre). Quatre actes
oberts a tot tipus de públic, repartits per diferents punts del territori i que
podrien acabar amb un dinar popular.
. Pel que fa a l‟acte institucional, representaria la clausura de l‟any de
commemoració i es faria al monestir de Sant Pere de Casserres a les Masies
de Roda i de cara al mes de desembre, lloc i data de constitució de l‟entitat.
Al marge d‟aquestes accions també s‟ha encarregat un logotip dels 10 anys del
Consorci i es prepararà algun obsequi per la gent que participi als actes de
commemoració. En properes edicions de l‟InfoTer se‟n donaran més detalls.

9 - Difusió dels valors del riu Ter a través de la “Setmana del riu Ter”
Ja ha començat a caminar el projecte per donar a conèixer els valors del Ter a
través del material de difusió del Consorci (exposicions, fulletons i publicacions
diverses) i tallers oferts a les escoles per una empresa especialitzada (Dinamis).

Girona, Sant Bartomeu del Grau, Verges, Ripoll, Cervià de Ter, Torroella de
Montgrí, Sarrià de Ter, Amer, Sant Joan de Mollet, Sant Gregori i Bescanó són
alguns dels municipis que acolliran aquestes activitats, alguns sota el nom de la
Setmana del riu Ter, d‟altres com a oferta complementària a altres actes.
És el cas de Sant Bartomeu del Grau, que a finals de febrer i principis d‟aquest
mes, va celebrar la seva XIV Fira amb el nom de PICA: Propostes Innovadores per
a la Cultura de l‟Aigua. A través del Consorci, l‟ajuntament va poder oferir tallers
relacionats amb l‟aigua a l‟escola pública la Monjoia i mostrar l‟exposició de
patrimoni cultural i natural del riu Ter des del local de l‟ajuntament.
Durant el mes de febrer l‟exposició també ha visitat el CEIP Domeny de Girona.

10- La Farga Lacambra edita un llibre per celebrar els 200 anys de vida
Coincidint amb el 200 aniversari de la indústria metal·lúrgica de les Masies de
Voltregà (Osona) s‟ha editat el llibre La Farga Lacambra. Solucions en coure des de
1808 de Rosa Serra i Emili Bayón. Aquest últim és coordinador del Museu Industrial
del Ter de Manlleu.
Es tracta d‟un recorregut per la història d‟aquesta fàbrica, però també de la seva
matèria prima, el coure, i del sector en general, des de la tradició preindustrial de
l‟aram català fins a la indústria moderna de la metal·lúrgia.
El llibre es presentarà el proper 5 de juny a la Casa Llotja de Mar de Barcelona.

MARÇ
1- Baltasar es compromet a tornar 2m3/s al Ter el 2012 i el Consorci AlbaTer ho considera insuficient
La primera reunió entre Medi Ambient, Agència Catalana de l‟Aigua i el Consorci
Alba-Ter per fer el seguiment del retorn de cabal al Ter es va produir el 31 de març
passat. Els representants del departament presents a la trobada, el conseller
Francesc Baltasar, el director de l‟Agència Catalana de l‟Aigua, Manel Hernández, i
el director de Planificació de l‟Ús Sostenible de l‟Aigua, Gabriel Borràs, van posar
una primera temporalització sobre la taula: reduir en 2 metres cúbics per segon el
transvasament del Ter cap a l‟àrea metropolitana de Barcelona, que actualment
està fixada en 8m3/s, de cara al 2012.

El Consorci Alba-Ter considera insuficient la mesura i va demanar que s‟ampliï el
retorn a, com a mínim, 3m3/s i també que es prevegin les compensacions pels
regants del Baix Ter previstes per la llei del 59, com són les inversions en la millora
i l‟eficiència del regadiu. La Conselleria va reiterar que el seu compromís només
podia ser pels 2m3/s, que s‟aconseguirien gràcies a la recuperació d‟aqüífers i les
dessaladores, i que estudiaria el cas dels regants, per la qual cosa també caldria la
implicació del departament d‟Agricultura.
L‟ACA i el Consorci Alba-Ter han acordat també formalitzar una comissió de
seguiment del retorn de cabal al Ter a través de la designació d‟uns representants
de cada part i l‟establiment d‟un calendari regular de trobades. La propera serà
d‟aquí a un mes. Establir aquesta comissió va ser un dels compromisos de la
trobada que van mantenir el conseller Baltasar i el Consorci Alba-Ter el 28 de febrer
passat a Celrà.
Per part del Consorci Alba-Ter, en la trobada a la seu del Departament de Medi
Ambient i Habitatge hi van participar el seu president i alcalde de Celrà, Francesc
Camps, el vicepresident Ponç Feliu, l‟alcaldessa de Verges, Marta Payeró i la gerent,
Anna Magem.

2- Ja són 63 les institucions que es queixen de l’actual transvasament del
Ter, silenciat per mitjans i administracions
Mentre el debat informatiu i polític es centra en el possible transvasament del
Segre, els regants de les Terres de l‟Ebre i els de Tarragona, de la (in)solidaritat
territorial, de la guerra de l‟aigua o de la política anti-transvasament del Govern de
la Generalitat, el transvasament del Ter cap a l‟àrea metropolitana de Barcelona
continua. Una portada d‟aigües que es produeix ininterrompudament des de la
dècada dels 60 i que ha fet que en els darrers anys de sequera, el tram mig-baix
del riu no compleixi el cabal mínim ecològic fixat per llei amb tot el que això
comporta a nivell de medi natural i a nivell sòcio-econòmic (pensant sobretot en els
regants del Baix Ter). Un curs natural que gairebé no arriba a la seva
desembocadura natural, és a dir, el mar a la platja de l‟Estartit.
Un fet que, tot i semblar silenciat en el debat polític i en els mitjans de comunicació
(exceptuant els de comarques i de la província gironina), és de sobres conegut i
reivindicat pel territori. Les xifres parlen per sí mateixes: ja són 37 els
ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Girona, que han aprovat una
moció de denúncia de la problemàtica del Ter i que han reclamat el retorn urgent

de cabal, ja són 26 les entitats i institucions que donen suport a la Plataforma del
Ter i ja són 17 les poblacions del Mig-Baix Ter que han penjat pancartes sota el
lema “Necessitem l‟aigua. Defensem el Ter”.
Llista ajuntaments, consells comarcals, diputacions que han aprovat la moció del
Ter: Ajuntaments de Girona, Salt, Campllong, Verges, La Cellera de Ter, Sant Julià
de Ramis, Serra de Daró, Torroella de Montgrí, Celrà, Bescanó, Manlleu, Roda de
Ter, Sarrià de Ter, Flaçà, Colomers, Lloret de Mar, Jafre, Torelló, Foixà, Ripoll,
Campdevànol, Bordils, Ribes de Freser, Sant Jordi Desvalls, Cervià de Ter, les
Masies de Voltregà, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Begur, Quart, la Tallada
d‟Empordà, Riudellots de la Selva, la Pera
Consells Comarcals del Baix Empordà, Ripollès i Gironès
Diputació de Girona
Consorci Alba-Ter
Llista entitats i altres que donen suport a la Plataforma del Ter:
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, DEPANA (Lliga per a la
Defensa del Patrimoni Natural), Club de Piragüisme Salt-Ter, IAEDEN (Institució
Altampurdanesa d‟Estudis Naturals), Grup de Defensa del Ter, L‟Associació per a
una Nova Cultura de l‟Aigua, Societat de Pescadors Esportius d‟Anglès i Comarca,
Periòdic “El Dimoni” de Santa Eugènia de Ter, Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista
de Girona, Comunitat de Regants de la Sèquia Vinyals, Universitat de Girona,
Associació de Naturalistes de Girona, Col·lectivitat de Regants Mas Duran,
Comunitat de Regants de Bescanó, Salt i Vilablareix, Poma de Girona, Associació
empresarial Estació Nàurica l‟Estartit-Illes Medes, Comunitat de Regants de Cervià,
Sant Jordi Desvalls i Colomers, Associació de Productors de Conreus Extensius,
Ajuntament de Pals, Unió de Pagesos, Consejo Superior de Investigaciones
Cinetíficas, Comunitat de Regants de Pals, Comunitat de Regants de la Sèquia
Pardines, Associació de Viveristes de Girona, Àngel Galàn (veí de Pals), Associació
de Viveristes de Girona i Societat de Pesca Esportiva “La Canya”.

3- El Consorci Alba-Ter continua participant en les reunions per recollir
suports a la denúncia de la problemàtica del Ter
El Consorci Alba-Ter continua assistint a les reunions convocades per la Plataforma
del Ter per recollir suports polítics, econòmics i socials en la denúncia per la

problemàtica del Ter. Aquest mes de març les reunions han estat amb Montse
Palma del PSC gironí el 4 de març, amb el Diari de Girona el 12 de març, amb el
president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, Domènech
Espadalé, el diari El Punt i la rectora de la Universitat de Girona, Anna Maria Geli, el
13 de març, el president del CUSA (Consell per a l‟Ús Sostenible de l‟Aigua), Rafael
Mujeriego el 25 de març i el CILMA (Consell d‟Iniciatives Locals per al Medi
Ambient) el 26 de març. Hi ha una propera reunió prevista pel dimarts 8 d‟abril
amb el president i el diputat de Medi ambient de la Diputació de Girona.
Unes reunions que sumen a les ja fetes en mesos anteriors amb el delegat del
Govern de la Generalitat a Girona, Jordi Martinoy, amb Joan Vila de PIMEC Girona,
amb la FOEG i amb els caps de llista per les eleccions generals a la demarcació de
Girona: amb Jordi Xuclà de CiU, Biel Jover d‟ICV i Francesc Canet d‟ERC

4- Continuen la implantació de la Ruta del Ter
Amb l‟arribada del bon temps són moltes les persones que s‟han interessat per fer
la Ruta del Ter. La resposta del Consorci Alba-Ter és que de moment no és
operativa i, per tant, es recomana no fer-la perquè encara s‟hi està treballant.
Aquest és l‟estat actual de la implantació de la Ruta del Ter:
Senyalització:
La senyalització de seguiment ja està col·locada al llarg de tot l'itinerari
compartit i ciclable, mentre que s‟està col·locant en aquests moments al
llarg de l‟itinerari senderista. També s'estan revisant aquells trams on s'han
arrencat senyals.
Falta col·locar els plafons informatius de cada població, que s'estan acabant
d'elaborar, i els que indiquen els dos trams inoperatius del recorregut
ciclable : Ripoll - Borgonyà/Torelló (es pot agafar el tren com a alternativa) i
la trama urbana de Girona, des del final de la Via Verda del Carrilet fins a
Sant Julià de Ramis (es pot agafar el tren de Girona a Flaçà o un taxi fins al
camí del Congost de Sant Julià de Ramis).

Mapes, fulletons, guia i portal turístic:

Ara per ara no hi ha mapes detallats de la Ruta del Ter perquè encara s‟hi
està

treballant.

Aquests

es

podran

trobar

a

la

pàgina

web

www.rutadelter.com, que contindrà un servidor de mapes i la possibilitat de
calcular la teva pròpia ruta, així com tota la informació del recorregut. El
portal ja disposa de tot el contingut i només falten enllestir algunes
aplicacions i fer la correcció lingüística perquè pugui ser operatiu d'aquí a
unes setmanes.
Pel que fa a altre material de difusió, actualment hi ha editats el fulletó
genèric i el de la Ruta del patrimoni cultural fluvial i estan a punt d‟anar a
impremta els fulletons de les altres rutes temàtiques: del patrimoni natural,
literària i per les inundacions històriques.
També s‟està estudiant una proposta per fer la guia de la Ruta del Ter que
contingui tota la informació per etapes dels recorreguts ciclable i senderista,
l‟explicació de les rutes temàtiques, els punts d‟interés del territori i els
mapes i el road book del recorregut.
La Ruta del Ter, doncs, es va acabant de completar amb l‟objectiu que sigui
operativa al llarg del 2008.

5- Fauna Urbana de Girona i rodalies, un recull d’articles de Ponç Feliu
L‟editorial Curbet ha recollit en un llibre els articles que el vicepresident del
Consorci Alba-Ter, regidor de medi natural de l‟Ajuntament de Girona i biòleg, Ponç
Feliu Latorre, ha publicat setmanalment al Diari de Girona sobre les diferents
espècies d‟animals de la ciutat de Girona i les seves rodalies.
Els textos que descriuen cada espècie i expliquen on i quan es pot trobar, quin
hàbitat ocupa i altres curiositats, van acompanyats de fotografies fetes dins el
terme de Girona i comarca.
El llibre, presentat a principis d‟abril, compta amb el pròleg d‟Antoni Domènech,
fundador de l‟Ateneu Naturalista i mestre, que segon Ponç Feliu, que el va tenir de
mestre a 5è d‟EGB “em va ensenyar tot aquest apassionant món i moltes d’altres
coses que m’han marcat per sempre”.

ABRIL

1- EL PUOSC subvenciona part de la Ruta del Gurri però obvia l’adequació
de la Ruta del Ter al seu pas pel Gironès
Una de freda i una de calenta. Dels dos grans projectes presentats pel Consorci
Alba-Ter per ser objecte de cofinançament per part del Pla Únic d‟Obres i Serveis
(PUOSC), només se‟n subvencionarà un: l‟adequació de la Ruta del Gurri entre Vic i
Masies de Roda, que inclou també el cost de la redacció del projecte. La subvenció
rebuda és quantiosa, en concret, de 108.550 euros del total de 148.250 euros:
Redacció del projecte per a l‟adequació de la Ruta del Gurri entre Vic i Masies de
Roda Pressupost: 9.000
Subvenció: 8.550
Any previst: 2010
Any resolt: 2012
Adequació de la Ruta del Gurri entre Vic i Masies de Roda
Pressupost: 139.250
Subvenció: 100.000
Any previst: 2011
Any resolt: 2012
Des el Consorci s‟intentarà avançar les anualitats de redacció i execució del projecte
pels anys sol·licitats, és a dir, 2010 i 2011.
D‟altra banda, s‟ha quedat sense subvenció el Projecte d‟adequació de la Ruta del
Ter entre Girona i Sant Julià de Ramis, prevista per aquest 2008 amb un cost total
de 127.637,84 euros. El Consorci ja ha presentat una al·legació que demana de nou
la inclusió d‟aquesta actuació i que explica la importància del projecte, que ha de
servir per dotar l‟àrea urbana de Girona, Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis d‟un
eix de mobilitat sostenible per ser transitable a peu i en bicicleta. El projecte a
executar ja ha estat consensuat pels tres ajuntaments i ha de servir per donar
continuïtat a la Ruta del Ter i a altres iniciatives que es volen implantar al territori
com és el Camí de Sant Jaume, les Vies Verdes de Girona i el projecte
d‟interconnexió dels 27 municipis del Gironès. Administracions i institucions que
han signat documents en suport de la sol·licitud d‟al·legació del Consorci.

2- El Consorci coneix la proposta inicial de via ciclista entre Vic i
Camprodon
L‟equip tècnic del Consorci Alba-Ter ha pogut consultar l‟estudi informatiu del
projecte de via ciclista Vic-Camprodon a la seu de la Secretaria per a la Mobilitat del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. L‟enllaç, d‟uns 60 quilòmetres,
és un dels previstos dins el Pla Estratègic de la Bicicleta, que preveu construir 1.200
quilòmetres de carrils segregats de cara al 2026.
Aquesta actuació passaria per l‟adaptació de vies existents i la construcció
d‟enllaços nous i serviria perquè el Consorci Alba-Ter hi fes passar els trams de la
Ruta del Ter que, un cop entri en funcionament, o bé seran inoperatius (entre Ripoll
i Borgonyà) o bé s‟hauran de fer amb més cura (entre Camprodon i Sant Joan de
les Abadesses s‟haurà de circular per la carretera principal en alguns trams petits).
Tot i que es preveia que aquest tram pogués entrar en funcionament a mitjan de
2008, tot just durant el mes d‟abril s‟ha enllestit l‟estudi informatiu que ara haurà
de passar a informació pública.

3- Xerrada del Consorci als alumnes del doctorat de Medi Ambient de la
UdG
El 3 d‟abril passat la directora de projectes del Consorci Alba-Ter, Dolors Roset, va
impartir una classe als alumnes del curs de Doctorat de Medi Ambient de la
Universitat de Girona que fan l‟itinerari de Geografia en Ordenació del Territori i
Gestió del Medi Ambient. L‟objectiu era explicar el procés de creació del Consorci
posant l‟accent en el fet d‟haver esdevingut un instrument de desenvolupament
local. També es van donar a conèixer els programes europeus desenvolupats pel
Consorci: l‟Interreg III A (2202-2006) en patrimoni natural i l‟Interreg IIIB Medocc
en patrimoni cultural (2005-2007).

4- La Plataforma del Ter es constitueix i presenta la primera denúncia a
l’ACA
En una nova trobada dels integrants de la Plataforma del Ter celebrada el divendres
4 d‟abril a la Tallada d‟Empordà es van aprovar els estatuts de l‟associació, segons
els quals el president del Consorci Alba-Ter, Francesc Camps, es converteix també
en president de la Plataforma del Ter, que reuneix regants, pagesos, ajuntaments,

entitats ecologistes i altres institucions, com la Universitat de Girona o la Cambra
de Comerç, i particulars.
Amb un marc jurídic propi, la Plataforma es va donar a conèixer a l‟àrea
metropolitana de Barcelona el dia 15 d‟abril amb una acció contundent: una
denúncia a l‟Agència Catalana de l‟Aigua per incompliment de la llei del Ter de
1959. D‟aquesta manera, els mitjans de comunicació de l‟àrea metropolitana es van
fer ressò de les demandes del territori del Ter, és a dir, que es compleixin els
cabals mínims fixats per llei, que es redueixi el transvasament desmesurat del 75%
del cabal del riu cap a l‟àrea metropolitana i que, a mitjà termini, s‟acabi aquesta
portada d‟aigües que en els darrers anys ha deixat al territori un riu sobre-explotat
i amb risc de mort biològica. La Plataforma també va comunicar que estudiaria
portar el Govern i la Generalitat davant la Comissió Europea si, com a mínim, no es
cenyeixen a la llei.

5- El Consorci Alba-Ter convidat a la Taula Nacional de la Sequera
Per fer front a la situació de sequera, el Parlament de Catalunya va aprovar el 17
d‟abril passat, la constitució de la Taula Nacional de la Sequera. El seu objectiu és,
segons paraules del seu president i Conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar,
“analitzar i fer el seguiment de les propostes excepcionals per a afrontar la sequera
comptant amb la participació de tots els grups parlamentaris, els agents socials,
territorials, acadèmics i ambientals més representatius”. Una d‟aquestes entitats és
el Consorci Alba-Ter, que a través del seu president, Francesc Camps, va participar
a la primera reunió duta a terme el 28 d‟abril al Palau de Pedralbes de Barcelona.
També hi va ser present Narcís Illa en representació de les comunitats de regants
del Baix Ter, així com una seixantena de persones més de diferents sectors.
En la trobada es van explicar les mesures que es volen portar a terme per superar
la sequera, es va donar un torn obert de paraula on totes les entitats i institucions
convidades van donar el seu punt de vista i es va establir un calendari de trobades
mensuals. Tot i no arribar a cap conclusió concreta, la reunió va servir, entre
d‟altres, per posar sobre la taula la problemàtica del Ter, fet que va portar al
mateix conseller Baltasar a reconèixer en el discurs de cloenda el gran esforç que
està fent el Ter i la seva gent per abastir a gran part de la població catalana.

6- Segona trobada de la Comissió bilateral ACA – Consorci Alba-Ter

Tal i com es va quedar el mes passat, el 30 d‟abril es va produir una nova trobada
entre l‟Agència Catalana de l‟Aigua i el Consorci Alba-Ter per a fer el seguiment del
retorn de cabal al Ter. En la reunió, feta a la seu del Consorci a Salt, hi van
participar els membres que a partir d‟ara formar part de la Comissió:
Per part de l‟Agència Catalana de l‟Aigua: Toni Muné, Grabriel Borràs i Jordi Molist,
integrants de l‟Àrea de Planificació per a l‟Ús Sostenible de l‟Aigua i Àlex Rocas, cap
de la Demarcació Territorial de Girona.
Per

part

del

Consorci

Alba-Ter:

Francesc

Camps,

president,

Ponç

Feliu,

vicepresident, Anna Magem, gerent i Teia Puigvert, tècnica de porjectes. Hi faltaven
Marta Payeró, alcaldessa de Verges, i Àngel Ferrer, regidor de Ripoll, ambdós
membres del Consell de Govern en representació de dues àrees concretes del Ter,
el Baix Empordà i el Ripollès.
La reunió es va concloure amb el compromís per part dels membres de l‟Agència
Catalana de l‟Aigua d‟elaborar un document de treball per fixar fins a on poden
arribar i com en la calendarització del retorn de cabal. Un document que portaran
en la següent reunió i a partir del qual es començarà a treballar.

7- Us presentem l’Alba, la filla de l’Anna Serra, l’administrativa del
Consorci
L‟Alba Campdelacreu Serra ha nascut el dia 22 d‟abril a l‟Hospital General de Vic.
Tot i ser vuitmesona, ha pesat 3 quilos 89 grams, ha nascut amb una mata de
cabell espectacular i unes bones galtones. Mare i filla es troben molt bé i, el pare,
no cal dir-ho, amb el pitet a punt per quan li cau la baba. Felicitats!

MAIG
1- El Consorci compareix al Parlament per exposar la realitat del Ter i
reclamar solucions per la via legal
El dimecres dia 28 de maig el Consorci Alba-Ter va comparèixer davant els diputats
de la Comissió de Medi Ambient i Habitatge del Parlament de Catalunya amb
l‟objectiu de fer palesa, una vegada més, la problemàtica del riu Ter. Hi van
participar Francesc Camps, president del Consorci i alcalde de Celrà, Pere Prat,

vicepresident del Consorci i alcalde de Manlleu i Ponç Feliu, vicepresident del
Consorci i regidor de l‟ajuntament de Girona.
Després de fer una breu presentació dels objectius de l‟entitat, varen donar dades i
imatges per il·lustrar l‟estat deplorable en què es contínua trobant el Ter a partir
del pantà del Pasteral, malgrat les pluges dels últims dies. També van donar
compte del greuge que suposa i ha suposat pel riu el transvasament de les seves
aigües cap a l‟àrea metropolitana. Una portada que actualment significa el 75% del
cabal. El Consorci també va considerar la interconnexió de conques mentre continuï
el transvasament del Ter per tal de compensar la sobreexplotació de rius poc
cabalosos amb captacions a altres conques més abundants. Finalment, es va
sol·licitar que el Parlament o bé faci complir la llei del 59, segons la qual abans de
fer aquest transvasament d‟aigües s‟han de complir unes condicions i un cabal
mínim necessari que fa mesos que no es compleix, o bé que es promogui una nova
llei que reguli la disminució d‟aquesta portada d‟aigües. Així es podrien revertir
xifres tant preocupants com aquestes: després de les últimes pluges, mentre a
Ripoll en la unió del Ter i el Freser hi circulaven fins a 172m3/s a Girona n‟hi
circulava 1.

2- Sorpresa per part d’alguns diputats
Els diputats van prendre nota i van mostrar-se preocupats pel fet que es transvasi
el 75% del cabal actual, dada que algun d‟ells desconeixia. Si bé alguns dels
diputats, sobretot els del territori com Pere Vigo i Josep Maria Freixanet (ERC),
Eudald Casadesús i Ramon Espadaler (CIU) o Esteve Pujol (PSC) coneixien de prop
la problemàtica, d‟altres no eren conscients de l‟abast del greuge que pateix el Ter i
van quedar molt sorpresos en veure imatges com la de la desembocadura actual,
en què el riu en prou feines arriba a la platja de l‟Estartit. El Consorci, per tant, va
quedar satisfet de la resposta i continuarà treballant per despertar consciències,
sobretot, entre la població més allunyada del territori afectat.

3- Comissió bilateral Consorci Alba-Ter i ACA
En aquesta compareixença, que responia a la petició que el passat mes de gener el
Consorci va adreçar al Parlament, també hi van assistir com a públic altres
membres del Consell de Govern del Consorci en representació de tot el territori del

Ter, com Marc Prat, alcalde de Ribes de Freser, Marta Payeró, alcaldessa de Verges
i Gaietà Garcia, regidor de Les Masies de Voltregà.
Aquesta resposta via parlamentària se suma a la ja rebuda a nivell de Govern de la
Generalitat, amb la trobada entre el conseller Francesc Baltasar i el Consorci AlbaTer el passat mes de febrer i la posterior creació d‟una comissió bilateral entre
Consorci i l‟Agència Catalana de l‟Aigua per fer el seguiment del retorn de cabal al
riu Ter.

4- El Consorci aposta per mantenir les restriccions i recull una seixantena
mocions del Ter
A mitjan de mes de maig i després de l‟anunci, posteriorment retirat, del conseller
de Medi Ambient d‟aixecar les restriccions contemplades en la fase d‟excepcionalitat
2 del decret de sequera, el Consell de Govern del Consorci Alba-Ter va acordar per
unanimitat rebutjar aquestes paraules i insistir en el fet de mantenir les restriccions
fins que no s‟apliquin mesures que aportin nous recursos hídrics, com són les
dessaladores.
El Consorci creu que davant les portes de l'estiu cal ser “curosos i sensats” i que
malgrat les pluges i l'augment de capacitat dels pantans, encara no hi ha prou
capacitat com per plantejar un pas enrere en el decret de sequera. En tot cas, creu
que la prudència s‟ha de mantenir més enllà d‟aquest episodi de sequera viscut per
prevenir situacions futures.
Precisament el Consorci ja ha obtingut el suport d‟una seixantena de municipis de
la conca en la denúncia de la situació del Ter i en el reclam del retorn del cabal.
Municipis, des de Setcases fins a Torroella de Montgrí, que han aprovat mocions a
través de les respectives sessions plenàries.

5- La Plataforma del Ter convoca una manifestació a Girona el 14 de juny
La postal no podria ser més descriptiva. Sota el lema “Prou. Volem l‟aigua al Ter!”
la Plataforma del Ter ha decidit sortir al carrer per aglutinar per primera vegada un
crit unànime de la ciutadania en contra del transvasament abusiu de l‟aigua del Ter
cap a l‟àrea metropolitana de Barcelona. Un primer acte públic que tindrà lloc el
dissabte 14 de juny a les 18:00 de la tarda amb sortida de la Plaça Catalunya de
Girona.

6- Una caminada passada per aigua al Ripollès, primer acte del 10è
aniversari
El Consorci Alba-Ter ja ha començat a celebrar el 10è aniversari. El primer acte va
tenir lloc el diumenge 1 de juny la part alta del riu, al Ripollès. Va consistir en una
caminada per un tram de la Ruta del Ter, en concret, pels prop de 10 quilòmetres
que transcorren per la Via Verda de la Ruta del Ferro entre Sant Joan de les
Abadesses i Ripoll. A mig camí, membres del Centre d‟Educació Ambiental Alt Ter
van fer una visita guiada a l‟itinerari natural de Cal Gat als assistents a la
passejada. La veritat és que el mal temps i la coincidència amb altres activitats
esportives van fer que la participació fos molt escassa i que s‟haguessin de
suspendre altres activitats previstes com una arrossada i un joc de descoberta del
riu per als més petits. L‟únic bo de la pluja va ser que es varen poder estrenar els
paraigües commemoratius del 10è aniversari, amb què es va obsequiar als
participants.

7- Un any ple de celebracions
En un principi i després que s‟hagin fet les valoracions del primer acte, al llarg de
l‟any es celebraran tres jornades lúdiques més en altres trams de la Ruta del Ter:
per Osona (amb final a Manlleu), la Selva i el Gironès (amb final a Girona) i el Baix
Empordà (amb final a Torroella de Montgrí). Hi haurà un últim acte institucional el
dia 13 de desembre al monestir de Sant Pere de Casserres, lloc on el 4 de
desembre de 1998 es va signar l‟acta de constitució del Consorci. S‟hi convidaran
tots els representants municipals que han format per part de l‟entitat i altres
autoritats de l‟àmbit del desenvolupament territorial des dels ajuntaments i el medi
ambient.

8- El Consorci col·labora amb les segones jornades “Anem al Riu” de Ripoll
El dies 30 i 31 de maig Ripoll va tornar a acollir les jornades “Anem al Riu”
organitzades pel Grup de Defensa del Ter i el Consorci, com ja va fer l‟any passat,
hi va col·laborar perquè es poguessin dur a terme. Tot i que la crescuda de cabal
del riu dels últims dies va fer que s‟anul·lés l‟activitat principal del dissabte, que
consistia en una baixada de barques pel Ter, sí que es van poder celebrar altres
activitats com un esmorzar popular, inflables per als més petits i un espectacle
piromusical a càrrec dels Diables de Ripoll titulat “Llums i colors Nit-Freser”. Aquest

últim es va fer divendres dia 30 de maig a la nit des del pont de la Raval, al costat
del riu Freser, i va generar molta expectació.

9- La Ruta del Ter: nous fulletons i reportatge a La Vanguardia
Encara que la Ruta del Ter no és oficialment operativa, el cicloperiodista Gabriel
Pernau la va recórrer el passat mes d‟abril i en va publicar un reportatge en tres
etapes al suplement "Girona" de La Vanguardia. Tota propaganda és bona, tot i que
hem de recordar que encara manca senyalització al territori per poder seguir
correctament el traçat i el portal turístic amb totes les eines necessàries per a
planificar el viatge. Llegiu el reportatge aquí.

10- Edició dels fulletons temàtics
Mentre el portal turístic de la Ruta del Ter està en procés de correcció i els plafons
imprescindibles per seguir el traçat s‟estan a punt de col·locar, el Consorci va
enllestint nou material per poder promocionar el traçat. Aquest mes de maig s‟han
editat tots els fulletons temàtiques que mancaven, és a dir, els de la Ruta literària,
la Ruta natural i la Ruta per les inundacions històriques.
Properament, el Consorci contractarà una persona amb formació turística perquè,
un cop el traçat sigui operatiu, pugui fer la dinamització necessària del traçat,
repartint material entre oficines de turisme, empreses col·laboradores de la Ruta i
usuaris i preparant paquets especials per a cicloturistes i senderistes, entre d‟altres
accions.

11- Inauguració de Caiacs del Ter, una nova empresa col·laboradora de la
Ruta
La Ruta del Ter compta amb molts atractius, inclosos aquells que poden
proporcionar les empreses d‟activitats que es troben al llarg del recorregut. Una
d‟aquestes empreses és Caiacs del Ter, que es va inaugurar el cap de setmana del
31 de maig i 1 de juny.
Aquesta empresa és col·laboradora de la Ruta i, de moment, compta amb un
primer tram oficial navegable de 7 quilòmetres, entre Colomers i el pont de Verges
a la C-252, al Baix Empordà. Ofereix un descens de 2 o 3 hores amb piragües de

dues places que poden portar fins a dos adults i dos infants per paratges molt
bonics i tranquils i amb una diversitat única de flora i fauna.
El responsable de l‟empresa, amb seu social a Sant Jordi Desvalls, és Roger Duran
(caiacsdelter@gmail.com) i té previst posar en funcionament dos recorreguts més
de cara al 2009 i el 2010 respectivament: del passellís de Sobrànigues (Sant Jordi
Desvalls) a Colomers en un tram de 5 quilòmetres i de Sant Julià de Ramis-Celrà
fins a Sobrànigues en un tram més esportiu d‟11 quilòmetres. Si s‟aconsegueixen
unir tots els trams s‟obtindrà un recorregut total de 23 quilòmetres.
L‟empresa Caiacs del Ter ja ha expressat la seva voluntat de col·laborar
estretament amb la Ruta del Ter, instal·lant un punt oficial d‟informació del traçat
en el futur centre d‟acollida d‟activitats que pensa fer a Colomers.

12- Les “Setmanes del Ter” arriben al seu punt final
Aquest proper mes de juny es posarà el punt i final a la campanya de dinamització
de l‟exposició sobre patrimoni cultural i natural del riu Ter que va engegar el
Consorci Alba-Ter a principis de gener. L‟exposició, que ha passat per una tretzena
de municipis de la conca del Ter, ha anat acompanyada en algunes ocasions de
tallers relacionats amb l‟aigua per les escoles i, en altres ocasions, d‟actes de
presentació o altres activitats paral·leles organitzades per altres entitats o el mateix
municipi. L‟empresa Dinamis Iniciatives Socials i Ambientals ha estat l‟encarregada
d‟executar aquesta acció, que ha comptat amb el cofinançament del Servei
d‟Ocupació de Catalunya a través del programa d‟Estudis i Campanyes.
La campanya ja ha passat per Anglès, el CEIP Domeny de Girona, Sant Bartomeu
del Grau, el CEIP Narcís Xifra de Girona, Sarrià de Ter, Torroella de Montgrí, Amer,
Ripoll, Bescanó i Cervià de Ter. Falten dues setmanes: la primera té lloc a Salt del 2
al 8 de junt i la darrera a Roda de Ter, del 23 al 29 de juny.
Cal dir que han quedat pendents municipis com Sant Gregori i Sant Joan de Mollet,
on s‟intentarà realitzar alguna acció el setembre o l‟octubre. També hi ha altres
municipis que s‟han mostrat interessats en acollir noves edicions d‟aquesta
campanya, que ha estat oferta gratuïtament a tots els ajuntaments consorciats.
Esperem poder satisfer la demanda de cara l‟any que ve.

13- La crescuda del riu Ter gràcies a les últimes pluges

El maig ens ha portat gairebé cada dia un raig i Sant Pere Regalat sembla haver
complert la promesa. El nostre riu ha acollit de bon grat l‟aigua caiguda, ha
aprofitat per fer neteja i embellir l‟entorn i per arrossegar tot allò que li era sobrer
als seus marges. Tot i que a partir del Pasteral les pluges no han significat un
augment espectacular del cabal per culpa del transvasament de l‟aigua cap a altres
conques internes, al tram alt del riu l‟aigua ha tornat a sonar com feia molt temps
que no es sentia. Copseu-ho vosaltres mateixos en aquestes imatges:
Cabal del Ter en m3/S:

Ripoll

21 d‟abril

20 maig

1 juny

17, 27

26,61

38,72

Girona

0,82

1,12

2,21

Torroella M.

1, 49

1,76

2,63

Volum embassat a Sau + Susqueda:
21 d‟abril: 85,90 hm3
20 maig: 125 hm3
1 juny:

189 hm3

14- L'InfoTer arriba a més de 300 destinataris i ara s'ofereix a tots els
regidors dels ajuntaments
Aquest mes s‟ha ofert a tots els ajuntaments consorciats que comuniquin als seus
regidors si estan interessats en rebre al seu correu aquest butlletí mensual
electrònic. Ja hi ha hagut molts regidors que s‟hi han interessat, com els de
l‟ajuntament de Manlleu, l‟ajuntament de Celrà i l‟ajuntament de Torroella, a més
d‟alguns particulars. Des d‟aquí fem pública la nostra voluntat d‟arribar cada dia a
més persones per informar sobre les activitats que fem des del Consorci Alba-Ter,
encaminades a valoritzar el riu. Qui vulgui rebre‟l només cal que ho comuniqui a
aquest correu electrònic: albater@albater.org.
Ja són 307 els correus que actualment reben l‟InfoTer. Moltes gràcies!!

JUNY
1- El Consorci presenta el projecte “Taller transfronterer de l’aigua II” a la
convocatòria d’ajuts europeus Interreg IV Transfronterer
Després de les bases posades en el Taller transfronterer de l‟aigua, projecte
cofinançat pel programa Interreg IIIA i dut a terme durant el període 2002-2006, el
Consorci Alba-Ter i els socis francesos que hi van participar han decidit donar-li
continuïtat presentant un projecte al programa Interreg IV Transfronterer. Els tres
socis que volen repetir experiència de treball comunitari són el Pays PyrénéesMediterranée, que serà novament el cap de fila; el SIVU (Syndicat Intercommunal
de Gestion et d‟Amenagement) du Tech i el Consorci Alba-Ter, dues entitats que
gestionen temes similars al voltant d‟un eix fluvial (el riu francès Tech i el català
Ter respectivament).
L‟objectiu del projecte presentat és consolidar el primer taller, que va establir els
mecanismes necessaris per facilitar la transferència de metodologies i tecnologies
entre els dos organismes transfronterers al voltant del patrimoni natural. En la
segona part del taller, que durarà tres anys (2009-2011), s‟hi afegirà la valorització
del patrimoni cultural vinculat a l‟aigua.
Les línies d‟acció del projecte presentat són les següents:
Patrimoni natural:
. Hi haurà unes accions comunes que consistiran en l‟aplicació de la Xarxa Natura
2000 a l‟espai transfronterer i la valorització dels hàbitats i les espècies comunes, la
creació d‟un referencial de vegetació autòctona del Tech i del Ter per poder endegar
posteriors accions de restauració, accions de control d‟espècies vegetals invasores
al territori fluvial del Tech i el Ter, la rehabilitació d‟espais riberencs degradats i la
sensibilització de l‟estalvi d‟aigua en un context mediterrani a través d'una
exposició itinerant trilingüe.
. Hi haurà unes accions de transferència metodològica:
Del SIVU du Tech al Consorci Alba-Ter: elaboració d'un inventari d‟espais riberencs
degradats del Ter i un pla de gestió de restauració física i ecològica d‟aquests espais
i realització d'un estudi d‟oportunitats per la reutilització de les aigües usades d‟una
planta depuradora pel regadiu d‟espais verds i d‟oci.

Del Consorci Alba-Ter al SIVU du Tech: execució d'un Sistema d‟Informació
Geogràfic SIG de la conca del Tech, desenvolupament d'un sistema de consulta via
Internet i creació, restauració i manteniment d'itineraris fluvials que posin en valor
el patrimoni natural.
Patrimoni cultural:
. Hi haurà unes accions comunes que preveuen, entre d‟altres, redactar avantprojectes i projectes tècnics per rehabilitar elements de patrimoni cultural fluvial,
executar obres de restauració i rehabilitació d‟aquests elements, senyalitzar-los i
editar material de sensibilització i valorització.
. Hi haurà unes accions de transferència que, en aquest cas, aniran del Consorci
Alba-Ter cap al SIVU du Tech a causa de l‟experiència del primer en aquesta àrea:
elaboració d'un catàleg del patrimoni cultural lligat als usos de l‟aigua del Tech i
analitzar la viabilitat d‟una Ruta del Tech que prevegi la connectivitat amb la Ruta
del Ter.
Accions de comunicació i publicitat:
Suposaran, entre d‟altres, la creació d‟una pàgina web, un butlletí d‟informació
electrònic semestral i la realització d‟un congrés internacional sobre la gestió dels
rius mediterranis.
Seguiment i gestió administrativa del projecte
Cost total del projecte:
687.450 euros (370.000 corresponen al sol·licitat pel Consorci Alba-Ter)
La convocatòria s‟ha tancat a finals de juny i es preveu que es resolgui a finals de
tardor. La data d‟inici prevista del projecte és el 15 de gener de 2009.

2- Gairebé 2.000 persones surten al carrer a Girona per reclamar el retorn
de cabal al Ter
El dissabte dia 14 de juny unes 2.000 persones van acudir a la crida feta per la
Plataforma del Ter per reclamar el retorn del cabal del Ter que actualment es
desvia cap a l‟àrea metropolitana de Barcelona, és a dir, per reclamar la fi del
transvasament del Ter.

Els manifestants van recórrer els carrers de Girona darrere d‟una pancarta que
portava per lema: Prou, volem l’aigua al Ter. Entre la multitud hi havia una nodrida
representació d‟alcaldes i regidors de poblacions del tram baix del Ter, així com
polítics i diputats gironins de tots els colors. La marxa va acabar amb la lectura del
manifest final per part de l‟actor Joan Massotkleiner, natural de Torroella de
Montgrí, i amb la signatura del document d‟adhesió a la Plataforma del Ter per part
de molts manifestants.
Els organitzadors van quedar molt satisfets de la resposta ciutadana a la primera
crida popular i van decidir que, a partir d‟ara, potenciaran el vessant social amb
l‟organització d‟actes divulgatius sobre l‟estat del riu. De moment, la Plataforma del
Ter farà un parèntesi i aprofitarà el període estival per millorar l‟estructura de la
recent associació, que ja ha rebut el suport d‟una seixantena de municipis i una
vintena de particulars, entitats i institucions, entre les quals el Consorci Alba-Ter.

3- La polèmica del Ter a La Razón
Mentre el ressò de la problemàtica del Ter i les conseqüències del transvasament de
les seves aigües cap a l‟àrea metropolitana de Barcelona sembla no despertar gaire
interès als mitjans de comunicació més enllà de la demarcació de Girona i les
comarques de la conca, el mitjà estatal La Razón va interessar-se per difondre la
problemàtica que, per cert, desconeixia. El resultat: un reportatge aparegut en
l‟edició del dia 23 de juny passat i que podeu llegir clicant aquí. El títol no podia ser
més explícit: Réquiem por un río.

4- El Consorci dóna suport a la creació de la Comunitat d’Usuaris de l’Aigua
del Baix Ter
Els riscos que s‟han evidenciat en el darrer episodi de sequera i la creació de la
Plataforma del Ter han estat dos dels detonants del naixement d‟una Comunitat
d‟Usuaris de l‟Aigua del Baix Ter. A principis de juny es van reunir a Torroella de
Montgrí, municipi promotor, uns 25 alcaldes de la zona per posar les bases de
creació d‟un organisme que serveixi per gestionar l‟aqüífer del Baix Ter en funció de
les necessitats i els problemes locals.
Aquest organisme o Comunitat d‟Usuaris de l‟Aigua del Baix Ter estarà format per
la quarantena d‟ajuntaments i les comunitats de regants que utilitzen l‟aqüífer i

rebrà el vist-i-plau de l‟Agència Catalana de l‟Aigua per la seva constitució de cara
al setembre.
D‟aquesta manera s‟aconseguirà un interlocutor únic davant l‟administració quan
sorgeixin problemes de gestió de l‟aqüífer i s‟agilitzaran els tràmits. El Consorci
Alba-Ter va ser present en la reunió de Torroella per donar suport a la creació de la
Comunitat.

5- Aprovació inicial projecte Ruta senderista del Freser, ara en exposició
pública
El Consorci Alba-Ter ha aprovat inicialment el projecte Ruta senderista pel riu
Freser, que traça un itinerari de 53 quilòmetres amb inici a Vall de Núria i final a la
desembocadura al Ter a Ripoll. Es tracta d‟una proposta opcional per enllaçar a
Ripoll amb la Ruta del Ter, que uneix Setcases i l‟Estartit amb un itinerari
senderista i un de ciclable.
El projecte ha estat realitzat per Fractàlia, Consultoria i estudis ambientals SL dins
el Pla de Foment Turístic del riu Ter (2005-2007) desenvolupat pel Consorci amb
l‟objectiu d‟implantar una estratègia de dinamització turística vinculada a l‟espai
fluvial del riu. La seva aprovació inicial per part del Consell de Govern del Consorci
ha de permetre portar a terme tant aviat com es pugui la seva senyalització al
territori, que procurarà utilitzar les infraestructures ja existents. I és que el traçat
recorre trams de senders de Gran Recorregut (GR), de Petit Recorregut (PR) i
Senders Locals (SL), així com antigues traces de camins històrics, camins veïnals,
pistes forestals, senders i corriols de la xarxa comarcal.
El projecte ja s‟ha fet arribar als ajuntaments per on passarà la Ruta: Queralbs,
Ribes de Freser, Campdevànol i Ripoll, i s‟ha obert un període d‟informació
institucional que transcorre de manera paral·lela al d‟informació pública general. El
document es pot trobar exposat al públic a la seu tècnica del Consorci Alba-Ter,
situada a la Factoria Cultural Coma-Cros de Salt (C/ Sant Antoni, 1. Tel. 972 40 50
91).
Es preveu que la senyalització es pugui col·locar al territori abans d‟acabar l‟any
2008.

6- Un AODL de turisme, una guia senderista i ciclable i la creació d’una ruta
gastronòmica: nous passos per implantar la RUTA DEL TER
El 2008 és l‟any de creació de la Ruta del Ter. Actualment tots els esforços es
centren en acabar el producte i, més en concret, en implementar al territori tota la
senyalització necessària per poder-lo seguir de principi a fi i en posar en marxa el
portal turístic amb un servidor de mapes inclòs, que ja es troba en fase de
correcció.
El 2009, per tant, serà l‟any de difusió i implantació de la Ruta. Una tasca que
suposarà un gir d‟una part de la tasca del Consorci cap al terreny turístic i que
requerirà dotar-se de la infraestructura necessària. Amb aquest horitzó, el Consorci
ha demanat al Servei d‟Ocupació de Catalunya poder entrar en la convocatòria
d‟ajuts per a la realització de projectes i accions per a l‟ocupació amb les entitats
locals per al període 2008-2009.
En el marc dels programes de desenvolupament local s‟ha sol·licitat la contractació
d‟un/a agent d‟ocupació i desenvolupament local (AODL) amb un perfil turístic amb
l‟objectiu que dinamitzi i promogui la Ruta del Ter en col·laboració amb altres
agents del territori.
La implantació de la Ruta també significarà crear les eines necessàries per a la seva
correcta difusió, així com nous elements de descoberta al seu voltant. És per això
que en la mateixa convocatòria, en l‟apartat de campanyes per promocionar,
difondre i comunicar els projectes i actuacions, s‟ha sol·licitat cofinançment per
poder elaborar i editar la Guia de la Ruta del Ter (senderista i ciclable) amb
l‟editorial Alpina durant aquest 2008 i per poder crear una ruta gastroalimentària
que posi en valor els productes autòctons del Ter i les empreses agroalimentàries
del territori de cara al 2009. Aquesta ruta s‟anomenarà El Ter: cuina i territori.

La resolució d‟aquesta convocatòria, prevista en un principi per abans de l‟estiu, no
es farà amb tota probabilitat fins al setembre. Si resulta favorable, el Consorci
obrirà una convocatòria per a contractar un/a AODL de turisme de cara a l‟últim
trimestre d‟aquest any. Ampliarem la informació en propers InfoTers.

7- El Consorci visita ajuntaments i consells per conèixer inquietuds i
projectes al voltant del riu

Un dels objectius marcats pel Consorci Alba-Ter en la darrera assemblea general de
finals de febrer passat va ser iniciar una ronda de visites als ajuntaments i consells
comarcals consorciats per tal de copsar la visió de cada municipi respecte al riu i
conèixer els projectes o idees que puguin tenir al voltant de l‟eix fluvial. Un
plantejament que ha coincidit amb l‟inici de nova legislatura, amb la incorporació
d‟una nova gerent i amb la commemoració del 10è aniversari, moment clau per
obrir un període de reflexió al voltant del camí que han de seguir les accions del
Consorci els propers anys.
Les visites ja s‟han iniciat i entre els mesos de maig i juny s‟han mantingut
trobades amb els ajuntaments d‟Ullà, Gualta, Les Llosses, Sant Quirze de Besora,
Sant Vicenç de Torelló, Sant Bartomeu del Grau, Colomers, Llanars i Vilallonga de
Ter i el Consell Comarcal d‟Osona.
Aquestes trobades finalitzaran el mes d‟octubre i reuneixen els representants al
Consorci de cada ajuntament i consell comarcal amb la gerent, Anna Magem, i els
membres de Consell de Govern de cada zona. D‟aquesta manera s‟ofereix als
municipis la possibilitat d‟acudir a aquests “representants” de cada zona, fet que
acosta encara més l‟ens al territori pel qual treballa.

8- Les tècniques de projectes del Consorci intercanvien experiències a
l’Expo de Saragossa
Els dies 25, 26 i 27 de juny les tècniques del Consorci Alba-Ter van acompanyar
una expedició d‟alumnes i professors dels Màsters de Gestió de l‟Aigua i Medi
Ambient de la Universitat de Girona a visitar l‟Expo de Saragossa. La importància
de la visita no va raure tan en el fet de visitar el recinte, sinó en conèixer de la mà
de tècnics de l‟ajuntament de Saragossa i professors de la Universitat de Saragossa
les actuacions fetes als meandres de l‟Ebre i al riu Gallego.
El grup visitant va poder conèixer de primera mà els treballs que s‟han fet per
recuperar els galachos o meandres abandonats del riu, que són molt grans a les
proximitats de la ciutat. Fins i tot n‟hi ha algun que s‟ha recuperat per dur-hi a
terme actuacions d‟educació ambiental al seu voltant. També va visitar la biblioteca
que la ciutat ha dedicat a l‟aigua, la Casa del Agua, gestionada per l‟àrea de medi
ambient de l‟ajuntament de Saragossa, i les actuacions fetes al Gallego, riu que
desemboca a l‟Ebre al seu pas per la ciutat. Finalment, el grup va visitar l‟Expo, que
es troba situada en un recinte de 25 hectàrees enmig d‟un meandre, i va poder

copsar les actuacions de gran envergadura que s‟han hagut de fer al riu per poder
encabir-la.
Durant la visita, les tècniques del Consorci van poder intercanviar experiències amb
el president de l‟Associació de Naturalistes d‟Aragó, Jesús Maestro, el professor
titular de Geografia de la Universitat de Saragossa, Alfredo Ollero i el tècnic de
l'ajuntament de Saragossa, Luis Manso.

9- El Consorci s’adhereix a la campanya “Catalunya lliure de bosses”
El Consorci Alba-Ter s‟ha adherit a la campanya Catalunya lliure de bosses
promoguda per la Fundació Privada Catalana de Prevenció de Residus i Consum
responsable.

D‟aquesta

manera

s‟expressa

el

compromís

de

l‟entitat

per

sensibilitzar sobre la importància de prendre consciència per avançar cap a la
reducció efectiva de residus i al consum responsable en benefici del medi natural,
que inclou també els espais fluvials.
Així ho va aprovar el darrer Consell de Govern del Consorci sota el paraigua de
l‟article 5 dels estatuts, en què hi figura l‟objectiu de “vetllar per la conservació i
millora de tot l‟àmbit fluvial, sota criteris de millora de la qualitat natural i de vida i
d‟acord amb paràmetres de sostenibilitat”.

JULIOL
1- Editada la memòria d’activitats del 2007 del Consorci Alba-Ter
Un any més el Consorci Alba-Ter ha editat en suport paper la memòria d‟activitats,
en aquest cas, corresponent a la darrera anualitat, el 2007. Durant aquest any les
activitats han anat encaminades a cloure projectes encetats en anys anteriors com
el BLUE de recuperació d‟elements de patrimoni cultural fluvial cofinançat per la
iniciativa comunitària INTERREG III B Medocc o el Pla de Foment Turístic de la Ruta
del Ter. Un 2007 marcat per un final de legislatura i inici d‟una de nova, fet que ha
significat una renovació de càrrecs i una nova planificació de projectes.
Podeu conèixer amb més detall les accions realitzades durant el 2007 consultant la
memòria en format pdf aquí.

2- El Consorci Alba-Ter signa convenis de col·laboració amb l’Ateneu
Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona i el CEA Alt Ter
És tasca del Consorci promoure la millora, la valorització, la sensibilització i la
difusió del patrimoni fluvial, tant el natural com el cultural vinculat als usos de
l‟aigua, sempre amb criteris de sostenibilitat i cohesió territorial i paisatgística.
Acció que es duu a terme a partir de la iniciativa local dels ajuntaments, que són la
base del Consorci, i en col·laboració amb les entitats i associacions locals que
comparteixen un objectiu similar. Ara el Consorci ha fet un pas endavant per
formalitzar aquestes col·laboracions i ha signat convenis amb l‟Ateneu Juvenil,
Cultural i Naturalista de Girona (enllaç web) i amb el Centre d‟Educació Ambiental
Alt Ter-Pirineus Orientals (enllaç web), amb seu a Sant Joan de les Abadesses.
Els convenis tenen l‟objectiu de portar a terme actuacions de valorització del
patrimoni fluvial (natural i cultural) i sensibilització ambiental a la població en
general dels rius Ter i Freser en el territori que comparteixen el Consorci i les
entitats signants. D‟aquesta manera es podran consensuar i endegar accions
comunes i s‟obrirà la porta a poder sol·licitar ajuts conjuntament. Les obligacions
específiques del Consorci seran tramitar els ajuts, fer les tasques de difusió i
proporcionar el finançament total de les actuacions amb aportacions pròpies o a
través de finançament aliè.
Els convenis tindran vigència d‟un any prorrogable a cinc.

3- El Canal 33 emet el documental Homes d’aigua amb el Ter de
protagonista
El divendres dia 11 de juliol a la nit el Canal 33 va emetre, dins l‟espai „El màster‟,
el documental Homes d’aigua, que explica diferents històries vinculades al riu Ter.
Aquesta peça va ser enregistrada durant el mes d‟abril de 2008 en plena crisi de la
sequera a Catalunya i amb l‟agònic Ter com un dels principals protagonistes. Les
autores són Míriam Gifre, Cristina Martínez, Mariona Peraire i Helena P.Grau,
estudiants del màster de TV3 que van escollir aquesta temàtica per fer el seu
projecte final.
Durant el període de recollida de documentació per elaborar el reportatge van
consultar i van visitar el Consorci Alba-Ter, que els va proporcionar informació i
contactes. El resultat: un viatge des del naixement del riu a Ulldeter fins a la

desembocadura a la platja de l‟Estartit a través d‟imatges, sons i veus de
personatges que viuen de, amb i pel riu. Un espectacle visual digne de veure.
El Consorci disposa d‟una còpia del documental per aquelles persones que estiguin
interessades a veure‟l (albater@albater.org).

4- Mentre les aigües del Ter en prou feines arriben a la desembocadura, la
Plataforma del Ter porta l’ACA als jutjats
Malgrat les pluges de maig i juny, la situació ufanosa d‟alguns pantans catalans i el
descens del consum d‟aigua a l‟àrea metropolitana arran de la sequera, el cabal del
Ter segueix incomplint el mínim ecològic per garantir el manteniment del seu
ecosistema. Aquest mes de juliol, l‟alcalde de Torroella de Montgrí, Joan Margall, ha
mostrat des de la platja de l‟Estartit com el riu en prou feines arriba al mar, amb
unes aigües pràcticament aturades i amb poca força. El motiu: el cabal que hi
circula en prou feines arriba a 1 m3/s, per sota del límit establert per llei. Per això
aquest ajuntament ha reclamat a la Generalitat un augment d‟aquest cabal a 4
m3/s. La petició de seguida ha estat desestimada, tant per l‟Agència Catalana de
l‟Aigua (ACA) com pel mateix Conseller de Medi Ambient, que ha tornat a insistir
que el retorn de cabal serà palpable a partir del 2009, quan per Torroella es
garantirà que hi circulin 2m3/s. Això vol dir que la llei de 1959, que determina uns
cabals mínims pel Ter, es continuarà vulnerant.
L‟episodi ha coincidit amb la formalització de la denúncia de la Plataforma del Ter a
l‟ACA amb la interposició d‟un contenciós administratiu als jutjats de Barcelona el
dia 31 de juliol. Segons el seu president, Francesc Camps, es tracta de reclamar via
judicial l‟immediat compliment de la llei. Mentre el riu en prou feines arriba al mar i
provoca un greu perjudici en el territori i l‟economia que l‟envolta, el 75 % del seu
cabal es continua transvasant cap a l‟àrea metropolitana de Barcelona.
La Plataforma del Ter també ha anunciat que iniciarà una segona ronda de trobades
amb els diferents partits polítics per trobar una solució definitiva pel Ter que passi
per establir com s‟han d‟utilitzar els recursos naturals del país i del riu en particular.

5- A partir d’ara les actes del Consell de Govern del Consorci a l’InfoTer
A partir d‟aquest mes de juliol es penjaran les actes del Consell de Govern del
Consorci Alba-Ter. El Consell, actualment format per deu membres, té el poder

executiu de l‟entitat i és qui en decideix el rumb. Es reuneix cada dos mesos i la
seva composició respon a una presència equitativa de representants de les
diferents comarques de la conca hidrogràfica del riu Ter. Els actuals membres del
Consell de Govern són:
Francesc Camps Sagué, alcalde de Celrà: president
Pere Prat Boix, alcalde de Manlleu: vicepresident primer
Ponç Feliu Latorre, regidor de Girona: vicepresident segon
Marta Payeró Torró, alcaldessa de Verges: vocal
Marc Prat Arrey, alcalde de Ribes de Freser: vocal
Joan Boada Reig, regidor de Salt: vocal
Àngel Ferrer Mora, regidor de Ripoll: vocal
Àngel Simon Caballero, regidor de Bescanó: vocal
M. Dolors Bassa Coll, regidora de Torroella de Montgrí: vocal
Gaietà Garcia Gordillo, regidor de les Masies de Voltregà: vocal
Podeu consultar la darrera acta aprovada corresponent a la reunió del Consell de
Govern del 14 de maig passat. Descarregueu el document aquí.

6- Horari d’agost del Consorci Alba-Ter
Durant el mes d'agost el Consorci funcionarà a mig gas, ja que equip tècnic i
gerència estaran de vacances fins al 25 d‟agost. Sapigueu, però, que hi haurà una
persona treballant, exceptuant la setmana de l'11 al 15 d'agost. Recordeu que el
nostre horari és de 8.00 a 15.00. Bones vacances!

AGOST
1- L’activitat del Consorci a l’Anuari d’Entitats Catalanes 2008 d’Unescocat
El centre UNESCO de Catalunya (Unescocat), juntament amb la Fundació Territori i
Paisatge de Caixa Catalunya i el Departament de Medi Ambient, han editat un any
més, i ja en van deu, Medi Ambient. Anuari d’entitats catalanes 2008. La publicació

recull les dades de referència de 120 entitats dels països de cultura catalana que
treballen per construir una societat més respectuosa amb el medi ambient i
l'activitat que han dut a terme el 2007. Entre aquestes entitats hi ha el Consorci
Alba-Ter.
Tal com indica la presentació de l‟anuari “Aquest recull vol ser un aparador en què
els ciutadans i ciutadanes puguin accedir a tota aquesta feina feta, al treball
individual de les entitats i el de les xarxes i plataformes que cada cop més posen de
relleu la capacitat de generar propostes conjuntes per problemes que traspassen
l’àmbit local i que no poden ser tractats de forma aïllada”. La publicació es pot
consultar a través d‟Internet a: http://www.unescocat.org/anuari/index.php
Per consultar directament la fitxa del Consorci Alba-Ter, que també conté el recull
d‟activitats dels anys 2006 i 2005 i que es pot descarregar en format pdf, s‟ha de
clicar

aquest

enllaç:

http://www.unescocat.org/anuari/fitxa.php?id=109&any=2007
La pàgina web d‟Unescocat també posa a disposició de l‟usuari un “Directori
electrònic d‟entitats ecologistes”, que permet consultar les dades de les més de 300
entitats que han sortit a l‟anuari en les últimes set edicions a través d‟una recerca
per nom, comarca, poble o àmbit temàtic.

2- Torroella fa un nou pas per la creació de la Comunitat d’Usuaris d’Aigua
del Baix Ter
A principis del mes d‟agost l‟ajuntament de Torroella de Montgrí va aprovar per ple
la declaració i promoció de la constitució de la Comunitat d‟Usuaris de l‟aqüífer del
Baix Ter. Aquesta entitat de gestió, que compta amb el suport del Consorci AlbaTer, permetrà als seus integrants, una quarantena de municipis, resoldre els
problemes causats per la sobreexplotació, la contaminació i la intrusió marina,
resoldre qüestions i conflictes entre usuaris, i gestionar directament els interessos
comuns de l‟aprofitament de l‟aigua, entre d‟altres.
Amb la idea de constituir la comunitat a l‟octubre sota les directrius de l‟Agència
Catalana de l‟Aigua, l‟ajuntament de Torroella ha tramès la declaració institucional
aprovada a la resta de municipis que formaran part de la nova entitat perquè ho
aprovin també en els respectius plens municipals, cosa que ja ha fet, per exemple,
l‟ajuntament de Celrà.
D‟aquesta manera s‟assolirà l‟objectiu d‟implicar el món local en la gestió de l‟aigua,
qüestió que havia ressorgit amb força després de l‟últim episodi de sequera.

3-

Queralbs

i

Ribes

de

Freser

creen

una

ruta

per

les

centrals

hidroelèctriques
Durant el mes d‟agost s‟ha donat a conèixer un nou atractiu turístic vinculat a un
eix fluvial, en aquest cas el riu Freser. Es tracta d‟una ruta per les centrals
hidroelèctriques encara en actiu que es troben vorejant el riu al seu pas pels termes
municipals de Queralbs i Ribes de Freser. Aquests dos ajuntaments, membres del
Consorci Alba-Ter, n‟han estat els impulsors amb l‟objectiu de difondre aquesta part
del patrimoni industrial tant lligat a la història d‟ambdós municipis.
En una primera fase, la que s‟ha donat a conèixer ara, s‟han senyalitzat les centrals
amb plafons explicatius i s‟han editat fulletons en quatre idiomes que expliquen
com accedir-hi, bàsicament per carretera o a peu. En una segona fase es volen
recuperar

diverses

màquines

fora

d‟ús

i

integrar-les

en

el

futur

Centre

d‟Interpretació de la Vall de Ribes i condicionar l‟entorn d‟algunes centrals per ferles més visitables.
Les centrals hidroelèctriques que s‟han senyalitzat en aquest recorregut són, pel
que fa al terme de Queralbs, les de Daió, Ielles, la Farga, la presa del Molí, Molí i
Rialp, mentre que les de Ribes són Filats i Carbur i la subestació de Ribes.

4- La web de la Ruta del Ter a punt d’entrar en servei
La primera setmana de setembre començaran les tasques d‟instal·lació del nou
servidor que ha d‟allotjar el portal turístic de la Ruta del Ter (www.rutadelter.com)
per part del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) de
la Universitat de Girona, encarregat d‟elaborar la pàgina web. Aquest és un dels
darrers esculls que queda per donar plena operativitat a la Ruta, ja que aquest
portal contindrà les eines necessàries per poder-la seguir: un servidor de mapes, la
possibilitat de calcular la teva pròpia Ruta, els tracks del recorregut per descarregar
al GPS, la localització i l‟explicació dels punts d‟interès de les rutes temàtiques, una
guia d‟equipaments i serveis...etc. Un portal que anirà creixent a mesura que el
recorregut es vagi dinamitzant i dotant d‟oferta turística.
Per tal de donar operativitat al portal, el juny passat el Consorci Alba-Ter va signar
un conveni amb la Diputació de Girona per poder allotjar el servidor d'on penjarà la
web al centre de càlcul de la Diputació. Es preveu que a finals de setembre aquest
servidor ja estigui instal·lat i, per tant, que la web ja sigui operativa.
Un altre dels esculls a superar per assegurar la completa operativitat de la Ruta és
la senyalització. Si bé la senyalització de seguiment de la Ruta del Ter, en els
vessants senderista i ciclable, ja està col·locada al llarg de tot el recorregut des del
mes de juliol, manquen encara uns plafons indicatius d'un tall en el recorregut
ciclable (Ripoll-Borgonyà) que impedeixen el seguiment correcte del recorregut de
dalt a baix. Encara que no són imprescindibles per completar l‟itinerari, també
falten els plafons amb informació de cada municipi per on es passa.
A dia d‟avui són moltes les persones que ja han volgut provar de fer el recorregut,
tenint en compte aquestes mancances sobre el terreny i que des del Consorci
encara no el donem per operatiu oficialment. Les principals dificultats de seguiment
amb què s'han trobat i de les quals advertim des del Consorci són:

. L'itinerari ciclable, sobretot en el primer tram de Setcases a Sant Joan de les
Abadesses, passa en alguns punts per la carretera principal ja que no hi ha cap
altra

alternativa.

Cal

anar,

doncs,

més

alerta

en

aquests

punts.

. A la Colònia Llaudet, a Sant Joan de les Abadesses, s'ha de travessar un gual que
passa pel mig del riu i cal anar en compte en èpoques en què el cabal pot ser més
abundant.

. L'itinerari ciclable té dos trams inoperatius. Un ja està degudament senyalitzat (el
tram Girona-Sant Julià de Ramis) però l'altre encara no. Es tracta del tram entre
Ripoll i Borgonyà. Quan s'acaba la via verda de la Ruta del Ferro a Ripoll finalitzen
de cop els senyals de seguiment de la Ruta del Ter ciclable, que no tornen a
aparèixer fins al baixador de Borgonyà. Falta col·locar al territori el plafó que avisa
d'aquest tall i que recomana com a alternativa agafar el tren de Ripoll a Borgonyà
(línia C3 Renfe).

. El tram de recorregut entre els pantans de Sau, Susqueda i el Pasteral transcorre
per una pista des de la qual hi ha molt poca cobertura telefònica. Cal preveure,
doncs, que en aquest tram difícilment es podrà fer una trucada i prendre les
precaucions necessàries (comptar amb recanvis per la bicicleta...etc).

5- El Consorci participarà en el llibre Els guardians de l’aigua
Els guardians de l’aigua és un projecte de publicació codirigit per Clipmèdia Edicions
i Gabriel Borràs, director de Planificació de l‟Agència Catalana de l‟Aigua (ACA), que
“pretén recollir les experiències més emblemàtiques i l’evolució dels reptes actuals
de la problemàtica de l’aigua i de la innovació que en aquest camp emergeix amb
força”, segons explica Ramon Balasch, director de Clipmèdia Edicions.
Aquestes experiències seran explicades per les pròpies institucions i entitats
protagonistes i tractaran d'àmbits com l‟abastament i el sanejament, la regeneració
i la reutilització, els recursos hídrics alternatius per a l‟abastament humà i altres
usos, l‟estalvi, la planificació o l‟aigua com a font de desenvolupament local. És
precisament en el marc d‟aquest darrer apartat on s‟ha demanat la participació del
Consorci Alba-Ter perquè expliqui la pròpia entitat i els seus projectes de
desenvolupament local sostenibles executats al voltant de l‟eix fluvial, com és el cas
de la Ruta del Ter.
En aquests moments i durant el mes de setembre es recolliran les aportacions dels
diferents autors que hi participaran, com per exemple Aigües Ter Llobregat, la
Universitat de Girona, el Consorci de la Costa Brava, Aigües de Manresa, el
Consorci del Besós, Aigües de Barcelona o l‟ACA. Està previst que la publicació,
que s‟editarà amb textos bilingües anglès-català, surti a la llum a finals d‟any amb
un tiratge de 2.200 exemplars, 200 dels quals de luxe.

6- La desembocadura del Ter mig any després del darrer episodi de
sequera
Aquestes imatges de la desembocadura del Ter a la platja de l‟Estartit són de
principis d‟agost. El braç d‟aigua que s‟arrossega per la sorra per arribar al mar es
pot creuar perfectament a peu, ja que és poca l‟aigua que duu i poca també la força
amb què bat el mar, tal com denunciava l‟alcalde de Torroella de Montgrí, Joan
Margall, ja a finals de juliol. Unes imatges captades sis mesos després de l‟esclat de
l‟últim crisi de l‟aigua i que evidencien que pel Ter poques coses han canviat.
Conegueu les valoracions dels protagonistes d‟aquest darrer episodi en l‟article La
sequera, mig any després publicat al diari El Punt del 27 d‟agost passat.

SETEMBRE
1- El Consorci reflexiona sobre les seves línies d’actuació en una trobada
de tècnics i polítics
Han passat deu anys des de la constitució del Consorci Alba-Ter, un període prou
extens com perquè s‟hagin produït molts canvis al voltant dels àmbits d‟actuació de
l‟entitat, començant per la pròpia visió del riu que actualment tenen ajuntaments i
societat civil. Aquest fet, sumat a l‟entrada d‟un nou equip de govern (escollit el
mes d‟octubre passat) i d‟una nova gerent, ha fet sorgir la necessitat d‟obrir un
període de reflexió per recollir les noves sensibilitats dels municipis i incorporar-les
a les línies d‟actuació.
Aquestes sensibilitats municipals ja s‟estan recollint a través d‟una ronda de visites
a tots els consistoris (46) i consells comarcals (5) consorciats que està previst que
finalitzi el mes d‟octubre. A aquest treball, s‟hi suma la trobada que es va fer entre
tècnics i polítics el dia 17 de setembre passat a Espinelves. La trobada va constar
d‟una taula oberta amb els treballadors i col·laboradors i una posterior reunió entre
els membres del Consell de Govern per redefinir línies estratègiques i el programa
d‟accions a desenvolupar. La jornada es va tancar a la tarda amb la reunió
bimensual del Consell de Govern.
La jornada va servir per posar les bases d‟un nou impuls a la tasca del Consorci
Alba-Ter, que, pel que a fa a nous projectes, en els propers anys espera poder
desenvolupar l‟Interreg IV Transfronterer per dur a terme el “Taller transfronterer
de l‟aigua II” (pendent de resolució) i un Life + Natura (pendent de tornar a
presentar el mes de novembre, a causa d‟una primera denegació).

2- El Consorci assisteix a un workshop per preparar una nova candidatura
al Life + Natura 2008
Després que la Comissió Europea hagi denegat el projecte que el Consorci Alba-Ter
va presentar a la convocatòria Life+ 2007, l‟entitat ja està treballant per presentarlo en la convocatòria del 2008, que finalitza el proper 21 de novembre.
És per això que el dia 3 d‟octubre, la gerent Anna Magem i l‟assessor del Consorci
Josep Capellà assistiran a un workshop informatiu a la seu de la delegació de la
Comissió Europea a Madrid. Allà, amb l‟ajuda d‟una empresa consultora experta en
preparació de programes europeus, es resoldran dubtes i es donaran pautes per
donar el format correcte als requeriments tècnics i administratius d‟Europa.
El projecte que es presentarà serà el mateix de l‟anterior convocatòria: el “Riparia
Ter: Recuperació d‟hàbitats riparis del riu Ter”, tot i que s‟aprofitarà per fer una
revisió de les diferents finques i terrenys on es sol·licita actuar. L‟objectiu principal
del projecte és el de recuperar hàbitats de la ribera del riu Ter, especialment boscos
al·luvials de vernedes o Alnus glutinosa i llacunes temporals mediterrànies, sempre
dins d‟espais de la Xarxa Natura 2000. També es volen ordenar els accessos a les
zones d‟actuació a fi d‟evitar la degradació dels ecosistemes causada per l‟elevada
freqüentació, que puntualment es dóna en zones periurbanes. El cost total del
projecte gira al voltant d‟un milió d‟euros, el 50% del qual es preveu cofinançar en
el marc d‟aquest programa europeu.
El Consorci no va poder entrar en la convocatòria del 2007 per qüestions de
terminologia administrativa, trava que espera poder resoldre en aquesta propera
convocatòria.

3- SOREA col·labora amb el 10è aniversari del Consorci Alba-Ter
L‟empresa d‟abastament d‟aigua SOREA serà una de les col·laboradores de la
commemoració del 10è aniversari del Consorci Alba-Ter. Així es va ratificar el 19 de
setembre passat amb la signatura del conveni de col·laboració entre el president
del Consorci, Francesc Camps, i el director general de SOREA, Sergi Soriano.
SOREA farà una aportació econòmica de 9.000 euros en concepte de patrocinador
del “10é Aniversari del Consorci Alba-Ter”, celebració que inclourà un acte
institucional el dia 13 de desembre de 2008 al monestir de Sant Pere Casserres
(Osona), l‟edició d‟un nou logotip del 10é aniversari, la producció d‟un objecte

commemoratiu (paraigües amb el nou logotip), l‟edició d‟una memòria dels 10 anys
del Consorci i l‟edició en CD-Rom d‟un vol virtual de la Ruta del Ter.

4- El Consorci Alba-Ter veu amb pessimisme la Taula de la Sequera
El 3 de setembre passat va tenir lloc la tercera reunió de la Taula de la Sequera al
Palau de Pedralbes de Barcelona, en què es va donar per tancada la “crisi” de la
sequera i es va apuntar que aquest punt de trobada entre administracions, entitats,
associacions i altres institucions afectades pel tema hídric podria derivar en un futur
en una Taula de l‟Aigua.
El president del Consorci Alba-Ter, Francesc Camps, present en totes les trobades,
va dir sentir-se “decebut” després de la darrera reunió. Camps dubta que aquest
organisme serveixi per resoldre els problemes estructurals de l‟aigua a Catalunya
perquè “sembla que el tema ja no preocupa”. En el mateix sentit es va expressar el
representant de la Comunitat de Regants del Baix Ter, Narcís Illa, que va lamentar
que en la darrera reunió hi haguessin felicitacions com si ja tot s‟hagués resolt quan
encara hi ha zones, com la conca de la Muga, en el nivell II d‟excepcionalitat del
Decret de Sequera. Illa també va criticar l‟absència del consell de Medi Ambient,
Francesc Baltasar, i va trobar a faltar, igual que Camps, el plantejament de
solucions estructurals de planificació de necessitats i de l‟administració de l‟aigua.

5- La Plataforma del Ter recull arguments per una denúncia a Europa i
presenta una al·legació al Parc Natural del Montgrí
La Plataforma del Ter ha iniciat el curs amb la defensa dels interessos del Ter com a
base de les noves accions endegades. El dia 4 de setembre passat i a través del
Consorci Alba-Ter, es va convocar una taula d‟experts per donar arguments als
advocats que han de preparar la denúncia per l‟incompliment de la llei del Ter de
1959 davant la Comissió Europea. A la reunió hi van assistir Francesc Camps i Teia
Puigvert, president i tècnica del Consorci Alba-Ter; Marc Ordeix, coordinador del
Centre d‟Estudis dels Rius Mediterranis (CERM); Quim Pou, biòleg expert en peixos;
Albert Ruhí, biòleg i membre de l‟Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona;
Dani Boix, biòleg i membre de l‟Associació de Naturalistes de Girona; Xavier
Quintana, biòleg; i els advocats de Codina Advocats, Oriol Camacho i Miquel
Corredor.

Mentre els advocats continuen treballant per donar forma al cos de la denúncia, la
Plataforma del Ter també ha volgut defensar els interessos de l‟aigua davant
l‟avantprojecte de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter,
que ha estat en període d‟exposició pública fins a finals de setembre. La Plataforma
ha trobat a faltar que en la memòria de l‟avantprojecte no es parli del funcionament
hidrològic del Ter en el seu conjunt, ni dels usos de l‟aigua que es realitzen aigües
amunt i el seu efecte sobre el cabal del riu. És per això que Xavier Quintana, Joan
Serra i Narcís Illa han preparat una al·legació en nom de la Plataforma demanant
que es tinguin en compte les extraccions i regulacions de cabal riu amunt ja que
tenen un efecte directe sobre el funcionament hidrològic i ecològic dels sistemes
aquàtics del parc.
En concret, a través de l‟al·legació la Plataforma del Ter demana que es faci
referència a les retencions i derivacions de cabal que es realitzen al llarg de la
conca i no només a les que tenen lloc al tram baix, que un dels objectius prioritaris
del parc sigui la conservació del sistema hídric del Baix Ter, que es contempli la
gestió integral del conjunt del riu Ter i tota la seva conca dins les directrius per a la
planificació i la gestió i, finalment, que les línies d‟actuació tinguin en compte la
conservació del cabal del riu.
Aquesta al·legació s‟ha sumat a les més de 400 que s‟han presentat davant el
Departament de Medi Ambient i Habitatge un cop ha finalitzat el període hàbil per
fer-ho, el dia 30 de setembre.

6- Només una quarta part del Ter està en bon estat, segons l’Observatori
de la Sostenibilitat
Aquest mes de setembre l‟Observatori de la Sostenibilitat, que depèn del govern
espanyol, ha fet públic un diagnòstic sobre l‟aigua a la península: Agua y
sostenibilidad. Sostenibilidad de las cuencas. L‟estudi inclou un capítol específic
sobre les conques que abasteixen l‟àrea metropolitana de Barcelona (llegiu-lo aquí),
és a dir, bàsicament, el Ter i el Llobregat.
L‟estudi conclou que el consum d‟aigua a l‟àrea metropolitana, tot i l‟esforç evident
d‟estalvi, exerceix una pressió molt significativa sobre els ecosistemes aquàtics
d‟ambdós rius, dels quals diu que es dediquen gairebé “exclusivament” a abastir
aquesta zona. Això fa que el seu estat sigui “preocupant”.

El cas del Ter és prou clarificador: segons aquest estudi, només una quarta part del
seu cabal es pot considerar que està en bon estat. La part baixa del riu només rep
el 20% o el 30% de tot el vessament generat a la conca en un any normal i en un
any sec en rep molt menys. Això es tradueix en un cabal insuficient per la seva
funcionalitat ecològica que fa que, per exemple, a la part baixa del riu hi proliferin
espècies exòtiques, tant de peixos com d‟altres organismes, i la presència de
plagues, com la de la mosca negra, que puntualment obliga a tractar l‟aigua amb
insecticides per evitar problemes de salut pública.
L‟estudi diu que aquesta situació pot empitjorar a causa del canvi climàtic i proposa
com a mesures correctores la dessanilització i un ús més eficient dels recursos,
apostant per la reutilització d‟aigües. Mesures que podrien fer incrementar en 300
hm3 els recursos a l‟àrea metropolitana i que permetrien la millora del cabal
ambiental del Baix Ter. Encara que, com assegura l‟estudi, “en aquests moments és
molt incert dir si aquest objectiu s‟aconseguirà”. I és que, segons diu el document,
encara que s‟hagin invertit molts milions d‟euros en el sanejament de les aigües i
que s‟intenti ser eficient en l‟ús de les infraestructures, la situació sempre serà
complicada perquè els rius que abasteixen Barcelona són petits respecte a la
demanda, que es preveu que creixi (un milió més de persones fins al 2026).

7- El Ter: un problema pendent, article de Manel Serra a revista de la UdG
La revista Engega de la Universitat de Girona del mes de setembre dedica la
portada i el reportatge principal a parlar de la problemàtica del Ter. L‟autor és el
vicepresident del Consell Social de la UdG i també gerent del Consorci de la Costa
Brava, Manel Serra, que descriu les claus bàsiques per entendre la problemàtica a
través d‟un text clar i entenedor que posa llum sobre les principals causes de la
reducció de cabal i conseqüent pèrdua de qualitat de l‟aigua d‟un riu en estat
d‟alerta ecològica. Llegiu l‟article aquí.

8- L’exposició del patrimoni del Ter a les fires de Cassà i Caldes de
Malavella
L‟exposició sobre el patrimoni natural i cultural del Ter del Consorci Alba-Ter s‟ha
tornat a posar en marxa aquest mes de setembre per recórrer els municipis de la
conca. Durant el 20 i el 21 de setembre passats va ser una de les mostres que es
va poder veure al parc del Carrilet de Cassà de la Selva, en el marc de la 8a Fira

d‟Energies Renovables, Eficiència Energètica a la Llar i Construcció Sostenible que
celebra anualment el municipi. Una cita que enguany va comptar amb un cicle de
xerrades, tallers, projecció de pel·lícules, una pedalada contra el canvi climàtic i
una fira comercial, entre d‟altres.
I d‟una fira consolidada a una altra. L‟exposició que permet descobrir els valors
naturals i culturals del Ter també formarà part de la 4a Fira de l‟Aigua, que es
celebra a Caldes de Malavella els dies 3, 4 i 5 d‟octubre. La mostra es podrà veure
el diumenge dia 5 durant tot el dia a partir de les 10 del matí al Carrer Mas i Ros. El
Consorci Alba-Ter també serà present a la fira a través del president, Francesc
Camps, que participarà en una taula rodona que, sota el títol de “D‟on treure aigua
quan no n‟hi ha”, tindrà lloc el dissabte dia 4 a partir de les 5 de la tarda al Balneari
Prats. Els participants de la xerrada parlaran sobre un tema en concret: Camps ho
farà sobre els transvasaments, Gabriel Borràs de l‟ACA sobre planificació i gestió,
Lluís Sala del Consorci de la Costa Brava sobre reutilització d‟aigües, Àngel Dutras
de Prodaisa sobre aqüífers i el catedràtic d‟Enginyeria Ambiental de la UPC Rafael
Mujeriego sobre dessalinització.
Consulteu el programa de la Fira de l‟Aigua de Caldes de Malavella aquí.

9- La Ruta del Ter al portal d’assessorament turístic Terra Sakra
Terra Sakra (www.terrasakra.es) és un portal de sensibilització, consultoria i
informació sobre viatges i turisme, especialitzat en turisme i desenvolupament
sostenibles, seguretat i qualitat turística. El seu objectiu és el d‟assessorar turistes i
viatgers sobre les propostes més interessants d‟arreu de la península. Una
d‟aquestes, que ja es pot veure des d‟aquest mes de setembre, és la Ruta del Ter.
El portal ha inclòs el traçat dins l‟apartat “Les Rutes més desconegudes” i n‟ha fet
una breu descripció que inclou un enllaç al portal turístic de la Ruta, que ben aviat
serà operatiu. Consulteu la fitxa sobre la ruta aquí.

10- Acta del Consell de Govern del mes de juliol
Ja podeu consultar l‟acta del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter celebrat el dia
9 de juliol a la seu tècnica de Salt amb el següent ordre del dia:
Aprovació de l‟acta de la sessió anterior (14 de maig de 2008).
Participació en un projecte a presentar al Programa de Cooperació Territorial
europea Interreg IV B, SUDOE, dintre la convocatòria 2008.
Subvenció per a l‟edició de llibres d‟interès local de l‟Àrea de Cultura de la Diputació
de Girona.
Donar compte de la resolució de presidència, per la qual s‟aprova la liquidació del
pressupost de l‟exercici 2007.
Donar compte de la resolució de presidència, per la qual es delega la representació
del Consorci Alba-Ter per a la signatura del conveni “Taller transfronterer de l‟aigua
II”, en la persona de la gerent del Consorci Alba-Ter.
Mocions o temes per urgència:

Sol·licitud de subvenció per a la pròrroga en la contractació d‟agents d‟ocupació i
desenvolupament local.
Acceptació encàrrec per a la redacció d‟un estudi sobre els nous usos dels recs del
Molí de Pals i el canal de Sentmenat.
Expedient de modificació de crèdit número 2/08, de suplement i crèdit extraordinari
Informe de gerència
Informacions diverses
Precs i preguntes

OCTUBRE
1- Gairebé enllestit l’Itinerari de les ribes del riu Ter a Bescanó, impulsat
des del Consorci Alba-Ter
Des d‟aquest mes d‟octubre ja es poden veure les senyalitzacions del nou Itinerari
de les ribes del riu Ter a Bescanó. Tot i que encara queden alguns detalls per tancar
el projecte, l‟actuació ja és ben visible sobre terreny. Aquesta ha consistit en la
recuperació i millora de l‟entorn fluvial a través de la gestió silvícola de les ribes i
l‟adequació d‟itineraris per acostar els ciutadans a l‟entorn fluvial i potenciar
l‟aprofitament educatiu i recreatiu que pot oferir aquest espai.
El projecte, executat el 2008 sota la direcció d‟obra del Consorci Alba-Ter,
s‟emmarca en el “Pla Director de les Ribes Fluvials del Ter en els termes municipals
de Bescanó i Sant Gregori” del 2006. La redacció d‟aquest pla, a càrrec de
l‟empresa Fractàlia, va ser possible gràcies a la signatura d‟un conveni per a la seva
elaboració entre el Consorci Alba-Ter i la Fundació Territori i Paisatge (ara Àrea de
Territori i Paisatge de la Fundació Privada Caixa Catalunya) l‟any 2005. Una de les
actuacions previstes en el Pla era aquesta que ara s‟ha dut a terme a la zona
compresa entre la resclosa d‟en Joga i la fàbrica Grober de Bescanó.
D‟una banda, s‟han creat i senyalitzat tres itineraris (2 a peu i un en bicicleta)
aprofitant senders i corriols existents per donar a conèixer les ribes fluvials i, d‟altra
banda, s‟han realitzat diversos treballs silvícoles, com estassades selectives i
eliminació de robínia. El cost total de les actuacions ha estat de 22.423,41 euros,
finançats per l‟ajuntament de Bescanó i l‟Àrea de Territori i Paisatge de la Fundació

Privada Caixa Catalunya, mentre que el Consorci Alba-Ter ha dut a terme la
direcció d‟obres i els tràmits administratius del projecte.

2- El Consorci tanca la ronda de visites als ajuntaments i consells
comarcals consorciats
Aquest mes d‟octubre i a falta d‟una darrera trobada amb el Consell Comarcal del
Gironès, s‟ha donat per tancada la ronda de visites als 46 ajuntaments i 5 consells
comarcals consorciats iniciada el mes de maig passat a càrrec de la gerent, Anna
Magem, i els membres del Consell de Govern en representació de diferents punts
del territori. Aquestes trobades han servit per copsar la visió dels municipis
respecte al riu i per conèixer els projectes previstos al voltant de l‟eix fluvial.
Enguany el Consorci fa 10 anys i són moltes les coses que han canviat des de la
seva creació, començant per la visió dels pobles i ciutats sobre el riu. Al llarg
d‟aquests anys són molts els municipis que han apostat per acostar-s‟hi i promoure
els seus valors naturals i culturals, prioritats que coincideixen amb la tasca d‟AlbaTer. L‟intercanvi d‟impressions generat amb aquestes visites, doncs, ha permès
obtenir una informació molt valuosa pel Consorci de cara a planificar accions pels
propers anys.

3- La Cuadrilla alabesa de Añana visita el Consorci i s’interessa per la Ruta
del Ter
El 25 d‟octubre passat, una dotzena d‟alcaldes i tècnics de turisme de la comarca
alabesa de la Cuadrilla de Añana (www.cuadrilladeanana.es) van mantenir una
trobada professional amb el Consorci Alba-Ter per conèixer de prop el projecte de
la Ruta del Ter.
La trobada s‟emmarcava en unes visites tècniques que l‟entitat basca organitza
bianualment per conèixer experiències turístiques que puguin ser útils i aplicables a
la seva comarca, actualment immersa en un Pla de Dinamització Turística. La
d‟enguany estava organitzada al voltant de la província de Girona i es va escollir la
Ruta del Ter com un dels productes a conèixer.
El Consorci Alba-Ter va rebre el grup basc, encapçalat per la presidenta de la
Cuadrilla (equivalent a un consell comarcal), María José Martínez Rubio, al Museu
Industrial del Ter de Manlleu, on va tenir lloc una presentació de l‟entitat i de

l‟itinerari. A falta de tenir la Ruta operativa, es va mantenir una trobada més
teòrica, si bé els presents van tenir ocasió d‟observar el tram de la Ruta que
ressegueix el canal industrial de Manlleu.
Alcaldes i tècnics de turisme es van mostrar molt interessats pel projecte i van
sol·licitar poder rebre informació dels avenços al voltant de l‟irinerari cicloturístic i
senderista, sobretot pel que fa a la creació de paquets turístics que s‟hauran de
treballar en els propers mesos, un cop finalitzi la fase d‟implantació. Hi va haver
qui, fins i tot, va sol·licitar poder “vendre” la Ruta del Ter a uns 80 estudiants
d‟Añana que cada any realitzen una excursió de descoberta de la natura i a qui
l‟itinerari cicloturístic de la Ruta del Ter podria interessar com a proper destí.

4- Els plafons dels municipis per on passa la Ruta del Ter, a punt de
col·locar
A principis de novembre es començaran a construir els 35 plafons que s‟han de
col·locar als municipis per on passa la Ruta del Ter. Es tracta d‟uns cartells d‟1m x
1,20m amb suports de fusta, com els que ja hi ha instal·lats a l‟inici i al final de la
Ruta, que contindran un mapa del municipi i el seu entorn amb els traçats
cicloturístic i senderista i els principals punts d‟interès relacionats amb la Ruta.
Aquests plafons es col·locaran abans d‟acabar l‟any en punts propers a la Ruta i
serviran perquè el cicloturista i el senderista es situïn i tinguin eines per conèixer
els serveis i equipaments que queden més a prop, així com els punts d‟interès de
les rutes temàtiques corresponents a cada municipi. La cartografia ha estat
realitzada per l‟editorial Alpina, fet que garanteix la qualitat i fiabilitat dels mapes i
la informació que contenen.
La col·locació d‟aquests plafons serà un dels darrers passos que es faran per donar
l‟operativitat oficial a la Ruta i s‟executarà de manera paral·lela a la posada en
marxa del portal turístic www.rutadelter.com, que es produirà en les properes
setmanes. També cal dir que de cara al 2009 s‟entrarà en la fase de creació de
paquets turístics i promoció del traçat, s‟editarà la guia de la Ruta del Ter amb
l‟editorial Alpina, actualment en fase de creació, i s‟elaborarà una nova proposta
d‟itinerari temàtic: una ruta gastronòmica resseguint el Ter.

5- El jutge desestima aplicar les mesures cautelars demanades per la
Plataforma del Ter per fer complir la llei que regula el riu

Aquest mes d‟octubre el jutjat contenciós administratiu número 1 de Barcelona ha
desestimat la presa de mesures cautelars demanades per la Plataforma del Ter i les
comunitats de regants del Baix Ter quan el juliol passat van interposar un recurs
contenciós
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contra
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l‟incompliment de la Llei del Ter de 1959. La Plataforma demanava que, mentre no
es resolgués el contenciós, es complís la llei que fixa els cabals mínims que ha de
dur el Ter. Això hauria significat una reducció de l‟aigua que actualment es deriva
cap a l‟àrea metropolitana de Barcelona i el magistrat, davant el desconeixement
dels perjudicis que podria causar aquest fet, ha decidit no tirar-ho endavant.
Des de la Plataforma creuen que aquesta decisió era “previsible” i expliquen que no
significa que el recurs no tiri endavant. El seu president, Francesc Camps, es
mostra convençut que el contenciós prosperarà i diu que el següent pas és que el
jutge citi les dues parts per exposar els seus arguments.
Mentre el debat es trasllada als despatxos, el Ter continua portant menys aigua de
la que fixa el Pla de Cabals de Manteniment de la Generalitat. Observeu les dades
consultades per la Plataforma el passat dia 23 d‟octubre:

Cabal, m3/s
Riu Ter

Valor real

Llei de 1959

23/10/08

Pla de Cabals de
Manteniment

Ripoll

2,91

-

2,90

Girona

3,07

3,0

4,60

Torroella de Montgrí

2,14

-

5,50

Font: Web ACA - http://mediambient.gencat.cat/aca/ca/xarxes_de_control.jsp

6- El Consorci a la presentació de la revista Descobrir Catalunya dedicada
al Gironès
La revista Descobrir Catalunya del mes de novembre inclou un especial de més de
60 pàgines sobre la plana del Gironès, amb reportatges, propostes, articles i escrits
de diferents col·laboradors i autors. Davant la gran oportunitat pel territori que

representa sortir en la revista catalana més venuda, amb una difusió mitjana d‟uns
16.000 exemplars, el número va ser presentat a la seu del Consell Comarcal del
Gironès el 22 d‟octubre passat davant una nodrida representació de polítics, gent
del sector turístic i societat en general.
Les tècniques del Consorci van ser presents en la presentació i van tenir l‟ocasió de
parlar amb el director de la publicació, Joan Morales, a qui van presentar la Ruta
del Ter perquè es tingui en compte per fer nous reportatges de cara al 2009.
Aquesta seria, com ho ha set ja pel Gironès, una bona oportunitat per donar a
conèixer els atractius de l‟itinerari en l‟àmbit català. I és que Descobrir Catalunya és
la revista de viatges i turisme d‟interior de referència a Catalunya amb un perfil de
lector actiu a qui li agrada conèixer el seu entorn, sortir i fer escapades.

7- L’exposició de patrimoni cultural i natural del Ter a Caldes de Malavella i
a Sant Gregori
L‟exposició que dóna a conèixer els valors de patrimoni cultural i natural del riu Ter
continua amb la tasca de sensibilització pel territori. Els 5 d‟octubre passat es va
poder veure al carrer Mas i Ros de Caldes de Malavella en el marc de la 4a Fira de
l‟Aigua.
La setmana del 10 al 19 d‟octubre, la mostra es va poder veure a la població de
Sant Gregori en el marc de la Setmana del riu Ter, que també va oferir dos tallers a
l‟escola i una presentació de manera gratuïta a la població. Una “setmana” que el
novembre viatjarà Sant Julià del Llor i Bonmatí (setmana del 10 al 14).

8- El Ter en el programa de divulgació científica del Canal 33 Quèquicom
Sota la premissa que nou de cada deu catalans reben aigua del Ter a casa seva, el
programa de divulgació científica Quèquicom del Canal 33 va dedicar un programa
a resseguir el riu tot comentat els canvis que pateix en quantitat i qualitat d‟aigua.
Un viatge fet pel periodista Miquel Piris juntament amb el biòleg del Centre
d‟Estudis dels Rius Mediterranis, Marc Ordeix. El programa d‟uns 30 minuts es va
titular “El Ter: un riu a domicili” i es va emetre el dimecres 8 d‟octubre. Aquesta
n‟és la sinopsi:
TER, un riu a domicili
Nou de cada 10 catalans rep aigua del Ter a casa seva

Prop de 6 milions de catalans al llarg del curs d‟aquest riu i, sobretot, de l‟àrea
metropolitana reben aigua del Ter, sovint barrejada amb la del Llobregat. El
reporter del programa Miquel Piris és un d‟aquests ciutadans. En aquest capítol
comença un viatge a través d‟una aixeta de casa seva per descobrir d‟on ve, què li
ha passat pel camí i com han tractat l‟aigua que li arriba. El biòleg del Centre
d‟Estudis dels Rius Mediterranis, Marc Ordeix, l‟acompanya en aquest viatge per
ensenyar-li a valorar la qualitat de l‟aigua del Ter al llarg del seu recorregut. A
Osona, els nitrats que provenen de la ramaderia són un dels contaminants que més
afecten el Ter. A Vic, Ordeix presenta alguns dels milions de treballadors de la
depuradora d‟aquesta població que es dediquen a netejar l‟aigua. El viatge continua
fins a la desembocadura, a Torroella de Montgrí, on cada any arriben menys
angules. Al plató laboratori del programa, el presentador, Marc Boada, explica la
història d‟aquests peixos que, després d‟haver fet un viatge de més de 5.000
quilòmetres, arriben des del Carib per remuntar el riu Ter.
El Ter és el riu català que té una captació més gran d‟aigua: des del 1959 més del
50% del seu cabal acaba lluny de la seva llera.
Qui vulgui veure el programa pot entrar a la pàgina web del Quèquicom
(www.tv3.cat/quequicom) i cercar-lo a la secció de programes emesos.

NOVEMBRE
1- El Consorci lamenta que Medi Ambient aixequi les restriccions d’aigua
mentre el Ter continua per sota del seu cabal mínim ecològic
Aquest mes de novembre el Consorci Alba-Ter ha rebut amb perplexitat l‟anunci del
conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, d‟aixecar les restriccions d‟aigua
dictades pel nivell d‟excepcionalitat 1 del Decret de Sequera a la conca TerLlogregat a finals de novembre, tot i que finalment sembla que la mesura no
s‟aplicarà fins a la segona setmana de desembre per l‟allargament del propi tràmit
legal. La perplexitat ve donada pel fet que es decideixi tornar a un nivell de
normalitat hídrica, mentre el riu Ter continua sense portar el cabal mínim ecològic.
Aquest malestar s‟ha fet arribar per escrit a la conselleria de Medi Ambient i
Habitatge i a l‟Agència Catalana de l‟Aigua després de consensuar-ho amb el
Consell de Govern de l‟entitat, que representa 46 ajuntaments i 5 consells
comarcals de la conca del Ter. Un escrit, signat pel president de l‟entitat, Francesc
Camps, que s‟expressa de la següent manera:

“L’argument esgrimit per revertir el nivell d’excepcionalitat 1 que dicta el Decret de
Sequera cap a un nivell de normalitat és que els embassaments del sistema estan
al 72,4 % de la seva capacitat. S’obvia, però, el fet que el riu Ter encara no ha
assolit el seu nivell de normalitat ja que continua sense portar el cabal mínim
ecològic marcat pel Pla Sectorial de Cabals de Manteniment de les conques internes
de Catalunya aprovat per la pròpia Agència Catalana de l’Aigua el 13 de juliol de
2006. Aquests dies, al seu pas pel Pont de la Barca a Girona, el Ter porta 2,7m3/s,
mentre que, segons el Pla, n’hauria de portar 4,6. I això és motiu d’alerta perquè
estem davant d’una doble moralitat en la gestió hídrica.
Si es deroga la mesura, es podran tornar a omplir piscines i a posar en marxa fonts
ornamentals. Doncs volem que de la mateixa manera, el Ter també torni a portar,
com a mínim, aquests 4,6m3/s que li pertoquen segons el marc normatiu aprovat
pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquest és el senyal de
normalitat per al riu Ter.
Per tot això els fem arribar la nostra disconformitat amb el fet que es plantegi
declarar la normalitat hídrica de l’anomenat Sistema Ter-Llobregat sense que el Ter
porti el cabal mínim ecològic que li pertoca”
El Consorci espera rebre en breu una resposta oficial per part dels dos organismes.

2- L’ACA anuncia un calendari provisional pel retorn de cabal al Ter i el
Consorci el considera insuficient
Que d‟aquí a cinc anys el Ter porti 5 metres cúbics per segon. Aquesta és la
proposta que està acabant de perfilar l‟Agència Catalana de l‟Aigua i que presentarà
formalment el proper mes de gener al Consorci Alba-Ter, en una nova reunió de la
comissió de seguiment per al retorn del cabal al Ter creada entre ambdues
institucions. Així ho va explicar el director de planificació de l‟ACA, Gabriel Borràs,
en el marc d‟unes jornades sobre l‟aigua que van tenir lloc els dies 24 i 25 de
novembre a Girona.
Borràs va dir que, sempre i quan en els propers 4 anys no hi hagi nous episodis de
sequera, el retorn de cabal al Ter es començarà l‟any que ve i finalitzarà el 2013.
Un fet que també depèn de l‟obtenció dels recursos hídrics provinents de la
dessalinització, la recuperació d‟aqüífers, la reutilització i la millora de xarxes.
Tot i que la proposta de l‟ACA encara s‟ha d‟acabar de calendaritzar i quantificar, el
president del Consorci Alba-Ter, Francesc Camps, ja l‟ha qualificat de “promesa per

sortir del pas”. Camps s‟ha mostrat escèptic perquè considera “agosarat” pensar en
un calendari a quatre anys vista sense cap episodi de sequera, “quan en els darrers
quatre anys ja n‟hi ha hagut dos”. Pel president d‟Alba-Ter, els 5 m3/s que l‟ACA
preveu que el riu dugui el 2013 “són els que ja recull el pla de cabals de
manteniment per als mesos d‟hivern”. A l‟espera del que es digui en la reunió
prevista pel mes de gener, per Camps “sembla que el que es vol és retardar en el
temps la recuperació del riu”.

3- Presentació del projecte Riparia-Ter a LIFE + Natura i Biodiversitat 2008
El 21 de novembre va finalitzar el termini per presentar projectes a la convocatòria
de 2008 del programa LIFE+ Natura i Biodiversitat, destinat a protegir, conservar,
restaurar, supervisar i facilitar el funcionament dels sistemes naturals, els hàbitats
naturals i la flora i la fauna silvestres. El Consorci Alba-Ter va presentar-hi de nou
el projecte Riparia-Ter: recuperació d’hàbits riparis del riu Ter, amb algunes
modificacions respecte del presentat en la convocatòria del 2007, que va ser
denegat per motius administratius.
L‟objectiu del Riparia-Ter és recuperar hàbitats de la ribera del

riu Ter,

especialment vernedes (Hàbitat 91E0*), alberedes, salzedes i altres boscos de
ribera (92A0) i llacunes temporals mediterrànies (Hàbitat 3170), sempre dins
d‟espais de la Xarxa Natura 2000. També es volen ordenar els accessos a les zones
d‟actuació (a Jafre, Bescanó, Girona i Salt) a fi d‟evitar la degradació d‟aquests
ecosistemes causada per l‟elevada freqüentació, que puntualment es dóna en zones
periurbanes.
El pressupost del projecte és de gairebé un milió d‟euros i s‟executaria en quatre
anualitats, del 2010 al 2013. La resolució, a càrrec de la pròpia Comissió Europea,
no es farà efectiva fins a la tardor de l‟any que ve.

4- Tot a punt per celebrar el 10è aniversari d’Alba-Ter a Sant Pere de
Casserres
Aquestes imatges són del 4 de desembre de 1998, dia en què es va constituir
formalment el Consorci Alba-Ter. L‟acte va tenir lloc al monestir de Sant Pere de
Casserres a Les Masies de Roda (Osona). L‟entitat va néixer gràcies a l‟impuls
inicial dels ajuntaments de Salt i Manlleu i de seguida s‟hi van sumar els de Ripoll,
Bescanó, Celrà, Girona i Torroella de Montgrí. Aquests 7 ajuntaments són els que

aquell dia van signar l‟acta de constitució del Consorci i van passar a ser-ne els
primers membres. 10 anys després, la llista s‟ha incrementat fins a 46 consistoris i
5 consells comarcals.
El proper 13 de desembre, tots aquells que formen i han format part del Consorci
han estat convidats a celebrar un acte de commemoració dels deu primers anys de
l‟entitat al mateix escenari que la va veure néixer, el monestir de Sant Pere de
Casserres. Durant l‟acte es parlarà dels orígens, dels principals projectes duts a
terme en aquesta dècada i dels que vindran.
Just abans de l‟acte, a dos quarts d‟onze del matí, tindrà lloc l‟assemblea general
anual, on, entre d‟altres, s‟aprovarà el pressupost del 2009 i una declaració
d‟intencions de l‟entitat, que serà llegida per clausurar la celebració posterior.
Vegeu la invitació i l‟ordre del dia previst.

5- La problemàtica del Ter a la clausura del LIFE EmysTer a Torroella de
Montgrí i a unes jornades sobre la gestió de les crisis hídriques a El Prat
La problemàtica del Ter ha estat present en dues cites importants a diferents punts
del territori català:
Per una banda, el president del Consorci Alba-Ter, Francesc Camps, va participar a
les jornades de cloenda del projecte Life EmysTer que van tenir lloc al Museu de la
Mediterrània de Torroella de Montgrí els dies 14 i 15 de novembre. El projecte Life
EmysTer ha treballat al llarg dels últims quatre anys (2005-2008) per la
recuperació de l‟hàbitat d‟amfibis i de la tortuga d‟estany (Emys oblicuaris) al Baix
Ter. Per explicar les actuacions dutes a terme i, en definitiva, per parlar del territori
i de la seva conservació i gestió, es van organitzar aquestes jornades, en les quals
no hi va faltar la problemàtica del Ter.
D‟altra banda, Camps també va exposar la situació del cabal del Ter en el marc de
les jornades “La gestió de les crisis hídriques: els usuaris d‟aigües subterrànies i
l‟Administració davant la sequera”, organitzades per l‟Asociación Española de
Usuarios de Aguas Subterráneas (AEUAS) i la Comunitat d‟Usuaris d‟Aigües de la
Vall Baixa i Delta del Llobregat (CUADLL) i que van tenir lloc els dies 30 i 31
d‟octubre. En concret, el president d‟Alba-Ter va intervenir en la taula rodona: “La
gestió de sequeres. Experiències comparades: Experiència Sistema Ter-Llobregat”
del dia 30.

6- El Consorci Alba-Ter participa en un fòrum de futur per a la custòdia del
territori a la comarca d’Osona
Un taller de participació amb persones provinents de diferents àmbits de treball que
té l‟objectiu de procedir col·lectivament a un diagnòstic i a un programa d‟actuació
a favor de la conservació i la custòdia del territori. Això és un fòrum de futur, una
iniciativa innovadora i interactiva que es va posar en pràctica el dia 8 de novembre
passat al Museu Industrial del Ter de Manlleu.
Sota l‟organització del Centre d‟Estudis dels rius Mediterranis i el Grup de
Naturalistes d‟Osona i amb el suport de la Xarxa de Custòria del Territori, es va
reunir al Museu un grup d‟unes vint persones amb l‟objectiu de debatre sobre el
futur del medi natural osonenc. Entre els participants hi havia la gerent d‟Alba-Ter,
Anna Magem, juntament amb representants d‟entitats, institucions i professions
diverses i alhora representatives de la zona.
El conductor del fòrum va guiar els participants per diverses etapes del debat,
generant escenaris diversos i un conjunt de propostes prioritzades. Els resultats es
recolliran

en

un

document

final

que

ha

de

ser

de

gran

utilitat

per

al

desenvolupament de la custòdia del territori a la comarca d‟Osona.

7- Sant Julià del Llor i Bonmatí i Sant Julià de Ramis celebren “La Setmana
del riu Ter”
La iniciativa “La setmana del riu Ter”, organitzada pel Consorci Alba-Ter, està
tancant el seu periple pels municipis del Ter que la van sol·licitar. Aquest mes s‟ha
dut a terme en dues poblacions: a Sant Julià del Llor i Bonmatí, amb una bona
participació, i a Sant Julià de Ramis, on s‟ha complementat amb la projecció de
l‟audiovisual “Un passeig per l‟Illa del Ter i el bosc de Can Salvatella”. El proper mes
de desembre s‟en farà una última edició al municipi osonenc de Sant Quirze de
Besora.
Amb aquests tres, hauran estat quinze els municipis que s‟han beneficiat de la
iniciativa, cofinançada pel Servei d‟Ocupació de Catalunya i el Consorci Alba-Ter i
executada per l‟empresa d‟iniciatives socials i ambientals Dinamis. La proposta, que
ha viatjat arreu de la conca, ha consistit a dedicar una setmana a difondre el
patrimoni natural i cultural del riu Ter a través d‟una exposició, una presentacióxerrada en què s‟ha explicat la iniciativa de la Ruta del Ter, dos tallers ambientals a
l‟escola i repartiment de material com les publicacions El tresor del Ter i L’Atles

ambiental i patrimonial del riu Ter. Una campanya de sensibilització i educació
ambiental que s‟ha intentat complementar amb activitats i dinàmiques pròpies dels
pobles per on ha anat passant.

8- Ja es pot consultar l’acta del Consell Govern de 17 de setembre de 2008
Ja podeu consultar l‟acta del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter que va tenir
lloc el dia 17 de setembre passat a Espinelves amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l‟acta de la sessió anterior (9 de juliol de 2008).
2. Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consorci Alba-Ter per
a actuacions de millora o recuperació del Patrimoni natural de la conca del riu
Ter.
3. Conveni entre el Consorci Alba-Ter i Sorea per a la col·laboració en activitats
d‟interès general, en motiu del 10è aniversari del Consorci.
4. Devolució garantia definitiva per l‟obra d‟arranjament de punts forestals al terme
municipal de Sant Joan de les Abadesses.
5. Donar compte resolució d‟adquisició de material informàtic.
6. Presentació d‟un projecte a la convocatòria 2008 del programa LIFE + Natura i
Biodiversitat de la Unió Europea.
7. Mocions o temes per urgència.
8. Informe de gerència.
9. Informacions diverses.
10. Precs i preguntes
Consulteu el document aquí.

9- El Consorci Alba-Ter us desitja que passeu unes Bones Festes!

El temps avança i els fulls del calendari passen de manera inexorable. És així com,
sense gairebé ni adonar-nos-en, hem arribat altra volta a finals d‟any. I encara que
sembla que faci quatre dies que anàvem en màniga curta, ja toca felicitar el Nadal i
el nou any que vindrà. Així doncs, des del Consorci Alba-Ter us desitgem que
passeu unes Bones Festes!

"Ja sé que és un tòpic allò del riu de la vida. Però qui no ha tingut un riu a
prop en la seva infantesa, qui no s’hi ha enfangat i emmirallat, no ha après
d’una manera tangible que fertilitat i corrupció anaven juntes, no ha après
d’una forma real que les aigües passen i que el riu queda, que els homes
passem i que la vida roman."
Narcís Comadira, «El Ter», El País, dijous 18 de setembre de 1997.

DESEMBRE
1- El Consorci celebra els 10 anys al monestir de Sant Pere de Casserres

Una seixantena de persones, la majoria de les quals representants dels municipis
del Ter, van pujar el dissabte 13 de desembre passat al monestir de Sant Pere de
Casserres, a Les Masies de Roda, per acompanyar el Consorci Alba-Ter en l‟acte de
celebració dels 10 anys de l‟ens.
D‟aquesta manera, es va tornar a l‟indret on el 4 de desembre de 1998 es va signar
l‟acta de constitució del Consorci Alba-Ter. Aleshores van ser 7 els municipis
impulsors (Malleu, Salt, Girona, Celrà, Ripoll, Bescanó i Torroella de Montgrí), 10
anys després ja en són 46, a més de 5 consells comarcals.
L‟acte de constitució va comptar amb la presentació de Francesc Camps, president
del Consorci; la benvinguda de Ramon Isern, alcalde de Les Masies de Roda; una
divertida mirada al passat de dos dels impulsors del Consorci, Ramon Sitjà i Xavier
Corominas, primers president i vicepresident de l‟ens; una explicació dels projectes
duts a terme durant aquesta dècada per part de Ponç Feliu, vicepresident de
l‟entitat, i les paraules de les autoritats: el Coordinador de la Catalunya Central del
Departament de Governació, Antoni Casassas; el Director general de Turisme, Joan
Carles Vilalta; el diputat de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Joan Antoni
Barón i el diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona, Josep Maria Rufí. Tots
ells van tenir paraules d‟agraïment per la tasca que duu a terme el Consorci AlbaTer per preservar i difondre els valors naturals i culturals del riu i per dinamitzar les
economies dels pobles que l‟envolten a través del turisme sostenible, en aquest
cas, la Ruta del Ter.
Les intervencions es van cloure amb la lectura de la Declaració del Ter per part de
Jordi Molet, periodista i director general de Premsa d‟Osona SA, empresa
periodística editora d‟El 9 Nou. Un document que va ser aprovat per l‟assemblea
general de l‟ens, celebrada just abans de la commemoració, al mateix monestir de
Sant Pere de Casserres.
Els assistents, que van rebre com a obsequi la publicació El Consorci Alba-ter. 10
anys treballant pel riu, el Vol Virtual de la Ruta del Ter i un paraigua
commemoratiu*, es van poder recuperar del fred amb un bon piscolabis al Parador
Nacional de Turisme Vic-Sau.
La commemoració dels 10 anys del Consorci Alba-Ter ha estat patrocinada per
Sorea i la Diputació de Girona.

*Qui vulgui un exemplar de la publicació o del Vol Virtual de la Ruta del Ter ho pot
sol·licitar a albater@albater.org o al telèfon 93 850 71 52.

2- L’assemblea general aprova per unanimitat el pressupost pel 2009
El Consorci Alba-Ter va aprofitar l‟acte de celebració del 10è aniversari per
convocar l‟assemblea general anual. En l‟ordre del dia hi havia, com a punts més
importants, l‟aprovació dels comptes generals de l‟any 2007 i l‟aprovació del
pressupost i la plantilla de l‟exercici del 2009. Tots van ser aprovats per unanimitat.
El pressupost de cara al 2009 és de 340.660,56 euros. Un pressupost amb poques
inversions, 25.000 euros. Aquestes s‟aniran incloent a mesura que s‟aprovin nous
projectes, com és el cas de l‟Interreg IVA “Taller transfronterer de l‟aigua II”,
aprovat aquest mes de desembre i que s‟executarà durant els propers tres anys.
En l‟assemblea també es va aprovar la Declaració del Ter, que va ser llegida a l‟acte
de commemoració posterior, i es va repassar la feina feta durant l‟any 2008 a
través de l‟informe de gestió. Per veure‟l cliqueu aquí.

3- El Consorci exposa els seus compromisos amb el riu a la Declaració del
Ter
En l‟assemblea general del dia 13 de desembre es va aprovar la Declaració del Ter,
que va ser llegida posteriorment per clausurar l‟acte de commemoració del desè
aniversari de l‟ens. Un document elaborat arran d‟aquesta dècada de treball per
apropar els pobles i la seva gent al riu, contribuint a recuperar el patrimoni fluvial,
cohesionant el territori, difonent els valors de l‟espai fluvial, creant i dinamitzant la
Ruta del Ter i sensibilitzant i educant sobre el riu. Un full de ruta de les intencions
futures d‟Alba-Ter tenint en compte la tasca ja feta i la molta que queda per fer.
Entre d‟altres, en el document es parla de l‟aposta del Consorci per:
. Demanar i reclamar un cabal just per al riu, sense obviar la solidaritat cap a altres
territoris.
. Vetllar per la conservació de l‟estat ecològic del riu i de les seves espècies de
fauna i flora, així com per la protecció del patrimoni cultural del Ter, procurant i
dinamitzant un desenvolupament econòmic, social i cultural compatible amb
aquesta salvaguarda.

. Reforçar la cohesió i compromís unitari amb el riu, sense malmetre la identitat de
tots i cadascun dels pobles que s‟emmirallen a les seves aigües i també dels que
formen part de la conca del riu Ter.
Consulteu el document sencer aquí.

4- El Consorci rebrà gairebé mig milió d’euros per dur a terme el Taller
Transfronterer de l’Aigua II, inclòs en la iniciativa comunitària Interreg IV
El Consorci Alba-ter no podia acabar l‟any de millor manera: d‟una banda, amb la
celebració dels 10 anys de trajectòria, i de l‟altra, amb la notícia de l‟aprovació d‟un
nou projecte europeu. Es tracta del Taller Transfronterer de l‟Aigua II, inclòs dins la
iniciativa comunitària Interreg IV Transfronterer.
El dia 12 de desembre es va fer pública la resolució dels projectes considerats
favorables en una primera ronda per l‟Autoritat de Gestió del Programa Operatiu de
Cooperació Territorial Espanya, França, Andorra – POCTEFA (enllaç). Dels 99
projectes presentats, se n‟han aprovat 26, entre els quals el presentat pel Consorci.
Entrar en aquesta iniciativa comunitària significa que el projecte, que compta amb
un pressupost de 687.450, rebrà un ajut de finançament del 65%, és a dir, de
446.842 euros. Les tasques que es duran a terme dins el Taller Tranfronterer de
l‟Aigua II s‟allargaran durant tres anys (2009-2011) i consistiran en dur a terme
accions de patrimoni natural, donant continuació a aquelles iniciades en el Taller
Transfronterer de l‟Aigua I (2002-2006) i valoritzar el patrimoni cultural vinculat als
usos de l‟aigua.
El Consorci treballarà amb el SIVU (Syndicat Intercommunal de Gestion et
d‟Amenagement) du Tech com a soci i el Pays Pyrénées-Mediterranée com a cap de
fila, tal com es va fer ja en la primera part del taller. D‟aquesta manera, s‟assegura
una de les essències del projecte: la cooperació transfronterera, en aquest cas,
entre dos àmbits d‟actuació molt similars, la conca del riu català Ter i la del riu
francès Tech.
El Consorci Alba-Ter, doncs, començarà el 2009 amb un ambiciós projecte damunt
la taula. La data d‟inici prevista és el proper 15 de gener.

5- Els recs històrics del Baix Ter, tema central de la col·laboració
d’enguany amb el Màster de Ciència i Tecnologia de l’Aigua de la UdG

Aquest mes de desembre la trentena d‟alumnes de l‟assignatura “Aigua, societat i
territori” del Màster de Ciència i Tecnologia de l‟Aigua de la Universitat de Girona
han treballat el projecte Valorització dels recs històrics del Baix Ter: nous usos,
noves oportunitats, sota la coordinació d‟Anna Ribas, de l‟Institut de Medi Ambient
de la UdG, i el Consorci Alba-Ter.
Dins el treball a realitzar pels alumnes, que havien de fer una diagnosi acurada
sobre l‟estat actual dels recs històrics de Sentmenat i del Molí de Pals per proposar
després línies d‟actuació, es va organitzar una sessió de presentació del paper dels
recs, el projecte de canalització i les possibles implicacions que pot tenir. La jornada
va tenir lloc el 10 de desembre i va comptar amb les intervencions de Xavier
Castellanos, tècnic del DAR; Toni Roviras, director del Museu de la Mediterrània de
Torroella de Montgrí; Xavier Quintana, responsable del projecte LIFE-Baix Ter;
Josep Manel López, alcalde de Colomers, i Marta Payeró, alcaldessa de Verges.
El dijous 18 de desembre va tenir lloc una altra de les activitats incloses en el
projecte, una sortida de treball per conèixer de prop la realitat dels recs del Baix
Ter. Es va comptar amb la companyia d‟Aleix Comas, d‟Hidrosfera Enginyeria,
responsable de redactar el pla de viabilitat econòmica del manteniment dels recs
històrics encarregat pel Consorci Alba-Ter
El projecte es tancarà el febrer de 2009 amb la presentació dels treballs realitzats
pels alumnes en forma de pòsters, que s‟exposaran al Museu de la Mediterrània de
Torroella de Montgrí.

6- El Consorci tanca la campanya de sensibilització de "La Setmana del riu
Ter" a Sant Quirze de Besora
Aquesta població del Bisaura va ser l‟última d‟acollir la iniciativa de "La Setmana del
riu Ter", impulsada des del Consorci Alba-Ter i executada per Dinamis. Va tenir lloc
entre els dies 5 i 11 de desembre i va consistir en una presentació i una projecció
de l‟audiovisual El Ter, despertar d’un riu de Narcís Rubio i Marta Palmada, la
possibilitat de veure l‟Exposició del patrimoni natural i cultural del Ter a la
Casa de Cultura i la realització tallers ambientals a l‟escola. En el marc d‟aquesta
setmana, el Club Excursionista de Sant Quirze de Besora va fer una sortida sota el
títol de "Passejada vora el Ter".
Amb la de Sant Quirze de Besora es tanca aquesta campanya de sensibilització, que
ha viatjat per una quinzena de municipis de la conca del Ter (Anglès, Girona, Sant

Bartomeu del Grau, Sarrià de Ter, Torroella de Montgrí, Amer, Ripoll, Cervià de Ter,
Salt, Bescanó, Roda de Ter, Sant Gregori, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Sant Julià
de Ramis i Sant Quirze de Besora). L‟objectiu principal era la mobilització de
l‟Exposició del patrimoni natural i cultural del Ter. En la majoria de les poblacions,
la mostra ha anat acompanyada d‟una presentació i de la realització de dos tallers
per a les escoles, activitats emmarcades sota el nom de “La Setmana del riu Ter”.
La iniciativa ha estat cofinançada pel Servei d‟Ocupació de Catalunya.

7- Les inundacions històriques del Ter a la revista universitària francesa
Sud-Ouest Européen
“Les inondations historiques dans le bassin du Ter (Catalogne). Histoire, patrimoine
et développement territorial” és el nom de l‟article que apareix al número 25 de la
revista geogràfica dels Pirineus i del Sud-Oest Sud-Ouest Européen. Una publicació
de la universitat de Tolosa de Llenguadoc – Le Mirail.
La seva autora és Anna Ribas Palom, de l‟Institut de Medi Ambient de la Universitat
de Girona, coautora també de l‟estudi Les inundacions històriques i les seves
empremtes en el territori. 2006, encarregat pel Consorci Alba-Ter per elaborar la
Ruta per les inundacions històriques del Ter.
Aquest article proposa la valorització de les inundacions històriques i les empremtes
que han deixat al territori com una estratègia de desenvolupament territorial a
partir de l‟exemple de la conca del riu Ter i, entre d‟altres, es fa esment de la
política de patrimonialització de les inundacions seguida pel Consorci Alba-Ter. El
resum de l'article en castellà, francès i anglès es pot consultar clicant al següent
enllaç: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2745098
Si algú està interessat a llegir l‟article sencer el pot demanar al Consorci Alba-Ter:
albater@albater.org.

8- En marxa les 4es Jornades de Medi Natural a Girona
Els dies 20, 21 i 22 de març de 2009 tindran lloc a Girona les 4es Jornades de Medi
Natural, una cita consolidada al calendari de la ciutat que dóna a conèixer la rica
diversitat ambiental de l‟entorn més proper i divulga projectes i treballs que es
realitzen anualment a la ciutat amb la Natura com a eix d‟estudi i recerca.

Les jornades estan obertes a alumnes de batxillerat i a altres persones que vulguin
presentar projectes, experiències o treballs de recerca sobre medi natural a Girona i
rodalies, i també a entitats i associacions naturalistes que vulguin presentar la seva
entitat.

Tots

els

interessats

poden

inscriure‟s

a

les

jornades

a

http://www.ajuntament.gi/caseta, tenint en compte que el termini de presentació
de projectes finalitza el proper 31 de desembre.
Les Jornades estan organitzades per l‟Ajuntament de Girona i compten amb la
col·laboració de diverses entitats, entre les quals el Consorci Alba-Ter.

