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PRESENTACIÓ
La realitat del món local a casa nostra és plural i diversa, de la mateixa manera que ho és la 
societat. Una complexitat davant la qual es troba dia a dia l’administració més propera.

Un cop satisfetes les necessitats bàsiques dels ciutadans i les ciutadanes, el govern local ha de 
fer front al que alguns sociòlegs han anomenat “els reptes del segle XXI”, és a dir, mantenir les 
prestacions públiques de què gaudim, satisfer les necessitats culturals de les noves generaci-
ons i desenvolupar els nostres pobles i ciutats en un entorn mediambientalment correcte.

Els termes municipals cada vegada se’ns fan més petits mentre que la mobilitat de les per-
sones és cada vegada més gran, i això fa que un repte transversal com el de la problemàtica 
mediambiental s’hagi d’afrontar amb criteris globals i des d’una acció conjunta. Cal, doncs, 
unir esforços. Això és el que fa el Consorci Alba-Ter.

El riu Ter ha estat històricament una font de riquesa i desenvolupament econòmic dels nostres 
pobles i ciutats fins pràcticament els anys seixanta, quan el desenvolupament industrial i de 
serveis a Catalunya va menysprear els recursos naturals del territori, i entre ells el riu Ter.

Els municipis riberencs del riu Ter tenim el deure de treballar per millorar l’entorn natural dels 
nostres municipis. Una tasca que fa una dècada va unir set ajuntaments. Ara ja són quaranta-
sis, a més de cinc consells comarcals. Tots plegats tenim l’obligació de millorar el riu perquè 
satisfaci les necessitats dels nostres ciutadans ara i en el futur. Ja s’han fet alguns passos, com 
la millora de la qualitat de les aigües: la construcció i gestió dels diferents sistemes de sane-
jament en municipis de més de dos mil habitants és una realitat, malgrat que en els propers 
anys cal afrontar el sanejament en els municipis petits.

Passos cap endavant que no ens fan oblidar les injustícies que arrenquen del passat i que 
condicionen la tasca dels nostres municipis, la tasca del Consorci Alba-Ter. Actualment és 
injust mantenir un transvasament d’aigua que en anys ordinaris suposa el cinquanta per cent 
del cabal del riu i que en moltes ocasions no respecta el cabal ecològic mínim necessari per 
preservar els valors naturals i les necessitats de la pròpia conca. Aquest greuge suposa una 
degradació alarmant dels problemes mediambientals (baixada dels nivells freàtics, pèrdua de 
la diversitat del tot l’ecosistema riberenc, afavoriment de la salinització de l’aqüífer del baix Ter, 
etc.) i un incompliment dels criteris de la Directiva Marc de l’Aigua.

Des del món municipal cal impulsar la recuperació de cabals per permetre millorar els ecosiste-
mes naturals vinculats al riu i, de retruc, preservar i recuperar determinades espècies que són 
emblemàtiques, i cal també treballar per al desenvolupament de noves formes d’activitat econò-
mica que posin en valor el riu i el seu territori. Cohesionar, preservar i dinamitzar la conca del Ter 
no és una tasca ràpida ni senzilla però és voluntat dels municipis i els seus responsables seguir 
treballant perquè el riu Ter ens continuï donant moltes satisfaccions. Aquesta xarxa d’acció muni-
cipal que és el Consorci Alba-Ter porta una dècada de treball i ja ha recollit molts fruits, que po-
dreu veure resumits en les pàgines següents, però són molts encara els que queden per recollir.

Gràcies a tots els companys de viatge d’aquests deu anys del Consorci Alba-Ter!
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ENS VOLEM TORNAR A BANYAR AL TER
Aquest era el lema de la pancarta que els veïns de Salt vam portar a la manifestació en defensa 
del Ter del 7 d’agost de 1976 a Torroella de Montgrí. Alguns diuen que fou la primera acció 
ecologista a Catalunya, vaja, el naixement del moviment ecologista. Recordo que ens ho vàrem 
passar molt bé. Eren temps de canvi i només podíem fer manifestacions tutelades o autoritza-
des. No teníem representants polítics i el Governador Civil era simplement un virrei.
El temps ha passat molt de pressa, i sí, m’he tornat a banyar al Ter, però no voluntàriament. 
L’Enric Pallàs, un del pares del ràfting saltenc, em va convidar a navegar per damunt del riu 
quan aquest portava més de 100 metres cúbics per segon -d’això en fa més de 15 anys i des 
d’aleshores no ha tornat a portar tanta aigua-. Com que jo de navegant no en tinc res, a les 
primeres de canvi ja vaig ser a l’aigua i el meu caiac i jo vam necessitar més d’una hora per 
sortir del riu. Era febrer, l’aigua era molt freda, i segurament molt neta. Ara no ens podem 
banyar al Ter i penso que és fonamentalment per la poca aigua que porta, encara que potser 
també per preservar la seva netedat.

Amb aquest rerafons i després de córrer pels despatxos de Brussel·les amb un quants alcal-
des de municipis riberencs del Ter, sobretot amb en Ramon (Sitjà) de Manlleu, ens van donar 
un programa europeu que es deia Terra i ens van seleccionar per explicar el nostre cas a 
Brussel·les i a Nàpols. Recordo que, en una ocasió, els nostres controladors van voler venir a 
veure què fèiem i el seu viatge fou èpic: amb avió fins a Tolosa de Llenguadoc i d’allà en cotxe 
fins a Manlleu i a Vilanova de Sau. El problema fou que els tècnics de la Unió Europea anaven 
malament de cartografia i els seus mapes no tenien marcat l’Eix Tranversal i, per tant, la comi-
tiva va venir travessant les Guilleries, Anglès, Osor, Sant Hilari, el Coll de Ravell i Viladrau. Com 
comprendreu el Terra va desaparèixer dels programes de la UE.

A nosaltres, però, el programa ja ens havia permès desenvolupar el projecte Alba-Ter. Amb en 
Ramon (Sitjà), vàrem pensar que el millor que podíem fer per executar les línies marcades pel 
projecte al territori era crear un Consorci. I ens vam posar en marxa: es tractava de sumar tots 
els ajuntaments de les ribes i la conca del Ter i fer una infraestructura repartida pel territori, la 
seu administrativa seria a Manlleu i l’oficina tècnica a Salt. I així es va fer.

Han passat els anys i ara el que cal és continuar el procés. Alba-Ter és ja una entitat potent i 
la seva veu ha contribuït a procurar que ben aviat tinguem més cabal al riu. Qui sap si gràcies 
al Consorci ens podrem tornar a banyar al Ter.
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DEU ANYS D’ALBA-TER
Tot i que oficialment el Consorci té deu anys, la història d’Alba-Ter s’inicia uns anys abans amb 
la redacció d’un projecte per presentar al programa Terra de la Unió Europea. La meva relació 
amb Alba-Ter va començar quan els amics de Salt, amb en Xavier Corominas  al capdavant, 
varen venir fins a Manlleu per parlar-nos del projecte. La idea em va fascinar. Al 1996, Manlleu 
igual que Salt tenia la necessitat d’afermar la seva personalitat com a poble i havíem descobert 
que el riu Ter podia ser el nostre aliat principal. A Manlleu havíem aprovat un Pla Especial de 
les vores del Ter i iniciàvem el projecte del Museu Industrial del Ter i el Centre d’Estudis dels 
Rius Mediterranis, avui en ple funcionament.

Ben aviat hi va haver molta complicitat entre els equips de govern de Salt i Manlleu per tirar 
endavant el projecte. Calia però buscar més “socis” que poguessin representar el conjunt dels 
municipis del Ter, tant des del punt de vista territorial com de representativitat política. I així va 
ser com el grup inicial impulsor del projecte va quedar constituït pels ajuntaments de Ripoll, 
Manlleu, Bescanó, Salt, Girona, Celrà i Torroella de Montgrí.

Calia encara trobar un soci europeu per poder presentar-se al programa Terra i havíem de 
cercar-lo de pressa perquè el termini s’acabava. Per sort, Manlleu formava part d’una asso-
ciació europea de comunitats tèxtils (ACTE) i teníem contactes que ens podien donar un cop 
de mà. Vàrem trobar-lo al nord de Portugal, al Vale do Ave, on hi havia l’amic Ferreira que ens 
va acompanyar en l’aventura. Havia nascut el projecte Alba-Ter/Ave. I ja ens teniu a Brusel.les 
a presentar-lo i a defensar-lo. Allà vàrem sorprendre per la novetat de la nostra iniciativa: un 
projecte global de conca fluvial amb una gestió compartida entre tots els municipis. Crec que 
ens varen donar el projecte precisament perquè era innovador i engrescador i sobretot perquè 
podia servir d’exemple per altres territoris de la Unió Europea.

Ben aviat varen arribar els reptes: portar a terme allò al qual ens havíem compromès. Un dels pri-
mers objectius era crear un organisme per gestionar el desenvolupament del projecte i, després 
de donar-hi voltes, va semblar que el més adient era la fòrmula jurídica d’un consorci. I així va ser 
com els set ajuntaments iniciadors del projecte ens vàrem constituir com a Consorci Alba-Ter amb 
la intenció d’estendre’ns a tots els municipis del riu. En aquests moments hi ha 46 ajuntaments i 
5 consells comarcals de la conca del Ter consorciats i representen el 90’6% de la població.

Ara que ja fa deu anys de tota aquesta aventura caldria fer un agraïment a totes les persones 
que van ajudar a tirar endavant el projecte en els seus inicis i, com que a banda dels ajunta-
ments citats, hi ha una gran quantitat de tècnics, col.laboradors i assessors que han passat 
per Alba-Ter, vull fer extensiu l’agraïment a tothom citant a en Josep Capellà de l’Estartit, que 
entre altres tasques, va ser el primer gerent del Consorci Alba-Ter.

Enhorabona per aquests deu anys! Queda encara molta feina a fer i crec que tornem a estar 
en el bon camí, entre la reivindicació i les bones propostes, tot amanit amb una gestió clara i 
transparent, tal com algun dia tornarem a veure l’aigua del nostre Ter.
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PER MOLTS ANYS!
Reflexionant sobre el passat i el present del Consorci, em pregunto: hi ha voluntat per un 
projecte de futur?

Fa uns quants anys em vaig veure impulsat a deixar el meu poble natal vora mar i vaig venir 
cap a l’Alt Ter. Desconeixia que, al mateix temps, també ho feien les anguiles, peixos que lla-
vors encara podien enfilar-se i migrar riu amunt des de la Gola del Ter. Avui en dia no sabem 
si podran tornar mai més.

A Manlleu i, per extensió, a tot l’Alt Ter, he estat –i encara estic– implicat amb una colla de 
projectes i entitats, sempre envoltat de persones que transmeten estímul i il·lusió, allò tan 
valuós que posseeixen els infants i que no hauríem de perdre mai els adults. Això m’ha ajudat 
a donar sentit a la vida: he rebut desencerts, és clar, però també molta escalfor i estímuls 
impagables. Per exemple, essent alcalde de Manlleu, vaig tenir el goig de presidir el Consorci 
Alba-Ter. Se’m va obrir un nou món, el riu i la seva conca, que relligava poblacions allunyades 
però semblants, amb problemàtiques i interessos diversos però complementaris.

En les reunions parlàvem del valor patrimonial dels antics molins, de les fàbriques de riu i les 
colònies. De cultura i natura maridades per l’aigua fluvial, la que voldria emprar la gent i la 
que necessita la natura, els animals, els peixos, les plantes. De la quantitat, que hi flaqueja: 
sectors de l’Alt Ter encara queden eixuts per sota les rescloses i al Baix Ter ja no saben si el 
riu desemboca a l’Estartit o, com a mínim en part, també a les desembocadures del Llobregat 
i el Besós i a l’emissari submarí a Mataró.

El Consorci crec que ha servit per treure a la llum aquestes temàtiques, de les quals sempre és 

Costa del Vilar a 
Vilanova de Sau
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bo parlar-ne per fer-hi millores. Van sorgir amb una gran empenta a partir de la realització del 
Pla Estratègic de la conca del Ter: tant en els treballs previs com en el document final, en què 
van treballar un munt d’especialistes del país en geografia, turisme, economia i ecologia.

Ara, també és cert que la cohesió d’aquest territori tant extens no ha estat mai un camí planer. 
Les distàncies geogràfiques, els diferents colors polítics i les prioritats legítimes de les comar-
ques que conformen el Consorci fan difícil consensuar prioritats. Per desgràcia, la població 
no coneix suficientment l’entitat, tot i haver fet feina, molta, per exemple, en l’àmbit turístic. 
També em fa l’efecte que ha mancat interacció amb els agents socials, culturals i mediambi-
entals, locals i no tan locals, que actuen en paral·lel amb el Consorci a parts i/o a la totalitat 
de la conca. Finalment, i amb gran respecte per tot allò ja endegat, també és just indicar la 
irregularitat en l’espai: per exemple, l’Alt Ter encara no ha vist cap actuació emblemàtica del 
Consorci.

Tot i la seva empenta, ara que ja fa deu anys, el Consorci té pendent parlar més amb els inter-
locutors de la conca, fonamentar un major intercanvi i acostar-se al conjunt dels ciutadans en 
la defensa dels enormes valors culturals i naturals que, encara avui, acullen la conca del riu 
Ter. No ha de ser mai més cap riu per plorar: ara és hora de viure’l i fer-lo viure.

Mai hem d’oblidar que creixem gràcies als altres, per respecte a ells ens cal generositat política 
i esmerçar tots els nostres esforços amb il·lusió renovada, voluntat decidida per una convivèn-
cia basada en el respecte a la discrepància, tolerància davant la intolerància, comprendre i 
no jutjar, escoltar i no escoltar-se. Us convido a treballar tots junts perquè el Consorci Alba-Ter 
sigui símbol de progrés, de pau, de confiança, d’esperança, d’amistat, de consens, de pacte 
i compromís.

Per molts anys!!!

El Ter a Girona

La Mambla a Orís



El Ter al seu pas 
per Verges
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Pròleg

EL TER 
Deu anys és poc o és molt, segons com es miri. Però els primers deu anys d’un projecte com 
el Consorci Alba-Ter acumulen tanta feina feta, tants esforços units, tantes energies al voltant 
del riu que ens agrupa, que avui deu anys són ja una tradició ben arrelada.

Voldria subratllar el simbolisme profund d’una unió que agrupa les voluntats de prop d’una 
cinquantena de municipis i altres ens locals units pel recorregut d’un riu que rega i fertilitza 
diverses comarques i moltes poblacions. És un projecte ambiciós que aplega una perspectiva 
cultural, ambiental, social, econòmica i aborda la múltiple dimensió del riu com a fil conductor 
de moltes vides de moltes generacions.

El Ter des d’Ulldeter fins a Torroella de Montgrí perfila molts paisatges amb aigües braves 
i transparents saltant pels penyals de les muntanyes pirinenques primer, per amansir-se a 
cada reconada on l’home n’ha pogut i sabut treure profit des de petites represes i canals que 
alimenten centrals hidroelèctriques fins al gran sistema dels embassaments de les Guilleries, 
que divideixen el riu en dues parts, com a mínim. El Ter aigües amunt dels pantans i el Ter 
aigües avall dels pantans.

Bosc de ribera
del riu Ter

Joaquim Nadal
Farreras
Conseller de Política 
Territorial i Obres 
Públiques
Membre del primer 
consell de govern 
del Consorci
Alba-Ter
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En tots dos casos, un riu petit i discret, de recorregut sinuós d’aigües aprofitades fins a la dar-
rera gota per a la indústria, per a l’agricultura, per a generar energia. De cap a cap, les ribes 
del Ter traspuen humanitat per tots els costats; una humanitat integrada amb la natura: prats i 
boscos, camps de fusta, colònies industrials, molins hidràulics, salts petits i grans. És el nervi 
de tot un territori fertilitzat materialment i culturalment per la intensitat de les sensacions que 
desperta l’aigua com a font de riquesa, de benestar, de lleure. Els pobles i les ciutats es van 
acostar a les vores i van establir també una simbiosi creativa entre el fet urbà i la força, avui 
dominada demà desfermada, de l’aigua. És un país sencer, tot un poble, en diàleg amb el riu, 
el seu paisatge, el seu medi, la seva fauna i la seva vegetació.

Aquest aniversari arriba en un bon moment. Arriba amb la maduresa de molts projectes a la mot-
xilla del Consorci i de tota la societat, i arriba amb la certesa que el Ter, aigües avall dels pantans, 
recuperarà, a poc a poc, els cabals que deriva cap el sistema d’abastament de les grans àrees 
urbanes de Catalunya i també cap a l’àrea urbana de Girona i una part de la Costa Brava.

L’esforç de solidaritat i de generació de riquesa que entre tots hem demanat al Ter reclama, 
ara, l’esforç per a garantir-ne la continuïtat i la vitalitat hidràuliques i per fer del Ter un recurs 
de primer ordre per a la identitat de les comarques del Ripollès, d’Osona, de la Selva, del Giro-
nès i de l’Empordà, i per explicar a les generacions d’ara i a les generacions futures la densitat 
de vida des de totes les èpoques que han contemplat les ribes del riu.

El Consorci Alba-Ter ens ajuda a canviar la nostra mirada sobre el riu i ens crida l’atenció sobre 
el fet que massa sovint, durant un cert temps, hem donat l’esquena al riu i ens n’hem servit 
sense tornar-li, amb escreix d’atenció, tota la generosa aportació que ha fet a la vida de les 
nostres terres.

La tasca possible i la tasca pendent és immensa, i el full de ruta del Consorci marca una 
agenda ben clara per a un treball que ha de continuar sense defallir i que ha de donar, enca-
ra, moltes satisfaccions i la recuperació d’una idea, d’un paisatge, d’una cultura amarada de 
l’aigua del Ter.

Juliol 2008



Els primers passos de la mà d’Europa

1



Meandres del Ter
al seu pas per Osona
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1.1. El territori
Situat a l’extrem nord-oriental de Catalunya, el curs del riu Ter s’inicia als Pirineus i després 
d’un recorregut de 208 quilòmetres desemboca a la mar Mediterrània, recollint les aigües de 
154 municipis que representen una superfície de conca de 3.010 km2. És el riu de més recor-
regut de la xarxa hidrogràfica Pirineus-Mediterrània, juntament amb el riu Llobregat.

El Ter travessa cinc comarques, Ripollès, Osona, Selva, Gironès i Baix Empordà, i deixa un 
paisatge fluvial molt ric i divers a causa principalment de la seva localització geogràfica, de les 
diferències altitudinals properes als 2.200 metres i de la variabilitat climàtica que representa. 
Al llarg del seu recorregut es distingeixen clarament cinc paisatges lligats a territoris molt diver-
sos entre sí: Pirineus, Meandres d’Osona, Embassaments de Sau-Susqueda-El Pasteral, Plana 
urbana de Salt i Girona i Plana del Baix Ter.

La conca del Ter ha estat i és encara una àrea amb una gran activitat econòmica relaciona-
da amb els usos de l’aigua: agrícola, ramader, industrial i turístic. Tanmateix, el creixement 
econòmic de les darreres dècades és responsable d’un esgotament progressiu dels recursos 
naturals i de la degradació ambiental. Una problemàtica a corregir que s’ajunta a d’altres com 
la sobreexplotació de l’aigua a causa de l’abastament de l’àrea metropolitana de Barcelona i 
les derivacions de cabal produïdes per les minicentrals elèctriques, la pèrdua de biodiversitat, 
l’abandonament del patrimoni cultural vinculat a l’aprofitament agrícola i industrial del riu, la cri-
si agrícola i industrial (especialment el tèxtil) i la manca de cohesió territorial al voltant del riu.

Capçalera del Ter
a Setcases



1. Pirineus

2. Meandres d’Osona

3. Embassaments de Sau-Susqueda

4. Plana urbana de Salt-Girona

5. Plana del Baix Ter

Localització de la
conca del Ter a Catalunya
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1. Pirineus

2. Meandres d’Osona

3. Embassaments de Sau-Susqueda

4. Plana urbana de Salt-Girona

5. Plana del Baix Ter

Els paisatges del Ter

-------- límit de la conca hidrogràfica
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1.2. L’oportunitat
El 1996 la Unió Europea va posar en marxa el programa Terra, un laboratori experimental d’or-
denació territorial disposat a provar nous instruments i mètodes a escala local i que comptava 
amb finançament provinent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en 
concret de l’article 10, corresponent a accions innovadores i de desenvolupament regional. 
L’objectiu era avaluar les possibilitats reals d’aplicació sobre el territori de les propostes d’un 
nou model d’ordenació territorial de la Unió Europea definides a l’Estratègia Territorial Europea 
(ETE), aprovada el 1999 a Postdam:

Diferents pobles i ciutats de la conca del Ter, amb un impuls inicial de Salt i Manlleu, van 
creure que aquests criteris es podien aplicar al seu territori i van preparar una proposta per 
presentar a la UE en el marc del programa Terra que va ser aprovada. Així, de la mà d’Europa, 
va néixer el Projecte Alba-Ter/Ave, que necessitava d’un organisme que el gestionés i el de-
senvolupés: el Consorci Alba-Ter.

1.3.  El projecte: Alba-Ter/Ave
“Alba” és el nom que, segons Plini el Vell, cronista del segle I, rebia un riu situat més enllà de 
la vila romana de Blenda (Blanes) i que s’ha atribuït a l’actual Ter. D’aquí ve el nom Alba-Ter 
del projecte original, que donaria nom al posterior Consorci.

CRITERIS DEL NOU PLANTEJAMENT D’ORDENACIÓ TERRITORIAL

•	 Que	es	concebi	l’ordenació	com	un	mecanisme d’intervenció en un territori concret. Ha d’esdevenir una eina operativa i 
programàtica per a l’elaboració de polítiques públiques i estratègies d’inversió privades i iniciatives locals.

•	 Les	administracions locals han de tenir un paper actiu en l’elaboració i execució de l’ordenació.

•	 El	concepte	de	desenvolupament sostenible és fonamental en l’ordenació territorial, ja que incorpora objectius a llarg termini 
i integra els aspectes socials i mediambientals en les consideracions econòmiques.

•	 L’ordenació	territorial	està	estretament	relacionada	amb	el	concepte d’ordenació estratègica, tant pel que fa als seus objectius 
a mitjà i llarg termini com a l’àmplia participació dels agents locals i la coordinació de les iniciatives.

•	 Ordenació	del	territori	basada	en	límits naturals: conques fluvials, zones litorals, zones amb un patrimoni natural i cultural en 
perill...

•	 Aplicar	el	principi de subsidiarietat que recull l’Estratègia Territorial Europea (ETE)
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•	 Desenvolupament: juliol 1997 –  maig 2001
•	 Organismes impulsors: 7 ajuntaments riberencs del Ter (Ripoll, Man-

lleu, Bescanó, Salt, Girona, Celrà i Torroella de Montgrí)
•	 Adhesió de 40 corporacions locals (ajuntaments i consells comarcals)
•	 Finançament: Programa TERRA UE. Cofinançament del 40%
•	 Agents implicats: equips universitaris pluridisciplinars, govern regional, 

empreses i fundacions privades del territori
•	 Pressupost: 1.622.677 e. Període d’execució 42 mesos
•	 Soci del projecte: Associació de municipis del Vale do Ave (Portugal)

OBJECTIUS

•	 Desenvolupar	un	pla	
d’ordenació del territori 
basat en l’aprofitament 
racional dels recursos 
endògens de la conca 
sota criteris de desenvo-
lupament sostenible

•	 El	foment	de	la	con-
servació del patrimoni 
natural i el patrimoni 
cultural vinculat als 
usos de l’aigua

•	 La	cooperació	interre-
gional entre territoris 
de característiques i 
problemàtiques similars 
(la conca fluvial del riu 
portuguès Ave)

ACCIONS A DESENVOLUPAR

Organització administrativa:
•	 Creació	de	l’ens	gestor:	Consorci	Alba-Ter

Desenvolupament tècnic del projecte:
•	 Redacció	del	Pla	d’Ordenació	Integral	del	riu	Ter	(POIRT)
•	 Metodologia:	Planificació	Estratègica

- Necessitat de consensuar un model de desenvolupament del territori fluvial
- Elaboració d’un diagnòstic exhaustiu del territori (límits físics)
- Potenciar la participació de la societat civil
- Definir programes concrets d’actuació

•	 Implementació	del	SIG	(Sistema	d’Informació	Geogràfica)

Mobilització i sensibilització social:
•	 Incentivar	la	participació	ciutadana	en	el	procés	de	planificació	territorial
•	 Creació	d’una	àrea	de	comunicació	dins	el	Consorci	i	d’un	consell	assessor
•	 Realització	de	150	entrevistes	a	agents	del	territori
•	 Edició	d’elements	de	comunicació:	fulletons,	exposició	itinerant...
•	 Participació	en	el	Projecte	Rius
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1.4.  La gestió conjunta: el naixement d’un nou ens
Per gestionar i desenvolupar el Projecte Alba-Ter/Ave calia crear un organisme impulsat des 
dels propis municipis i que comptés amb la participació d’administracions, associacions di-
verses, institucions, fundacions i universitats per assegurar la participació de la societat civil 
en el procés. Així és com va néixer el Consorci Alba-Ter, que es va constituir el 4 de desembre 
de 1998 al monestir de Sant Pere de Casserres a la comarca d’Osona.

Aquell dia van ser set els municipis que van constituir el Consorci i que en van passar a ser els 
primers membres com a ajuntaments promotors. Van ser els ajuntaments de Bescanó, Celrà, 
Girona, Manlleu, Ripoll, Salt i Torroella de Montgrí.

1.5. La cohesió territorial
Els impulsors del Projecte Alba-Ter/Ave van ser originàriament dos ajuntaments: els de Salt i 
Manlleu. Darrere el seu impuls van seguir-los els de Girona, Ripoll, Bescanó, Celrà i Torroella 
de Montgrí. Tots set constituïen formalment el Consorci Alba-Ter el 1998 i tenien l’objectiu 
d’ampliar-lo implicant-hi les corporacions locals de la conca fluvial del Ter.

La idea de poder participar en un organisme a través del qual poder suggerir i executar pro-
postes de desenvolupament econòmic i sostenibilitat pel territori va fer que les adhesions es 
succeïssin ràpidament. A dia d’avui són 46 els ajuntaments i 5 els consells comarcals que for-
men part del Consorci. En termes de població, el Consorci representa al 90,6% de la població 
riberenca dels rius Ter i Freser amb un total de 210.167 habitants.

L’acte de constitució del 
Consorci va comptar amb 
una nodrida representació 
del món municipal, així 
com del govern de la 
Generalitat

La taula que presidia 
l’acte estava formada 
pels set membres del 

primer Consell de Govern 
i l’aleshores Conseller de 
Política Territorial i Obres 

Púbiques, Pere Macias
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L’objectiu inicial era ser un organisme de conca, però la realitat va fer que els interessats a 
formar-ne part fossin bàsicament els municipis riberencs. Pel que fa als consells comarcals, el 
Consorci compta amb la veu i vot dels del Ripollès, Osona, la Selva, Gironès i Baix Empordà, 
és a dir, una plena representació de tot el territori, des dels Pirineus fins a la mar Mediterrània, 
per on transcorre el riu Ter.

Municipis adherits
al Consorci Alba-Ter

LLEGENDA

Rius Ter i Freser

Municipis conca fluvial Ter

Municipis consorciats

Quilòmetres

Queralbs Setcases

Llanars
Vilallonga

de Ter
Ribes de
Freser Camprodon

Sant Pau
de Segúries

Sant Joan de
les Abadesses

Capdevànol

RipollLes Llosses

Sant Quirze
de Besora

Sant Vicenç
de Torelló

Torelló
Santa Maria

de CorcóLes Masies
de Voltregà

Sant
Bartomeu
del Grau

Manlleu
Les Masies
de RodaRoda

de Ter

Vic

Amer
Sant

Julià del
Llor i

Bonmatí

Anglès
Bescanó

Salt

Sant
Gregori

Girona

Sarrià
de Ter

Celrà

Sant Julià
de Ramis Bordils

Cervià
de Ter

Sant Jordi
Desvalls

Colomers
Jafre

Verges
Foixà

Flaçà
Sant Joan
de Mollet

Ultramort
Ullà

Torroella
de Montgrí

La Tallada
d’Empordà

GualtaSerra
de Daró
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1.6. La implicació social
El naixement del Consorci va ser un clar reflex de la implicació social que volia el nou orga-
nisme per agrupar totes les veus del territori i esdevenir un referent en matèria d’ordenació 
de la conca del Ter. Els organismes que inicialment van donar suport al projecte, al marge de 
municipis i consells comarcals, van ser els següents:
• Administracions: Diputacions de Barcelona i Girona, Departaments de Política Territorial i 

Obres Públiques; Agricultura, Ramaderia i Pesca; Medi Ambient i Cultura de la Generalitat 
de Catalunya

• Entitats: Associació Catalana de Municipis, Federació de Municipis de Catalunya, Associa-
çao de Municípios do Vale do Ave (Portugal)

• Institucions acadèmiques: Universitats de Girona, de Vic i de Barcelona i Universitat Oberta 
de Catalunya

• Altres: Fundacions, patronats, associacions, organitzacions empresarials i socials, organitza-
cions sindicals i altres col·lectius relacionats amb la conca del Ter

1.7. Els resultats: el SIG i el POIRT
El projecte Alba-Ter/Ave (1997-2001) va deixar com a llegat més important un fons de 13 diag-
nosis territorials exhaustives, la implantació d’un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) i, com 
a document resultant, el Pla d’Ordenació Integral del Riu Ter (POIRT) en clau de planificació 
estratègica i sota criteris de sostenibilitat i de les directrius marc de la Estratègia Territorial 
Europea (ETE).

El Ter a les Deveses 
de Salt
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13 DIAGNOSIS DEL TERRITORI

• Anàlisi socioterritorial: població, poblament i mobilitat 
territorial. Càtedra Geografia i Pensament Territorial (UdG)
• Activitat econòmica. SEREM (UdV)
• Mercat de treball. (SEREM) (UdV)
• Activitat turística. (SEREM) (UdV)
• Usos i qualitat de l’aigua. (SART) (UdV)
• Estat ecològic dels rius i rieres de la conca del riu Ter. 
Dept. Ecologia (UB)
• Definició i valoració àmbit fluvial. Càtedra Geografia (UdG)
• Anàlisi del planejament urbanístic vigent a l’àmbit fluvial. 
Càtedra Geografia (UdG)
• Medi natural. Dept. Ecologia (UB) i SART (UdV)
• Inventari patrimoni natural. La Moixera SC
• Patrimoni arqueològic i monumental. Sr. Andreu Bover i 
Laboratori Arqueologia (UdG)
• Patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua. Sr. Andreu 
Bover i Laboratori Arqueologia (UdG)
• Inventari equipaments i serveis de la conca del Ter. 
Consorci Alba-Ter

LES 5 LÍNIES ESTRATÈGIQUES MARCADES PEL 
POIRT:

1. Consolidar el Consorci Alba-Ter com a organisme 
responsable de l’ordenació territorial de la conca del Ter

2. Assolir un bon estat ecològic del sistema fluvial del Ter i la 
seva conca

3. Aconseguir una ordenació global i coordinada de la conca 
del Ter, especialment del seu àmbit fluvial

4. Conservar i protegir el patrimoni cultural del Ter i 
promoure i adaptar per a l’ús social els elements que ho 
permetin

5. Desenvolupar de forma sostenible les potencialitats 
econòmiques que ofereix el riu Ter i la seva conca

EL SISTEMA D’INFORMACIÓ 
GEOGRÀFICA (SIG)

Objectiu: Crear una base de dades 
geogràfiques del riu Ter a l’abast dels 
municipis consorciats

Funcions: Control i seguiment  d’actuacions 
en el territori, suport a la presa de decisions 
i instrument de planificació i anàlisi 
territorial.

Finalitat: Explotar les dades per a la gestió 
i la planificació de les actuacions territorials 
del Consorci Alba-Ter. Facilitar la màxima 
divulgació del projecte. El SIG integra totes 
les dades cartografiables de les diferents 
diagnosis territorials, com l’inventari del 
patrimoni cultural vinculat als usos de 
l’aigua o els usos del sòl de l’espai fluvial, 
entre d’altres.
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Fitxa de la Colònia 
Borgonyà corresponent 
a la capa de l’inventari 
de patrimoni cultural 
vinculat als usos de 
l’aigua del SIG

Fitxa tram Torelló - 
Masies de Voltregà de 
la capa corresponent 
als usos del sòl de 
l’espai fluvial del SIG



Gola del Ter i illes 
Medes a l’Estartit
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1.8. La transferibilitat
El Consorci Alba-Ter és una iniciativa innovadora i transferible a d’altres zones europees pel 
que fa a l’organització del territori: la conca fluvial del riu Ter. El Consorci prioritza les formes 
d’ordenació i planificació basades en criteris físics o naturals superant els límits administra-
tius (provincials i comarcals) perquè moltes vegades no són prou representatius de la realitat 
territorial.

Un dels seus punts forts és la capacitat de desenvolupar projectes transversals, és a dir, 
englobar projectes que relacionin més d’un àmbit. D’aquesta manera, i tenint en compte els 
diferents punts de vista i les aportacions de les entitats i associacions del territori, es poden 
arribar a desenvolupar amb prou garanties els projectes que millorin la cohesió territorial de 
la conca fluvial del riu Ter.

De fet, des dels inicis de l’ens, i amb la finalitat de consolidar el Consorci Alba-Ter com a orga-
nisme interlocutor en les temàtiques relacionades amb la conca fluvial del Ter, s’ha fomentat 
la participació de diversos agents territorials tant públics com privats. Així s’ha aconseguit el 
suport econòmic de diverses administracions públiques (diputacions i Generalitat de Catalu-
nya) i també d’empreses privades. A més, s’han signat convenis de col·laboració científica 
amb diverses institucions acadèmiques vinculades a la conca del Ter, com són les universitats 
de Girona, Vic i Barcelona, per tal de rebre assessorament tècnic en la redacció d’informes 
territorials pluridisciplinars.



El repte de caminar sol i esdevenir un referent al territori

2



ASSEMBLEA GENERAL

Consell de Govern

Presidència

Gerència

Secretaria - Intervenció
Consell assessor:

(durant la implementació
del projecte Alba-Ter/Ave)

Àrees temàtiques:
- Patrimoni natural
- Patrimoni cultural

- Promoció econòmica
i turisme

- Comunicació,
sensibilització i educació

Unitats territorials:
- Curs alt

- Curs mtjà-alt
- Curs mitjà-baix

- Curs baix

Àrea de projectesÀrea administrativa Àrea de comunicació

El Ter en el seu
tram baix
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2.1. Com s’organitza
El Consorci Alba-Ter es va constituir com una entitat pública de caràcter associatiu amb perso-
nalitat jurídica pròpia, que crea i gestiona serveis o actuacions d’interès comú, partint sempre 
de la iniciativa local. El Consorci pretén representar tots els òrgans de l’administració, així com 
els agents socials, econòmics i polítics de la conca del riu Ter.

Amb la voluntat de representar tot el territori, el Consorci va desdoblar la seva presència física, 
de manera que va situar la seu administrativa a la població de Manlleu (Osona) i la seu tècnica 
a la ciutat de Salt (Gironès).

La seva estructura al llarg dels anys ha estat i és la següent:

ASSEMBLEA GENERAL

Consell de Govern

Presidència

Gerència

Secretaria - Intervenció
Consell assessor:

(durant la implementació
del projecte Alba-Ter/Ave)

Àrees temàtiques:
- Patrimoni natural
- Patrimoni cultural

- Promoció econòmica
i turisme

- Comunicació,
sensibilització i educació

Unitats territorials:
- Curs alt

- Curs mtjà-alt
- Curs mitjà-baix

- Curs baix

Àrea de projectesÀrea administrativa Àrea de comunicació
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2.2. Com es finança
Des de l’any 2001, un cop finalitzat el projecte inicial, el Consorci ha treballat i treballa per 
mobilitzar els recursos econòmics que permetin executar les actuacions marcades pel POIRT 
a través de les seves quatre àrees de treball. Les fonts de finançament del Consorci Alba-Ter 
van des de les aportacions dels municipis consorciats a través de les quotes anuals fins a fons 
europeus:

2.3. Les àrees de treball
L’objectiu principal del Consorci Alba-Ter és la cohesió territorial i el desenvolupament sosteni-
ble mitjançant la consolidació i potenciació d’una cultura del Ter des d’una òptica global. Per 
aquest motiu, el Consorci treballa des de diferents fronts, que es tradueixen en els següents 
camps d’actuació:

FONS EUROPEUS

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

DIPUTACIONS PROVINCIALSGENERALITAT CATALUNYA

APORTACIONS ORGANISMES CONSORCIATS

PATROCINI FUNDACIONS I EMPRESES PRIVADES

CONSELLS COMARCALSAJUNTAMENTS



EL TER:
UN EIX DE COHESIÓ, DESENVOLUPAMENT I SOSTENIBILITAT

ÀREES DE TREBALL DEL CONSORCI ALBA-TER

PATRIMONI
NATURAL

PATRIMONI
CULTURAL

TURISME I
PROMOCIÓ

ECONÒMICA

COMUNICACIÓ,
SENSIBILITZACIÓ

I EDUCACIÓ

OBJECTIUS DE LES ÀREES DE TREBALL:

Patrimoni natural: convertir l’eix fluvial en un corredor ecològic a través de la restauració i preservació de les ribes 
fluvials.

Patrimoni cultural: valoritzar els elements patrimonials relacionats amb els usos de l’aigua a través de la seva 
catalogació, protecció  legal i adequació per a l’ús social.

Turisme i promoció econòmica: desenvolupar les potencialitats econòmiques que ofereix l’eix fluvial del riu Ter a 
través de la Ruta del Ter, una ruta cicloturística i senderista que uneix la capçalera del riu a Setcases amb la desem-
bocadura a l’Estartit. Ressegueix el riu aprofitant infraestructures existents i posa en valor els recursos endògens.

Comunicació, sensibilització i educació: fomentar la cohesió, la participació i la sensibilització de tot l’entramat 
social per afavorir el desenvolupament sostenible del territori que configura l’espai fluvial del Ter.
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1. Meandre de l’Illa a 
Sant Quirze de Besora

2. Central de Vilanna 
a Bescanó

3. Ciclistes per la 
Ruta del Ter 

4. Sortida guiada 
amb els alumnes del 

Màster en Ciència i 
Tecnologia de l’Aigua 

de la Universitat de 
Girona

1

3

2

4
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2.4.  Els col·laboradors 
Al llarg d’aquests deu anys el Consorci Alba-Ter ha comptat amb el suport d’administracions, 
institucions, empreses i entitats diverses: la Unió Europea (Fons Social Europeu i Fons Euro-
peu de Desenvolupament Regional-FEDER), la Fundación Biodiversidad (Ministeri de Medi 
Ambient), Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, Diputació de Barcelona, Agència 
Catalana de l’Aigua, Aigües Ter-Llobregat, Fundació AGBAR, Fundació Territori i Paisatge de 
Caixa Catalunya, Fundació Natura, SOREA, Aigües de Girona, Salt i Sarrià, PRODAISA, Fun-
dació d’Estudis Superiors d’Olot, Universitat de Girona, Universitat de Vic i Universitat de 
Barcelona.

Signatura del Pla de
Foment Turístic del riu Ter 
a Celrà el març de 2005
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2.5. El reconeixement social
El Consorci Alba-Ter és una entitat reconeguda internacionalment per la seva tasca en la con-
cepció i desenvolupament d’un projecte global de cohesió territorial a través de la potenciació 
de la identitat territorial, cultural, social, econòmica i ambiental articulada a l’entorn de l’eix 
natural del Ter.

El treball del Consorci ha rebut el Premi Internacional de Dubai 2004 sobre les bones pràcti-
ques per a la millora de les condicions de vida, que atorga el Comitè Hàbitat de les Nacions 
Unides i la Municipalitat de Dubai. Va ser l’únic projecte europeu premiat en la cinquena edi-
ció d’aquest certamen, en què es van premiar 10 pràctiques després d’avaluar 700 propostes 
internacionals de les més de 2.000 que es van presentar.

El Consorci Alba-Ter també ha rebut el Premi de l’Aigua 2006 que atorga l’Associació Catala-
na d’Amics de l’Aigua, per la creació de la Ruta del Ter.

Vicenç G. Cara de Flaçà, Ponç Feliu de Girona, 
Carme Brugarola de Ripoll i Francesc Camps 

de Celrà i alhora president del Consorci, es van 
desplaçar a Dubai per recollir el premi



Projectes desenvolupats al llarg de 10 anys

3



El Ter Vell
a l’Estartit
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El maig de 2001 es va tancar el projecte originari del Consorci, l’Alba-Ter/Ave. A partir d’aquí 
es va obrir una nova etapa per endegar actuacions concretes i cohesionadores per a l’àmbit 
fluvial del Ter emmarcades en les línies estratègiques derivades del Pla d’Ordenació Integral 
del Riu Ter (POIRT) i en les diagnosis executades. Una concreció de projectes específics per 
executar actuacions vinculades al riu i a l’espai fluvial que continua avui en dia.

3.1. Estructura tècnica
Al llarg d’aquests deu anys s’han pogut desenvolupar els projectes gràcies a la dotació d’un 
equip tècnic format bàsicament per Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL). 
Aquesta figura, cofinançada al 80% pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament 
de Treball de la Generalitat de Catalunya, ha estat clau per l’entitat, tant en els seus orígens com 
avui en dia, ja que dóna suport al manteniment de l’estructura tècnica, contribueix al finança-
ment de les despeses generals de l’organisme i permet formar tècnics especialitzats. El Consor-
ci ha comptat amb un AODL per a la coordinació dels serveis tècnics, un per a la dinamització 
de les accions territorials i un per a l’àrea de comunicació. Els dos últims encara són vigents.

Can Trinxet a Sant 
Quirze de Besora
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3.2.  Ordenació i cohesió territorial
 de l’espai fluvial

EL CONSORCI ALBA-TER, CENTRE DE TRANSFERÈN-
CIA TECNOLÒGICA ALS ENS LOCALS CONSORCIATS

Execució: 2002-2003
Objectiu: Establir estratègies innovadores en el camp de 
l’ordenació territorial dels municipis consorciats a partir de 
la transferència tecnològica des del Consorci als ens locals.
Beneficiari: Municipis consorciats
Pressupost: 100.000 e
Finançament: FEDER i Consorci Alba-Ter

RESULTATS:

• Servidor de Mapes per Internet (IMS)
L’objectiu de l’IMS és que els municipis consorciats puguin 
accedir per Internet a les capes d’informació del Sistema 
d’Informació Geogràfica (SIG) del Consorci Alba-Ter: pla-
nejament urbanístic, medi natural, risc de degradació, pa-
trimoni cultural vinculat a l’aigua, patrimoni arqueològic i 
monumental, infraestructures i serveis turístics i cartografia 
base. S’hi accedeix a través d’un codi d’accés a l’apartat del 
servidor de mapes de la web del Consorci i es converteix en 
una eina de gran suport potencial per la planificació i gestió 
municipal i intramunicipal (ex. POUM i Plans Especials).

• Cartografia del planejament urbanístic dels municipis 
consorciats
Consisteix a ampliar la cartografia relativa al planejament 
urbanístic, delimitar i uniformitzar les categories urbanís-
tiques de l’àmbit fluvial del Ter a tot el terme municipal 
dels municipis consorciats. Els municipis consorciats hi 
poden accedir a través del Servidor de Mapes per Internet 
(IMS).

• Web del Consorci Alba-Ter
La creació de la web permet la presència en línia del Con-
sorci amb informació detallada del riu Ter i de l’entitat 
(POIRT, història de l’entitat, projectes, serveis als ajunta-
ments, actualitat, col·laboradors i el Servidor de Mapes 
perquè els consorciats puguin consultar el Sistema d’In-
formació Geogràfica del Consorci).

Imatge de la pàgina web actual

Imatge de la capa de planejament urbanístic
corresponent a Manlleu
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3.3. Patrimoni natural
RECUPERACIÓ I/O MILLORA D’ESPAIS NATURALS 
EMBLEMÀTICS DELS RIUS TER I FRESER

Execució: Des del 2002 - actualment
Objectiu:  Endegar actuacions de restauració ambiental i 
millora en espais naturals emblemàtics seleccionats pel 
Consorci Alba-Ter fruit dels estudis tècnics elaborats en el 
projecte Alba-Ter/Ave:
- Aprofitar les sinèrgies que hi ha en el territori a partir de 
projectes similars que realitzen ajuntaments riberencs
- Recerca de fons de finançament per: 1) redacció d’un 
projecte executiu i 2) execució de l’actuació
Beneficiari: Ajuntaments dels municipis on hi ha els es-
pais escollits.
Pressupost i finançament: depèn de cada actuació

RESULTATS:

• Projecte de restauració ambiental i condicionament 
per a l’ús públic dels boscos de ribera del riu Ter inclo-
sos a la Xarxa Natura 2000 de la regió alpina. Projecte 
específic per a l’espai que configura el pantà de Cal Gat 
(Sant Joan de les Abadesses) Any 2002

• Redacció d’un projecte de renaturalització integral del 
riu Ter a la comarca d’Osona. Elaboració d’una proposta 
d’actuacions pilot en espais emblemàtics. Any 2002

• Projecte de restauració ambiental i condicionament 
per a l’ús públic de les ribes del riu Ter al seu pas pels 
termes municipals de Bescanó i Sant Gregori. Redacció: 
2005 i execució: 2008

• Proposta de valorització de l’espai localitzat al voltant 
de la presa de Colomers (Baix Ter). Any 2003

• Redacció del projecte de restauració ambiental i con-
dicionament públic de l’Illa de Canet i els marges del 
riu Ter en el seu entorn immediat als termes municipals 
de la Tallada d’Empordà i Serra de Daró. Any 2005

• Altres: Moltes accions d’aquest projecte s’han desen-
volupat en el marc de la iniciativa INTERREG IIIA (veure 
fitxa del projecte)

El mirador és un dels punts de l’itinerari natural que el 
Consorci va crear al pantà de Cal Gat de Sant Joan de les 
Abadesses

L’itinerari de les ribes del riu Ter a Bescanó s’ha executat 
durant el 2008
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INFORMACIÓ TÈCNICA DE L’ÀMBIT FLUVIAL DELS 
AFLUENTS DEL BAIX TER

Execució: 2003
Objectiu: Elaborar una base de dades SIG sobre l’àmbit 
fluvial dels afluents del Baix Ter corresponents a la Plani-
ficació dels Espais Fluvials (PEF) del Baix Ter.
Beneficiari: Agència Catalana de l’Aigua i el propi Con-
sorci Alba-Ter
Pressupost: 29.999,9 e
Finançament: Agència Catalana de l’Aigua

RESULTATS:

• Ampliació de la base SIG del Consorci amb l’àmbit flu-
vial dels afluents del riu Ter al Baix Ter en sentit ampli 
(Brugent, Daró, Terri, Onyar, Llémena, la riera d’Osor, 
Güell i la riera Gotarra) amb estudis i inventaris tècnics 
de planejament urbanístic, hàbitats naturals i patrimoni 
cultural vinculat als usos de l’aigua.

•	Donar	validesa	i	servir	de	referent	metodològic	per	l’ad-
ministració catalana que fa la gestió de l’aigua.

PROJECTE DE “CREACIÓ D’UN TALLER TRANSFRON-
TERER DE L’AIGUA”.
INICIATIVA COMUNITÀRIA INTERREG III A

Execució: 2003-2007
Objectiu:
- Cooperació transfronterera entre dos ens supramunici-
pals que tenen la conca fluvial com a àmbit d’actuació: 
Syndicat Intercommunal de Gestion et Aménagement du 
Tech i el Consorci Alba-Ter, amb el País Pirineus-Mediter-
rània com a cap de fila
- Facilitar la transferència de metodologies i tecnologies i 
la seva respectiva implementació
- La major part del pressupost es destina a la realització 
d’actuacions de restauració d’espais naturals emblemà-
tics
Beneficiari: SIVU Tech, el Consorci Alba-Ter i els munici-
pis consorciats.
Pressupost: 397.900 e
Finançament: Iniciativa comunitària Interreg III A Fran-
ça – Espanya i socis del projecte (SIVU Tech i Consorci 
Alba-Ter)

RESULTATS:

• Transferència de coneixements i tecnologies entre dos 
països de la UE
- Transferència des del SIVU Tech al Consorci:
a) Tècniques de restauració ambiental
b) Prevenció de riscos naturals i cartografia de zones 
inundables
- Transferència des del Consorci al SIVU Tech:
a) Metodologia i cartografia vinculada a l’espai fluvial
b) Analitzar la viabilitat de la implementació d’un Sistema 
d’Informació Geogràfica a la conca del riu Tec

• Glossari català-francès i francès-català de terminolo-
gia referida als ecosistemes fluvials i a la gestió de les 
riberes fluvials (150 termes)

• Actuacions de restauració fluvial:
- Aforestació de terres agrícoles i condicionament de la 
vegetació de ribera en un tram del marge dret del riu Ter 
al terme municipal de Celrà.

El riu Daró, un dels afluents del Ter, a la zona del Baix Ter, al 
seu pas per sota el pont de Gualta
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- Restauració de la riba esquerra del riu Ter al meandre 
de la Devesa al terme municipal de Manlleu (Osona).
- Plantació d’espècies vegetals autòctones de ribera al 
marge dret del riu Ter al seu pas per Salt.

•	 Condicionament per a l’ús públic d’espais naturals 
riberencs:
- Adequació per a l’ús públic i revalorització de l’antic 
abocador municipal d’Ullà.

Abans i després de l’actu-
ació d’adequació per a l’ús 
públic i revalorització de 
l’antic abocador municipal 
d’Ullà duta a terme el 2005

•	 Programa pilot d’eliminació de vegetació al·lòctona 
invasora del riu Ter:
- Programa de control de l’Ailant (Ailanthus altissima) al 
terme municipal de Salt
- Programa de control de la Budleia (Buddleja davidii) al 
terme municipal de Vilallonga de Ter
- Programa de control de la Vinya borda (Parthenocissus 
quinquefolia) al terme municipal de Girona

• Adequació d’itineris i espais de la Ruta de la vida al 
voltant del Ter a Anglès
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Altres accions:

AL·LEGACIONS A LA PROPOSTA CATALANA D’AMPLI-
ACIÓ DE LA  XARXA NATURA 2000:

Durant l’any 2005 la Generalitat de Catalunya va elaborar 
la proposta catalana d’ampliació dels espais inclosos a la 
Xarxa Natura 2000, una iniciativa europea que impulsa 
la creació d’una xarxa d’àrees d’especial protecció fona-
mentada en la Directiva Aus (79/409/CEE) i la Directiva 
Hàbitats (92/43/CEE). Des del Consorci Alba-Ter es va pre-
sentar un document d’al·legacions amb l’objectiu de dotar 
de major coherència la xarxa i de fer possible que el riu Ter 
esdevingués un vertader corredor ecològic a través de la 

definició, en un futur, de les mesures de conservació i ges-
tió pertinents.  Es va proposar la inclusió de la totalitat de 
l’àmbit fluvial dels rius Ter i Freser a la Xarxa Natura 2000, 
ja que ajudaria a millorar significativament la coherència 
d’aquesta, assegurar la connectivitat entre diversos espais 
naturals protegits, garantir una millora de la biodiversitat 
mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fau-
na i flora silvestres i evitar un aïllament geogràfic perjudicial 
per a les poblacions faunístiques i florístiques tot facilitant 
l’intercanvi genètic entre poblacions vegetals i animals.

La majoria dels espais proposats en l’al·legació del Con-
sorci Alba-Ter van ser acceptats excepte els espais corres-
ponents al curs mig-alt del Ter, a la comarca d’Osona i una 
part del curs alt al Ripollès, que van quedar exclosos.
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INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT EQUIPS REDAC-
TORS POUM (ZONA FLUVIAL)

Durant l’execució del projecte Alba-Ter/Ave un dels tre-
balls tècnics que va tenir major repercussió i utilitat per 
als ajuntaments riberencs dels rius Ter i Freser va ser la 
Diagnosi del Planejament Urbanístic. Aquest treball va 
consistir a homogeneïtzar i simplificar les llegendes dels 
diversos planejaments urbanístics vigents per permetre 
comparar els tipus de sòl existents i les qualificacions ur-
banístiques en tots els municipis riberencs.

A partir dels anys 2001 i 2002 diversos ajuntaments ribe-
rencs consorciats van iniciar processos de revisió dels pla-
nejaments existents. Es van sol·licitar informes i assessora-
ment tècnic al Consorci Alba-Ter per a la qualificació més 
òptima dels terrenys propers al riu i per poder incorporar 
categories específiques de protecció fluvial intentant homo-
geneïtzar la qualificació urbanística de l’espai fluvial del Ter.

VALORITZACIÓ I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI NATURAL 
DEL RIU TER

Des del Consorci Alba-Ter es considera molt important 
poder ensenyar a tots els públics els valors naturals i cul-

turals que existeixen a la conca del Ter. Per això l’any 
2006 es va realitzar l’ Exposició de patrimoni natural i 
cultural del riu Ter, amb el cofinançament de la Funda-
ción Biodiversidad i el Pla de Foment Turístic del riu Ter. 
La mostra itinerant va començar a recórrer els municipis 
consorciats el 2007 i encara continua voltant. Està forma-
da per deu panells, cinc de patrimoni natural i cinc de 
patrimoni cultural, és per això que algunes vegades han 
viatjat de forma separada. Cadascuna de les parts comp-
ta també amb un catàleg explicatiu propi.

La part de patrimoni natural mostra els diferents i variats 
paisatges existents al llarg del riu Ter, a més de sensibi-
litzar sobre la gran quantitat de flora i fauna existents en 
l’ecosistema fluvial. De lluny es poden observar diferents 
imatges del paisatge fluvial a través de fotografies aèries 
de grans dimensions. A mesura que l’espectador s’acos-
ta als panells expositius observa diferents siluetes de la 
flora i fauna més representatives del riu Ter. I finalment, 
hi ha la informació cartogràfica relativa a la distribució 
de les espècies, la climatologia, els hàbitats, les preses 
(principals impactes), etc. A un nivell més detallat es tro-
ben textos seleccionats pels tècnics del Consorci Alba-Ter 
que permeten conèixer els principals valors naturals de 
l’ecosistema fluvial així com les principals amenaces que 
afecten el patrimoni natural del riu Ter.

Exposició del 
patrimoni natural 
del riu Ter a les 
jornades Anem 
al riu de Ripoll. 
Juny 2007
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PRESENTACIÓ D’UNA CANDIDATURA AL PROGRAMA 
LIFE NATURA. PROJECTE “RIPARIA-TER: RECUPE-
RACIÓ D’HÀBITATS RIPARIS DEL RIU TER”

“Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” 
és el nom del projecte que el Consorci Alba-Ter ha pre-
sentat en dues convocatòries del programa europeu LIFE, 
concretament el LIFE Natura del 2006 i el LIFE+ Natura 
i Biodiversitat del 2007. Actualment s’està treballant per 
presentar-lo a la candidatura del 2008.

L’objectiu principal del projecte presentat és el de recupe-
rar 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’ac-
tuació a fi d’evitar la degradació d’aquests 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.

PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DEL PROJECTE “CREA-
CIÓ D’UN TALLER TRANSFRONTERER DE L’AIGUA II”. 
PROGRAMA OPERATIU DE COOPERACIÓ TERRITORI-
AL ESPANYA-FRANÇA-ANDORRA 2007-2013. (INICIA-
TIVA COMUNITÀRIA INTERREG IV A)

El projecte Taller Transfronterer de l’Aigua II presentat al 
Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya – 
França – Andorra pel període 2007-2013, s’inscriu en 
l’eix prioritari 2 de l’esmentat programa i pretén Valoritzar 
els territoris i el patrimoni natural i cultural en una lògica 
sostenible, protegir i administrar els recursos mediambi-
entals.

Aquest projecte és la continuïtat del Taller Transfronterer 
de l’Aigua I elaborat en el marc de la iniciativa comu-
nitària Interreg III A (2003-2007) i pretén consolidar un 
projecte transfronterer conjunt a ambdós costats de la 
frontera francesa i catalana, que té com a eix d’unió la 
gestió dels rius Ter i Tec.

El projecte està integrat per tres socis: el País Pirineus-
Mediterrània, una estructura territorial de dinamització, 
i dues estructures de base municipal, el SIVU Tech i el 
Consorci Alba-Ter, que tenen com a àmbit d’actuació el 
territori fluvial de dos rius mediterranis, el Tec i el Ter, si-
tuats a ambdós costats de la frontera però territorialment 
contigus.

L’objectiu principal del projecte és donar continuïtat i re-
forçar els treballs iniciats en la fase 1 que contemplava 
exclusivament actuacions de patrimoni natural. Aquesta 
segona fase incorpora un nou eix de treball: la valorització 
del patrimoni cultural vinculat a l’aigua. A més de realitzar 
actuacions concretes en el territori fluvial, també es pro-
mouran la transferència metodològica i els intercanvis de 
coneixement i es faran accions adreçades a la població 
en general d’ambdós costats de la frontera, que consis-
tiran en sensibilitzar i informar sobre problemàtiques co-
munes com la gestió de l’aigua en un context mediterrani. 
El pressupost total d’aquest projecte és de 687.450 e.

3.4. Patrimoni cultural

ESTRATÈGIA DE RECUPERACIÓ I VALORITZACIÓ DEL 
PATRIMONI CULTURAL DEL RIU TER

Execució: 2003
Objectiu: Fer un document que assenta la direcció que 
ha d’emprendre l’Àrea de Patrimoni Cultural, establint les 
bases d’una estratègia de recuperació i valorització del 
patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua del Ter a 
través de quatre eixos d’accions previstes:
- Col·laborar amb els museus existents al llarg del riu Ter 
que tenen una projecció territorial.
- Mantenir actualitzat l’inventari del patrimoni cultural vin-
culat als usos de l’aigua.
- Endegar accions de difusió, sensibilització i coneixe-
ment d’aquest patrimoni.
- Afavorir i promoure la protecció de determinats elements 
emblemàtics del patrimoni cultural vinculat als usos de 
l’aigua.
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Beneficiari: Consorci Alba-Ter i municipis consorciats
Finançament: Estudi a càrrec de l’Àrea Tècnica del Con-
sorci

RESULTATS:

- Obtenció d’una planificació en patrimoni cultural per 
guiar l’àrea de treball que respon als objectius de la línia 
3 del Pla d’Ordenació Integral del riu Ter: Conservar i pro-
tegir el patrimoni cultural del Ter i promoure i adaptar per 
a l’ús social els elements que ho permetin.

ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI DE PATRIMONI 
CULTURAL VINCULAT ALS USOS DE L’AIGUA DEL 
RIU TER

Execució: 2004 (Ripollès i Osona) i 2005 (Selva, Gironès 
i Baix Empordà)
Objectiu: Durant el 1999 i el 2000 i a través del Projec-
te Alba-Ter/Ave, el Consorci va elaborar un inventari del 
patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua. Uns anys 
més tard i davant la voluntat de crear a l’espai fluvial del 
Ter un model de turisme sostenible per potenciar el turis-
me cultural, va sorgir la necessitat d’actualitzar l’inventari 
inicial i adaptar-lo a criteris que prioritzessin els elements 
culturals més emblemàtics i singulars. Ja que es tractava 

d’un patrimoni molt valuós però sovint oblidat i mancat 
d’obres de manteniment i recuperació, també es van se-
leccionar 16 elements amb la finalitat de potenciar la seva 
protecció legal i endegar projectes encaminats a la seva 
recuperació i a la reconversió en nous usos.
Beneficiari: Consorci Alba-Ter
Pressupost: 24.000 e
Finançament: Programa “Estudis de mercat i campanyes 
per a la promoció de l’ocupació local” del Departament 
de Treball i Consorci Alba-Ter

RESULTATS:

Actualització de l’inventari del patrimoni cultural vinculat 
als usos de l’aigua i incorporació d’una nova metodologia 
de catalogació que permet treballar i gestionar de manera 
més eficaç el catàleg i selecció dels 16 elements més sin-
gulars catalogats a l’inventari.

Resclosa vella de Colomers

La màquina de vapor de la Burés d’Anglès va ser un dels 
elements singulars seleccionats. Més endavant, el Consorci 
rehabilitaria el seu entorn
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EXECUCIÓ DEL PROJECTE BUILD RIVER LANDSCAPE 
ACROSS UNITED EUROPE: BLUE. “VIES D’AIGUA: VALO-
RITZACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL MATERIAL I 
IMMATERIAL I DEL PAISATGE DE LES REGIONS DELS 
RIUS EUROPEUS”. INICIATIVA COMUNITÀRIA INTER-
REG III B MEDOCC

Execució: 2005-2007
Objectius:
- Recuperació i valorització del patrimoni arquitectònic 
fluvial vinculat als usos de l’aigua com un element de co-
hesió territorial i de dinamització econòmica i turística de 
l’espai fluvial del riu Ter
- Desenvolupament d’una experiència de turisme cultural 
sostenible en un espai fluvial
- Realització d’actuacions de recuperació i/o rehabilitació 
d’elements singulars del patrimoni cultural fluvial del Ter, 
en què es destina la major part dels recursos
- Intercanvi d’experiències i transferència de coneixe-
ments amb els socis del projecte: regions de Piemonte, 
Emilia Romagna i província de Piacenza (Itàlia), ajunta-
ment de Vila Real de Santo Antonio (Algarve, Portugal), 
prefectura de Pieria (Grècia), Consorci del Parc Fluvial 
del Llobregat i la regió italiana de Llombardia, que alhora 
és el cap de fila del projecte.
Beneficiari: Tot els socis europeus del projecte i el Con-
sorci Alba-Ter i els municipis consorciats, sobretot aquells 
on es realitzen les actuacions de restauració i rehabilita-
ció d’elements
Pressupost:  250.000 e
Finançament: Iniciativa comunitària Interreg IIIB Medi-
terrània Occidental i Consorci Alba-Ter

RESULTATS: 

• Recuperació i valorització de sis elements del patri-
moni cultural dels rius Ter i Freser:
- Restauració del safareig del carrer Núria de Ribes de 
Freser (Ripollès)
- Posada en valor i senyalització dels elements més desta-
cats al llarg del Canal Industrial de Manlleu (Osona)
- Restauració i adequació de l’entorn de la màquina de 
vapor de la Burés a Anglès (La Selva)

- Restauració del Molí de Can Bram de Sant Julià de Ra-
mis (Gironès)
- Restauració del safareig del carrer Almeda de Bordils 
(Gironès)
- Restauració del safareig de les hortes de Santa Eugènia 
de Girona (Gironès)

Les imatges mostren l’abans i el després de la restauració del 
rentador del carrer Almeda de Bordils
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Altres accions:

PARTICIPACIÓ EN L’ANIVERSARI DELS 150 ANYS DE 
LES COLÒNIES INDUSTRIALS DE CATALUNYA

Col·laboració com a entitat organitzadora i membre del 
Comitè d’Honor creat per a la commemoració l’any 2005 
dels 150 anys de les Colònies Industrials de Catalunya, 
que es va cloure el 20 de novembre de 2005 amb un acte 
celebrat a Esparreguera.

ORGANISME COL·LABORADOR EN LA REDACCIÓ DEL 
PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES COLÒNIES IN-
DUSTRIALS DEL TER 

La Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria per 
a la Planificació Territorial i en col·laboració amb la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya, va endegar l’any 2007 
el Pla Director Urbanístic de les Colònies Industrials del 
Ter i el Freser. El Pla té l’objectiu de consolidar el patri-
moni cultural vinculat a l’activitat econòmica del Ter i el 
Freser, principalment colònies industrials i fàbriques de 
riu, i establir criteris urbanístics que permetin a aquests 
espais acollir nous usos. El Consorci Alba-Ter va mantenir 
reunions amb l’equip redactor del Pla i li va lliurar tota la 
documentació que té en relació a aquest patrimoni i a 
l’espai fluvial on es localitza.

VALORITZACIÓ I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI CULTU-
RAL DEL RIU TER

Des del Consorci Alba-Ter es considera molt important 
poder ensenyar a tots els públics els valors naturals i cul-
turals que existeixen a la conca del Ter. Per això l’any 
2006 es va realitzar l’ Exposició de patrimoni natural i 
cultural del riu Ter, amb el cofinançament de la Funda-
ción Biodiversidad i el Pla de Foment Turístic del riu Ter. 
La mostra itinerant va començar a recórrer els municipis 
consorciats el 2007 i encara continua voltant. L’exposició 
està formada per deu panells, cinc de patrimoni natural 
i cinc de patrimoni cultural, és per això que algunes ve-
gades han viatjat de forma separada. Cadascuna de les 
parts compta també amb un catàleg explicatiu propi.

Les imatges mostren l’abans i el després de la restauració del 
Molí de Can Bram de Sant Julià de Ramis
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La part de patrimoni cultural dóna a conèixer el ric i ex-
tens patrimoni existent vinculat al riu Ter: des de colònies 
industrials, ponts, molins, rescloses, canals, centrals hidro-
elèctriques fins a fàbriques de riu, mostra dels 546 ele-
ments patrimonials inventariats pel Consorci. A l’exposició 
de lluny s’observen grans fotografies de diferents elements 
existents; en un segon nivell l’espectador troba fotografies 
d’elements situats en els diferents trams del curs fluvial 
amb el nom i el municipi on s’ubiquen i en un tercer i últim 
nivell es troba el text i els gràfics relatius als principals usos 
de l’aigua que s’han desenvolupat al llarg de la història.

3.5. Promoció econòmica i turisme

PLA DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DEL COLLSA-
CABRA

Execució: Octubre 2001 – Gener 2002
Objectiu: Endegar una estratègia de desenvolupament 
turístic al Collsacabra a partir de la implementació de di-
verses accions concretes.
Beneficiari: Ajuntaments de Santa Maria de Corcó, Taver-
tet i Rupit i Pruit
Pressupost: 6.010,12 e
Finançament: Departament de Treball i ajuntaments de 
Santa Maria de Corcó, Tavertet i Rupit i Pruit.

RESULTATS:

Inventari dels recursos, serveis i equipaments del terri-
tori, inventari fotogràfic dels elements endògens, creació 
d’un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) amb finalitats 
turístiques i desenvolupament d’una estratègia de comu-
nicació.

Exposició del patrimoni cultural del riu Ter a Celrà, el maig 
de 2007

Pantà de Sau amb l’altiplà del Collsacabra de fons
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REDACCIÓ DEL PLA DE DINAMITZACIÓ TURÍSTICA 
DEL RIU TER

Execució: Juny 2002
Objectiu: Desenvolupar una estratègia de dinamització 
turística basada en un model turístic sostenible i de qua-
litat i descobrir noves potencialitats del territori amb la va-
lorització dels seus recursos endògens i la seva adaptació 
com a recursos turístics.
Beneficiari: Consorci Alba-Ter i els municipis consorciats
Finançament: Redactat per l’Àrea Tècnica del Consorci, 
es va presentar a la convocatòria LIFE Medi Ambient de 
l’any 2002. No va ser seleccionat.

RESULTATS:

Obtenció d’una eina que marca les pautes per crear un 
eix de desenvolupament turístic vertebrat entre els pols 
d’atracció de la capçalera i la desembocadura del riu Ter 
i per generar, millorar i/o promocionar noves formes d’ac-
tivitat i ocupació econòmica en base al patrimoni natural, 
cultural i etnològic de l’àmbit fluvial del riu Ter.

El pla de dinamització va mar-
car les pautes per desenvolu-
par un recorregut cicloturístic 
i senderista entre la capçalera 

i la desembocadura del Ter
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REDACCIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA DE FOMENT TURÍS-
TIC DEL RIU TER (2005-2007): RUTA DEL TER

Execució: 2005-2007
Objectiu: El Pla de Foment Turístic del riu Ter és el pro-
jecte que ha permès crear i  desenvolupar una oferta tu-
rística global per a tot el curs fluvial del Ter, des d’Ulldeter 
a l’Estartit, posant en valor tots aquells recursos i atractius 
dels diferents municipis que integren el Ter.

L’objectiu central del Pla de Foment és convertir el riu 
Ter en un eix de desenvolupament turístic, unint dos dels 
grans pols d’atracció del país; els Pirineus i la Costa Bra-
va, mitjançant la implantació d’un model turístic sosteni-
ble en el territori a l’entorn del riu, per contribuir a gene-
rar, millorar i promocionar aquests aspectes bàsics:

- Noves formes d’activitat econòmica
- Creació d’ocupació
- Rehabilitació d’elements del patrimoni cultural per adap-
tar-los a nous usos
- Recuperació del patrimoni natural del riu
- Recuperació del patrimoni etnològic vinculat a l’aigua
- Dignificació d’espais avui oblidats
- Educar i sensibilitzar mediambientalment la població
- Ajudar a descobrir nous valors del territori
- Apropar els ciutadans al riu
Aquest eix s’ha concretat amb la Ruta del Ter, un itinerari 
pensat per integrar el territori que configura el Ter i per 
descobrir els seus valors endògens.

Beneficiari: Municipis riberencs dels rius Ter i Freser
Pressupost: 1.080.000 e
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Finançament: Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Girona, la Fundación Biodiversidad, la iniciativa comuni-
tària Interreg III i el Consorci Alba-Ter.

RESULTATS:

- Implementació de la Ruta del Ter, una ruta senderista i 
cicloturística que recorre, utilitzant infraestructures exis-
tents, el curs fluvial del Ter des del naixement fins a la 
desembocadura (en el cas del riu Freser és només una 
ruta senderista).
- Senyalització, adequació d’alguns trams i creació de 
plafons informatius per cada municipi per on passa
- Creació de quatre rutes temàtiques que complemen-
ten el traçat (patrimoni natural, patrimoni cultural fluvial, 
recorregut per les empremtes de les inundacions histò-
riques i ruta literària) que ajuden a descobrir i entendre 
aquest territori tan heterogeni.
- Creació d’un portal turístic: www.rutadelter.com
- Creació del vol virtual de la Ruta del Ter
- Realització de cursos de formació als empresaris del sec-
tor turístic vinculat al territori fluvial, etc.

Una vegada finalitzat el Pla de Foment, caldrà treballar 
perquè aquesta ruta articuli un nou eix de desenvolupa-
ment turístic en el context català que uneixi i cohesioni un 
territori molt extens que abasta des dels Pirineus fins a la 
Costa Brava resseguint un curs fluvial.

Portada del fulletó 
d’una de les quatre 
rutes temàtiques: la 
Ruta del patrimoni 
cultural fluvial

Senyalització de seguiment de la Ruta del Ter i plafó final situ-
at a la desembocadura del Ter, a la platja de l’Estartit
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LA RUTA DEL TER: PROGRAMA DE FORMACIÓ I SEN-
SIBILITZACIÓ MEDIAMBIENTAL

Execució: 2006
Objectiu: Acció complementària a la formació prevista en 
el Pla de Foment Turístic del riu Ter (2005-2007).
La Ruta del Ter va ser un programa de formació i sensi-
bilització mediambiental dirigit a PYMES i professionals 
autònoms del sector del turisme en el territori fluvial del 
Ter, que es va dur a terme amb l’objectiu principal d’aug-
mentar la capacitació dels professionals del sector per fer 
front a la creixent competitivitat amb altres territoris simi-
lars i incrementar l’adaptabilitat d’aquest sector als nous 
temps (potenciació de nous segments de negoci, com el 
turisme rural, i nous productes que ajudaran a vertebrar 
el territori, com el cicloturisme o activitats relacionades 
amb el riu i la cultural local).
Beneficiari: PIMES i professionals del turisme del territori 
fluvial del Ter

Pressupost: 292.951,50 e
Finançament: Projecte cofinançat el 70% per la Fundaci-
ón Biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente) a través 
del Fons Social Europeu i el Consorci Alba-Ter.

RESULTATS:

El resultat d’aquest projecte es va concretar en tres tipo-
logies d’accions molt diferenciades:
- Cursos de formació presencials i a distància adreçats als 
professionals del sector turístic: 26 accions de formació 
realitzades arreu del territori amb 239 assistents.
- Accions de sensibilització: creació d’exposicions itine-
rants sobre el patrimoni fluvial i edició dels catàlegs cor-
responents a les exposicions.
- Creació d’un observatori de recollida d’informació com-
plementària de la Ruta del Ter i de l’espai fluvial, edició 
de guies de bones pràctiques, creació d’un espai web i 
plataforma e-learning.

Curs sobre cicloturisme, que va tenir lloc al Museu Industrial 
del Ter de Manlleu el desembre de 2006
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Altres accions:

REDACCIÓ I SOL·LICITUD DE NOUS PROJECTES PER 
DINAMITZAR LA RUTA DEL TER

Tot i que el Pla de Foment Turístic ja ha finalitzat, la Ruta 
del Ter és un objectiu estratègic pel territori i el Consorci 
Alba-Ter continua impulsant el desenvolupament i la po-
sada en marxa d’aquest nou producte turístic. Aquesta 
voluntat es concreta amb un conjunt de projectes presen-
tats a la convocatòria d’ajuts per a la realització de projec-
tes i accions per a l’ocupació amb les entitats locals per al 
període 2008-2009 del Departament de Treball, que han 
obtingut una resolució favorable:

- Petició d’un/a Agent d’Ocupació i Desenvolupament 
Local amb un perfil turístic amb l’objectiu que dinamit-
zi i promogui la Ruta del Ter en col·laboració amb altres 
agents del territori
- En l’apartat de campanyes per promocionar, difondre i 
comunicar els projectes i actuacions, s’ha sol·licitat cofi-
nançament per poder elaborar i editar la Guia de la Ruta 
del Ter (senderista i ciclable) amb l’editorial Alpina durant 
aquest 2008
- També en l’apartat de campanyes s’ha sol·licitat cofi-
nançament 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

3.6. Comunicació, sensibilització
 i educació

INFOTER

Execució: Des del juny 2000 – actualment (primer en 
suport paper i actualment en suport digital a través de la 
pàgina web del Consorci www.albater.org)
Objectiu: Difondre l’activitat i els projectes del Consorci a 
nivell intern, consorciats i col·laboradors, i a nivell extern, 
mitjans de comunicació i interessats, de manera periòdi-
ca i gratuïta.
Beneficiari: Consorci Alba-Ter, consorciats i totes aquells 
subscriptors que el reben mensualment a través del seu 
correu electrònic.

RESULTATS:

Implementació de l’InfoTer com a eina de difusió periòdica 
del Consorci. Des de juny de 2000 fins a principis de 2004 
surt en suport paper i amb una periodicitat irregular (trimes-
tral o semestral) i, a partir d’aleshores, es converteix en un 
butlletí electrònic mensual que es difon a través de la pàgi-
na web i a través del correu electrònic a tots els consorciats, 
mitjans de comunicació, institucions, entitats i subscriptors. 
El nombre de persones que reben l’InfoTer de manera di-
recta al seu correu és de 320 (dada d’octubre de 2008).

L’InfoTer es penja a la 
pàgina web del Consorci 

Alba-Ter i els seus titulars 
s’envien mensualment als 

subscriptors a través del 
correu electrònic
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IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE RIUS A LA CONCA
DEL TER

Execució: 2000-2002
Objectiu: L’any 2000 el Consorci Alba-Ter signa un con-
veni de col·laboració amb l’Associació Hàbitats, entitat 
responsable del Projecte Rius arreu de Catalunya, amb 
l’objectiu d’implantar la iniciativa a la conca del Ter i, 
d’aquesta manera, actuar com a grup difusor. La iniciati-
va consisteix a mobilitzar i promoure la participació direc-
ta d’un gran nombre de ciutadans en una activitat lúdica i 
pedagògica que té com a objectiu principal la conservació 
i millora dels nostres rius. Totes les persones que vulguin 
poden prendre part en el projecte seguint tres nivells de 
participació establerts:

1. Conèixer el riu: apropar el ciutadà al riu i despertar un 
interès per temes més generals com són l’estalvi d’aigua, 
la depuració dels residus urbans i el paper dels rius en els 
ecosistemes humanitzats del nostre país. Un cop assolida 
aquesta fase algunes persones tindran la curiositat de sa-
ber què passa en aquell riu o rierol que passa prop de casa 
seva, i podran participar en el següent nivell del projecte.

2. Inspecció de rius: en aquesta fase s’aprofundeix en el 
coneixement d’un tram de riu concret. Els “inspectors” 
prenen un seguit de dades del seu tram de riu i en va-
loren el seu estat, tant ecològic com social, així com els 
possibles problemes que el poden estar afectant.
3. Adopció de rius: l’adopció de rius implica que un cop 
adquirits els coneixements necessaris els grups establei-
xen un compromís formal de conservació d’un tram de 
riu determinat.
El Consorci Alba-Ter va impulsar les dues primeres fases 
del projecte i va deixar l’opció als grups més interessats 
d’arribar a la darrera fase d’adopció del tram de riu.
Beneficiari: Població de la riba dels rius Ter i Freser, Con-
sorci Alba-Ter
Pressupost: Uns 15.600 e
Finançament: Consorci Alba-Ter

RESULTATS: 

Creació de 160 grups d’inspecció de rius entre els quals 
hi havia escoles, instituts, agrupaments escoltes, grups 
d’esplai i cases de colònies, grups excursionistes, entitats 
i particulars.

Grup d’inspecció del Projecte Rius en un tram del riu Ter
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ESTRATÈGIA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL A LA CONCA 
DEL RIU TER

Execució: Març 2003
Objectiu: Posar les bases d’una estratègia d’educació 
ambiental vinculada al riu Ter basada en la valorització i 
el coneixement dels recursos endògens del territori.
Beneficiari: Consorci Alba-Ter i municipis consorciats
Pressupost: 12.017,60 e
Finançament: Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya

RESULTATS:

Obtenció d’una eina de promoció de l’espai que configu-
ra el riu Ter i base per implementar diversos programes 
d’educació i sensibilització ambiental.

EDICIÓ D’UN ATLES AMBIENTAL I PATRIMONIAL DEL 
RIU TER

Execució: 2004
Objectiu: Edició d’un Atles ambiental i patrimonial del riu 
Ter amb l’objectiu de difondre els principals resultats que 
es van obtenir en l’elaboració del Pla d’Ordenació Inte-
gral del riu Ter derivat del Projecte Alba-Ter/Ave, així com 
editar part de la nombrosa cartografia digital que recull 
el Sistema d’Informació Geogràfica del Consorci Alba-Ter 
referent al territori que configura el Ter. Té la finalitat de 
contribuir al coneixement del curs fluvial del riu i de pro-
moure la cohesió territorial d’un territori extens, des dels 
Pirineus fins a la Costa Brava, a partir del riu com a eix 
vertebrador.
Beneficiari: Consorci Alba-Ter, territori fluvial del Ter en 
general
Pressupost: 28.265 e
Finançament: Fundació AGBAR i Consorci Alba-Ter

RESULTATS:

Edició de la publicació Atles ambiental i patrimonial del 
riu Ter, editada també en DVD.

Activitat d’educació ambiental de la Festa de l’Arbre de Sant 
Joan de les Abadesses de març de 2005, que va comptar 
amb la col·laboració del Consorci Portada de l’Atles, que va tenir un tiratge de 1.000 exemplars
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EDICIÓ DEL LLIBRE EL TRESOR DEL TER

Execució: 2006
Objectiu: Difondre els valors històrics, culturals i naturals 
del Ter i els pobles per on passa entre un públic jove a tra-
vés de l’edició d’una publicació adient a aquest públic.
Beneficiari: Públic juvenil d’arreu del territori i, en con-
cret, de la conca del Ter.
Pressupost: 3.000 e
Finançament: Fundació Territori, Ajuntament de Girona i 
Ajuntament de Salt

RESULTATS: 

Edició i publicació del llibre juvenil d’aventures El tresor 
del Ter, encarregat a l’autor de contes i veí de Salt Xavi-
er Margenat i publicat a CCG Edicions, dins la col·lecció 
Quadern de les 7 sivelles. A través de la història d’en Joan 
Sala, un noi de 12 anys que busca un tresor amagat en 
una cova propera al riu Ter, es fa un viatge al llarg del riu 
que permet descobrir els valors naturals i la cultura popu-
lar dels pobles per on passa el Ter i es posa de manifest 
la identitat i la riquesa natural i cultural del territori que 
configura la conca del riu Ter.

CAMPANYA DE DINAMITZACIÓ DE L’EXPOSICIÓ SO-
BRE PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DEL RIU 
TER: LA SETMANA DEL RIU TER

Execució: 2008
Objectiu: Promocionar i donar a conèixer el patrimoni 
cultural i natural del Ter fent recórrer l’Exposició de patri-
moni natural i cultural del riu Ter per diferents municipis 
consorciats amb el desenvolupament d’algunes activitats 
paral·leles lligades al coneixement del riu.
Beneficiari: 14 municipis consorciats
Pressupost: 12.000 e
Finançament: Programa de Foment del Desenvolupa-
ment Local: estudis i campanyes per a la promoció lo-
cal del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i Consorci 
Alba-Ter

RESULTATS:

La creació del paquet “La Setmana del riu Ter”, que inclou 
l’exposició, una presentació pública, dos tallers per a les 
escoles i difusió de material educatiu i informatiu editat pel 
Consorci Alba-Ter (Atles, llibres d’El tresor del Ter, etc.). 
Una setmana que ha recorregut 14 municipis consorciats.

Llibre El Tresor del Ter
Cartell de 
les activitats 
incloses a la 
Setmana del riu 
Ter celebrada 
a Amer el maig 
de 2008
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Altres accions:

JORNADES SOBRE INICIATIVES SOCIALS I LOCALS 
VINCULADES AL RIU TER

Aquestes jornades van tenir lloc els dies 20 i 27 de no-
vembre de 2004 a Ribes de Freser (Ripollès) i Salt (Giro-
nès) respectivament amb l’objectiu de recollir les iniciati-
ves promogudes per diverses associacions i entitats que 
tenen com a àmbit d’actuació el riu Ter i l’espai territorial 
que configura per, posteriorment, crear sinèrgies i trobar 
noves vies de treball que afavoreixin la recuperació del 
riu i el desenvolupament sostenible del seu entorn. Les 
jornades es van estructurar en quatre àmbits temàtics: 
patrimoni natural, patrimoni cultural, promoció econòmi-
ca i turisme i educació i sensibilització mebiambiental i hi 
van participar un centenar de persones.

EL CONSORCI COM A CONVIDAT EN ACTES I PRE-
SENTACIONS:

Al llarg de la seva trajectòria el Consorci Alba-Ter i la seva 
aposta innovadora per l’ordenació i impuls del territori al 
voltant d’un eix fluvial han servit de model dins l’àmbit 
català però també en altres territoris forans que s’han 
interessat per conèixer l’experiència. És per això que el 
Consorci ha desenvolupat una tasca molt important de 
difusió a través de la participació en jornades, presentaci-
ons i actes diversos. Algunes d’aquestes presentacions ja 
formen part del calendari anual de l’entitat, com són les 
que es fan al Màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua 
de la Universitat de Girona amb qui es té un conveni de 
col·laboració. D’altres es fan de manera puntual i abasten 
tots els àmbits, com l’universitari i acadèmic (Universitat 
de Girona, Universitat de Barcelona, doctorats diversos, 
etc.), el congressual i de grans cites (III i IV Congrés Ibèric 
de gestió i Planificació de l’Aigua a Sevilla el 2002 i a Tor-
tosa el 2004, Congreso de restauración de ríos y humeda-
les de Madrid el 2002, etc.),  cursos i jornades (Jornades 
de conservació i gestió del patrimoni fluvial aragonès a 
Osca el 2002, II Jornadas sobre la gestión de los espacios 
fluviales a Alcalà del Júcar, Albacete, l’octubre de 2005, 
etc.) i altres actes.

Xerrada sobre educació i sensibilització mediambiental que va 
tenir lloc el 27 de novembre de 2004 a la Factoria Cultural 
Coma-Cros de Salt

Xerrada per part del Consorci Alba-Ter en les II Jornadas sobre 
la gestión de los espacios fluviales a Alcalà del Júcar, Albacete, 
el novembre de 2005
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ORGANITZACIÓ DELS ACTES COMMEMORATIUS DEL 
10È ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSOR-
CI ALBA-TER 1998-2008

Per commemorar el desè aniversari de l’entitat s’han pro-
gramat una sèrie d’accions, com l’edició d’aquest llibre-
memòria que recull els 10 anys d’història de l’entitat, que 
culminen el dia 13 de desembre de 2008 amb un acte 
institucional al monestir de Sant Pere de Casserres, a les 
Masies de Roda. El mateix lloc on fa 10 anys es va cons-
tituir el Consorci Alba-Ter.

Turbina Fontaine
de Can Sanglas a 
Manlleu. Fotografia 
Lluís Grané



Vista del Ter 
des de la 

passera de 
Sobrànigues





“...estic ben convençut de no exagerar 
gens si dic que el riu, per als pobles que 
tenen la sort de tenir-ne, no és només un 
accident o un remot senyal d’identifica-
ció, sinó una part importantíssima de la 
seva configuració, gairebé m’atreviria a 
dir de la seva idiosincràsia”

Miquel Martí i Pol
Fragment extret del pròleg de M. Martí Pol a 
El Ter. Un riu per viure-hi. Grup de Defensa 
del Ter. 1994








