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PRESENTACIÓ

El 2011, any d’eleccions municipals, ha estat un any de canvis estructurals del Consorci Alba-Ter, però alhora de continuïtat 
respecte als projectes europeus que s’estan portant a terme. Ha estat també un any marcat per l’Assemblea General del mes 
d’octubre, a partir de la qual el Consorci ha encetat un nou mandat (2011-2015) amb un nou president, l’alcalde de Ripoll, Sr. 
Jordi Munell, nous representants i nou Consell de Govern. Molts dels representants que durant quatre anys van formar part de 
l’entitat han donat pas a cares noves que afronten la representació al Consorci amb ganes i il·lusió de tirar endavant iniciatives 
cohesionadores del territori que ressegueix el riu Ter. Aquest 2011 també s’ha incorporat a l’equip del Consorci Alba-Ter un nou 
gerent, Sr. Ponç Feliu i la secretària ha passat a ser la Sra. M. Victòria Colom, de l’Ajuntament de Manlleu.

Pel que fa a les principals activitats, s’ha treballat en dos projectes europeus. S’ha donat continuïtat a l’Interreg IV A – POCTEFA 
“Taller transfronterer de l’Aigua II” amb actuacions de recuperació i rehabilitació de patrimoni natural i cultural als municipis 
consorciats, i s’ha treballat en el desenvolupament del projecte LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter 
(Riparia-Ter)”, projecte del qual s’han contractat els treballs de recuperació als quatre àmbits d’actuació. També la Diputació 
de Girona a través del conveni de col·laboració amb l’obra social “la Caixa” ha concedit una subvenció per portar a terme el 
programa d’actuacions de millora i manteniment de les ribes del Ter i el Freser 2011.

Aquest, a més, ha estat un any de posada en funcionament de nous productes al voltant de la Ruta del Ter, com són l’edició 
d’un vídeo promocional i el traçat alternatiu entre Ripoll i Borgonyà, en el seu vessant ciclable.

Aquestes i altres actuacions, així com les dades econòmiques de l’ens, dutes a terme durant el 2011 es descriuen en la memòria 
que segueix a continuació.
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ENS CONSORCIATS
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El Consorci Alba-Ter compta amb 52 ajuntaments i 5 consells comarcals consorciats. Els representants d’aquestes institucions 
durant el 2011 han estat els següents:

Ajuntaments i Consells Comarcals

Amer
Anglès
Bescanó
Bordils
Campdevànol
Camprodon
Celrà
Cervià de Ter
Colomers
Flaçà
Foixà
Fontanilles
Girona
Gualta
Gurb
Jafre
La Cellera de Ter
La Tallada d’Empordà
Les Llosses
Les Masies de Roda
Les Masies de Voltregà
Llanars
Manlleu
Queralbs
Ribes de Freser
Ripoll
Roda de Ter
Salt
Sarrià de Ter

Representant fins a l’11 
d’octubre de 2011

Maria Assumpció Rey
Sònia Martí
Àngel Simon
Albert Martí
Ferran Martínez
Esteve Pujol
Francesc Camps
Marc València
Josep Manuel López
Josep Perich
Josep Oliveras
Salvador Coll
Ponç Feliu
Marc Casadellà
Joaquim Espona
Joan Bonany
Montserrat Roca
Josep Ferrer
Josep Llimós
Jordi Gros
Gaietà Garcia
Esteve Costa
Pere Prat
Francesc Tubau
Marc Prat
Àngel Ferrer
Esteve Franch
Joan Boada
Lluís Aymerich

Representant a partir 
de l’11 d’octubre de 2011

Narcís Junqueras
Concepció Gelada
Pere Lluís Garcia
Jordi Barrera
Helga Pujol
Esteve Pujol
Meritxell Martín
Héctor Ugalde
Josep Manuel López
Josep Perich
Josep Oliveras
Maria Carme Ricart
Jordi Fàbrega
Núria Casadellà
Joaquim Espona
Joan Bonany
Marc Soler
Josep Ferrer
Josep Llimós
Jordi Gros
Gaietà Garcia
Esteve Costa
Pere Prat
Genís Coll
Marc Prat
Jordi Munell
Roger Corominas
Rosa Pórtulas
Roger Torrent
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Ajuntaments i Consells Comarcals

Serra de Daró
Setcases
Sant Bartomeu del Grau
Sant Gregori
Sant Hilari Sacalm
Sant Joan de les Abadesses
Sant Joan de Mollet
Sant Jordi Desvalls
Sant Julià de Ramis
Sant Julià del Llor i Bonmatí
Sant Pau de Segúries
Sant Quirze de Besora
Santa Maria de Corcó
Susqueda
Tavèrnoles
Torelló
Torroella de Montgrí-L’Estartit
Verges
Vic
Vilallonga de Ter
Vilanova de Sau
Ullà
Ultramort
Consell Comarcal de la Selva
Consell Comarcal del Baix Empordà
Consell Comarcal del Gironès
Consell Comarcal del Ripollès
Consell Comarcal d’Osona

Representant fins a l’11 
d’octubre de 2011

Josep Puig
Jaume Pujol
David Pérez
Anton Sunyer
Joan Garriga
Eudald Costa
Ramon Vidal
Cristina Massot
Pere Pujolràs
Pere Rodríguez
Joan Solà
Pere Colom
Jaume Serra
Joan Mercader
Joan Roura
Manel Romans
M. Dolors Bassa
Marta Payeró
Mercè Vidal
Paquita Pastoret
Joan Riera
Miquel Viel
Miquel Pallés
Josep Antoni Frias i Sònia Martí
Ricard Herrero i Amadeu Fuente
Josep Vidal i Josep Miquel Terrádez
Enric Pérez i Francesc Solé
Josep Colomer i Lluís Bassas

Representant a partir 
de l’11 d’octubre de 2011

Jordi Molinas
Jaume Pujol
Emili Benito
Anton Sunyer
Robert Fauria
Enric Palau
Josep Planchart
Marc Amagat
Pere Pujolràs
Xavier Ribas
Josep Palos
Rosa Vestit
Sebastià Riera
Joan Mercader
Carles Banús
Manel Romans
Genís Dalmau
Marta Payeró
Josep Rafús
Mònica Bonsoms
Ivette Font
Miquel Viel
Miquel Pallés
Moisès Garcia i Eduard Adrobau
Joan Català i Josep López
Josep Perich i Jordi Corominas
Miquel Rovira i Marc Prat
Salvador Baroy i Mercè Puntí
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ORGANIGRAMA DEL CONSORCI

Assemblea general

Consell de Govern

Presidència
Francesc Camps (fins 11 d’octubre)
Jordi Munell (des d’11 d’octubre)

Gerència
Anna Magem (fins juliol)
Ponç Feliu (des d’agost)

Àrea Administrativa
Anna Serra 

Àrea de comunicació
Lídia Traveria

Àrea de Projectes
Dolors Roset 
Teia Puigvert 
Estel Sleep

Secretaria – M. Victòria Colom
Intervenció – Lluís Solé 
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ELS MEMBRES DEL CONSELL DE GOVERN

Sortint (fins al 11-10-2011)

Francesc Camps
Alcalde de Celrà

Pere Prat
Alcalde de Manlleu

Ponç Feliu
Regidor de Girona

Marta Payeró
Alcaldessa de Verges

Joan Boada
Regidor de Salt

Marc Prat
Alcalde de Ribes de Freser

Àngel Ferrer
Regidor de Ripoll

Àngel Simon
Regidor de Bescanó

M. Dolors Bassa
Regidora de Torroella de Montgrí-L’Estartit

Gaietà Garcia
Regidor de les Masies de Voltregà

Pere Pujolràs
Regidor de Sant Julià de Ramis

President

Vicepresident

Vicepresident

Vicepresident

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal 
(amb veu, però sense vot)

Vocal 
(amb veu, però sense vot)

Vocal 
(amb veu, però sense vot)

Actual (a partir de l'11-10-2011)

Jordi Munell
Alcalde de Ripoll

Pere Prat
Alcalde de Manlleu

Rosa Pórtulas
Regidora de Salt

Gaietà Garcia
Regidor de les Masies de Voltregà

Marta Payeró
Alcaldessa de Verges

Jordi Fàbrega
Regidor de Girona

Josep Rafús
Regidor de Vic

Pere Pujolràs
Regidor de Sant Julià de Ramis

Pere Lluís Garcia
Regidor de Bescanó

Genís Dalmau
Regidor de Torroella de Montgrí-L’Estartit

Héctor Ugalde
Regidor de Cervià de Ter

Enric Palau 
Regidor de Sant Joan de les Abadesses

Moisès Garcia
Conseller del Consell Comarcal de la Selva



Memòria d'activitats del Consorci Alba-Ter 201110

ÀREES DE TREBALL DEL CONSORCI ALBA-TER
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ACCIONS 2011 DE PATRIMONI NATURAL I CULTURAL

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

Interreg IV A – POCTEFA “Taller transfronterer de l’Aigua II”

Es tracta d’un projecte presentant a la convocatòria Interreg IV A - POCTEFA 2008 conjuntament amb el Pays Pyrénées-
Mediterranée, que n’és el cap de fila, i el SIGA (Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Amenagement) du Tech, que amb el 
Consorci Alba-Ter, són dues entitats que gestionen temes similars al voltant d’un eix fluvial: el riu francès Tec i el català Ter, 
respectivament. L’objectiu del projecte que compta amb un pressupost de 687.450 euros -370.000 euros dels quals corresponen 
a les actuacions del Consorci-, és treballar aspectes del patrimoni natural i cultural d’ambdues conques fluvials vinculats als 
usos de l’aigua. El “Taller transfronterer de l’Aigua II” s’ha portat a terme entre els anys 2009 i 2011. Aquest any la Comunitat 
de Treball dels Pirineus ha concedit una pròrroga d’un any per acabar de desenvolupar els treballs inclosos en aquest projecte, 
durant el 2012. 

Aquest projecte és la continuïtat del “Taller transfronterer de l’Aigua I” desenvolupat durant els anys 2003-2007 dins l’Interreg 
III A. El projecte “Taller transfronterer de l’Aigua II” pretén reforçar la cooperació transfronterera iniciada amb els socis de 
la Catalunya Nord el 2003 i potenciar la transferència metodològica i tècnica sobre el territori fluvial del Ter. Per això s’han 
realitzat actuacions de recuperació del patrimoni natural, de rehabilitació del patrimoni cultural lligat a l’aigua, així com accions 
de promoció i millora de la Ruta del Ter. 

Les accions en patrimoni natural que es porten a terme preveuen:

El condicionament d’espais riberencs degradats. Recuperació i/o restauració ambiental de les ribes fluvials dels rius 
Ter i Freser.

Accions de control de vegetació al·lòctona invasora localitzada a les ribes fluvials.
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Les actuacions en patrimoni cultural que es desenvolupen tenen en compte:

La redacció de memòries valorades i projectes tècnics per a la rehabilitació d’elements del patrimoni cultural vinculat 
als usos de l’aigua dels rius Ter i Freser.

L’execució d’obres de recuperació i/o rehabilitació d’elements del patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua dels 
rius Ter i Freser.

La senyalització (panells informatius/faristols) d’elements del patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua dels rius 
Ter i Freser. 

Aquest 2011 el Consorci ha finançat, en part, els treballs següents: 

El control de budleia a Setcases i Vilallonga de Ter.
La construcció d’un pas de peixos a la resclosa de la Teula, a Manlleu.
Redacció d’una memòria valorada per a la recuperació del camí ral de Ripoll a la Riera de Merlès, a Les Llosses.
La instal·lació d’embarrats connectats a la turbina Fontaine i posada en funcionament de màquines al Museu Industrial 
del Ter (MIT) de Manlleu.
Obres de conservació i manteniment al Vapor Burés, a Anglès.
La redacció d’una memòria valorada per l’adequació d’un pou de glaç, a Sarrià de Ter.
El seguiment de ratpenats aquàtics dins el projecte “QuiroRius” al riu Ter del Consorci d’Espais Naturals Guilleries-
Savassona, a Tavèrnoles i Vilanova de Sau.
La redacció d’un inventari dels jardins que existeixen al llarg del Ter que tenen una vinculació amb el riu.
L’estudi de reintroducció de l’àliga pescadora que va desaparèixer del curs fluvial fa uns 30 anys.
Adequació d’un itinerari de natura a l’espai protegit de les Riberes de l’Alt Ter, a Sant Joan de les Abadesses.

Aquest 2011 també s’han començat a desenvolupar, o bé s’ha aprovat, la participació en altres actuacions que s’acabaran o 
es realitzaran durant el 2012:

Treballs de manteniment de la Ruta del Ter.
La senyalització de la Ruta del Freser.
Treballs de transferència de metodologia amb els socis francesos en matèria de Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) 
a través de la Universitat de Girona (UdG).
Rehabilitació ambiental d’un tram del riu Ges, a Torelló.
Disseny de la campanya “Viu al Riu” que consisteix en la creació d’itineraris fluvials urbans en municipis amb façanes 
fluvials. A través de la trama urbana de pobles i ciutats es pretén posar en valor el patrimoni fluvial dirigit als ciutadans 
i als centres educatius. La campanya porta per nom “Viu el Riu” i l’objectiu és començar a implantar-la a Ripoll.
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Edició d’un llibre de les fonts del municipi, a Ripoll.
Museïtzació de la Ruta de les Centrals hidroelèctriques del Freser, a Queralbs i Ribes de Freser.
Adequació de l’itinerari del Pont de Malafogassa, a Vilanova de Sau.
Creació d’un itinerari fluvial a l’Illa de Canet, a la Tallada d’Empordà.
Construcció d’una barana de protecció de vianants en el pont de ferro sobre el riu Gurri, en el sector de “El Molist”, a Vic.

   

                                              

D’altra banda, en el marc del mateix projecte el 16 de maig hi va haver a Ceret una reunió de seguiment i l’1 de desembre de 
2011 es va realitzar una visita de transferència de coneixement al riu Ter a Manlleu perquè els socis Pays Pyrénées-Mediterranée 
i Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Amenagement du Tech coneguessin de primera mà les actuacions desenvolupades a 
través de la col·laboració del Consorci Alba-Ter. En la trobada hi van participar alcaldes, regidors i tècnics municipals de banda 
i banda dels Pirineus. En el transcurs de la jornada es van visitar les instal·lacions del Museu Industrial del Ter (MIT) per veure 
la renovació de l’exposició permanent “La Fàbrica del riu del MIT; instal·lació d’embarrats connectats a la turbina Fontaine i 
posada en funcionament de màquines”, finançada en part mitjançant l’Interreg. També es va presentar el funcionament i els 
àmbits de treball del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM), que forma part del mateix museu. A continuació es va 
realitzar una sortida de camp fins a la rampa de peixos de la resclosa de la Teula, que també ha rebut finançament a través del 
“Taller transfronterer de l’Aigua II”. 
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Projecte LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)" 

El projecte LIFE + Natura “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)” té per objectiu principal la recuperació del bosc 
de ribera que creix a les ribes del riu, especialment boscos al·luvials amb vern (Alnus glutinosa) (Hàbitat 91E0*), salze (Salix 
alba) i àlber (Populus alba) (Hàbitat 92A0) i llacunes temporals mediterrànies (Hàbitat 3170*). El projecte també té l’objectiu 
d’ordenar i controlar els accessos a les zones d’actuació per evitar la degradació d’aquests ecosistemes com a conseqüència 
de l’elevada freqüentació humana, sobretot a les àrees periurbanes. Pretén introduir la importància dels valors naturals per 
aconseguir una gestió sostenible compatible amb la conservació d’àrees naturals.

Riparia-Ter es desenvolupa a l’espai Xarxa Natura 2000 Riberes del Baix Ter (ES5120011) entre els anys 2010 i 2013. Es treballa 
en quatre zones: l’Illa de la Pilastra (TER- 1 / Bescanó-Sant Gregori-Salt), les Deveses i hortes (TER-2 / Salt-Girona), l’Illa de 
Pedret i el Bosc de Can Salvatella (TER-3 / Girona) i l’Illa d’Avall (TER-4 / Jafre). La superfície d’intervenció és d’aproximadament 
140 hectàrees. El Consorci Alba-Ter actua com a beneficiari coordinador del projecte i els ajuntaments de Bescanó, Salt i Girona 
com a socis beneficiaris, tot i que les actuacions també es desenvolupen a Sant Gregori i Jafre i s’actua en coordinació amb els 
seus ajuntaments.

El projecte té un import de 929.100 euros. La subvenció del programa LIFE + Natura és del 50% del cost.

El 2011 ha estat un any de tramitació administrativa del projecte on hi ha hagut l’aprovació dels documents elaborats durant la 
fase preparatòria per part dels organismes competents (Agència Catalana de l’Aigua i Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural) així com dels ajuntaments beneficiaris. A la primavera del 2011 es va continuar amb la 
recol·lecció dels materials forestals de reproducció, iniciada la tardor del 2010, que han servit per realitzar el planter necessari 
que s’utilitzarà en la recuperació dels boscos de ribera. Ja es disposa, per al desenvolupament de les actuacions, de més de 
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7.000 peus d’espècies de ribera, de vern, salze, freixe, àlber, om i saüc. En concret les plantes utilitzades procedeixen de la 
regió número 10 Litoral Català, i sempre que ha estat possible s’ha seleccionat material de zones autoritzades del mateix Ter 
o bé de les zones més properes possibles a les de l’actuació. S’ha comptat amb l’assessorament de la Unitat de Control del 
Material Vegetal del Servei de Producció Agrícola del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
que a més ha estat l’encarregat de supervisar i inspeccionar la recollida dels materials forestals de reproducció. També, a finals 
d’any, es van contractar les actuacions i es va començar a realitzar una de les actuacions més emblemàtiques, l’ampliació de la 
zona inundable de la Gorga d’en Quirze.

D’altra banda, en el marc del mateix projecte Riparia-Ter, el març es va organitzar una sortida a les Deveses de Salt amb 
alumnes del màster “Gestion de l’eau” de la Universitat de Montpeller i el novembre de 2011 es va portar a terme la segona 
sessió del Consell Director amb la presència dels membres polítics i tècnics que en formen part. 

Actuacions de millora i manteniment de les ribes del Ter i del Freser 2011

El Consorci Alba-Ter ha continuat donant resposta a la inquietud dels ajuntaments riberencs del Ter i del Freser que han 
manifestat la seva preocupació per l’estat de conservació de les ribes del riu. Conscients d’aquesta problemàtica es va redactar 
el projecte “Actuacions de millora i manteniment de les ribes del Ter i Freser 2011” amb un import total de 140.773,65 euros. 
Aquest projecte es va presentar a la convocatòria oberta per la Diputació de Girona amb l’Obra Social “la Caixa” que va acordar 
la concessió d’una subvenció del 72,89% del cost dels treballs. La resta de finançament l’han assumit els ajuntaments.

Les problemàtiques que més sovint es perceben són els abocaments incontrolats de residus, la degradació i/o inexistència de 
vegetació de ribera i la presència d’espècies exòtiques que comprometen el bon desenvolupament de les formacions de ribera 
autòctones. I és que dins els objectius i finalitats del Consorci s’hi compten els de promoure el desenvolupament de la conca 
fluvial del riu Ter, vetllant per la conservació i millora de tot l’àmbit, sota criteris de millora i de qualitat natural i de vida. 

Les actuacions, la 
majoria de les quals dins 
la Xarxa Natura 2000, 
han contemplat la millora 
del bosc de ribera a partir 
de la potenciació de les 
espècies autòctones i 
l’eliminació de la flora 
exòtica invasora, així 
com la retirada de 
deixalles, runes i restes 
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de jardineria presents en punts concrets del riu afectats per abocaments 
incontrolats. S’ha actuat en 8 quilòmetres de riu. Els treballs s’han 
realitzat a Queralbs, Ribes de Freser, Campdevànol, Vilallonga de Ter, 
Sant Joan de les Abadesses, Ripoll, Ultramort i la Tallada d’Empordà. 

Les actuacions s’han executat a través d’empreses del tercer sector, la 
Fundació MAP (Ripollès) i la Fundació Onyar-La Selva (Baix Empordà). 
S’ha donat feina a 24 persones amb risc d’exclusió.

Aquestes actuacions es venen desenvolupant des del 2009 i s’ha actuat als 
municipis següents: Queralbs, Ribes de Freser, Campdevànol, Setcases, 
Vilallonga de Ter, Sant Joan de les Abadesses, Ripoll, Torelló, Manlleu, 
Tavèrnoles-Vilanova de Sau, la Cellera de Ter, Bescanó, Sant Gregori, 
Salt, Girona, Sarrià de Ter, Bordils, Jafre, Verges, Ultramort i la Tallada 
d’Empordà.

Edició del llibre “El Ter. El patrimoni vinculat als usos de l’aigua”

L’abril del 2011 va tenir lloc la presentació del llibre “El Ter. El patrimoni vinculat als usos de l’aigua”, una publicació editada 
pel Consorci Alba-Ter i l’Editorial Gavarres i que ha estat patrocinada per la Fundació Agbar. És un llibre que documenta de 
manera exhaustiva el patrimoni vinculat al riu Ter i ofereix un recorregut pels diversos usos que ha tingut l’aigua durant 
la història: rescloses, canals, molins, fargues, centrals hidroelèctriques, fàbriques, 
colònies industrials, ponts, palanques, passeres i pantans. Els autors del llibre són 
Joan Llinàs i Jordi Merino, i la part fotogràfica ha anat a càrrec de Josep Curto.

El llibre té 270 planes i és en format quadrat, de 270 per 270 mil·límetres. Se n’ha 
fet una edició de 1.000 exemplars i 300 còpies en format CD. La publicació s’ha basat 
en l’inventari de 443 elements patrimonials del Ter elaborat pel Consorci Alba-Ter a 
través de l’empresa Janus. La idea és que amb aquest llibre es pugui contribuir a 
preservar i sobretot donar a conèixer aquest llegat cultural vinculat a l’aigua. 

La publicació compta amb una part de contingut general que divideix el territori fluvial 
en cinc unitats on es fa un relat del territori en relació al patrimoni vinculat amb l’aigua 
del riu Ter i es reflecteixen els elements més emblemàtics. La segona part del llibre 
està constituïda per una proposta de recorregut que ens mostra una selecció d’alguns 
elements patrimonials a visitar. Per aquest motiu s’han seleccionat 44 punts amb una 
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fitxa que conté una descripció històrica i tècnica, on s’informa de les condicions de visita i gaudi de cada element. Aquesta part 
s’acompanya amb un mapa del recorregut, del qual se n’han editat 500 còpies més per distribuir-les a través de les oficines de 
turisme i museus del llarg de la Ruta del Ter. Finalment, hi ha un llistat per municipis de tots els elements relacionats amb els 
usos de l’aigua del Ter que s’han mantingut fins a l’actualitat.

L’obra és fruit d’una nova col·laboració del Consorci Alba-Ter amb la Fundació Agbar, que vol ser un homenatge al Ter, en una 
ferma voluntat de les dues entitats de contribuir a donar al riu el protagonisme que es mereix.

Les presentacions van tenir lloc el dia 6 d’abril a Salt amb la presència del director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Sr. 
Leonard Carcolé, i a Manlleu, el dia 8 d’abril. 

  
                                           

Sol·licitud d’una subvenció a la Fundación Biodiversidad pel projecte “Nuevas oportunidades para los espacios 
fluviales del estado español. La experiencia del río Ter (FLUVINET)”

El projecte “Nuevas oportunidades para los espacios fluviales del estado español. La experiencia del río Ter (FLUVINET)” neix 
de la necessitat de donar resposta al canvi de percepció que han experimentant, en els últims 10-12 anys, els cursos fluvials 
i els espais fluvials de l’estat espanyol. Des del Consorci Alba-Ter, a través de l’execució de diversos projectes nacionals i 
europeus de valorització dels espais fluvials, s’han conegut diverses experiències espanyoles i europees de valorització dels 
espais fluvials, que comparteixen problemàtiques i oportunitats similars. Per aquest motiu es vol crear una plataforma a nivell 
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nacional que permeti i es converteixi en un fòrum de treball i discussió relacionat amb la valorització dels espais fluvials. A més 
vol transmetre les noves oportunitats dels espais fluvials als empresaris de la Ruta del Ter, convertint la ruta, en un laboratori 
on provar noves estratègies territorials i empresarials.

El FLUVINET té dos objectius específics. D’una banda crear una xarxa nacional de territoris fluvials articulada a l’entorn de 
la línia estratègica Els rius com a corredors/espais de salut, salut de l’ecosistema fluvial, salut de l’espai fluvial i salut de les 
persones. I és que el riu com a corredor de salut és un concepte innovador, global, transversal i, al mateix temps, transferible 
a qualsevol territori. D’altra banda, transmetre les noves oportunitats, els nous conceptes i els nous coneixements com a 
capacitat de generar ocupació i negoci a través de l’organització de quatre jornades en el territori del Ter, dirigides al sector 
empresarial turístic vinculat a la Ruta del Ter. 

“Nuevas oportunidades para los espacios fluviales del estado español. La experiencia del río Ter (FLUVINET)” es va presentar a 
la convocatòria anual del programa EmpleaVerde 2007-2013, per a la millora de l’ocupació i el medi ambient de la Fundación 
Biodiversidad. Aquesta convocatòria està oberta a projectes que posin en marxa processos de canvi relacionats amb el medi 
ambient i la sostenibilitat. El projecte, que finalment va ser denegat, tenia un pressupost de 41.000 euros.
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ACCIONS 2011 DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME

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

La Ruta del Ter és un itinerari senderista i cicloturístic, que seguint el riu Ter, enllaça els Pirineus (Ulldeter-Setcases) i la Costa 
Brava (Torroella de Montgrí-L’Estartit). Aquest any s’ha incidit en la promoció d’aquest producte de turisme sostenible i s’ha 
habilitat un tram alternatiu, en bicicleta, entre el Ripollès i Osona.

Accions de difusió al voltant de la Ruta del Ter

Concurs mensual promocional d’estades i activitats vinculades a la 
Ruta del Ter a través de les empreses col·laboradores.
Adhesió de dotze noves empreses d’un total de vuitanta.
Promoció a través del Facebook de les novetats al voltant de la Ruta.
Edició d’un newsletter mensual per mantenir el contacte amb els 
usuaris.
Organització d’un press-trip amb periodistes espanyols.
Reunions amb empreses i centres de promoció turística per donar a 
conèixer la Ruta.
Edició d’un vídeo promocional a través d’un conveni de cooperació 
educativa amb l’Escola Universitària ERAM de la Universitat de 
Girona (UdG). El vídeo es pot veure a través de Youtube i Vimeo, 
i també hi ha un enllaç a la pàgina web de la Ruta del Ter (http://
www.rutadelter.cat).
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Traçat alternatiu de la Ruta del Ter entre Ripoll i Borgonyà

El Consorci Alba-Ter ha senyalitzat aquest any un traçat alternatiu pel tram entre 
Ripoll i Borgonyà de la Ruta del Ter, en el seu tram ciclable, solucionant així els 
problemes de connectivitat. I és que des de que es va posar en funcionament 
el traçat de la Ruta havien quedat pendents de connectar 30 quilòmetres entre 
les comarques del Ripollès i Osona, a l’espera que el Departament de Territori 
i Sostenibilitat executi el projecte “Via Ciclista del Ter” entre Vic i Camprodon. 
L’alternativa en tren, però, continua sent la millor opció per gent gran, famílies 
o persones que habitualment no fan esport ja que el tram només és apte per 
a ciclistes experts i en BTT. La ruta té força desnivell i utilitza alguns camins de 
terrenys pedregosos. 

Els criteris que s’han seguit a l’hora de buscar una ruta alternativa viable han estat:

Màxima adaptació a la topografia del terreny. 
Afavorir els camins que passin el més a prop possible del Ter.
Passar pel centre de les poblacions.
Optar per camins amb el pendent més suau possible.
Que el camí ressegueixi camins d’ús habitual com pistes ja existents o 
carreteres secundàries amb l’objectiu de fer compatible el manteniment de 
la Ruta del Ter amb el manteniment de les vies ja existents.
Garantir la seguretat utilitzant vies de comunicació de poca intensitat de 
trànsit, pistes forestals o GR, evitant al màxim les carreteres de trànsit 
rodat.
Respectar la normativa existent al Parc del Castell de Montesquiu. Per 
tant, la ruta no passa per corriols, sinó per camins amb un mínim de tres 
metres.

La Ruta incorpora punts de notable interès. La zona està dominada per un paisatge 
de muntanya mitjana submediterrània on hi trobem sobretot rouredes de roure 
martinenc amb boix. També hi tenen gran importància les pinedes secundàries de 
pi roig i pinassa. El duc, l’aligot, l’astor, el gamarús, l’enganyapastors, el cotoliu i 
diverses espècies de mallerengues són ocells propis d’aquest domini paisatgístic i, 
pel que fa als mamífers podem trobar-hi l’eriçó fosc, la fagina, el ratpenat fosc i el 
senglar, entre d’altres. L’itinerari també fa que es puguin apreciar els meandres que 
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se succeeixen en terres osonenques i dóna a conèixer elements destacats del patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua com 
la fàbrica i central de Sant Quintí a Ripoll o la colònia Borgonyà. Un altre dels grans atractius de la ruta és passar pel Castell de 
Montesquiu.

El mapa del tram Ripoll-Borgonyà i el Roadbook es pot consultar a Internet, a l’adreça de la Ruta del Ter: www.rutadelter.cat, 
on a més es pot descarregar el track. 
 
D’altra banda, comentar que s’ha estat treballant per solucionar els altres punts conflictius que hi ha pendents al llarg del 
recorregut.

Sol·licitud de canvi de subvenció al PUOSC per l’adequació de la Ruta del Ter

El Consell de Govern del Consorci Alba-Ter va aprovar demanar al Departament de Governació i Relacions Institucionals un 
canvi en la subvenció del PUOSC destinada a adequar la Ruta del Ter entre Girona i Sant Julià de Ramis pel projecte “Adequació 
i millora de diversos trams de la Ruta del Ter” al Ripollès i Gironès, en concret a Sant Joan de les Abadesses i Camprodon 
(Ripollès) i Cervià de Ter i Sant Jordi Desvalls (Gironès). Les actuacions estan pressupostades al volant dels 53.000 euros i la 
subvenció del PUOSC és de 50.000.

Participació de la Ruta del Ter

La Ruta del Ter ha participat a:

La Fira “Fiet en Wandelbeurs” de cicloturisme i senderisme, a Amsterdam.
La Fira de l’Aigua PICA de Sant Bartomeu del Grau.
A la jornada “Com venem les rutes per atreure visitants” d’Osona Turisme, a Manlleu.
A la Fira del llibre de muntanya de Santa Maria de Corcó-L’Esquirol. 
A la quarta Jornada Tècnica del Club Turisme Actiu-Natura, a Barcelona. 
A la presentació del Club de Turisme Natura Actiu de les comarques de Girona, a Girona
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Col·laboracions

Col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Vall de Ribes en la sol·licitud d’una subvenció a CatalunyaCaixa per acabar 
d’executar la Ruta del Freser.

Estrena del reportatge “Xoc Vital” de TV3 sobre la problemàtica de la mort sobtada que va comptar amb la col·laboració del 
Consorci Alba-Ter a través d’una caminada per la Ruta del Ter del grup esportiu de la Policia Municipal de Piacenza.
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ACCIONS 2011 DE COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

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

En aquesta àrea s’ha continuat amb la tasca que es duu a terme cada any de difusió i comunicació, com l’edició de l’InfoTer i 
l’actualització de la pàgina web www.albater.org. També s’ha dut a terme la tercera edició del préstec del llibre “El tresor del 
Ter”, una campanya adreçada a les escoles de la conca, d’educació i sensibilització.

Accions de comunicació i difusió

Edició mensual del butlletí informatiu InfoTer. Aquest any s’ha tancat amb 350 destinataris.
Redacció, edició i difusió de la Memòria d’activitats del Consorci Alba-Ter 2010.
Difusió de l’exposició de patrimoni natural i cultural del Consorci Alba-Ter a la Fira de l’Aigua de Caldes de Malavella.

Accions d’educació i sensibilització

Responent a l’interès mostrat per algunes escoles i amb la voluntat de fer difusió del patrimoni del riu Ter, s’ha posat a 
disposició de les escoles dels municipis de la conca del Ter 20 exemplars del llibre juvenil d’aventures “El Tresor del Ter” 
escrit per Xavier Margenat el 2006. El llibre s’adreça a nens i nenes d’entre 10 i 12 anys i posa en valor el patrimoni 
natural i cultural del riu Ter, així com la seva història. Aquesta iniciativa ja arriba a la tercera edició.

El curs 2010-2011 el llibre ha anat a les escoles: CEIP Doctor Sobrequés de Bescanó, CEIP Doctor Salarich de Vic, 
Col·legi PIVE de Tona, CEIP Doctor Robert de Camprodon, Escola El Rajaret de Bellcaire d’Empordà, Escola El Cabrerès 
de l’Esquirol, Escola La Branca d’Albons, CEIP Pompeu Fabra de Manlleu, Escola Escorial de Vic, Escola La Vall d’Osor, 
CEIP Pompeu Fabra d’Anglès i CEIP Segimon Comas de Sant Quirze de Besora.

El curs 2011-2012 el llibre ha anat, fins al desembre, a les escoles: CEIP Doctor Sobrequés de Bescanó, Escola Montjuïc 
de Girona, Escola L’Esquirol-ZER Vall del Ter d’Ogassa, CEIP Doctor Robert de Camprodon i Les Basseroles de Sant 
Miquel de Balenyà-Seva.
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Des del curs 2009-2010 i fins a finals del 2011 hi ha hagut 23 escoles diferents de 
la conca del Ter que han gaudit del préstec. Destacar que han repetit cada curs 
acadèmic les escoles: CEIP Doctor Robert de Camprodon, CEIP Pompeu Fabra 
d’Anglès i CEIP Doctor Sobrequés de Bescanó.

Presència a altres jornades, actes i activitats

Assistència a una jornada formativa a Perpinyà organitzada per l’Euroinstitut 
Català Transfronterer.

Assistència a la jornada “L’aigua als projectes de restauració ambiental”.
Inauguració de la jornada de medi aquàtic i desenvolupament territorial de Navarra 
amb el pronunciament de la conferència inaugural.

Inauguració de l’espai “Info Empordà Natura” impulsat pel Grup Mascort.     
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ALTRES ACCIONS DEL 2011

Convocatòria LIFE + Informació i Comunicació convocatòria 2011 de la Unió Europea. “Descobreix Natura 2000 
des del riu Ter a través de l’aplicació de les GeoTIC” (TER-NATURA 2000)

El Consorci Alba-Ter va presentar el juliol el projecte “Descobreix Natura 2000 des del riu Ter a través de l’aplicació de les 
GeoTIC” (TER-NATURA 2000) a la convocatòria LIFE + Informació i Comunicació de la Unió Europea. L’objectiu d’aquest 
programa és cofinançar projectes de comunicació i campanyes de sensibilització sobre temes de medi ambient, protecció de 
la naturalesa o conservació de la biodiversitat, així com projectes relacionats amb la prevenció d’incendis forestals. El projecte 
s’ha de fonamentar en un problema o qüestió mediambiental que estigui clarament relacionada amb la política mediambiental 
de la Unió Europea.

Des del Consorci Alba-Ter arran de la implementació del projecte LIFE + “Recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-
Ter)” que es desenvolupa en l’Espai Xarxa Natura 2000 Riberes del Baix Ter (codi ES5120011) s’ha detectat un desconeixement 
de la Xarxa Natura 2000 per part de la població, així com una percepció, sovint negativa, de les persones que n’han sentit a 
parlar. Per tant, ara, a través d’aquest projecte TER-NATURA 2000 es pretén donar a conèixer la Xarxa Natura 2000 a través 
dels espais inclosos a la Xarxa i vinculats al curs fluvial del Ter, on el Consorci fa més de 13 anys que hi treballa. També es 
volen desenvolupar metodologies i instruments innovadors de comunicació que permetin arribar al públic objectiu de manera 
didàctica i amena, basats en les tecnologies de la informació geogràfica. 

Entre les accions que es plantegen hi ha construir una base de dades ambiental i territorial de l’àmbit fluvial del Ter seguint 
els criteris definits per la Xarxa Natura 2000, mostrar els valors del territori Xarxa Natura 2000 del riu Ter a partir d’un portal 
web d’informació geogràfica distribuïda (geoportal) integrant les dades de la bases de dades i geoserveis distribuïts a partir del 
protocol Web Map Service, així com tenir un canal wikiloc i editar un vídeo sobre les tecnologies de la informació geogràfica per 
al coneixement de la Xarxa Natura 2000. 

El projecte hauria de començar l’1 de juny de l’any 2012 i la durada prevista és de 3 anys. El cost total puja a 613.045 euros, 
i la Unió Europea finançaria el 50% de les actuacions. 

La convocatòria està pendent de resolució.
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Adjudicat el projecte de creació de la Ruta del Gurri com a complement a la Ruta del Ter (Roda de Ter, Les Masies 
de Roda, Gurb i Vic) 

Aquest 2011 s’han adjudicat les actuacions incloses en el “Projecte d’adequació de la Ruta del Gurri entre Vic i Roda de Ter” 
a l’empresa Associació Sant Tomàs P.A.R.M.O.-TAC OSONA per un import de 77.211,42 euros (iva exclòs). És una actuació 
inclosa en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) pel període 2008-2012. La Ruta del Gurri està pensada com a 
complement de la Ruta del Ter i es podrà fer tant a peu com en bicicleta. 

El recorregut total és de 12 quilòmetres i mig i s’ha prioritzat un traçat que ressegueix el curs fluvial del Gurri a través de camins 
existents propers a l’espai fluvial del riu. La Ruta del Gurri transcorre per Vic, Gurb, les Masies de Roda i Roda de Ter i l’enllaç 
amb la Ruta del Ter es realitza a Roda, a 500 metres de la desembocadura del Gurri amb el riu Ter en el terme municipal de les 
Masies de Roda. 

Les obres consisteixen en adequar i senyalitzar la ruta des del nucli urbà de Roda de Ter fins al centre de Vic mitjançant la 
millora de camins existents, l’obertura d’un tram de camí nou i la construcció d’infraestructures de consolidació, estabilització i 
millora d’aquests camins. Destaca la construcció d’una escullera de protecció del sender al terme municipal de Vic i la passera 
sobre el riu Gurri al terme municipal de Gurb.

El riu Gurri neix als vessants nord-oest del Matagalls i s’encaixa a la plana. Drena els termes de Taradell i Malla, passa per l’est 
de Vic i, després de travessar el municipi de Gurb desguassa a les Masies de Roda. Recull les aigües del sector meridional de 
la plana a través de la riera de Taradell, el riu de Tona i sobretot del riu Méder, el seu principal afluent. Històricament les seves 
aigües s’havien utilitzat per les adoberies de Vic.

Presentació del projecte de “Renovació de la pàgina web del Consorci Alba-Ter per adaptar-la als nous canvis 
tecnològics” al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

El Consorci Alba-Ter va demanar una subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per renovar la pàgina web de l’ens 
dins la convocatòria anual de subvencions per al foment del desenvolupament local. La proposta “Renovació de la pàgina 
web del Consorci Alba-Ter per adaptar-la als nous canvis tecnològics” pretenia aconseguir una posada al dia del portal per 
aconseguir una pàgina web ràpida i moderna ja que és una de les primeres imatges que projecta l’ens cap a l’exterior, tant als 
seus propis consorciats com entitats i persones que vulguin obtenir informació de l’activitat del Consorci i/o relacionada amb 
el riu Ter. Hem de tenir en compte que la web del Consorci té dues tipologies de públic ben diferenciades, d’una banda, els 
propis consorciats que l’utilitzen com a eina d’intercanvi d’informació, i d’altra banda, les institucions, entitats o persones que 
necessiten documentació per diferents temes del riu, com poden ser escolars, universitaris o la ciutadania en general. 

La renovació de la pàgina es portaria a terme després de diagnosticar l’estat general d’aquesta i la capacitat del servidor. 
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També s’haurien d’analitzar els continguts que hi ha actualment i decidir quins s’han d’actualitzar i com s’han d’ampliar, a més 
d’analitzar la nova imatge que ha de tenir el portal i el butlletí electrònic “InfoTer”. Per últim, s’hauria d’estudiar i modificar la 
part de gestió, redactar els nous continguts, i traduir-los al castellà i l’anglès.  

La convocatòria finalment va ser denegada.

Presentació del projecte “Descobreix el riu! Fes-te el carnet de la Ruta del Ter” al Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC)

El Consorci Alba-Ter va demanar una subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per crear un carnet de la Ruta del Ter 
amb l’objectiu de dinamitzar i difondre aquesta ruta a través d’una campanya que involucri tant al sector públic com al privat. 
Entre els objectius de la proposta “Descobreix el riu. Fes-te el carnet de la Ruta del Ter” hi ha el de donar més notorietat a la 
Ruta del Ter, augmentar el nombre d’usuaris a través d’una campanya que dóna valor afegit al producte, crear un sentiment 
de pertinença al projecte de la Ruta del Ter tant pels usuaris com per les empreses, així com donar més visibilitat al sector 
privat implicat en el projecte, fidelitzar-los i buscar la implicació de nous agents a través de la campanya. Des del Consorci es 
considera que tenint un carnet específic de la Ruta, l’ens s’afegeix a models d’èxit d’altres rutes que ja en tenen de creats com 
el camí de Sant Jaume, el dels Bons Homes, Pedals de Foc o la Ruta del Cister. 

La convocatòria finalment va ser denegada.

Redacció del projecte “Projecte d’actuacions per a la conservació i el foment de nous usos del rec del Molí de Pals, 
al Baix Ter, província de Girona” 

El Consorci Alba-Ter i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural han actuat com a promotors 
en la redacció del projecte executiu “Projecte d’actuacions per a la conservació i el foment de nous usos del rec del Molí de Pals, 
al Baix Ter, província de Girona” que ha anat a càrrec de l’empresa pública TRAGSA. El projecte que té un pressupost d’execució 
material de 726.143,50 euros i d’execució per administració de 856.849,33 euros es presentarà a la Dirección General de 
Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Els objectius del projecte són bàsicament dos. D’una banda, definir i valorar les actuacions necessàries per al condicionament i 
millora del canal històric del Rec del Molí de Pals després de l’execució del projecte de millora dels regadius. En aquest sentit es 
proposen diverses mesures concretes dirigides a que el Rec del Molí de Pals no desapareixi. I és que s’ha de permetre conservar 
les funcions ecològiques i socials del canal històric, i també potenciar el seus valors ambientals i culturals. D’altra banda, es 
volen potenciar nous usos del canal de regadiu vinculats a la creació d’una ruta ciclable i senderista entre la Resclosa de Canet 
i la desembocadura del Rec a la platja de Pals que ressegueixi el curs del canal històric i descobreixi els valors (històrics, 
patrimonials, naturals...) d’aquests canals medievals.
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Aquest projecte es circumscriu dins de la zona prioritària de millora d’infraestructures rurals de la zona de regadius del Baix 
Ter, com queda acreditat en la clàusula vigèsima setena (BOE 309) de declaració d’interès general de determinades obres 
d’infraestructures hidràuliques amb destí a reg i altres infraestructures. 

Suport a les entitats i organismes del territori

Aquest 2011 s’ha recolzat i donat suport a diferents entitats i organismes que actuen al territori, com:

Als Màsters de Medi Ambient i de Ciència i Tecnologia de l’Aigua de la Universitat de Girona (UdG).
Al “Campus Internacional Pirineos-Mediterráneo: Sostenibilidad turística, agua e investigación avanzada” que impulsa 
la Universitat de Girona (UdG).
Adhesió a la Declaració de Montserrat.

Col·laboració amb altres administracions

Elaboració d’informes sobre diferents actuacions que afecten el riu Ter a petició de l’Oficina d’Avaluació Ambiental dels 
Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Altres

Signatura d’un conveni amb la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial de 
la Generalitat per establir el marc de col·laboració d’ambdós organismes per l’estada en formació pràctica d’una alumna 
de l’Escola de Capacitació Agrària, ECA, de Santa Coloma de Farners. 
Visites a una desena d’empreses per explorar vies de col·laboració amb el Consorci Alba-Ter, des de la iniciativa privada.
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DADES ECONÒMIQUES 2011

INGRESSOS

D’on provenen els drets reconeguts del Consorci Alba-Ter 
aquest 2011, 909.500,43 euros?

Aquests 909.500,43 euros què han finançat?
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DESPESES

Durant el 2011 s’han reconegut obligacions per 
valor de 509.984,82 euros, en els conceptes 
següents:

Les despeses reconegudes, a quins projectes 
s’han destinat?
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